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Skoszynianki błysnęły 
na Festiwalu chleba

Trzeba być dobrym jak chleb

Chleb wiejski ze Skoszyna wygrał tego-
roczny Festiwal Chleba w Mińsku Mazo-
wieckim. -Co tydzień piekę dziesięć bo-
chenków dla Domu Opieki św. Brata Al-
berta, więc dzięki temu mam trochę wpra-
wy –wyjaśnia tajemnicę sukcesu Krysty-
na Kozłowska, przewodnicząca Koła Go-
spodyń Wiejskich w Nowym Skoszynie, 
które w tym roku wywalczyło główną na-
grodę festiwalu w Mińsku Mazowieckim, 
gdzie generalnie dokonywany jest rów-
nież tradycyjny przegląd wiejskiej kuch-
ni oraz rodzimego folkloru. 
Tajemnica sukcesu chleba wiejskiego z 
Nowego Skoszyna tkwi przede wszyst-
kim w składnikach i sposobie przygoto-
wania zakwasu. -Dodaję gotowane ziem-
niaki i serwatkę, a pozostawiony na noc 
zakwas wygniatam rano następnego dnia 
-dodaje Krystyna Kozłowska. 
Warto przypomnieć, że podobnym sukce-
sem sprzed kilku lat może poszczycić się 
również Koło Gospodyń Wiejskich w Wi-
tosławicach, które w tegorocznej rywali-
zacji wywalczyło czwarte miejsce. 

Dzieło miłości do ludzi
Nad wejściem do budynku widnieje napis: 
Być dobrym jak chleb. Jego treścią wypeł-
nił swe życie ks. Jan Mikos. –To jest praw-
dziwy święty brat Albert, to on wyżebrał 
dla was na starość ten dom –mówił o dzie-
le ks. Jana Mikosa ks. Józef Wójcik, legen-
da „Solidarności”, dziękując Bogu za moc, 
która pozwala, by ludzie dokonywali tyle 
dobra. –Niechaj spojrzą na to miejsce rzą-
dzący, niech przyjadą ministrowie, którzy 
wciąż tłumaczą, że brakuje im pieniędzy na 
pomoc dla najbardziej potrzebujących, nie-
chaj zobaczą, ile można do-
konać z miłości –podkreślał.
Dom Opieki od podstaw 
zbudowany w Nowym Sko-
szynie przez ks. Jana Mi-
kosa funkcjonuje od po-
nad 20 lat i jest jedyną w 
Polsce placówką, która po-
wstała przede wszystkim 
z myślą o spokojnej staro-

ści samotnych rolni-
ków. Historię powsta-
nia schroniska przypo-
mniał ks. Roman Stę-
pień, jeszcze niedaw-
no proboszcz w Mominie, który przed 
dwudziestu laty, gdy rodził się pomysł 
jego budowy, był wikariusz u ówcze-
snego proboszcza w Nowej Słupi ks. 
Jana Mikosa. –Nikt wtedy nie mógł 
się  domyślać, że tak wielkie dzieło 
może powstać u stóp relikwii Krzy-
ża Świętego i w cieniu Szczytniaka, 
na którym swe obozowisko mieli żoł-
nierze „Ponurego” –wspominał w ho-
milii ks. Roman Stępień. Wśród go-
ści znaleźli się m.in. prof. Kazimierz 
Bielenin, badacz świętokrzyskich dy-
marek oraz jeden z ostatnich żyjących 
żołnierzy mjr Jana Piwnika „Ponure-
go” Zdzisław Rachtan ps. „Halny”, 
który przekazał ks. Janowi Mikoso-
wi kopię obrazu Matki Boskiej Akow-

W Skoszynie został uroczyście otwarty nowoczesny budynek Domu Opie-
ki im. św. Brata Alberta „Nasze Gospodarstwo”, który nie tylko poprawi wa-
runki pobytu samotnych rolników, ale także znacząco zwiększy liczbę miejsc 
w schronisku, jakiego nie ma w Polsce. –Tu panuje wyjątkowy klimat, który 
sprawia, że ci spracowani ludzie mają godne miejsce na starość i tu jeszcze 
mogą pożyć –podkreślał ksiądz Jan Mikos, twórca schroniska.

Na zdjęciu: moment uroczystego prze-
cięcia wstęgi podczas otwarcia no-
wego budynku Domu Pomocy im. św. 
Brata Alberta w Nowym Skoszenie z 
udziałem jednej z jej lokatorek

Na zdjęciu: z niezwykłym darem dla ks. 
Jana Mikosa, wizerunkiem matki Boskiej 
Akowskiej przybył jednego z ostatnich żoł-
nierzy „Ponurego” Zdzisław Rachtan ps. 
„Halny” 

Na zdjęciu: Skoszynianki za najlepszy 
chleb festiwalu zgarnęły główną nagrodę 
Festiwalu Chleba w Mińsku Mazowieckim

skiej. –Najważniejsze jest dbanie o tych, 
o których zapominamy -podkreślił wzru-
szonym głosem Zdzisław Rachtan, który 
z komendantem „Ponurym” dzielił party-
zancką dolę.  Starosta ostrowiecki Walde-
mar Marek Paluch podkreślił, że w schro-
nisku zbudowanym przez ks. Jana Mikosa 
jest miejsce nierzadko dla tych, którzy zo-
stali odrzuceni przez swoje rodziny i straci-
li wiarę w to, że mogą jeszcze żyć godnie. 
–Ile trzeba było pracy, silnej woli i samo-
zaparcia, by dotrwać do tej chwili –dodał 
starosta, a kolejni rozmówcy podkreślali, iż 
ks. Jan Mikos powinien być wzorem wier-
ności dla idei i przykładem tego, że każdy 
wiek i każdy moment w  życiu jest odpo-
wiedni, by czynić świat lepszym. 
Przyjaciel Gminy Waśniów
W dowód uznania wójt gminy Waśniów 
Krzysztof Gajewski wraz z przewodniczą-
cym Rady Gminy Mirosławem Chamerą 
wręczyli ks. Mikosowi medal Przyjaciela 
Gminy Waśniów, zapewniając jednocze-
śnie, że samorząd już podjął prawne dzia-
łania, by przyznać budowniczemu schro-

niska tytuł Honorowego Obywatela Gmi-
ny Waśniów. –Nie byłoby w Skoszynie ko-
ściółka, nie byłoby schroniska, ani tego sta-
rego, ani teraz, tego nowego, gdyby nie 
ksiądz Jan –mówił wójt Krzysztof Gajew-
ski. –Mnie także udzielała się przez lata ta 
jego siła, której efekty nas wszystkich zadzi-
wiają. Zasługi „dobrego gospodarza” pod-
kreślił również Mirosław Chamera, doce-
niając troskę o tych, o których trzeba zadbać 
najbardziej, czyli o spracowanych rolników, 
często zapomnianych i pozostawianych sa-
mym sobie nawet przez najbliższych. 
Warto podkreślić, że z programem dla go-
ści uroczystości otwarcia nowego budynku 
schroniska wystąpiły Skoszynianki.

Na zdjęciu: schronisko dla samotnych 
rolników powstało u stóp św. Krzyża
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Serdeczne podziękowa-
nie zamiast święta

Wspólna praca łączy ludzi

Medale dla urzędników

Ponieważ mijający rok nie sprzyja świę-
towaniu, samorząd zrezygnował z obcho-
dów Święta Plonów w tradycyjnym wy-
miarze. Zamiast świętowania były ser-
deczne podziękowanie i skromna zabawa. 
-Ze względu na te wszystkie nieszczęścia, 
które nas w tym roku nawiedziły, uznali-
śmy, że nie jest to dobry czas na święto-
wanie -wyjaśnił wójt Krzysztof Gajewski, 
który serdecznie podziękował rolnikom 
za ich trud i poświęcenie w pracy na roli, 
zbiórkę tegorocznych, wyjątkowo trud-
nych ze względu na aurę plonów oraz za-
angażowanie w pomoc dla najbardziej po-
szkodowanych gmin z terenu naszego wo-
jewództwa. 

W Sali Teatralnej Zespołu Szkół w Wa-
śniowei odbyła się uroczystość Złotych 
Godów. Osiemnaście par, które przeży-
ło ze sobą po pięćdziesiąt lat otrzymało 
z rąk wicewojewody Piotra Żołądka oko-
licznościowe medale „Za długoletnie po-
życie małżeńskie” oraz dyplomy. Gratula-
cje złożyli również przewodniczący Rady 
Gminy Mirosław Chamera oraz wójt 
Krzysztof Gajewski, który podkreślił, 
że trwałe związki małżeńskie są typowe 
gminy Waśniów. -Wspólna praca i wza-
jemna pomoc, bez których trudno radzić 
sobie z przeciwnościami dnia codzienne-
go na wsi, cementuje związki -przyznał 
wójt Gajewski i rozbawił obecnych, kie-
dy po ceremonii odnowienia ślubów, za-
żartował, że teraz “młodzi” mogą się …
pocałować. 

Z okazji dwudziestolecia samorządu me-
dalami „Za długoletnią służbę” zosta-
li udekorowani najbardziej zasłużeni pra-
cownicy Urzędu Gminy Waśniów. –Prze-
żyliśmy razem wiele trudnych chwil, 
dzięki którym wiem, że zawsze można na 
nich polegać –podkreślił zasługi urzęd-
ników wójt Krzysztof Gajewski, a cere-
monii dekoracji dokonał wicewojewoda 
Piotr Żołądek, który dodał, że praca w sa-
morządzie jest pracą z ludźmi i dla ludzi, 
a tak długi jej staż świadczy tylko o nale-
żytym wypełnianiu swoich obowiązków.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, na wniosek Wojewody 
Świętokrzyskiego za wzorowe, wyjątko-
wo sumienne wykonywanie obowiązków 
wynikających z pracy zawodowej złotym 
medalem „Za długoletnią służbę” odzna-
czeni zostali: Alicja Gałka, na co dzień 
pełniąca obowiązki skarbnika gminy, Jó-
zefa Jabłońska, inspektor do spraw kon-
serwacji wodociągów i rolnictwa, Barba-
ra Karwińska, kierownik Zakładu Obsłu-
gi Ekonomiczno – Administracyjnej Pla-

W sumie samorząd wystąpił w ubiegłym 
roku z osiemnastoma wnioskami o przy-
znanie medali „Za długoletnie poży-
cie małżeńskie”. Nie wszyscy małżon-
kowie z racji słusznego wieku doczekali 
uroczystej chwili. Warto jednak wymie-
nić wszystkie pary z małżeńskim stażem, 
który w chwili składania wniosków się-
gał pół wieku, a w przypadku Władysła-
wa i Janiny Surowiec z Garbacza nawet 
60 lat. Poza tym tegoroczne uroczystości 
Złotych godów w gminie Waśniów obję-
ły: Adama i Genowefę Adamskich z Gar-
bacza, Jana i Genowefę Bęczkowskich 
z Sarniej Zwoli, Władysława i Krystynę 
Chlebnych z Worowic, Mariana i Danu-
tę Gajewskich z Sarniej Zwoli, Jana i Ro-
zalię Dziobów z Mominy, Stefana i Kazi-
mierę Gołębskich z Janowic, Józefa i Ire-
nę Grzesik z Roztylic, Józefa i Krystynę 
Kaniewskich z Nowego Skoszyna, Stani-
sława i Teodozję Krawczyków z Garba-
cza, Stefana i Leokadię Kwapiszów, Jana 
i Stanisławę Majeckich z Wronowa, Le-
ona i Janinę Olechów z Kraszkowa, Le-
ona i Sabinę Sałagan z Worowic, Tade-
usza i Genowefę Skwarlińskich z Nowe-
go Skoszyna, Stefana i Kazimierę Świą-
tek z Nowego Skoszyna, Gustawa i Hen-
rykę Wojciechowskich z Boleszyna oraz 
Kazimierza i Zofię Wronów z Piotrowa. 

Na zdjęciu: uroczystość Złotych Godów zaszczy-
cił obecnością wicewojewoda Piotr Żołądek

Na zdjęciu:  ceremonii dekoracji, w tym przypad-
ku Danuty Nowak, osobiście dokonał wicewoje-
woda Piotr Żołądek w obecności przewodniczą-
cego Rady Gminy Mirosława Chamery i wójta 
Krzysztofa Gajewskiego

Na zdjęciu:  okolicznościowe wieńce przygotowa-
ły wszystkie parafie z terenu gminy Waśniów

cówek Oświaty i Zdrowia, Anna Maciej-
ska, zastępca kierownika Zakładu Obsługi 
Ekonomiczno – Administracyjnej Placó-
wek Oświaty i Zdrowia, Danuta Nowak, 
zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego i Barbara Sokołowska z Referatu Fi-
nansowego. Srebrne medale „Za długo-
letnia służbę”: odebrali Janina Kamińska, 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Barbara Kwiecień z Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Dziękczynną mszę w intencji rolników w 
waśniowskiej świątyni odprawił ks. Ma-
riusz Góra, który poświęcił także dożyn-
kowe wieńce z tegorocznych plonów wy-
konane przez gospodynie ze wszystkich 
parafii Grzegorzowice, Nagorzyce, Sko-
szyn i Waśniów. Uroczystość odbyła się w 
obecności pocztów sztandarowych.
Natomiast popołudniem na błoniach od-
była się część rozrywkowa. Na scenie wy-
stąpiła między innymi kapela z Białki Ta-
trzańskiej, a gwiazdą wieczoru był pio-
senkarz Andrzej Rybiński. Na zakończe-
nie noc nad Waśniowem rozjaśnił efek-
towny pokaz sztucznych ogni. 

Na zdjęciu:  było uroczyście, ze sztandarami, ale 
mniej radośnie niż zwykle



Informator samorządowy gminy WaśniówNr 3  wrzesień 2010

Wóz na każdy teren

Kanalizacja dla Piotrowa

Trwają ostatnie prace przy uzbrajaniu nowego 
wozu strażackiego z napędem 4x4 dla OSP w 
Waśniowie. Zbudowany na podwoziu merce-
desa pojazd wyposażony jest w nowoczesny 
sprzęt do prowadzenia akcji w każdych warun-
kach. –Przede wszystkim wszędzie wjedzie, co 
przy naszym ukształtowaniu terenu jest bardzo 
ważne –podkreśla wójt Krzysztof Gajewski, 
który dodaje, że tak nowoczesnego pojazdu z 
napędem na obie osie nie ma żadna jednostka 
OSP na terenie powiatu ostrowieckiego. 
Do tematu wrócimy, gdy pojazd znajdzie się na 
stanie jednostki OSP Waśniów, która dotych-
czas eksploatowanego Stara – Mana przekaże 
do Witosławic. 

Do budowanej obecnie sieci kanalizacji sanitar-
nej podłączonych zostanie 45 gospodarstw z tere-
nu wsi Piotrów. -Prace chcemy zakończyć jeszcze 
w tym roku -zapewnia Stanisław Nowacki z Urzę-
du Gminy, dodając, że sieć powstaje na całej dłu-
gości wsi.
Prace mocno utrudniały opady i w kilku miej-
scach kładzenie sieci możliwe było tylko z wyko-
rzystaniem szalunków, ze względu na rozmoczo-
ny teren. Równolegle wykopy prowadzone są w 
samym Waśniowie w rejonie ulic Młyńskiej czy 
Świętokrzyskiej, -Gdy skończymy tę część inwe-
stycji, praktycznie cały Waśniów zostanie podłą-
czony do oczyszczalni –podkreśla Stanisław No-
wacki. 
W kolejnych latach do oczyszczalni podłączone 
zostaną Strupice, Pękosławice i Nosów i dodaje, 
że 60% przedsięwzięcia gmina sfinansuje z pie-
niędzy pozyskanych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego.
Rozbudowa sieci sanitarnej w gminie Waśniów 
jest możliwa dzięki modułowej budowie oczysz-
czalni, której przepustowość sięga 200 metrów 
sześciennych nieczystości na dobę. Obecnie do-
pływa 40 - 60. 

Gmina Waśniów w ciągu ostatnich lat odnotowała znaczny wzrost inwesty-
cji. Zrealizowanie większości z nich możliwe było dzięki pozyskaniu pienię-
dzy z zewnątrz i współpracy z organami państwa, samorządami równego 
szczebla oraz instytucjami i stowarzyszeniami. W sumie latach 2007 – 2010 
Gmina Waśniów złożyła projekty na łączną wartość 22,3 miliona zł.  By uzy-
skać dofinansowanie w wysokości 12,5 miliona, samorząd musiał wygo-
spodarować na inwestycje 9,8 miliona z własnego budżetu. 

Kanalizacja ze Związkiem Gmin
Realizując Wieloletni Plan Inwestycyj-
ny na lata 2007- 2015, Gmina Waśniów w 
ramach Związku Gmin Gór Świętokrzy-
skich, który skupia 10 gmin, złożyła do 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego wspól-
ny projekt, którego założeniem jest rozbu-
dowa istniejącej sieci wodociągowej oraz 
sieci kanalizacyjnej na terenach gmin two-
rzących związek. Całkowitą wartość inwe-
stycji dotyczącej naszej gminy oszacowa-
no na kwotę 7,9 mln zł, przy czym gmi-
na otrzyma dofinansowanie w wysokości 
60% kosztów kwalifikowanych. Projekt w 
części dotyczącej rozbudowy sieci wodo-
ciągowej gminy Waśniów realizowany był 
od  września 2008 do  czerwca 2009, kiedy 
wybudowano 21,5 km sieci głównej wodo-
ciągowej  do 130 gospodarstw. W  czerwcu 
2009r całkowicie zakończono wodociągo-
wanie gminy. Łączna długość sieci wodo-
ciągowej wynosi obecnie 204,7 km. 
Drugi etap projektu polegający na rozbu-
dowie kanalizacji w miejscowości Wa-
śniów jest realizowany w miejscowościach 
Pękosławice, Strupice, Piotrów będzie re-
alizowany w latach 2011 – 2012.

Na zdjęciu: Obecna kadencja przy-
niosła ostateczne zakończenie wo-
dociągowania gminy.

Na zdjęciu:  tak będzie wyglądał najnow-
szy nabytek waśniowskich strażaków. 

Na zdjęciu:  do tej sieci jeszcze w tym roku pod-
łączonych zostanie ponad czterdzieści posesji 

Na zdjęciu: Przebudowa drogi wojewódzkiej po-
prawi znacząco bezpieczeństwo mieszkańców, 
którzy na całym jej przebiegu przez teren gminy 
Waśniów otrzymają chodnik.

Na zdjęciu: Systematyczna rozbudowa sieci kana-
lizacji sanitarnej zwiększa zakres wykorzystania 
możliwości nowoczesnej oczyszczalni ścieków.

To była kadencja wielkich inwestycji
Mamy halę sportową, sieć wodociągową, kanalizację, nowe drogi…

Pieniądze na drogi
Priorytetem dla władz samorządowych 
jest poprawa infrastruktury drogowej po-
przez remonty i odbudowę nawierzchni 
dróg. Środki na pokrycie inwestycji drogo-
wych w latach 2007 – 2010 pozyskane zo-
stały z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych,  Narodowego Planu Popra-
wy Dróg Lokalnych 2008–2011 oraz Sta-
rostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. 
Gmina była również inicjatorem, organi-

zatorem i współfinansującym projekt prze-
budowy drogi wojewódzkiej Nr 751, któ-
rej przebudowa jest obecnie realizowana. 
W  latach 2007 – 2010 wybudowano lub 
ulepszono nawierzchnię na długości 25,9 
km dróg  oraz  600 metrów chodnika, przy 
zaangażowaniu środków własnych w wy-
sokości 3,15  mln zł. Drugie tyle gmina po-
zyskała ze źródeł zewnętrznych.

Hala jak marzenie
Gmina zrealizowała projekt w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego pod nazwą 
„Utworzenie gminnego centrum sportowo 
edukacyjnego przy szkole Podstawowej i 
Gimnazjum w Waśniowie poprzez budowę 
Sali gimnastycznej, kompleksu boisk i po-
mieszczeń dla biblioteki szkolnej” o war-
tości 6,7mln zł., uzyskując dofinansowanie 
w kwocie 3,99 mln zł. W wyniku realiza-
cji projektu powstała sala gimnastyczna o 
powierzchni 1557m kw.,  biblioteka o po-
wierzchni 491m kw. oraz kompleks boisk 
z nawierzchnią syntetyczną. W ramach re-
alizacji projektu wykonano również nową 
elewacje budynku Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Waśniów. 
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Naprawili po powodzi 
i bobrach

Hala bez uchybień 

Trzy odcinki dróg z nową nawierzchnią as-
faltową zostało wybudowanych na terenie 
naszej gminy z wykorzystaniem pieniędzy 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. -W każdym z przypadków były 
to odcinki znajdujące się na spadkach tere-
nu i uszkodzone przez wodę -wyjaśnia Sta-
nisław Nowacki specjalista do spraw tech-
nicznych w Urzędzie Gminy Waśniów i 
dodaje, że w przypadku drogi Nosów - Ko-
tarszyn powodem, dla którego droga ule-
gła zniszczeniu były także …bobry, które 
budując zapory na Węgierce, piętrzą wodę 
i powodują podtapianie terenu.
Dzięki zakończonej inwestycji powstały 
odcinki dróg asfaltowych między Noso-
wem a Kotarszynem, Boleszynem i Cza-
żowem oraz w Wojciechowicach. -Były 
to odcinki bardzo potrzebne z punktu wi-
dzenia lokalnej sieci komunikacyjnej, 
gdyż skracają drogę dojazdu dzieci z re-
jonu Wojciechowic i Czażowa do szkoły 
w Boleszynie, a z drugiej strony ułatwia-
ją połączenie z Bodzentynem, do którego 
nasi mieszkańcy, żyjący głównie z ziemi, 
bardzo często jeżdżą w celach handlowych 
-wyjaśnia Stanisław Nowacki.
Trzy odcinki kosztowały 368 tysięcy zło-
tych. 80% gmina pozyskała z zewnątrz, 
resztę dołożyła w budżetu. 

Hala sportowa i kompleks boisk przy Ze-
spole Szkół w Waśniowie został odebrany 
technicznie i oddany do użytku tuż przed 
rozpoczęciem roku szkolnego w stanie nie 
budzącym żadnych zastrzeżeń. –Wszel-
kie nasze uwagi, które zgłaszaliśmy, były 
przez wykonawcę natychmiast załatwiane 
–podkreśla wójt Krzysztof Gajewski i do-
daje, że dzięki temu obiekt został wykoń-
czony wyjątkowo starannie i powinien słu-
żyć dzieciom i młodzieży przez lata bez ja-
kichkolwiek nakładów. 

Na zdjęciu: Nowoczesna hala sportowa 
powstała z myślą o najmłodszych miesz-
kańcach naszej gminy.

Na zdjęciu: Uroczysty moment prze-
cięcia wstęgi podczas otwarcia kom-
pleksu sportowo –rekreacyjnego.

Na zdjęciu: nowa nawierzchnia w re-
jonie Nosowa 

Na zdjęciu: jak zapewnia wójt Krzysztof Gajewski, 
wykonawca spełniał wszystkie  życzenia samorzadu 

Na zdjęciu: W ostatnim czasie przy-
było wiele kilometrów nowych na-
wierzchni asfaltowych.

To była kadencja wielkich inwestycji
Mamy halę sportową, sieć wodociągową, kanalizację, nowe drogi…

Projekty, które zmieniają oblicze 
gminy
W celu realizacji kolejnego priorytetu gmi-
na złożyła Projekt pod nazwą „Rewitaliza-
cja centrum osady gminy Waśniów”. War-
tość całego projektu wynosi 4,6 ml zł, z 
czego gmina otrzyma dofinansowanie na 
kwotę 2,8 ml zł.
W ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego samorząd realizuje Program 
„Centrum Kształcenia na odległość Wio-
ska Internetowa”, o wartości ponad 110 
tys. złotych, w ramach którego utworzo-
no 11 stanowisk komputerowych z pełnym 
wyposażeniem i oprogramowaniem oraz 
komplet urządzeń biurowych. Dzięki ta-
kiej inicjatywie mieszkańcy mają zapew-
niony bezpłatny dostęp do internetu.
Gmina przystąpiła również do projektu 
wojewódzkiego pod nazwą „Rozbudowa 
Infrastruktury Informatycznej JST” w ra-
mach RPOWŚ na lata 2010-2012 oraz do 
projektu wojewódzkiego „Budowa Syste-
mu Informacji Przestrzennej Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego” w ramach RPOWŚ 
na lata 2010-2012.

Projekty dla ludzi
W ramach udzielanego wsparcia meryto-
rycznego i finansowego gmina pomaga 
organizacjom pozyskać środki w ramach 
tzw. małych grantów. Dzięki takiej współ-
pracy udało się pozyskać środki w ramach  
Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi 
na odnowę i wyposażenie świetlic działa-
jących przy jednostkach OSP w Witosławi-
cach i Grzegorzowice, które otrzymały do-
finansowanie w wysokości 40 tys. zł. 
Jednocześnie w ramach doposażenia i 
funkcjonowania jednostek OSP będących 
w Krajowym Systemie Ratowniczym jed-
nostka OSP w Waśniowie zostanie wypo-
sażona w samochód operacyjny  Merce-
des Benz Atego 1329 AF, na zakup którego 
jednostka otrzyma dofinansowanie w kwo-
cie ok. 300 tys. 
Doceniając konieczność podejmowania i 
inicjowania współpracy z organizacjami 
pozarządowym i innymi podmiotami gmi-
na przystąpiła do Lokalnej Grupy Działa-

nia „Stowarzyszeni Rozwoju Wsi  Świę-
tokrzyskiej”.  W ramach LGD  mieszkań-
cy gminy i organizacje pozarządowe będą 
mogły pozyskać dofinansowanie rzędu ok. 
950tys zł w okresie trwania projektu tj. w 
latach 2009 – 2013.

Jakość dla gminy
Mając na celu poprawę jakości świadczo-
nych usług gmina Waśniów, jako jedna z 
80 jednostek w cały kraju przystąpiła do 
realizacji Projektu realizowanego przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji w partnerstwie F5 Konsulting 
sp. z o.o. „Przygotowanie jednostek samo-
rządu terytorialnego do stosowania Wspól-
nej Metody Oceny (CAF) w procesie mie-
rzenia potencjału i dokonań poprzez szko-
lenia pracowników i pomoc doradczą”. 
Wspólna Metoda Oceny – CAF jest narzę-
dziem przeznaczonym dla jednostek admi-
nistracji publicznej, mającym na celu po-
prawę zarządzania. Model skupia się prze-
prowadzeniu samooceny, identyfikacji ob-
szarów doskonalenia oraz wprowadzaniu 
wymaganych usprawnień zarządczych. 
Samorząd gminny czynnie angażuje się we 
wszelkiego typu akcje o charakterze spo-
łecznym, które przyczyniają się do wzro-
stu świadomości społeczeństwa min. dzia-
ła biuro porad prawnych realizowane  
przez Biuro Porad Obywatelskich, punkt 
konsultacyjno – doradczy oraz zintensy-
fikowano współpracę ze Świętokrzyskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agen-
cją Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Agencją Rynku Rolnego i Świę-
tokrzyską Izbą Rolniczą, Policją oraz  Ko-
mendami OSP i PSP. 
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Strażacy dostali listy 
od premiera

32 strażaków z jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej z terenu naszej gmi-
ny otrzymało imienne podziękowania 
od premiera za zaangażowanie w walkę 
z żywiołem podczas powodzi w rejonie 
Sandomierza. -Podziękowania imienne 
otrzymali tylko ci, którzy byli w akcji 
przynajmniej cztery razy -wyjaśnia ko-
mendant Józef Gryszka.
W sumie w akcji powodziowej brało udział 
aż 132 strażaków z terenu naszej gminy, 
której jednostki OSP były eksploatowa-
ne najmocniej. dając całodobową zmia-
nę w sumie przez 24 dni. Poza jednostka-
mi działającymi w krajowym systemie ra-
towniczo - gaśniczym  z Waśniowa i Wito-
sławic, z żywiołem walczyli także ochotni-
cy z OSP w Mominie i Grzegorzowicach. 
„Wypracowali” oni blisko 1,6 tysiąca go-
dzin. -Na pewno list daje satysfakcję, ale 
dla nas najważniejsze było to, że mogli-
śmy komuś pomóc, bo jak ktoś tam był i 
widział, to aż się płakać chciało -przyzna-
je komendant a wójt Krzysztof Gajewski 
dodaje, że jak dotąd cały koszt akcji, pra-
wie 50 tysięcy złotych, dźwiga gmina Wa-
śniów. -Wystąpimy o refundację, by odbu-
dować stan wyposażenia -zapewnia wójt 
i podkreśla, że udział jednostek OSP z te-
renu naszej gminy w rejonie Sandomie-
rza, Połańca i Ciszycy to efekt ich dobre-
go wyszkolenia i wyposażenia.wierzchnia 
ze sztucznej trawy po odśnieżeniu nadaje 
się do użytkowania również w okresie zi-
mowym.

Wykazaliśmy się nie tylko współczuciem ale i konkretną pomocą na rzecz 
poszkodowanych przez powódź. Z terenu naszej gminy na tereny zalane 
pojechało kilkadziesiąt ton zboża, produktów spożywczych, środków che-
micznych i najbardziej niezbędnych elementów wyposażenia domu. Zbierali 
i dawali wszyscy. –Z dobrego serca -podkreśla wójt Krzysztof Gajewski, któ-
ry także uczestniczył w akcji. 
O zbiórce poinformowały wszystkie parafie, 
a sołtysi gromadzili dary na terenie swoich 
sołectw. –Mieszkańcy dawali ile kto miał, a 
znam i takie przypadki, że nawet kupowali 
zboże, by włączyć się do akcji pomocy po-
wodzianom -dodaje wójt Gajewski. War-
to także wspomnieć, że Marian Życiński, 
właściciel gospodarstwa w Mirogonowi-
cach przekazał w ramach zbiórki 12,5 tony 
zboża. Pomoc z terenu naszej gminy dotar-
ła do dwóch poszkodowanych gmin Łubni-
ce i Tarłów. Do Łubnicy pojechało 47,5 tony 
zboża oraz blisko 6 ton innych środków spo-
żywczych: konserw, cukru (ponad 600 kg), 
mąki, makaronu, dżemów itd. Wśród da-
rów znalazły się także nowe koce, kołdry, 
patelnie, proszek do prania, płyn do my-
cia naczyń itd. Poza tym część darów trafi-
ło na teren gminy Tarłów w rejon Ciszycy. 
-Nasi rolnicy dobrze znają się z mieszkań-
cami tych terenów, gdyż prowadzą podobna 
produkcję -wyjaśnia wójt Gajewski, podkre-
ślając, że na teren gminy Tarłów przekazane 
zostały 34 tony zboża. 
Dzięki ofiarności Jarosława i Tadeusza Choj-
nackich, Ryszarda i Witolda Urbańskich, 
Stanisława Operacza i Mirosława Kończa-

Przez trzy tygodnie strażacy ochotnicy z te-
renu naszej gminy Waśniów walczyli ze 
skutkami powodzi, jaka najboleśniej do-
tknęła teren powiatu sandomierskiego. –Je-
steśmy od tego, by nieść pomoc –podkreśla 
komendant Józef Gryszka, który organizo-
wał wyjazdy na zatopione Powiśle.
Przez dwa tygodnie jednostka OSP z Wa-
śniowa nieprzerwanie dawała dwie zmiany. 
Kadrowo pomagały jej w prowadzeniu akcji 
jedną zmianą jednostki OSP z Witosławic, 
Mominy i Grzegorzowic. –Każdej doby 
osiemnastu z terenu gminy Waśniów niosło 
pomoc poszkodowanym lub walczyło z falą 
powodziową  w rejonach najbardziej zagro-
żonych, w okolicy Połańca, Sandomierza, 
Koprzywnicy i Ciszycy. –Za walkę w obro-
nie mostu w Czekarzewicach dostaliśmy 
pamiątkowy dyplom -dodaje komendant 
Gryszka i przyznaje, że po tylu dniach wal-
ki z żywiołem dosłownie wszystko: mundu-
ry, byty, wyposażenie wymaga dokładnego 
umycia. –Tylko woda pod ciśnieniem daje 

Na zdjęciu: wójt Krzysztof Gajewski osobi-
ście pojechał z darami do Ciszycy Dolnej

Na zdjęciu: bezcenne dla rolników 
z zalanych terenów zboże pojechało 
do gmin Tarłów i Łubnica

Na zdjęciu: dziesiątki metrów węży 
strażackich musiało wyschnąć po 
walce z żywiołem

Na zdjęciu: strażacy ochotnicy odbie-
rają zasłużone wyróżnienia za niesio-
ną pomoc i poświęcenie w akcjach

Podzieliliśmy się tym, co 
mamy

ka, którzy użyczyli koparek lub samocho-
dów ciężarowych dobra zostały załadowane 
i zawiezione na tereny dotknięte powodzią. 
Dary otarły do tych mieszkańców zalanych 
terenów, którzy wciąż mieszkali poza swo-
imi gospodarstwami. 

Walczyli z powodzią
radę błotu, które zebrało w każdym zaka-
marku strażackiego oprzyrządowania i po-
jazdów –mówi i pokazuje strażackie węże, 
buty, umundurowanie, które przez wiele dni 
suszyło się przed strażnicą w Waśniowie.
Nie obyło się także bez. –Poświęciliśmy 
dwie pompy pływające, pompę szlamową, 
mnóstwo węży i mundurów -wylicza, za-
pewniając, że generalnie sprzęt będący na 
wyposażeniu jednostek sprawdził się w trud-
nych warunkach. -Szczególnie wysokowy-
dajne pompy –dodaje komendant Gryszka.
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Świętokrzyskie 
zagościło w Waśniowie

Potrafili zadbać o dobro ogółu

-Jak wypada ocena rady Gminy z punktu 
widzenia jej przewodniczącego?
-Kadencja upłynęła pracowicie na radzeniu so-
bie z piętrzącymi się problemami –mówi Miro-
sław Chamera, przewodniczący Rady Gminy 
Waśniów. –Dla gminy typowo rolniczej, gdzie 
nie ma przemysłu, problemem są dochody, na 
które składa się w zasadzie tylko podatek rol-
ny. Ich podnoszenie wzmocniłoby co prawda 
budżet, ale pogorszyło byt mieszkańców, więc 
Rada musiała głowić się nad takimi rozwiąza-
niami, które pozwoliłyby na inwestowanie, bez 
zbytniego obciążenia ludzi.
-To chyba się udało, bo ta kadencja obfito-
wała w inwestycje, jak żadna inna.
-Dziś trzeba tak myśleć, by do każdej złotówki 
wydanej z budżetu, znaleźć drugą na zewnątrz, 
a skoro gmina Waśniów pod względem dota-
cji znalazła się w trzeciej dziesiątce gmin woje-
wództwa świętokrzyskiego, to znaczy, że pra-
cownicy Urzędu Gminy postarali się o dobry 
wynik w porównaniu do naszych skromnych 
możliwości budżetowych.  
-Jak przewodniczącemu udało się przeko-
nać radnych, by postawić na dalekosiężne 
inwestycje, a nie myśleć tylko o doraźnych 
problemach?
-Z tego powodu jestem najbardziej dumny z 
Rady tym bardziej, że dochodziliśmy do zgody 
mając różne zdania. Nie kłóciliśmy się jednak 
pod publiczkę, tylko wypracowywali wspól-
ne zdanie na komisjach. Aby zakończyć posie-
dzenie jednej z nich, potrzebne były trzy kolej-
ne spotkania. W związku z tym, co do działań 
dla gminy strategicznych, ogólna zgoda była 
zawsze, natomiast, co nie jest tajemnicą, różne 
zdania pojawiały się w kwestii podziału pienię-
dzy na budowę dróg gminnych, bo każdy coś z 
budżetowego tortu chciał skroić dla siebie. Jed-
nak w najważniejszych kwestiach  nasz wspól-
ny wózek ciągnęliśmy w jednym kierunku.
-Czyli jakim?
-Priorytetowym zadaniem było zwodociągo-

Na waśniowskich błoniach odbyła się jed-
na z imprez organizowanych przez Urząd 
Marszałkowski w ramach Dni Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. Tym samym na-
sza gmina  promowała cały powiat ostro-
wiecki. 
Obecny na imprezie starosta ostrowiec-
ki Waldemar Marek Paluch, powitał zgro-
madzonych i odebrał z rąk wójta Krzysz-
tofa Gajewskiego statuetkę Przyjaciel 
Gminy Waśniów. Identyczne otrzyma-
li Maciej Giermasiński, prezes Agencji 
Rynku Rolnego w Kielcach za, jak to pod-
kreślił wójt Gajewski, wieloletnią współ-
pracę z rolnikami z terenu gminy i wpro-
wadzanie nowych upraw oraz wspierają-
cy gminne inwestycje marszałek Adam 
Jarubas, w imieniu którego rolę gospoda-
rza imprezy pełnił Dariusz Detka. 
Na tłumnie odwiedzanych błoniach nowo-
czesność przeplatała się z tradycja. Pierw-
szą reprezentowały instytucje i firmy na 
co dzień współpracujące z rolnikami: Wo-
jewódzki Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go, KRUS, Remondis czy Schronisko św. 
Brata Alberta. W imieniu tej drugiej cie-
szyły oczy stroje, występy oraz tradycyj-
ne potrawy przygotowane przez Koła Go-
spodyń Wiejskich w Skoszynie, Witosła-
wicach, Śnieżkowicach oraz Zespół Dzie-
cięcy Miniaturka z Zespołu Szkół w Mo-
minie. Obok gminy Waśniów zaprezento-
wała się także gmina Ćmielów. 
Na  ciekawy program artystyczny złoży-
ły się m.in. zespoły duet Mefisto z Kra-
kowa, All Is On, Ewa i Fant oraz wystę-
py wschodzących gwiazd świętokrzyskiej 
estrady Joanny Berner i Klaudii Błasz-
czyk. Całość zakończył pokaz sztucznych 
ogni. 

Mirosław Chamera: Jestem dumny z tej Rady i mieszkańców mojej gminy

Rada Gminy Waśniów pracowała w mijającej kadencji wyjątkowo zgodnie. 
Nie znaczy to, że w jej gronie nie było różnych zdań i dyskusji na trudne tema-
ty, ale w najważniejszych kwestiach radni potrafili dojść do porozumienia i za-
dbać o najważniejsze interesy gminy i jej mieszkańców.

wanie gminy, gdyż jeszcze na początku XXI 
wieku do niektórych wsi trzeba było wodę do-
wozić beczkowozem. Dziś nie mają jej tylko 
ci, którzy nie chcieli. Rozpoczęliśmy budo-
wę kanalizacji i wspólnie ze Związkiem Gór 
Świętokrzyskich staramy się realizować jej ko-
lejne etapy. Mamy już nowoczesną halę, z któ-
rej możemy być dumni. Wymieniliśmy oświe-
tlenie na terenie gminy, spłacając z oszczędno-
ści wynikających z mniejszego zużycia ener-
gii elektrycznej, zaciągnięty na jej moderniza-
cję kredyt. Dołożyliśmy się do modernizacji 
drogi wojewódzkiej, której przebudowa zna-
cząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. 
Wkrótce wpompujemy w osadę Waśniów 
4,5 miliona złotych, by centrum gminy pod-
dać procesowi rewitalizacji. Natomiast mamy 
świadomość, że wciąż wiele do zrobienia po-
zostało na drogach. 
-Czy można zatem nazwać mijającą kaden-
cję, kadencją budowy i zgody?
-Zgody i wyrozumiałości dla sytuacji, w której 
musimy zdecydować się na coś, kosztem cze-
goś innego, gdyż budżet ma ograniczone moż-
liwości. Dużą zasługę w budowaniu tej atmos-
fery mają sołtysi, z którymi się spotykaliśmy, 
tłumacząc, dlaczego tu robimy wcześniej, a 
tam później. W większości przypadków spo-
tykaliśmy się ze zrozumieniem. Oczywiście 
trudno wszystkim dogodzić, więc na pewno 
są i tacy, którzy są niezadowoleni i narzekają, 
ale do nich mówię, krótko, chodźmy i zróbmy. 
Gadaniem niczego nie dokonamy.  
-Jak układała się współpraca władzy usta-
wodawczej, czyli Rady z wójtem, który jest 
władzą wykonawczą?
-Do większych rozbieżności nie dochodzi-
ło. Nie ma tak, że we wszystkim się zgadza-
my, ale dyskutujemy, wypracowujemy wspól-
ne stanowisko i, co jak sądzę widać także na 
zewnątrz, w efekcie zgodnie działamy na rzecz 
dobra gminy. Wzajemnie akceptujemy swoje 
pomysły i strategiczne przedsięwzięcia reali-
zujemy wspólnie a efekty tego widać. Gmina 
obrasta w infrastrukturę i pięknieje.
-Myśli Pan, że mieszkańcy to doceniają?
-Mam nadzieję, że tak. Najlepszy przykład, że 
mieszkańcy wsi Prusinowice, z której pocho-
dzę, na odcinku 1,7 kilometra zrzekli się swo-
ich gruntów nieodpłatnie, by umożliwić prze-
budowę drogi powiatowej. Gdy rozmawiałem 
z przedstawicielami starostwa i województwa 
o tym przypadku, dziwili się, bo to wyjątek, by 
mieszkańcy jednomyślnie, dobrowolnie i bez-
interesownie oddali własność dla podwyższe-
nia standardu drogi publicznej. Myślę, że to 
dowód na to, że mają świadomość, iż gmina 
zdąża w dobrym kierunku.
-Dziękuję za rozmowę.

Na zdjęciu: starosta ostrowiecki Waldemar Ma-
rek Paluch i przewodniczący Rady Gminy Wa-
śniów Mirosław Chamera podziwiają wypieki 
Kół Gospodyń Wiejskich
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Skutery dla gimnazjów

Czażów (Czazow 1362), w 1412 roku 
należał do Świętochny wdowy po Spyt-
ku, a w 1468 r. Małgorzata, żona Iwana 
z Brzóstowy h. Janina uczyniła zapis na 
części wsi dla kościoła w Ćmielowie. W 
1535 roku Hieronim Łaski zamienił Cza-
żów za trzy wsie w powiecie wiślickim i 
miejscowość stała się własnością klaszto-
ru na Św. Krzyżu. 

Dobruchna (XVII w), zasłynęła dzię-
ki poezji Wespazjana Kochowskiego, w 
wieku XVII w rękach Kochowskich, naj-
młodszego z braci Wespazjana Francisz-
ka, a potem jego spadkobierców, m.in. 
Młodeckich, Myszkowskiej, Grabkow-
skich.

Garbacz (Garbacz 1470), w średnio-
wieczu wieś należała do biskupów lubu-
skich. W XV wieku istniała także Wola 
Garbaczowa, którą Zbigniew i Andrzej 
Oleśniccy nadali benedyktynom święto-
krzyskim ale włączona do klasztornego 
klucza wierzbątowickiego z czasem zani-
kła jako miejscowość. W XVII i XIX wie-
ku Garbacz miał już świeckich dziedzi-
ców Macieja i Franciszkę z Romerów Do-
brzańskich (przed 1785) oraz Stanisława 
Lubkowskiego (1821) a następnie wspo-
mnianego Józefa Gołuchowskiego.

Grzegorzowice (de Ghregoreuic 
1269), wczesnośredniowieczny ośrodek 
osadniczo –kościelny, zniszczony przez 
najazd tatarski zimą 1259/60. Dziesięć lat 
później o Grzegorzowice starali się świę-
tokrzyscy benedyktyni, uzyskując dla 
przyszłej własności od księcia Bolesława 
Wstydliwego zwolnienia od ceł i targo-
wego. Do zamiany ostatecznie nie doszło 
i wieś pozostała we władaniu rycerskim. 
Wśród jej właścicieli wymienia się m.in. 
Żegotę, Nawoja i Zaklikę herbu Topór, 
Mikołaja Chrząstowskiego, który walczył 
pod Grunwaldem czy Mikołaja Ożarow-
skiego dzielnego wojownika na Bukowi-
nie. Ostatnim dziedzicem w Grzegorzo-
wicach był Tomasz Zbysław Rauszer. W 
końcu XIX w funkcjonowały tu Urząd 
Gminy i Sąd Gminny.

W rozgrywkach, których organizatorem 
był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 
Waśniowie, wzięło udział 7 drużyn w gru-
pie wiekowej 17 lat i więcej: „WIO” Wa-
śniów, „PIMAR” Jeżów, „ PERŁA” Na-
gorzyce,  „SKP Orzeł” Nowy Skoszyn, 
Ostrowczanie,  „DYNAMIT” Boksyce, 
„KS” Wronów. Do współorganizowania 
włączyli się Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych i Poste-
runek Policji w Waśniowie, a mecze sę-
dziowali Jarosław Jałocha i Grzegorz 
Kulpiński.
Celem turnieju było stworzenie młodzie-
ży warunków do sportowej rywalizacji 
oraz propagowanie aktywnej formy spę-

Szkoły na terenie naszej gminy od lat kładą 
duży nacisk na naukę dzieci i młodzieży za-
sad korzystania z dróg publicznych. W tro-
sce o ich bezpieczeństwo zajęcia z przepi-
sów ruchu drogowego, zostały wprowadzo-
ne obligatoryjne, dzięki czemu każdy uczeń 
musi spotkać się z zasadami bezpiecznego 
zachowania na drodze. Korzystając z do-
datkowych, dyrektorskich godzin, dzieci i 
młodzież co roku przygotowują się do eg-
zaminu na kartę rowerową i motorowero-
wą. Dotychczas praktyczna nauka jazdy 
odbywała się na skuterach i rowerach będą-
cych własnością uczniów. Obecnie gimna-
zja, dysponując skuterami, zyskają większą 
swobodę w organizowaniu zajęć, a gmina 
już myśli, by na stanie  placówek oświato-
wych znalazły się także rowery. W planach 
znajdują się również odpowiednio wyposa-
żone „place manewrowe” do praktycznej 
nauki jazdy. –Dziś na wsi obowiązuje za-

Na waśniowskich błoniach odbyło się podsumowanie Turnieju Piłki Noż-
nej o Puchar Wójta Gminy Waśniów Krzysztofa Gajewskiego, rozgrywa-
nego w sierpniu.

Dwa nowe skutery odebrali dyrektorzy gimnazjów w Mominie i Waśniowie 
Barbara Poreckowska i Grażyna Majewska . W obu przypadkach to na-
groda za udział w akcji „Skuterem bezpiecznej”. 

dzania czasu wolnego bez alkoholu. Me-
cze rozgrywane były systemem „każ-
dy z każdym” na boisku w Waśniowie. Z 
kompletem 18 punktów wygrała druży-
na „WIO” Waśniów, II miejsce zdobyła 
drużyna Ostrowczanie(10 punktów) a III 
„SKP Orzeł” Nowy Skoszyn (8 punktów). 
Nagrody indywidualne dla najlepszych 
strzelców przyznano piłkarzom: Łukaszo-
wi  Robaczkiewiczowi „WIO” Waśniów i 
Dariuszowi Pardakowi także „WIO” Wa-
śniów, którzy strzelili po 11 bramek. Po 
ostatnim meczu wszyscy uczestnicy tur-
nieju zostali zaproszenie przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Sportu na wspólne 
pieczenie kiełbasek przy grillu. Puchary 
i nagrody wręczy wójt, przewodnicząca 
Gminnej Komisji Alkoholowej oraz dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Waśniowie .
GOKiS dziękuje sędziom, drużynom oraz 
wszystkim, którzy zaangażowali się w or-
ganizację turnieju. Szczególne podzięko-
wania kierujemy pod adresem  kapitanów 
drużyn: Damiana Gawlika, Łukasza Skru-
chy, Pawła Pońskiego, Marcina Sałagan, 
Damiana Kostuchy, Grzegorza Mazura i 
Łukasza Robaczkiewicza.

sada, że młodym ludziom kupuje się kom-
puter i skuter, więc musimy pomóc im bez-
pieczniej korzystać z tego coraz bardziej 
popularnego środka lokomocji –podkreśla 
wójt Krzysztof Gajewski.

Na zdjęciu: wyróżnieni piłkarze sierp-
niowego Turnieju o Puchar Wójta Gmi-
ny Waśniów

Na zdjęciu: takie jak ten, dwa nowe skutery 
otrzymały gimnazja w Mominie i Waśniowie za 
aktywny udział w programie poprawy bezpie-
czeństwa na drogach
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