
Nasi na Ukrainie
Zbliża się Euro 2012, więc trzeba nawiązywać współpracę pol-

sko – ukraińską już teraz. Dlatego zawodnicy „Gromu” Skarżysko 
Kościelne na początku lipca uczestniczyli w turnieju piłkarskim 
na Ukrainie.

Czytaj na str. 15
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WYDAWNICTWO   SAMORZĄDOWE   GMINY   SKARŻYSKO   KOŚCIELNE

*  sukces naszych artystów w konkursie im. J. Myszki 
w Iłży,

*  o gminnych inwestycjach,
*  relacja ze zjazdu gminnego OSP,
*  o jubileuszu kolejarzy raz jeszcze,
*  atrakcyjny koniec roku szkolnego,
*  w sołectwie Majków,
*  informatyzacja gminy coraz bliżej,
*  gminna liga na finiszu.

Czas festynów i dożynek
Niezwykle atrakcyjnie zapowiada się druga połowa sierpnia dla 

mieszkańców naszej gminy.
Już 13 i 14 sierpnia w SP w Kierzu Niedźwiedzim w ramach 

„Powiatowych Wakacji Siatkarskich” odbędzie się turniej, w którym 
zmierzą się dziewczęta i chłopcy w dwóch kategoriach wiekowych. 
Drugiego dnia turniej zostanie połączony z festynem rodzinnym.

Dzień później, 15 sierpnia, odbędzie się przełożony III Parafialny 
Festyn Rodzinny „Postaw na Rodzinę”.

Mszą św. o godz. 12.00 w dniu 28 sierpnia rozpoczną się dożyn-
ki gminne, a tydzień później w Bliżynie dożynki powiatowe z na-
szym udziałem.

Więcej w tym wydaniu „Naszej Gminy”.

Pierogowy festyn w Lipowym Polu

Pomysł był przedni, by festynowi nadać określony charakter. I to 
się udało organizatorom festynu rodzinnego w Lipowym Polu, któ-
rzy w dniu 17 lipca zorganizowali festyn pod hasłem „Festyn rodzin-
ny z lipowickim pierogiem”.

Zabawa była doskonała.

Czytaj na str. 2-3
Fotorelacja na str. 16

Nowe władze strażaków
Pod koniec czerwca odbył się Walny Zjazd Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych, którego najważniejszym zadaniem 
był wybór nowych władz w związku z upływem kadencji poprzed-
niego zarządu. Nowym prezesem na pięcioletnią kadencję został 
wójt Zdzisław Woźniak.

Czytaj na str. 8-9
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Pierogowy festyn w Lipowym Polu
Pomysł był przedni, by festynowi nadać określony charakter. I to 

się udało organizatorom festynu rodzinnego w Lipowym Polu, którzy 
w dniu 17 lipca zorganizowali festyn pod hasłem „Festyn rodzinny z 
Lipowickim Pierogiem”.

Otwarcia festynu dokonali w imieniu organizatorów siostra 
Klara Agata Niziołek oraz prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lipowym Polu Tadeusz Chyb.

-Witamy wszystkich na dziewiątej już edycji festynów rodzin-
nych w naszej miejscowości i zapraszamy do wspólnej zabawy, pod-
czas której czas umili nam zespół „Ariam” z Mirowa pod kierunkiem 
Roberta Grzmila – ogłosił T. Chyb.

Obecnych na festynie, w tym sekretarz gminy Monikę 
Mączyńską, w imieniu wychowawców i dzieci korzystających z zajęć 
w świetlicy powitała s. Klara. Zachęciła do udziału w loterii, w któ-
rej każdy los wygrywa oraz do zakupów i skosztowania miejscowych 
wyrobów

Dochód z loterii będzie przeznaczony na codzienną działalność 
świetlicy. Poza loterią można było również nabyć wyroby rękodzieła 
wykonane przez Annę Szostek oraz wychowanków warsztatów tera-
pii zajęciowej z Kałkowa – Godowa.

Siostra Klara odczytała również oryginalną formę zaproszenia, 
jakie organizatorzy skiero-
wali poprzez SMS-y:
„Dziś o trzeciej na Lipowym,
rusza festyn pierogowy.
Będą ciasta i pokazy,
losy, tańce  
– wszystko w straży.
Zapraszamy więc Cię cudnie,

na to super popołudnie”.
Jako, że tytuł festynu 

nawiązywał do pierogów, 
przeto one, wykonane ręcz-
nie przez strażackie druhen-
ki, dominowały w menu. Można było skosztować siedem rodzajów 
pierogów, w tym z serem, grzybami, mięsem, soczewicą, jabłkami, 
truskawkami, szpinakiem.

Organizatorzy postarali się, aby atrakcji nie zabrakło.
W przerwach występów zespołu muzycznego przygotowane zo-

stały konkursy nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się na przykład wyścigi ślimaków.

Festyn otwarli s. Klara i Tadeusz Chyb

Anna Szostek i jej wyroby rękodzielnicze

Do zabawy przygrywał zespół „Ariam”

Pierogi miały „wzięcie”

Wyścig ślimaków

Los kupuje sekretarz gminy Monika Mączyńska

Loteria cieszyła się dużym zainteresowaniem
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Zmaganiom dzieci w wieku cztery – sześć lat przyglądali się rodzi-
ce i publiczność, dopingując ich do wysiłku.

Wyniki zmagań ogłosił Tadeusz Chyb. Pierwsze miejsce za-
jęła Natalia Wojtaszewska, drugie Mateusz Chyb, a trzecie 
Michał Majewski.

Dla dzieci przygotowano również konkurs łowienia ryb na ha-
czyk, konkurs hula –hop, dla dorosłych m.in. konkurs w piciu mleka 
na czas, konkurs łowienia ryb oraz konkurs stania na jednej nodze 

na linie. 
Wszyscy uczestnicy kon-

kursów otrzymali nagrody  
i upominki od organizato-
rów.

Przez cały czas strażacy 
dbali, aby dostępne było też 
coś dla ciała. Jedni piekli 
kiełbaski i kaszankę na gril-
lu, drudzy prowadzili bufet.

Ponadto można było na-
być ciasta, dzieci mogły ba-
wić się na trampolinie.

Dużą atrakcją był pokaz ratownictwa medycznego w wykona-
niu strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Skarżysku-Kamiennej. Czynności wykonywane przez ratowników 
komentował Paweł Sieczka.

Kolejną atrakcją były pokazy tańca towarzyskiego w wykona-
niu dwóch par tanecznych, które są wychowankami domu kultury 
„Zamek” w Szydłowcu.

Swe umiejętności zaprezentowali Marcel Skórski z Andżeliką 
Krupą oraz Mikołaj Skórski z Andżeliką Sitkiewicz.

Taniec tak się spodo-
bał, że musieli dodat-
kowo zatańczyć sambę,  
a dla uzupełnienia utra-
conych kalorii od or-
ganizatorów otrzymali 
słodki upominek.

Im bliżej wieczora 
na festyn przybywało 
coraz więcej mieszkań-
ców.

Zabawa w Lipowym Polu trwała do późnych godzin wieczornych.
Koniecznie trzeba wymienić panie, które przygotowały pie-

rogi oraz ciasta na festyn: Elżbieta Jaromin, Katarzyna Pisarek, 
Magdalena Kowalik, Małgorzata Miernik, Bożena Korycka, Danuta 
Seweryn, Zofia Parkita, Jadwiga Szymczyk, Justyna Piętak, Anna 
Chyb, Aneta Chyb, Ryszarda Dziopa, Barbara Chatys, Bogusława 
Niziołek, Elżbieta Kowalik, Agnieszka Karpeta, Anna Szostek 
i s. Klara Agata Niziołek.

Imprezę sponsorowali: Lokalna Grupa Działania „Razem na 
Rzecz Rozwoju”, Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqa, zespół „Ariam”, 
firma „Dana” – Danuta Banaczek, wójt gminy Zdzisław Woźniak, 
sekretarz gminy Monika Mączyńska, Anna i Jan Lech, PZU SA, 
Ewa Falińska, Hurtownia Artykułów Papierniczych „Kornel”, sklep 
„Eurobici” Zbigniewa Gorzkowskiego oraz firma „Lider” Barbary 
i Bogusława Sieczków.

Organizatorami doskonałej zabawy były Ochotnicza Straż 
Pożarna w Lipowym Polu, świetlica funkcjonująca przy OSP oraz 
Rada Sołecka.

Jacenty Kita

Obsługa grilla

Pary taneczne

Publiczność dopinguje dzieci

Ogłoszenie wyników wyścigu ślimaków

Pokaz ratownictwa medycznego

Pokaz ratownictwa medycznego

Publiczność dopisała
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Wielkie zbieranie
„Człowiek tyle jest wart, 
ile może dać drugiemu człowiekowi” 
   (Jan Paweł II)
Kuba ze Skarżyska-Kamiennej, dla któ-

rego rozpoczęliśmy „wielkie zbieranie” otrzy-
mał już lekki wózek inwalidzki, który ode-
brał na zakończenie roku szkolnego, lecz jest 
wśród nas wiele innych niepełnosprawnych 
osób, które oczekują naszej pomocy i zain-
teresowania. Kontynuujmy zatem akcję „wielkiego zbierania”, bo pla-
stikowe nakrętki z butelek, kremów, słoików czy detergentów mogą 
zbierać wszyscy. Zbieranie nakrętek to znakomita forma pomagania, 
ale także dbałość o nasze środowisko, uczy pożytecznych zwyczajów, 
zmienia świadomość. 

Pieniądze uzyskane ze zbiórki będą przekazywane na fundusz re-
habilitacyjny i posłużą do utworzenia w Skarżysku-Kamiennej wypo-
życzalni sprzętu rehabilitacyjnego. Każda nakrętka ma swoją wartość 
– daje radość, pomoc, nadzieję.

Akcję na obszarze powiatu skarżyskiego prowadzi Stowarzyszenie 
Rodzin i Przyjaciół Niepełnosprawnych. W naszej Gminie punkt od-
bioru nakrętek znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku 
Kościelnym – dolny hol.

Zapraszamy do „wielkiego zbierania”
Monika Mączyńska

Sekretarz Gminy

Razem można więcej

O tym, że powyższe przy-
słowie jest nadal jak najbar-
dziej aktualne, potwierdza-
ją działania mieszkańców 
Lipowego Pola.

Wspólnym wysiłkiem, 
poprzez własną pracę oraz 
wsparcie z budżetu gminy  
w formie funduszu sołeckie-
go, wykonali okazałą tzw. 
„sołtysówkę”, czyli miejsce do 
grillowanie z okazałym ko-
minkiem, miejsce idealne do 
spotkań integracyjnych. 

Altana stanęła za remi-
zą strażacką, a prowadzi do 
niej wyłożona kostką droga. 
Prace kosztowały 18.000 zło-
tych, tyle samo mieszkańcy 
„włożyli” własną pracą.

(jaki)

III Festyn Parafialny „Postaw na rodzinę”
Przełożony ze względu na warunki atmosferyczny festyn parafial-

ny „Postaw na Rodzinę”, organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy, odbędzie się 15 sierpnia br. na 
boisku parafialnym w Skarżysku Kościelnym.
Program:
- 15.00-15.15 - Rozpoczęcie festynu
- 15.15-16.00 - Mecz piłki nożnej z udziałem Radnych Gminy 

Skarżysko Kościelne   i Rycerzy Kolumba
- 16.00-16.30 - Koncert „Młode talenty”
- 16.00 - Rozpoczęcie pokazowej symultany szachowej z udzia-

łem mistrza województwa świętokrzyskiego
- 16.30-17.00 - Rodzinne rozgrywki sportowe i pokazy motocykli-

stów
- 17.00-17.15 - Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Skarżysko” z MCK – 

cz. I
- 17.15-17.30 - Kapela ludowa „Kumosie” z Gadki
- 17.30-17.45 - Zespół Pieśni i Tańca „Skarżysko” - cz. II
- 17.45-18.30 -  Aukcja rzeczy ofiarowanych przez sponsorów
- 18.30-19.00 -  Występ kapeli ludowej „Sobótka” z Sobótki
- 19.00-19.30 - Ogłoszenie wyników symultany szachowej 
  - Ogłoszenie wyników konkurencji sportowych,  

wręczenie nagród
  - Losowanie nagród wśród uczestników festynu
- od 19.30 - Zabawa taneczna z oprawą muzyczną zespołu 

„Concord”.
Przez cały czas będzie działał punkt medyczny, gdzie można 

zmierzyć ciśnienie i poziom cukru we krwi. Będzie można skorzystać 
również z przejażdżki na stalowych rumakach - motocykliści będą 
czekać na chętnych. Dla najmłodszych  organizatorzy przygotowują 
„Wesołe miasteczko”. Każdy będzie mógł sprawdzić swoje szczęście na 
loterii fantowej.
Przygotowane zostały wystawy:
-  fotografii artystycznej grupy „Co-Arto.”
-  fotografii użytkowej Jerzego Staszałka
-  malarstwa i grafiki Iwony Półtorak
-  malarstwa i wytworów artystycznych grupy twórców ze Skarżyska, 

działającej przy MCK
Podczas festynu nie zabraknie regionalnej kuchni, a w niej:
- pyszne domowe wypieki,
- „Zalewajka ks. Proboszcza”
- Pierogi Babci Zosi (tj. 

Mamy ks. Proboszcza)
- chleb ze smalcem  

i ogórkiem małosol-
nym,

- kiełbasa i kaszanka  
z grilla
 Sądzimy, że podczas 

tegorocznego festynu pod 
hasłem „Postaw na rodzi-
nę”, który jest współfinan-
sowany z budżetu naszej 
gminy, każdy znajdzie coś 
dla siebie i wspólnie spędzi-
my niedzielne popołudnie. 

Wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy i okolicz-
nych miejscowości jeszcze 
raz serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy
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Zapraszamy na gminne Święto Plonów
Koniec lata to czas tradycyjnych dożynek. W tym roku w naszej 

gminie odbędą się one 28 września na placu i scenie przed urzędem 
gminy. 

Choć program jest jeszcze w trakcie opracowywania to zapewne 
atrakcji nie zabraknie. 

-Dożynki rozpoczną się Mszą św. o godzinie 12.00 w kościele pa-
rafialnym w Skarżysko Kościelnym. Następnie korowód dożynko-
wy przejdzie na plac obok gminy, gdzie nastąpi ośpiewanie wieńców 
i część obrzędowa. O godzinie 15.00 rozpocznie się część rozrywko-
wa – mówi sekretarz gminy Monika Mączyńska.

Podczas dożynek nastąpi rozstrzygnięcie i wręczenie nagród  
w konkursach na „Piękną i bezpieczną zagrodę przyjazną środowisku” 
oraz „Piękną i bezpieczną posesję”. Nie zabraknie stoisk z rękodziełem 
ludowym i artystycznym oraz gastronomicznych.

(jaki)

Sukces na XVII Festiwalu Folkloru  

im. Józefa Myszki

W niedzielę 17 lipca 2011 r. w iłżeckim amfiteatrze odbył się 
XVII Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki, którego organizatorami 
byli Dom Kultury w Iłży, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej  
i MGOSIR w Iłży. 

Miło nam poinformować, że reprezentujący naszą gminę artyści 
zajęli czołowe miejsca. Edyta Kocia z Grzybowej Góry zajęła III miej-

sce w kategorii solistów, natomiast 
zespół „Grzybowianki” znalazł się 
w grupie zespołów nagrodzonych 
za – jak czytamy w protokole jury 
– „wysoki i wyrównany poziom arty-
styczny”.

Na festiwal przyjechało do Iłży 
40 zespołów śpiewaczych, solistów 
i kapel ludowych, głównie z woje-
wództw świętokrzyskiego, mazo-
wieckiego, małopolskiego, podla-
skiego, łódzkiego i podkarpackiego.

Iłża, jak co roku o tej porze, 
przez kilka godzin rozbrzmiewała 
śpiewem i muzyką ludową – każdy 
z występujących musiał wykonać 2 
utwory, w tym obowiązkowo jeden  
z repertuaru Józefa Myszki.

Jacenty Kita

Oddaj krew!
Do końca września potrwa akcja pod hasłem „Oddaj krew – weź 

nagrody”, którą organizują wspólnie gminy Skarżysko - Kamienna, 
Łączna, Bliżyn, Suchedniów, Skarżysko Kościelne, Mirzec i Szydłowiec.

Największy „dar życia” można oddawać w Centrum Krwiodawstwa 
w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1.

Organizatorzy dla tych, którzy oddadzą najwięcej krwi z poszcze-
gólnych gmin przewidują atrakcyjne nagrody: laptop, 8 rowerów i na-
grody specjalne.

(jaki)

Wybory uzupełniające 11 września
Po śmierci zasłużonego samorządowca Zenona Jaworskiego zaist-

niała konieczność przeprowadzenia w okręgu wyborczym nr 6 obej-
mującym Skarżysko Kościelne I wyborów uzupełniających. Zgodnie 
z zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca odbędą 
się one 11 września. Głosować będzie można w godzinach od 8.00 do 
22.00.

Kalendarz wyborczy jest następujący:

Termin wykonania 
czynności wyborczej Treść czynności wyborczej

do 28 lipca 2011r.

- powołanie przez Komisarza 
Wyborczego w Kielcach I Gminnej 
Komisji Wyborczej w Skarżysku 
Kościelnym

do 12 sierpnia 20011r do 
godz. 24.00

- zgłaszanie Gminnej Komisji 
Wyborczej list kandydatów na radnego

do 19 sierpnia 2011r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy przez ko-
mitety wyborcze kandydatów do skła-
du Obwodowej Komisji Wyborczej

- przyznanie przez Gminną Komisję 
Wyborczą numerów zarejestrowanym 
listom kandydatów

do 21 sierpnia 2011r.

- podanie do publicznej wiadomości, 
w formie obwieszczenia, informacji o 
numerach i granicy obwodów głoso-
wania oraz o wyznaczonej siedzibie 
Obwodowej Komisji Wyborczej

do 27 sierpnia 2011r.

- rozplakatowanie obwieszczenia 
Gminnej Komisji Wyborczej o zare-
jestrowanych listach kandydatów na 
radnych zawierającego numery list, 
skróty nazw komitetów, dane o kandy-
datach

do 28 sierpnia 2011r.

- powołanie przez Gminną Komisję 
Wyborczą Obwodowej Komisji 
Wyborczej

- sporządzenie spisu wyborców w 
Urzędzie Gminy i udostępnienie do 
wglądu

do 1 września 2011r.
- składanie do Wójta Gminy wniosków o 

sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 
głosowania

9 września 2011r. godz. 24.00 - zakończenie kampanii wyborczej

10 września 2011r.
- przekazanie przewodniczącemu 

Obwodowej Komisji Wyborczej spisu 
wyborców

11 września 2011r. godz. 
8.00-22.00 - głosowanie

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w urzędzie gmi-
ny, ul. Kościelna 2a, tel. 41/271-44-80.

(jaki)
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O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne

informuje, iż w podanych niżej terminach:
- 14 września 2011 (środa) dla mieszkańców sołectwa: Skarżysko Kościelne,

- 15 września 2011 (czwartek) dla mieszkańców sołectw: Lipowe Pole Skarbowe, Lipowe Pole Plebańskie,  Kierz Niedźwiedzi
- 16 września 2011 (piątek) dla mieszkańców sołectw: Majków i Michałów

- 19 września 2011 (poniedziałek) dla mieszkańców sołectwa: Grzybowa Góra, Świerczek

zostanie przeprowadzona, 
BEZPŁATNA AKCJA ZBIERANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

takich jak: stoły, kanapy, szafy, krzesła, sofy, regały, drzwi, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, zuży-
te opony samochodowe (auta osobowe i ciężarowe),  etc.  

UWAGA!
Do odpadów wielkogabarytowych NIE NALEŻĄ wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, 

ramy okienne, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również  kosiarki spalinowe, 
odpady remontowe, gruz, odpady ogrodowe, worki ze śmieciami lub kartony z odpadami domowymi, 

sprzęt rtv – agd (telewizory, lodówki, pralki itp. oraz drobny sprzęt agd). 
Wymienione wyżej odpady należy wystawić przed posesję w dniu odbioru w widocznym miejscu przed ogrodzeniem posesji. 

 Zbiórkę odpadów zaczynamy od godziny 7.00.
Akcję prowadzić będzie Firma Miejskie Usługi Komunalne ze Skarżyska-Kamiennej. 

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, informuje iż zgodnie z art. 21 

ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz. U. Nr 12 poz. 
59 z 2011 r. ze zmianami) w okresie od 16 sierpnia 2011 r. do 17 paź-
dziernika w Gminie Skarżysko Kościelne dostępny będzie operat pt. 
„Uproszczony plan urządzania lasu sporządzony dla lasów nie stano-
wiących własności Skarbu Państwa wsi Grzybowa Góra i Lipowe Pole 
Plebańskie gmina Skarżysko Kościelne ”, który po zatwierdzeniu bę-
dzie podstawą do naliczenia podatku leśnego. 

Zgodnie z art. 21 ust. 5 powołanej wyżej ustawy operat ten wy-
łożony będzie do wglądu u sołtysa wsi Grzybowa Góra i Lipowe Pole 
Plebańskie, gdzie w okresie od 16 sierpnia 2011 r. do 16 września 2011 
r. właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski do w/w ope-
ratu. 

Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak

Skarżysko Kościelne, 2011.07.15.

Dębowa gotowa
Zakończyła się komplekso-

wa modernizacja ul. Dębowej  
w Majkowie na odcinku 636 
mb. 

- Odbiór końcowy tej in-
westycji odbył się 15 lipca  
i inwestor tj. gmina nie zgłosił 
większych uwag do jakości wy-

konanych prac. W ramach tej inwestycji położona została nowa na-
wierzchnia asfaltowa, wykonane zostało odwodnienie jezdni i zjazdy 
na posesje oraz chodnik po jednej stronie drogi. Dodatkowo gmina we 
własnym zakresie umacnia rowy i przepusty oraz wykona oznakowa-
nie poziome – informuje sekretarz gminy Monika Mączyńska. 

Inwestycja została zrealizowana w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schentynówek”. Z budżetu pań-
stwa pochodziła kwota 276.680 zł, tyle samo przekazała gmina, która 
dodatkowo za 12.200 zł opracowała projekt budowlany.

(jaki)

Most znajdzie właściciela?
Wiele wskazuje na to, że „bezpański” most na rzece Oleśnicy 

w Lipowym Polu Skarbowym wraz z fragmentem drogi do skrzy-
żowania obok szkoły podstawowej znajdzie nareszcie właściciela. 
Przypomnijmy, że stan 
prawny tego odcinka 
drogi jest nieuregulo-
wany od chwili powsta-
nia samorządu powia-
towego w 1997 roku. 

Jak wynika z wy-
powiedzi rzecznik 
prasowej starosty skar-
żyskiego Małgorzaty 
Nosowicz Zarząd Dróg Powiatowych wystąpi do gminy o przejęcie 

tej drogi wraz z mo-
stem oraz drogi gmin-
nej Kierz Niedźwiedzi 
– Świerczek. W zamian 
za to zaproponuje prze-
kazanie gminie drogi 
Lipowe Pole – Świerczek 
- Skarżysko Kościelne.

(jaki)

Sprostowanie
W nawiązaniu do zamieszczonych w czerwcowym wydaniu 

„Naszej Gminy” podziękowań za zakup i montaż monitoringu w 
Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze sołtys tej miejscowości 
Gabriel Szewczyk nadesłał sprostowanie. 

Wynika z niego, że decyzję o dofinansowaniu zakupu monito-
ringu z funduszu sołeckiego podjęli mieszkańcy sołectwa Grzybowa 
Góra poprzez uchwałę na zebraniu wiejskim zgodnie z obejmującymi 
przepisami, co ujęte jest w protokole z tego zebrania.

Jacenty Kita
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„Grzybowianki” na fali
Bardzo dużo występów w ostatnim czasie ma zespół 

„Grzybowianki” z Grzybowej Góry.
W dniu 18 czerwca zespół na zaproszenie organizatorów wystę-

pował na festynie w Bliżynie organizowanym przez tamtejsze władze 
gminne pod tytułem „Przystań Bliżyn – Dni Gliny i Tkaniny”. Zespół 
swoim występem rozbawiał licznie zgromadzoną publiczność wzbu-
dzając duży aplauz. Wspomnienia bardzo miłe, tu chcieliśmy serdecz-
nie podziękować organizatorom za zaproszenie.

Następnego dnia Koło Gospodyń Wiejskich z Grzybowej Góry 
brało udział w prezentacji potraw regionalnych z naszego regionu 
w Tokarni.

KGW przygotowało m.in. nalewkę jabłkowo – miętową, która zo-
stała nagrodzona podczas konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo ty-
dzień wcześniej (także w Tokarni), smalec z gęsi, nagrodzony w tym 
samym konkursie, chleb ze smalcem, bliniok, bliny wątrobowe, grzyb-
ki marynowane i ogórek kiszony. Potrawy te zrobiły ogromną furorę 
pod względem smaku i estetyki.

26 czerwca zespół „Grzybowianki” występował podczas otwartych 
drzwi w Modliszewicach rozbawiając zgromadzonych tam rolników  
i władze z naszego województwa.

Gabriel Szewczyk

LGD pomaga
Gmina Skarżysko 

Kościelne wspólnie  
z gminą Mirzec two-
rzą Lokalną Grupę 
Działania „Razem na 
Rzecz Rozwoju”. LGD ma 
możliwość starania się 
o wsparcie ze środków 
unijnych swych dzia-
łań, a pozyskane środki  
w formie konkursów 
przeznaczać na lokalne 

inicjatywy realizowane w obu gminach. 
Jedną z takich inicjatyw podjęła OSP w Lipowym Polu, w wyniku 

konkursu pozyskała tzw. mały grant, który została przeznaczony na 
zakup dodatkowego wyposażenia do kuchni przy świetlicy.

Dobrze wyposażona kuchnia służy nie tylko strażakom, ale rów-
nież dzieciom korzystającym z zajęć świetlicowych.

(jaki)

Sołectwo Majków – jak wykorzystaliśmy 
fundusz sołecki za 2010 r.

Gmina Skarżysko Kościelne zgodnie z uchwałą Rady Gminy przy-
stąpiła do realizacji przyznanego dla każdej miejscowości fundu-
szu sołeckiego.

Pierwszy raz w historii  poszczególne 
sołectwa otrzymały środki wyodrębnione 
w ramach budżetu gminy z przeznacze-
niem na potrzeby danego sołectwa.

Nasze sołectwo, jak również sołectwo 
Michałów przeznaczyło te środki na pod-
niesienie estetyki sołectwa oraz przybliże-
nie wartości historyczno-przyrodniczych.

W ramach funduszu zakupiono 8 szt. 
tablic informacyjnych. Dotychczasowe 
były zdewastowane i szpeciły swoim wyglą-
dem. Rada Sołecka zauważyła brak koszy 
na odpady w Rodzinnym Centrum Kultury 

i Wypoczynku ,,Nad Żarnówką” i dlatego zakupiono 5 szt. Zakupione 
kosze zostały kolorystycznie dopasowane do całości obiektu.

I największy wysiłek poniesiony przez Radę Sołecką i Urząd 
Gminy to opracowanie  dwóch tablic , na których znajdziemy  m.in. 
logo Gminy Skarżysko Kościelne, historie powstania naszej miejsco-
wości i zaznaczone na mapie zabytki historyczno-przyrodnicze .

Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Tadeusza Urbańczyka, 
tablice te zostały umieszczone na parkingu przy tutejszym kościele.

Ten rok to również za-
mierzenia bardzo szczyt-
ne. Otóż całą kwotę prze-
znaczyliśmy na remont 
skateparku. Urządzenia 
tego obiektu znajdujące 
się w Centrum Kultury 
i Wypoczynku ,,Nad 
Żarnówką” są najbardziej 
eksploatowane i niestety 
generalny remont już im 
się należy. 

W najbliższym czasie 
przystępujemy do realiza-
cji naszego zamierzenia.

Alicja Pasis
Krzysztof 

Kasprzycki
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Nowe władze strażaków
Pod koniec czerwca odbył się Walny Zjazd Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych, którego najważniejszym zadaniem 
był wybór nowych władz w związku z upływem kadencji poprzednie-
go zarządu.

Otwarcia zjazdu i przywitania zaproszonych gości dokonał pre-
zes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Skarżysku Kościelnym Zbigniew 
Celski. 

Na zjazd gminny  przybyli zaproszeni goście w osobach: gmin-
nego kapelana strażaków  ks. Mirosława Maciąga, zastępcy ko-
mendanta Komendy Powiatowej  PSP w Skarżysku Kamiennej bryg. 
Marcina Machowskiego, starosty skarżyskiego Michała Jędrysa, 
prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP  w Skarżysku –Kamiennej,  
posła RP Andrzeja Bętkowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy     
w Skarżysku Kościelnym Pawła Wiatra, wójta gminy Zdzisława 
Woźniaka, skarbnika gminy Danuty Barwickiej oraz pracownika 
Urzędu Gminy Ksawerego Krupy. 

Przybyło również 16. delegatów  z  jednostek OSP Grzybowa Góra, 
OSP Lipowe Pole i OSP Kierz Niedźwiedzi. 

W swoim wystąpieniu ustępujący prezes przedstawił działalność 
zarządu w okresie minionej kadencji. Podziękował strażakom ochot-
nikom za duży wkład i zaangażowanie w rozbudowę i modernizację 
strażnic w Grzybowej Górze, Lipowym Polu, Kierzu Niedźwiedzim. 
Wyraził swoje ubolewanie nad niezrealizowanym wnioskiem i stara-
niem się jednostki OSP Lipowe Pole o zakup nowego samochodu bo-
jowego. 

Po przyjęciu porządku obrad prezes zarządu gminnego Zbigniew 
Celski na przewodniczącego zjazdu zaproponował prezesa z OSP 
Lipowe Pole Tadeusza Chyba, który wyraził zgodę i jego kandydatura 
została przyjęta przez delegatów jednogłośnie. Na protokolanta zjaz-
du ustępujący prezes  zaproponował Marka Grzyba, Naczelnika OSP 
z Grzybowej Góry, który wyraził zgodę i jego kandydatura również 
została przyjęta przez delegatów jednogłośnie. 

W dalszej części przewodniczący zjazdu zaproponował podjęcie 
uchwały o połączeniu komisji mandatowej, wyborczej, uchwał i wnio-
sków. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Do komisji mandatowej, 
wyborczej, uchwał i wniosków delegaci zaproponowali następujących 
druhów: Marcin Góźdź z OSP Kierz Niedźwiedzi, Jan Kowalczyk, 

Wojciech Chyb, Ludwik Niziołek z OSP Lipowe Pole. Delegaci wy-
razili zgodę i ich kandydatury zostały przyjęte przez delegatów jed-
nogłośnie.

Sprawozdanie z gotowości oraz działalności  bojowej jednostek 
OSP z trenu gminy Skarżysko Kościelne przedstawił komendant 
gminny Piotr Janiec.

Następnie sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnego ZOSP 
RP w Skarżysku Kościelnym za okres mijającej pięcioletniej kadencji 
przedstawił druh Tadeusz Chyb. 

Z kolei sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej odczytał jej 
przewodniczący Jerzy Bernat. W swym wystąpieniu zgłosił wniosek 
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Gminnemu 
ZOSP RP w Skarżysku Kościelnym.

W dyskusji na sprawozdaniami Jerzy Korycki z OSP Lipowe Pole 
poruszył sprawę złego stanu samochodów bojowych w jednostce OSP 
Lipowe Pole, które są wiekowe i ulegają częstym awariom. W celu 
podniesienia sprawności bojowej niezbędne byłoby zakupienie nowe-
go samochodu. Prezes OSP Grzybowa Góra Marian Gładyś  podzię-
kował za dobrą współpracę z Komendą Powiatową PSP w Skarżysku 
Kamiennej oraz z Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Skarżysku –
Kamiennej. Poruszył również kwestię sprawności samochodów bojo-
wych w OSP Grzybowa Góra i ich zły stan techniczny. W swoim wy-
stąpieniu wyraził niezadowolenie z finansowania jednostek OSP i za-
trudnienia kierowców konserwatorów. M. Gładyś nadmienił, że fi-
nansowanie zakupu nowych samochodów bojowych powinno być 
rozłożone w innych procentach (komenda główna, gmina). Prezes 
OSP Lipowe Pole Tadeusz Chyb w swoim wystąpieniu również pod-
kreślił zawodność wyeksploatowanego sprzętu pożarowego i samo-
chodów bojowych. Powtórzył wniosek o zakup nowego samochodu 
dla jednostki OSP Lipowe Pole. 
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Po dyskusji nad sprawozdaniami delegaci pozytywnie ocenili 
działalność ustępującego Zarządu Gminnego ZOSP RP w Skarżysku 
Kościelnym i udzielili mu absolutorium jednogłośnie.

W najważniejszej części zjazdu dokonano wyboru nowego zarzą-
du, do którego na następną kadencję pięcioletnią delegaci zapropono-
wali dziesięciu druhów: Dariusza Sasala, Piotra Jańca, Krzysztofa 
Wiatra z OSP Kierz Niedźwiedzi, Mariana Gładysia, Marka Grzyba, 
i Wojciecha Płusa z OSP Grzybowa Góra oraz Tadeusza Chyba, 
Stanisława Niziołka, Jerzego Koryckiego z OSP Lipowe Pole oraz 
wójta gminy Zdzisława Woźniaka. 

Wymienieni kandydaci do zarządu wyrazili zgodę i ich kandyda-
tury delegaci przyjęli jednogłośnie. Po krótkiej naradzie wybranych 

delegatów przewodniczący zjazdu Tadeusz Chyb przedstawił nowo 
ukonstytuowany skład Zarządu Gminnego ZOSP RP w Skarżysku 
Kościelnym, który przedstawia się następująco: prezes ZG ZOSP RP 
– Zdzisław Woźniak, wiceprezesi Tadeusz Chyb i Marian Gładyś, 
komendant gminny Piotr Janiec, sekretarz Marek Grzyb, skarbnik 
Stanisław Niziołek oraz członkowie Dariusz Sasal, Krzysztof Wiatr, 
Wojciech Płusa i Jerzy Korycki.

Nową komisję rewizyjną tworzą: Jerzy Bernat – przewodniczący, 
Jan Ulewiński – wiceprzewodniczący i Grzegorz Kocia – sekretarz.

Nowo wybrany prezes Zdzisław Wożniak podziękował ustępują-
cemu Prezesowi za dotychczasowe osiągnięcia jednostek OSP, za wy-
bór jego osoby na prezesa oraz udzielenie mu zaufania na pięciolet-
nią kadencję. Podziękował wszystkim strażakom ochotnikom za duży 
wkład społeczny, jaki mają w celu zapewnienia ochrony przeciwpoża-
rowej na terenie naszej gminy. Podkreślił, że strażacy z gminy są wi-
doczni w akcjach na terenie powiatu skarżyskiego. 

Przewodniczący RG Skarżysko Kościelne Paweł Wiatr oraz 
Starosta Powiatowy Michał Jędrys również podziękowali za zaprosze-
nie na zjazd gminny i życzyli wiele sukcesów.

Marcin Machowski w swym wystąpieniu podziękował zarządo-
wi za dobrą współpracę z komendą powiatową. Podkreślił duży udział 
naszych strażaków w akcjach ratowniczo –gaśniczych, przypomniał 
o bezpieczeństwie strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych 
oraz zwrócił uwagę duże zaangażowanie jednostek w konkursie wie-
dzy pożarniczej, zawodach sportowo –pożarniczych oraz w rozbudo-
wie remiz strażackich.

Poseł Andrzej Bętkowski w swym wystąpieniu podziękował za 
zaproszenie na zjazd, pogratulował wyboru nowemu zarządowi, po-
dziękował za dobrą współpracę z zarządem powiatowym, życzył reali-
zacji i spełnienia założonych planów  na nową kadencję. 

Wybrano również delegatów na zjazd powiatowy, którymi zostali: 
Tadeusz Chyb, Jerzy Korycki, Stanisław Niziołek z OSP Lipowe Pole, 
Marian Gładyś, Marek Grzyb, Krzysztof Łyżwa z OSP Grzybowa 
Góra, Dariusz Sasal, Piotr Janiec z OSP Kierz Niedźwiedzi.

Na koniec komisja uchwał i wniosków zaproponowała, przyję-
te jednogłośnie, kierunki działań na najbliższą kadencję obejmujące 
m.in. kontynuację modernizacji i rozbudowę remiz OSP, utrzymanie 
gotowości bojowej oraz dbanie o sprzęt, samochody, zatrudnienie 
konserwatorów kierowców, dalsze szkolenie i doskonalenie zawodowe 
strażaków, organizację co dwa lata gminnych zawodów pożarniczych 
oraz corocznie turnieju wiedzy pożarniczej, zakup pojazdu pożar-
niczego dla OSP Lipowe Pole, zwiększenie środków finansowych za 
wyjazdy do zdarzeń oraz zatrudnienie w jednostkach OSP konserwa-
torów.

Podsumowania zjazdu dokonał nowy prezes Zdzisław Woźniak.

Marek Grzyb
Jacenty Kita

Budowa kanalizacji zgodnie z planem
Zgodnie z przyjętym harmonogramem i założeniami kontynu-

owane są prace przy budowie kanalizacji w Skarżysku - Kamiennej 
oraz gminie Skarżysko Kościelne. 

Najwcześniej roboty ruszyły w Majkowie i Michałowie, wio-
sną tego roku w Lipowym Polu Plebańskim. Trwają też roboty  
w Skarżysku – Kamiennej na osiedlach Pogorzałe, Książęce, Rejów, 
Bzin, Zachodnie, Młodzawy.

Wykonawca sieci w ramach projektu zapewnia doprowadzenie 
części przykanalika od kolektora głównego do granicy działki. Resztę 
przyłącza powinien wykonać na własny koszt właściciel posesji (od-
biorca). Możliwe jest uzyskanie 50% dotacji z Funduszu Ochrony 
Środowiska na ten cel. Jednak w obecnej chwili NFOŚ przygotowuje 
dopiero program wsparcia, a to może potrwać i w pewnym sensie sy-
tuacja jest w zawieszeniu.

Przypomnijmy, że zgodnie z planem do końca 2013 roku po-
wstanie nieco ponad 100 kilometrów nowej sieci. Inwestycja pod 
nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-
Kamiennej i Skarżysku Kościelnym”, współfinansowana przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko kosztować będzie 145.259.794 złotych. 
Źródłem finansowania w 60% - tj. 87 mln. zł. są środki UE, 36% - tj. 53 
mln. zł. kredyt komercyjny z dopłatą do odsetek z NFOŚiGW, a 4% - tj. 
5 mln. zł. środki własne obu samorządów.

Jacenty Kita
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Każdy musi gdzieś zacząć!
Nasze Stowarzyszenie Kultury przez IV spotkanie „Cudze chwali-

cie, swego nie znacie” chciało pokazać, jaki wpływ przez ostatnie 100. 
lecie na życie ludzi u nas w gminie miała grupa zawodowa kolejarzy, 
której celem było na początku „przyziemne” zarabianie pieniędzy. Ale 
czy tylko?

Bez dochodów z rolnictwa, bo z maleńkich działek rolnych nie 
stać było naszych mieszkańców na utrzymanie rodziny. Szukali in-
nych źródeł, aby zapewnić byt swoim najbliższym. Nie otrzymali ma-
jątku w prezencie, jak to się działo w innych częściach naszego kraju  
i świata (np. podział opactw cysterskich). Musieli zaakceptować to, co 
dał im los. Jedni wyjechali z kraju za chlebem, inni zostali tutaj, aby 
budować nasze wsie.

Naszą wystawę „100 lat kolejarzy w gminie” podzieliśmy na 
dwie części.

Jedna pokazała dawne przedmiotu gospodarstwa domowego, któ-
re prowadziły kobiety: sagany, niecki, misy itp. Była też 100. letnia so-
cha do uprawy roli.

Drugą część poświęciliśmy kolejarzom. Pokazaliśmy ich bardzo 
stare świadectwa szkolne, legitymacje, fotografie i inne przedmioty, 
których używali w swojej zawodowej pracy. Zdajemy sobie sprawę  
z tego, że było to wszystko bardzo skromne, ale na tyle pozwoliły nam 
warunki lokalowe, ponieważ zbiorów mogło być dużo więcej.

Dziękujemy naszym rodakom za tak aktywny udział w organi-
zacji wystawy, za patriotyzm i za przechowywanie w swoich domach 
tych wspaniałych eksponatów.  Dziękujemy za wspomnienia, który-

mi dzieliliście się z nami pełni wzruszeń z tamtych lat. Szkoda, że nie 
mamy środków finansowych, aby to wszystko zebrać, spisać i wydać, 
ale może zrobią to inni? My jako Stowarzyszenie daliśmy początek. 
Czy dobrze, czy źle, to nie jest ważne. Ważne jest to, że daliśmy począ-
tek czemuś, co może będzie kontynuowane przez następne pokolenia, 
bo „Naród, który nie dba o historię, nie ma przyszłości” (Jan Paweł II).

Kolegom – wojskowym weteranom dziękujemy za pomoc  
w uświetnieniu uroczystości pod pomnikiem i udział orkiestry woj-
skowej, która razem z wieloma pocztami sztandarowymi prowadziła 
nas od pomnika na plac przed Urzędem Gminy. Wszystkim bardzo 
dziękujemy. Dziękujemy księdzu proboszczowi i księżom Rodakom za 
wspólną modlitwę za naszych przodków i piękne homilie.

Dziękujemy dzieciom z przedszkola za ich wspaniały występ arty-
styczny. Jest to piękna forma oddania hołdu przodkom. Recytowanie, 
śpiewanie, taniec w waszym wykonaniu były bardzo piękne. Aż dech 
zapierało. Myślę, że dalej pójdziecie w życie z pięknymi wspomnie-
niami.

Młodzież, która zapaliła znicz pamięci pod pomnikiem przodków 
była łącznikiem starego z nowym. Wasz występ w strugach deszczu był 
rewelacyjny. Co za talenty! Co za wspaniałe głosy! Pełni humoru, ale 
i zadumy pochyliliście czoła przed Waszymi przodkami. Dziękujemy 
Wam za to i życzymy fajnych wakacji.

Komisarzowi naszej wystawy Marcinowi Medyńskiemu dzięku-
jemy za rozmowy z naszymi mieszkańcami i profesjonalną pomoc  
w zorganizowaniu wystawy oraz własne unikalne eksponaty.

W wystawie brał udział również po raz pierwszy uczeń Zespołu 
Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym Maciej Gibas, który połą-
czył stare z nowym. Jego wystawa origami to hołd dla naszych przod-
ków. Życzymy mu dalszych sukcesów w swojej pasji do „papieru”.

Marszałkowi Województwa Adamowi Jarubasowi dziękujemy za 
objęcie patronatem honorowym i osobiste przybycie do nas mimo na-
piętego kalendarza imprez, ze statuetkami dla mieszkańców.
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Dziękujemy Posłom na Sejm – tym nieobecnym – za listy gratula-
cyjne, a posłowi Andrzejowi Bętkowskiemu, synowi kolejarza, za po-
święcony czas, mimo bardzo napiętego programu imprez tego dnia.

Dziękujemy senatorowi Michałowi Okle za to, że nigdy o nas nie 
zapomina i zawsze jest z nami.

Staroście skarżyskiemu Michałowi Jedrysowi dziękujemy za fi-
nansowe wsparcie imprezy i jego osobistą obecność na wystawie. 

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich sponsorów, po-
nieważ bez Państwa pomocy nie moglibyśmy zorganizować nasze-
go spotkania. Wśród nich byli: Firma Batmar, Gracja, DJ – Tomek 
Gluza, Czesław Pająk, Stanisław Czubak, Dana – Danuta Banaczek, 
wójt gminy Zdzisław Woźniak, skarbnik Danuta Barwicka, sekre-
tarz Monika Mączyńska, Piotr Kowalik, Firma Ubezpieczeniowa 
Ferdynand Pawlik, Kaufland, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Firma Dan, Firma Pierrot, Piekarnia 
Obwarzanków, Sklep Spożywczy Marii Woźniak, Stanisław Skorek 
– wyroby mięsne.

Specjalne podziękowania kierujemy do wójta naszej gminy 
Zdzisława Woźniaka, który otworzył urząd gminy dla nas wszystkich 
i od samego początku popiera nasze inicjatywy oraz aktywnie pomaga 
w ich organizacji razem z pracownikami urzędu gminy.

Była to dla nas wielka lekcja historii, która być może na stałe zo-
stanie w naszej gminie.

Z podziękowaniem w imieniu członków
Stowarzyszenia Kultury

Zespół Pieśni Tańca i Rozrywki „Romano”
Marta Kowalik - Staps

Statuetki otrzymali:
1.  Marcin Medyński (Skarżysko-Kamienna) – komisarz wystawy za 

profesjonalną pomoc w jej zorganizowaniu oraz pokazanie swo-
ich eksponatów.

2.  Andrzej Kwiatkowski (Skarżysko Kościelne) – czwarte pokolenie 
kolejarzy oraz właściciel najstarszych dokumentów swoich przod-
ków z czasów carskich.

3.  Waldemar Kwiatkowski (Skarżysko Kościelne) – właściciel naj-
starszej legitymacji kolejarza (jego dziadka) z czasów carskich 
oraz ze wspomnienia o dziadku kolejarzu.

4.  Czesław Gładyś (Grzybowa Góra) – posiadacz zestawu map na-
szej gminy z 1882 roku  oraz innych prywatnych zbiorów i ekspo-
natów.

5.  Halina i Tadeusz Sieczka (Grzybowa Góra) – małżeństwo koleja-
rzy posiadające duży zbiór eksponatów oraz wspomnienia w pra-
sie lokalnej.

6.  Ś.P. Jerzy Płusa (zmarł 3 lipca 2011 roku) – cała rodzina kolejarzy 
od pokoleń. Udostępnił eksponaty swoich przodków używane od 
100 lat w gospodarstwie domowym pokazane na wystawie.

7.  Jerzy Piętak (Grzybowa Góra) – za integrację kolejarzy na tere-
nie gminy.

8.  Jan Piętak (Grzybowa Góra) – za integrację kolejarzy na tere-
nie gminy.

9.  Waldemar Dwojak (Grzybowa Góra) – za aktywność w środowi-
sku kolejarzy w gminie i eksponaty na wystawę.

10.  Józef Tarabasz (Skarżysko Kościelne) – za troskę o sztandar ko-
lejowy i łączność z innymi pocztami sztandarowymi na terenie 
powiatu i województw świętokrzyskiego oraz mazowieckiego.

11.  Krystian Skorek (Grzybowa Góra) – właściciel zdjęć i eksponatów 
na wystawę kolejową.

12.  Stanisław Skorek (Skarżysko Kościelne) – legenda wsi, najbardziej 
aktywny kolejarz, sportowiec, wędrowiec, turysta. Rowerem i ko-
leją zwiedził cały kraj. Promuje mieszkańcom gminy piękno na-
szego regionu i kraju.

13.  Włodzimierz Foch (Lipowe Pole) – wychowawca wielu pokoleń 
kolejarzy, były dyrektor Technikum Kolejowego, wspaniały kolega 
i znawca problemów kolejowych.

14.  Stanisław Stefan Niziołek (Lipowe Pole Plebańskie) – senior kole-
jarzy (91 lat).

15.  Zygmunt Królikowski - senior kolejarzy.
16.  Aleksander Malinowski (Świerczek) - senior kolejarzy.
17.  Wincenty Jelonek (Kierz Niedźwiedzi) - senior kolejarzy.
18.  Eugeniusz Bodo (Kierz Niedźwiedzi) - senior kolejarzy.
19.  Jan Bodo (Kierz Niedźwiedzi) - senior kolejarzy.
20. Maciej Gibas (lat 12) – pierwszy raz uczestniczył w wystawie 

ze swoją sztuką origami – uczeń Zespołu Szkół Publicznych  
w Skarżysku Kościelnym.
Panu Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Markowi 

Gosowi dziękujemy za piękny list oraz kosz słodyczy dla dzieci.

Estetyczne słupy ogłoszeniowe
Gmina rozpoczęła 

montaż estetycznych i 
trwałych słupów ogło-
szeniowych, które będą 
stopniowo zastępować 
tradycyjne, drewnia-
no – metalowe, tablice 
ogłoszeniowe. Te ostat-
nie są mało trwałe i  
często padają „łupem” 
wandali.

Nowe, betonowe 
słupy, pojawiły się na 
przykład w Lipowym 
Polu Skarbowym. 
Widnieje na nich nazwa 
gminy wraz z herbem 
oraz nazwa sołectwa.

(jaki)
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Po części związanej z rozdaniem nagród nastąpiło przekaza-
nie sztandaru uczniom klasy V. Część artystyczną rozpoczął wy-
stęp uczniów klasy VI, którzy po raz ostatni przeżyli lekcję w szkole 
podstawowej w pełnym humoru przedstawieniu. Po nich wystąpili 
uczniowie klasy V, którzy pożegnali klasę VI życząc im powodzenia 
na kolejnym etapie edukacji. Na koniec odbyła się prezentacja zdjęć 
z wycieczki w góry, która miała miejsce na początku miesiąca. Po 
wszystkim uczniowie rozeszli się do klas, gdzie otrzymali świadectwa, 
złożyli sobie życzenia udanych wakacji i szczęśliwi pobiegli do domów. 

Udanych WAKACJI !!!
Rafał Lipka

w SzKo ł Ach PR zed wAK Ac jAmi

Rajd do Wąchocka
W deszczowy i pochmurny poniedziałek 20 czerwca uczniowie SP 

w Grzybowej Górze wzięli udział w rajdzie rowerowym do Opactwa 
Cystersów w Wąchocku. Pomimo niesprzyjającej pogody humory 

wszystkim dopisywały, a trasa wycieczki prowadząca przez Mirzec i 
dalej na Wąchock okazała się niezwykle urokliwa. 

Pierwszym poważnym sprawdzianem naszych sił była gór-
ka w Mircu (ul. Langiewicza), która sprawiła odrobinę kłopotu  
i rajd rowerowy zamienił się w pieszy. Dalej droga poprowadziła nas 
do samego Wąchocka biegnąc przez obszar chronionego krajobrazu 
Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, a uczestnicy wycieczki po-
dziwiali świętokrzyskie lasy. Do Wąchocka dojechaliśmy w dobrych 
nastrojach, choć silny wiatr i lekka mżawka dawały się we znaki. 
W Wąchocku zwiedziliśmy muzeum znajdujące się w Opactwie 
Cystersów, a brat-zakonnik oprowadził nas po opactwie. Znajdujące 
się w nim pomieszczenia, rzeźby, zdobienia kolumn czy wykończenia 
okien są unikatem na skalę światową. Zachowane w dobrym stanie 
XIII-wieczne kapitularz, karcer, fraternie, refektarz pozwalają sobie 
wyobrazić jak wyglądało życie zakonników 800 lat temu. Po wizycie w 
opactwie i zwiedzeniu rynku tą samą trasą wróciliśmy do Grzybowej 
Góry. 

Rajd był współfinansowany z budżetu gminy w ramach ogłoszo-
nego konkursu ofert o współorganizowany przez OSP.

Rafał Lipka

Udanych wakacji!
22 czerwca  

w środę odbyło się 
uroczyste zakończe-
nie roku szkolnego 
w SP w Grzybowej 
Górze, które po-
prowadziła dyrek-
tor Małgorzata 
Strzelec. 

Najpierw najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe, dyplo-
my za zwycięstwo konkursach, które odbyły się na terenie naszej szko-
ły. Również rodzice wyróżnionych dzieci otrzymali listy gratulacyj-
ne, a najbardziej zaangażowani w życie szkoły – statuetki „Przyjaciel 
Szkoły”. 

Wycieczka w przeszłość
17 czerwca wy-

braliśmy się na wy-
cieczkę do Muzeum 
Wsi Radomskiej.

Mogliśmy tam 
przenieść się do 
odległych czasów. 
Zobaczyliśmy jak 
kiedyś mieszkano, 
jakich narzędzi uży-
wano i jakie maszy-
ny pracowały w polu. Wśród eksponatów mogliśmy zobaczyć różno-
rodne ciągniki, bryczki na co dzień i od święta. W budynku straży po-
żarnej ukazał się naszym oczom wóz strażacki, do którego zaprzęga-
no konie. Pokazano nam również stare zagrody, mieliśmy możliwość 
karmienia kóz. 

Uczniowie wzięli udział w lekcji pod tytułem „Od ziarenka do bo-
chenka”. Każdy uczestnik wycieczki mógł ulepić swoją bułeczkę, którą 
potem upieczono. Wszyscy bardzo chętnie wykonywali swoje dzieło 

z ciasta. Na koniec lekcji każ-
dy miał ulepioną przez siebie  
i upieczoną bułeczkę. 

Po wizycie w muzeum 
wybraliśmy się na wielką za-
bawę do HULAPARKU. Tam 
wszyscy mogli szaleć dowoli 
w basenach wypełnionych 
piłeczka, na zjeżdżalniach, na 
samochodach i karuzelach. 

Wszyscy zadowoleni i uśmiechnięci wracali do domu.
Kamila Wargacka



Nasza Gmina 13SieRPień 2011 Nasza GminaSieRPień 2011 13

Nowości w bibliotece
***

Mieczysław Mokrzycki,  „Najbardziej lubił wtorki”.
Wyjątkowa opowieść o życiu codzien-

nym Jana Pawła II. Ksiądz arcybiskup 
Mieczysław Mokrzycki - drugi osobisty 
sekretarz Papieża - w rozmowie z dzien-
nikarką TVN24 Brygidą Grysiak odsłania 
nieznane fakty z życia Ojca Świętego.

Autor ze wzruszeniem wspomina  
w książce tych kilka ważnych lat spędzo-
nych u boku Jana Pawła II. Odpowiadając 
na pytania Brygidy Grysiak szczegółowo 
przedstawia, jak wyglądał zwykły dzień  
w Watykanie, z kim spotykał się Jan Paweł 
II, o czym rozmawiał z ważnymi polity-

kami, komu się zwierzał, co czytał, co naprawdę lubił śpiewać, kogo 
zapraszał na Święta Bożego Narodzenia do Watykanu, jak spędzał 
Sylwestra i dlaczego lubił wtorki... 

Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami pochodzącymi m.in.  
z prywatnej kolekcji ks. abp Mieczysława Mokrzyckiego.

***
Paulinna Simons, „Droga do raju”.

Długo nie zapomnicie tej poruszają-
cej historii o kobiecej przyjaźni, lojalno-
ści, miłości i poszukiwaniu celu w życiu. 
Shelby kończy szkołę i dostaje od ciotki 
kultowy samochód: jaskrawożółtego mu-
stanga. Zamierza jechać aż do Kalifornii, 
by odnaleźć tam swą matkę. Dołącza do 
niej Gina, dawna przyjaciółka, pragnąca 
spotkać byłego chłopaka i naprawić zwią-
zek. Po drodze zabierają autostopowicz-
kę Candy.

 Przed czym ucieka ta nieznośna i ta-
jemnicza dziewczyna? W co takiego wcią-
gnie swe nowe koleżanki, że Shelby i Gina 

nigdy już nie będą takie jak wcześniej?
***

Heidi Hassenmuller, „Pewnej wrześniowej niedzieli”.
Kiedy Thomas dowiaduje się, że jego 

mama oczekuje dziecka, wcale nie jest 
zachwycony. Gdyby to chociaż był brat! 
Ale na świat przychodzi Angela - dziew-
czynka, która nieoczekiwanie podbija 
sere chłopca. Przepięknej wrześniowej 
niedzieli nikt nie spodziewa się dramatu. 
Angela umiera. Thomas nie może tego 
pojąć.  

W tej niezwykłej książce autorka  
z dużym taktem i wyczuciem opisuje, 
jak Thomasowi w końcu udaje się uporać  
z własnym bólem, w czym najbardziej po-
maga mu pełen miłości dziadek.

Teresa Banaszczyk

RozmAitości

Rusza budowa systemu e-świętokrzyskie
Jednym z beneficjentów jest Gmina Skarżysko Kościelne
Za 25 mln zł powstanie świętokrzyski system informacji prze-

strzennej składający się z jednej centralnej i 14. powiatowych 
baz z informacjami o terenie województwa. Realizacja projek-
tu pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 
Województwa Świętokrzyskiego” ruszyła w II kwartale tego roku.

SIP Województwa Świętokrzyskiego to Indywidualny Projekt 
Kluczowy Województwa Świętokrzyskiego realizowany przy partner-
skiej współpracy wszystkich 102 gmin oraz 13 powiatów z wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Głównym celem projektu jest zbudowanie jed-
nolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzen-
nych z terenu całego województwa. Projekt w znacznym stopniu uła-
twi gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych z zakresu in-
formacji przestrzennej. Umożliwi generowanie dowolnych zestawień 
danych i analiz przestrzennych dla całego województwa lub dowolne-
go miejsca.

Realizacja projektu rozpoczęła się w II kwartale 2010 r., a zakoń-
czenie planowane jest w 2012 r. Wartość projektu wynosi 25 milio-
nów złotych, z czego 21.250.000 zł ( 85%) będzie pozyskane w ramach 
dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. - Rosnące zapo-
trzebowanie na systemy informacji przestrzennej a szczególnie coraz 
większe potrzeby potencjalnych inwestorów w zakresie szybkiego do-
stępu do informacji przestrzennej sprawią, że forma papierowa w naj-
bliższych latach musi ustąpić miejsca nowym sposobom gromadze-
nia, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie - mówił pod-
czas konferencji prasowej marszałek Adam Jarubas.
Pieniądze na rozbudowę sieci informatycznej województwa

Drugim, wielkim zadaniem jest projekt 
„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury 
Informatycznej JST”, który stanowi kontynu-
ację i rozszerzenie projektu „e-świętokrzyskie 
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” zre-
alizowanego ze środków ZPORR. Obecny pro-
jekt jest realizowany wspólnie ze 106 partnerami 

- jednostkami samorządu terytorialnego z województwa świętokrzy-
skiego (93 gminy i 13 powiatów). Celem projektu jest podniesienie 
bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w samorządach, a także 
stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie tymi 
jednostkami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów.

Realizacja rozpoczyna się w kwietniu, a zakończenie przewidzia-
no na grudzień 2012r. Wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 
38.432.591 zł, w tym 32.667.702 zł (85%) stanowią dotacje z fundu-
szy unijnych.

W obu tych przedsięwzięciach uczestniczy Gmina Skarżysko 
Kościelne. 

Źródło: www.wrotaswietokrzyskie.pl

Na drogach powiatowych
Wznowione 

zostały prace 
przy budowie 
ul. Żeromskiego 
w Majkowie,  
w miejscu szcze-
gólnie niebez-
piecznym i trud-
nym technicznie 
do prowadzenia 
inwestycji. Mowa 

o wąwozie obok szkoły, gdzie firma wykonująca inwestycję przystąpiła 
do umacniania skarp. Prace są już poważnie zaawansowane.

Z informacji starostwa powiatowego wynika, że po raz kolejny 
droga powiatowa Sadek - Kierz Niedźwiedzi zostanie zgłoszona o do-
finansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
w roku 2011.

(jaki)
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Gminna Liga na finiszu
Zakończenie I Edycji Gminnej Ligi Piłki Nożnej LZS Skarżysko Kościelne 

sezonu 2010/2011 odbyło się 25 czerwca o godz 17.30 po ostatniej kolejce roz-
grywek. Nagrodzono wszystkich uczestników zmagań.

Obecne były władze gminy reprezentowane przez wójta Zdzisława 
Woźniaka, przewodniczącego Rady Gminy Pawła Wiatra oraz 
przewodniczącego Rady Sportu w gminie Stanisława Czubaka 
i Marka Grzyba - przedstawiciela zarządu Ligi Gminnego Zrzeszenia 
Sportowego LZS Skarżysko Kościelne. 

Sezon 2010/11 rozpoczęło 16 drużyn w jednej lidze, co było dużym wy-
zwaniem dla wszystkich zainteresowanych. Niestety nie wszyscy dotrwali do 
końca na placu rozgrywek, a było to spowodowane głównie kłopotami kadro-
wymi. Tym bardziej wszystkim którzy ukończyli rozgrywki  mimo wielu prze-
ciwności losu, należą się słowa uznania. Szczególnie tym którzy przychodzili 
na swoje mecze w 4 osobowym składzie. Uhonorowano wszystkie drużyny 
które ukończyły rozgrywki Inauguracyjnego sezonu. I tak każda ekipa zajmu-
jąca miejsca w tabeli od 7 do 13 otrzymała pamiątkowy puchar za udział w 
rozgrywkach. Drużyny zajmujące miejsca od 4 do 6 otrzymały puchary, pa-
miątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Podium I Edycji GLPN Skarżysko Kościelne to w kolejności:  TRANS-
KRUSZ Skarżysko Kościelne, TRANS-DYGAS Grzybowa Góra, WTÓRPOL 
Skarżysko Kamienna. Wszystkie te drużyny otrzymały w nagrodę puchary, 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Puchar Fair Play  otrzymała drużyna OMEGA Skarżysko 
Kamienna, najlepszym bramkarzem wybrano Mateusz Piętaka  
z TRANS-KRUSZ Skarżysko Kościelne, królem strzelców został Marcin 
Niekurzak ze  STAN-PLAST Lipowe Pole. 

Nagrodzono również  najmłodszego zawodnika Ligi którym był Kamil 
Sobczyk z OMEGA Skarżysko Kamienna oraz wyróżniającego się piłkarza 
starszego pokolenia - Tadeusza Madeja z PKP CARGO.

Słowa podziękowania władzom gminy za możliwość rozgrywania ligi 
na boisku ORLIK 2012, koordynatorom ORLIKA za współprace, Pani Ani 
za doraźną opiekę medyczną, koordynatorowi ligi, sędziom oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że ta liga powstała, trwała i została zakoń-
czona. Gratulacje dla wszystkich zawodników za sportową walkę, kibicom 
za frekwencję na meczach i do zobaczenia w  II Edycji GLPN w Skarżysku 
Kościelnym. 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE 10 SIERPNIA 2011r. (środa)  
GODZ. 19.00 BOISKO ORLIK 2012 W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM.

Wyniki ostatniej kolejki: 

Wtórpol Skarżysko-Kamienna - Podlesie Gadka 14:3 (M. Dudek 9, P. 
Wasik 3, Kobierski, Skrocki - M. Piętak 2, H. Kocia), Trans-Dygas Grzybowa 
Góra - Stan-Plast Lipowe Pole 11:4 (Piotrowski 5, Robert Grzyb 3, Radosław 
Grzyb, Tokarczyk, M. Minda - D. Glijer 2, Maciejczak, Marchewka), Trans-
Krusz Skarżysko Kościelne - Eltom-Witex Skarżysko-Kam. 4:3 (K. Płusa 2, 
R. Płusa, K. Kocia - Fabiański 2, Szumański), Crow-Bet Majków - Toolmex-
Truck Skarżysko-Kam. 3:0 w.o, Arsenał Skarżysko-Kam. - Strzelec Gadka 0:3 
w.o, Omega Skarżysko Kościelne - Jogusie Szydłowiec 3:0 w.o, PKP Cargo 
Skarżysko-Kam. - AHN Węgłowska 3:0 w.o. Pauzowały Świrusy Skarżysko-
Kam.

Najlepsi strzelcy: Marcin Niekurzak (Stan-Plast) - 69, Emil Kopeć (Stan-
Plast) - 57, Jakub Niedziela (PKP Cargo) - 56.

Msc. Drużyna Mecz Pkt Br
1 TRANS-KRUSZ 28 73 150-67
2 TRANS-DYGAS 28 67 227-86
3 WTÓRPOL 28 67 210-125
4 ŚWIRUSY 28 64 172-74
5 ELTOM-WITEX 28 52 148-115
6 KS.JOGUSIE 28 44 145-118
7 STAN-PLAST 28 44 204-150
8 STRZELEC 28 41 141-127
9 PKP CARGO 28 39 134-147
10 A.H.N WĘGŁOWSKA 28 27 129-169

11 PODLESIE 28 22 100-247
12 TOOLMEX-TRUCK 28 21 92-188
13 OMEGA 28 21 90-186
14 CROW-BET wyc 28 23 64-120
15 ARSENAŁ wyc 28 12 65-152

Piotr Stańczak

Organizatorzy: 
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, 

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej  
przy współudziale Urzędów Gmin: Suchedniów, Bliżyn i Skarżysko Kościelne

Sponsor: firma Viessmann

Powiatowe Siatkarskie Wakacje
Zapraszamy do udziału 

wszystkich mieszkańców powiatu skarżyskiego 
na wakacje z siatkówką

Kategorie:
chłopcy do lat 15, dziewczęta do lat 15

chłopcy powyżej lat 15, dziewczęta powyżej lat 15
drużyny: pięcioosobowe (4+1)

Zgłoszenia: 
telefonicznie u koordynatorów na siedem dni przed imprezą, 

zamknięcie zgłoszeń: pół godziny przed zawodami 
Przyjmowanie zgłoszeń:

od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 15.30 
pod nr tel. (41) 39 53 061 

po godzinie 15.30: pod nr tel. 602 822 529

Terminy rozgrywek:
Skarżysko-Kamienna:
6 sierpnia: boiska przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 (dziewczęta i chłopcy 
do lat 15) 
7 sierpnia: boiska przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 (dziewczęta i chłopcy 
powyżej lat 15)
Skarżysko-Kościelne:
13 sierpnia: szkoła w Kierzu Niedźwiedzim (dziewczęta i chłopcy do lat 15) 
14 sierpnia: szkoła Kierzu Niedźwiedzim impreza połączona z Festynem ro-
dzinnym (dziewczęta i chłopcy powyżej lat 15)
Suchedniów-Mostki:
20 sierpnia: Mostki (plaża): impreza połączona z oddaniem do użytku deptaka 
wokół zalewu (dziewczęta i chłopcy powyżej lat 15)
21 sierpnia: Mostki (plaża): (dziewczęta i chłopcy do lat 15)
Bliżyn 
25 sierpnia: boisko „Orlik” w Bliżynie: do południa: dziewczęta i chłopcy do lat 
15, po południu: dziewczęta i chłopcy powyżej lat 15

Drużyny mogą uczestniczyć w turniejach w różnych gminach, pod warun-
kiem że nie są zwycięzcami etapu gminnego. 

W przypadku zwycięstwa drużyna otrzymuje awans do finału mistrzów i nie 
może brać udziału w pozostałych gminnych rozgrywkach

WIELKI FINAŁ MISTRZÓW: 27-28 sierpnia Skarżysko-Kamienna
27 sierpnia: boiska przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 (dziewczęta i chłopcy 

dla lat 15)
28 sierpnia: boisko MKS „Granat”: impreza połączona z wyścigiem „MTB 

Mazovia Marathon” (dziewczęta i chłopcy powyżej lat 15)
Życzymy wszystkim udanej zabawy!
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Niedziela z piłką

Na stadionie Ruchu w Skarżysku Kamiennej 26 czerwca odbył się 
cykl turniejów piłki nożnej pod nazwą „Niedziela z piłką”, którego 
organizatorem było Stowarzyszenie  Miasto Wspólne oraz fan club 
Widzewa Łódź ze Skarżyska Kamiennej. 

O puchary starosty skarżyskiego Michała Jędrysa, przewodni-
czącego rady powiatu skarżyskiego Eugeniusza Cichonia, prezyden-
ta Skarzyska-Kamiennej Romana Wojcieszka, przewodniczącego 
rady miasta Skarżyska-Kamiennej Andrzeja Dąbrowskiego i preze-
sa stowarzyszenia Miasto Wspólne Wojciecha Markiewicza walczy-
ły  drużyny oldboi, drużyny młodzieżowe, drużyny samorządowców 
oraz drużyny fanklubów Widzewa.

Atrakcją tego dnia było spotkanie samorządowców: Powiat - 
Gmina Skarżysko Kamienna. 

W regulaminowym czasie gry padł wynik remisowy 1:1 i o zwy-
cięstwie decydowały rzuty karne tu lepsi okazali się samorządowcy  
z powiatu, którzy wygrali 2:1.

W drużynie powiatu grał nasz przedstawiciel Tomasz Bilski.
Jacenty Kita

IV miejsce Gromu

W dniu 26 czerwca 2011 r 
odbyły się na stadionie Ruchu 
mecze piłki nożnej drużyn 
młodzieżowych, samorządow-
ców oraz oldboyów Granatu 
Skarżysko, Ruchu Skarżysko, 
Astry Suchedniów oraz Gromu 
Skarżysko Kościelne pod na-
zwą „Niedziela  z piłką”. 
Organizatorem było stowa-
rzyszenie Miasto wspólne ze 
Skarżyska – Kamiennej. 

Drużyny oldboyów gra-
ły o puchar Prezydenta Miasta 

Skarżyska. Drużyna „Gromu” Skarżysko Kościelne zajęła IV miejsce. 
Puchar odebrał kapitan drużyny Szymon Płusa.
W przerwie meczu między samorządowcami na płycie głów-

nej odbył się koncert Zespołu Pieśni Tańca i Rozrywki „Romano” ze 
Skarżyska Kościelnego. Na zakończenie wystąpił kabaret „Grom”. 

(jaki)

Nasi na Ukrainie

Zbliża się Euro 2012, więc trzeba nawiązywać współpracę polsko 
– ukraińską już teraz. Dlatego zawodnicy „Gromu” wraz z prezesem 
Szymonem Płusa ze Skarżyska Kościelnego wspólnie z prezesem 
„Sparty” Kielce Januszem Florczykiem oraz prezesem „Wiktorii” 

Kielce Dariuszem Śliwą uczestniczyli w dniach 06 - 10 lipca 2011 r. 
w turniejach piłki nożnej na Ukrainie. 

Rozegrano mecze towarzyskie w miejscowościach Barawinka, 
Kozatyń i Winnica. 

Warto dodać, iż strona ukraińska przygotowała niezapomnianą 
oprawę. Na stadionach obecna była telewizja, wciągano flagi naro-
dowe i odegrano hymny państwowe, a widzów było na meczu około  
3. tysięcy – tak twierdzili gospodarze.

Zawodnicy i prezes „Gromu” zawsze byli w strojach, na których 
reklamowali nasz klub, gminę oraz w czapce z orzełkiem i z szali-
kiem Polska. 

Następny wyjazd uzgodniono ze stroną Ukraińską w dniach 20 - 
24 sierpnia 2011 r.

(jaki)
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