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Rozwój gminy będzie kontynuowany
Szósta kadencja wójta Krzysztofa Gajewskiego

Gdy zaczynał wraz z nastaniem samorzą-
dów, był najmłodszym wójtem w Polsce. 
Pozostało mu także zamiłowanie do spor-
tu. Gmina Waśniów, choć typowo rolnicza i 
dysponująca skromnym budżetem, zdobyła 
się na budowę nowoczesnej hali sportowej. 
Wcześniej stanęły od podstaw trzy nowe 
szkoły w Boleszynie, Waśniowie i Momi-
nie. Gmina została w całości zwodociągo-
wania, powstaje siec kanalizacji sanitar-
nej oraz kolejne odcinki dróg asfaltowych. 
–W wielu dziedzinach, można rzec, za-
czynaliśmy od zera –wspomina. Podobnie 
było z jednostkami ochotniczej straży po-
żarnej, które dysponowały rozsypującym 
się sprzętem. –Dziś dwie jednostki wcho-
dzą w skład krajowego systemu ratowniczo 
– gaśniczego, a ich wyposażenie nie ustę-

Wójt Krzysztof Gajewski odebrał nominację, złożył ślubowanie i po raz szósty stanął na czele samorządu gminy Wa-
śniów, będąc jednym z nielicznych samorządowców, którzy pełnią swe obowiązki od roku 1990. –Taki wybór ozna-
cza, że przyjęte kierunki rozwoju gminy będą kontynuowane –podkreślił podczas ceremonii ślubowania.

puje jednostkom zawodowym –podkreśla 
wójt, przed którym szósta kadencja z rzę-
du. –Skoro mnie nie zmieniają, to i ja się 
nie zmienię -żartuje i już na poważnie za-
pewnia, że będzie wraz z Radą Gminy dą-
żył do dalszej poprawy życia warunków 
mieszkańców, a do tego zalicza rozbudo-
wę ośrodka zdrowia w Waśniowie, budo-
wę sali gimnastycznej w Mominie, rewi-
talizację centrum Waśniowa oraz skanali-
zowanie całej gminy. -Każde ze ślubowań, 
których byłem uczestnikiem, przeżywa-
łem równie mocno, tym bardziej że sukces 
wyborczy nie tylko moim osobistym -do-
daje. -Pracowali na niego i na cały wize-
runek gminy wszyscy jej pracownicy, któ-
rym serdecznie dziękuję –zapewnia wójt 
Gajewski.

Na zdjęciu: gratulacje także od rad-
nych Rady Gminy z jej przewodni-
czącym Mirosławem Chamerą. 

Na zdjęciu: wójt Krzysztof Gajewski ze wzrusze-
niem dziękował wszystkim pracownikom gminy i 
placówek podległych samorządowi za wspólny, 
bardzo dobry wynik wyborczy.

Na zdjęciu: z gratulacje składają Agnieszka Minki-
na, sekretarz gminy i Stanisław Nowacki, specjali-
sta do spraw technicznych Urzędu Gminy.
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Strażak z deskąWybory samorządowe 2010
Sukces Komitetu Wyborczego Wyborców 
Krzysztofa Gajewskiego

do poważnych wypadków, w tym wycina-
nia poszkodowanego z wnętrza zgniecio-
nego samochodu -podkreśla komendant 
Gryszka i prezentuje nowe nabytki: de-
skę ratunkową, szyny usztywniające, apa-
rat tlenowy a nawet specjalistyczne opa-
ski żelowe, które zakłada się na poparzo-
ne miejsca. -Wszystko, co trzeba do rato-
wania życia znajduje się w tym zestawie 
R1 -dodaje.
Wraz z zestawem ratowniczym dotar-
ła do jednostki także nowoczesna pom-
pa Tokatsu. -Jej zaletą jest wysoka wydaj-
ność tak bardzo przydatna podczas akcji 
wypompowywania wody z podtopionych 
posesji, czego ostatnio jesteśmy częstymi 
świadkami -wyjaśnia komendant Grysz-
ka, dodając, że wartość tylko w ostatnich 
dniach zakupionego sprzętu dla jednostek 
OSP przekroczyła 30 tys. złotych. Więk-
szość to pieniądze pozyskane przez gminę 
z różnych źródeł z zewnątrz. 

Wybory samorządowe przyniosły sukces w pierwszej turze wójtowi Krzysz-
tofowi Gajewskiemu, który wygrał także wybory do Rady Powiatu oraz Ko-
mitetowi Wyborczemu Wyborców Krzysztofa Gajewskiego, który do piętna-
stoosobowej Rady Gminy wprowadził dwunastu radnych. 

Kandydatów trzech
Do wyborów stanęło trzech kandyda-
tów: Krzysztof Gajewski reprezentujący 
Komitet Wyborczy Wyborców Krzysz-
tofa Gajewskiego, ale będący członkiem 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, Rafał 
Karcz reprezentujący Komitet Wyborczy 
Wyborców Razem dla Gminy Waśniów 
oraz Grzegorz Kazimierski, startujący z 
listy Prawa i Sprawiedliwości.  Wybory 
już w pierwszej turze wygrał Krzysztof 
Gajewski. Urzędujący wójt uzyskał 64,27 
procent głosów (1772 głosy). Kolejne 
miejsca zajęli: 2. Rafał Karcz z Komitetu 
Wyborczego Wyborców Razem dla Gmi-
ny Waśniów – 22,92 procenta (632 głosy); 
3. Grzegorz Kazimierski – 12,80 procen-
ta (353 głosy).
Sześć list do Rady Gminy
Do wyborów na radnych Rady Gminy 
Waśniów zgłoszono sześć list. We wszyst-
kich piętnastu okręgach wyborczych swo-
ich kandydatów wystawił Komitet Wy-
borczy Wyborców Krzysztofa Gajewskie-
go, Komitety Wyborcze PiS oraz Razem 
Dla Gminy Waśniów obsadziły po trzy-
naście okręgów. Kandydaci PiS nie star-
towali w okręgach Pękosławice - Woj-
ciechowice - Prusinowice oraz Krasz-
ków - Milejowice - Roztylice, natomiast 
Komitet Razem Dla Gminy Waśniów nie 
wystawił kandydatów w okręgach Kotar-
szyn - Czażów oraz Strupice - Śnieżko-
wice. W dwóch okręgach (Momina oraz 
Kotarszyn - Czażów) zarejestrowane zo-
stały listy KWW Szymona Rdest oraz w 
tylko w jednym KWW Agnieszki Miśkie-
wicz (Grzegorzowice) oraz KWW Soju-
szu Lewicy Demokratycznej (Waśniów).

Najwięcej mandatów (12) uzyskali kan-
dydaci z Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Krzysztofa Gajewskiego: Tadeusz 
Buczkowski, Andrzej Ćwik, Adam Ku-
bik, Zbigniew Łojek, Józef Nowak, Stani-
sław Operacz, Danuta Serwicka, Szymon 
Szczodrak, Andrzej Świątek, Wiesława 
Wanat, Barbara Walkiewicz i Mirosław 
Chamera, który ponownie objął funk-
cję przewodniczącego Rady Gminy. Dwa 
mandaty przypadły kandydatom Prawa i 
Sprawiedliwości: Mirosławowi Wesołow-
skiemu i Ninie Machuli oraz jeden Komi-
tetowi Wyborczemu Wyborców Razem 
Dla Gminy Waśniów w osobie Barbary 
Marii Raczyńskiej.
Spośród wymienionych pięcioro: Andrzej 
Ćwik, Mirosław Wesołowski, Nina Ma-
chula, Barbara Maria Raczyńska i Barba-
ra Walkiewicz, będzie pełniło obowiązki 
radnego po raz pierwszy. W tegorocznych 
wyborach samorządowych Do rady Gmi-
ny najwięcej głosów uzyskali Andrzej 
Świątek (142), Andrzej Ćwik (139) i Wie-
sława Wanat (120), ale największy sukces 
wyborczy odniósł radny Józef Nowak, 
którego 96 głosów oznaczało aż 72% po-
parcie.      
Jeden do Rady Powiatu
W wyborach do Rady Powiatu gminie 
Waśniów, która tworzy wspólny okręg 
wyborczy z gminą Kunów przypadł je-
den mandat, który uzyskał Krzysztof Ga-
jewski (602 głosy). Jednakże w związku z 
tym, że objął urząd wójta, zrzekł się man-
datu radnego, który objął Włodzimierz 
Szczałuba Platforma Obywatelska. 

Na zdjęciu: Rada Gminy Waśniów szóstej kaden-
cji z wójtem Krzysztofem Gajewskim

Na zdjęciu:  komendant Józef Gryszka prezentuje 
nową pompę firmy Tohatsu

Jednostka OSP w Waśniowie otrzymała 
nowe wyposażenie, które umożliwi nie-
sienie fachowej pomocy poszkodowanym 
w wypadkach drogowych i pożarach. -W 
zakresie ratownictwa medycznego mamy 
przeszkolonych ludzi, którzy mogą podjąć 
akcję ratowania zagrożonego życia -wyja-
śnia komendant Józef Gryszka i przypo-
mina, że jednostka OSP z Waśniowa znaj-
duje się w Krajowym Systemie Ratow-
niczo Gaśniczym, co oznacza, że wyjeż-
dża do zdarzeń, jak jednostki zawodowe. 
-Sprzęt, który otrzymaliśmy pozwoli nam 
na skuteczne działanie i pełne wykorzy-
stanie nabytych umiejętności strażaków, 
którzy mają już za sobą kilka wyjazdów 
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Ich pierwszy 
„dowód” osobisty 

Wyposażenie warte blisko dwieście tysięcy złotych otrzymały szkoły z tere-
nu naszej gminy. Pieniądze, dzięki staraniom i dofinansowaniu projektów ze 
strony samorządu, pochodziły z programów unijnych.

Tablice i pracownia językowa
W skład pozyskanego wyposażenia wcho-
dzą dwie tak zwane tablice multimedialne, 
które otrzymały szkoły podstawowe w Bo-
leszynie i Mominie, pracownia językowa, 
która trafiła do gimnazjum w Waśniowie 
oraz zestaw do nauki matematyki dla szko-
ły podstawowej w Waśniowie. Wcześniej 
także z pieniędzy unijnych do szkół pod-
stawowych w Waśniowie oraz Boleszynie 
trafiły sale do gier i zabaw pozyskane w ra-
mach programu “Radosna szkoła“. Szcze-
gólnie cenne są zestawy multimedialne, w 
skład których wchodzą tablice, laptopy, 
głośniki i oprogramowanie. Jeden taki ze-
staw jest warty ponad 17 tysięcy złotych.

Nauka na …dotyk
Jedna z tablic multimedialnych trafiła do 
szkoły w Boleszynie. Wygospodarowano 
dla niej osobną salę, która cieszy się wy-
jątkowym zainteresowaniem uczniów, któ-
rzy mają wyjątkową frajdę z pisania na do-
tykowym ekranie. -Trudno się dziwić, bo 
oferuje niezwykle atrakcyjną formę na-
uczania opartą na skojarzeniach -wyjaśnia 
Mirosława Nowicka dyr. Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Boleszynie i podkreśla, 
że oprogramowanie do tablic pozwala na 
nauczanie wszystkich przedmiotów znaj-

Nowoczesne szkoły
Placówki oświatowe pozyskują 
sprzęt XXI wieku

Na zdjęciu: na tablicy multimedialnej 
pisze się nieco inaczej, ale jak na trady-
cyjnej, wszystko można potem zetrzeć

Na zdjęciu: sala, w której zamontowana została ta-
blica multimedialna w szkole w Boleszynie z powo-
dzeniem pomieści każdą z klas

Na zdjęciu: klasa V była wyjątkowo 
zainteresowana zajęciami z wykorzy-
staniem tablicy multimedialnej 

dujących się w programie nauczania szko-
ły podstawowej. -W przypadku matematy-
ki można robić na przykład ćwiczenia na 
kątach, nauczyciel muzyki ma do dyspo-
zycji program, który polega na emitowa-
niu odgłosów różnych instrumentów, na-
uczyciele geografii czy przyrody mogą za-
prezentować wyjątkowo bogatą ikonogra-
fię, która stanowi ilustrację do konkretnych 
lekcji -wylicza i dodaje, że zestaw jest tak-
że podpięty do internetu i w każdej chwi-
li można także korzystać z jego zasobów i 
zajęć on -line.
Nauczyciele zadowoleni
Tylko w szkole w Boleszynie połowa na-
uczycieli już została wstępnie przeszko-
lona do pracy z tablicami multimedialny-
mi. -Nauczyciele chętnie korzystają z tabli-
cy, gdyż stwarza ona nowe możliwości na-
uczania -przyznaje dyr. Mirosława Nowic-
ka. -Ponieważ cały zestaw został zlokali-
zowany w odrębnej pracowni, która z po-
wodzeniem pomieści każdą z naszych klas 
jest tylko kwestią uzgodnienia, kto w da-
nym momencie korzysta i w każdej chwili 
można wejść do pracowni, by przeprowa-
dzić zajęcia z wykorzystaniem tablicy mul-
timedialnej -dodaje.  

W bieżącym roku szkolnym 26 uczniów roz-
poczęło naukę w klasie pierwszej szkoły pod-
stawowej w Waśniowie i złożyło uroczyste ślu-
bowanie. -Tradycja ta ma u nas długą historię 
i zawsze przywiązujemy do niej odpowiednią 
uwagę -podkreśla dyrektor placówki Bożena 
Grzesik.
Aktu pasowania dokonał osobiście wójt 
Krzysztof Gajewski, a pierwsze „dowody oso-
biste” w postaci legitymacji szkolnych wrę-
czyła dyrektor szkoły Bożena Grzesik.  Ma-
luchy zostały także obdarowane słodyczami i 
drobnymi upominkami, wśród których znala-
zły się kolorowe znaczki odblaskowe. Dzieci 
udowodniły wszystkim, że przez wrzesień nie 
próżnowały i zaprezentowały piosenki, wier-
sze, opowieści o walorach ojczystego kraju, a 
także o tym, jak należy zachować się na dro-
dze i jak ważne jest stosowanie w życiu zwro-
tów grzecznościowych. -Widać, że  zasłuży-
ły na miano uczniów-żartował wójt Gajew-
ski i dodał, że nauka powinna im sprawiać tym 
większą radość, że w trakcie uroczystości poja-
wił się nawet ogromny …tort w kształcie książ-
ki. Uroczyste ślubowanie złożyli: Agnieszka 
Adamska, Dominik Baran, Mateusz Bucior, 
Michał Budzisz, Paulina Ćwik, Weronika Jop, 
Martyna Karcz, Iwona Kosno, Aleksandra Ko-
złowska, Klaudia Masternak, Weronika Mą-
dzik, Olaf Mierzejewski, Paulina Moczydło, 
Maja Piątkowska, Bartłomiej Przygoda, Nata-
lia Robaczkiewicz, Natalia Sadłowska, Paweł 
Staniek, Mateusz Ślifirski, Hubert Tracz, Jakub 
Tutalak, Marcin Walkiewicz, Karolina Wzią-
tek, Bartosz Ziejewski, Katarzyna Zięba, We-
ronika Żelazowska. Wychowawcą Klasy jest 
Wiesława Wanat, na co dzień także radna Rady 
Gminy Waśniów. 

Na zdjęciu:  tegoroczni pierwszoklasiści Szkoły 
Podstawowej w Waśniowie

Na zdjęciu:  legitymacje szkolne wręczył malu-
chom wójt Krzysztof Gajewski
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Z Rynku znikną słupy

Klub silniejszy
niż projekt

Będąca w trakcie realizacji modernizacja 
oświetlenia centrum Waśniowa pozwo-
li na likwidację większości starych słu-
pów elektrycznych wokół Rynku. -Znikną 
brzydkie słupy i zagrażająca bezpieczeń-
stwu linia napowietrzna -tłumaczy szcze-
góły Stanisław Nowacki, specjalista do 
spraw technicznych Urzędu Gminy, do-
dając, że zmodernizowana została już li-
nia zasilająca, która obecnie znajduje się 
w ziemi. -Na zasilanie z nowych przyłą-
czy przejdą także posesje zlokalizowane 
wokół Rynku. Zmodernizowane zostanie 
również oświetlenie w ciągu prowadzą-
cym do kościoła i szkoły. 

Klub Malucha, który zorganizował Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Sportu wytrzymał 
próbę czasu i funkcjonuje, mimo tego iż 
skończyła się realizacja dwóch progra-
mów unijnych, z których był finansowa-
ny. -Zgłosiły się do mnie mamy z proś-
bą, by pomyśleć o dzieciach młodszych 
-mówi Marzena Karcz, dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury i Sportu w Waśnio-
wie. -Napisałyśmy więc dwa projekt dla 
Klubu Malucha w ramach Programu In-
tegracji Społecznej i rozpoczęliśmy reali-
zację zajęć. Pomysł cieszył się na tyle du-
żym zainteresowaniem, że nawet wtedy, 
gdy projekty się skończyły, znaleźli się 
chętni, by symbolicznie dofinansowywać 
zajęcia dla dzieci w wieku 3 - 4 lat. Obec-
nie na zajęcia prowadzone dwa razy w ty-
godniu uczęszcza 13 dzieci. -Już mamy 
pytania, czy nie moglibyśmy wprowadzić 
do programu dzień trzeci-przyznaje Ma-
rzena Karcz i dodaje, że maluchy, które 
uczęszczają na zajęcia prowadzone w po-
mieszczeniach Gminnego Centrum Spor-
tu i Rekreacji, mają do dyspozycji znako-
micie wyposażone zaplecze. -Z projek-
tu zakupiliśmy małe stoliczki, krzeseł-
ka i masę zabawek, więc dzieciaki mają 
wszystko -zapewnia.

Gmina wynegocjowała ze Świętokrzyskim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach 
wymianę lamp wzdłuż drogi wojewódzkiej 
na całym jej przebiegu przez Waśniów. -W 
sumie będziemy mieli 36 nowych punktów 
oświetleniowych -wyjaśnia Stanisław No-
wacki, specjalista do spraw technicznych 
Urzędu Gminy i dodaje, że wkład gminy 
polegał na sfinansowaniu projektu moder-
nizacji oświetlenia drogi wojewódzkiej, 
dzięki czemu jej zarządca wyraził zgodę 
na rozszerzenie zakresu inwestycji o wy-
mianę lamp oświetleniowych. W efekcie w 

Mimo tęgich mrozów nieprzerwanie trwa 
budowa kanału sanitarnego, który pozwo-
li na podłączenie do oczyszczalni ście-
ków gospodarstw z miejscowości Strupice. 
-Obecne warunki są o tyle dla wykonaw-
cy dobre, że zmarznięty grunt zabezpiecza 
ciężki sprzęt przed utopieniem na podmo-
kłych łąkach -wyjaśnia Stanisław Nowac-
ki, specjalista do spraw technicznych Urzę-
du Gminy, przypominając, że duże proble-

Jasno na wojewódzkiej

Kanał dla Strupic

granicach Waśniowa, w tym w samym cen-
trum miejscowości, stanęły 33 nowe, ele-
gancie słupy. -Część z nich ma podwójne 
lampy, stąd większa ilość punktów oświe-
tleniowych niż słupów -dodaje Stanisław 
Nowacki. -Najładniejsze są właśnie te po-
dwójne -pokazuje na nowiutką lampę usta-
wioną naprzeciwko Urzędu Gminy.
Warto dodać, że w pierwotnych planach 
modernizacji drogi wojewódzkiej nie 
uwzględniono remontu oświetlenia ulicz-
nego.

Na zdjęciu: montaż nowych słupów oświe-
tleniowych prowadzono mimo silnego mrozu

Na zdjęciu: najładniejsze są podwójne, tak jak 
ta ustawiona naprzeciwko Urzędu Gminy

my z osuwającym się, pod-
mokłym gruntem miał już w 
tym rejonie wykonawca ka-
nalizacji sanitarnej. -Wtedy, 
by prowadzić wykopy, trze-
ba było stosować specjal-
ne szalunki -dodaje. -Teraz 
zmrożony grunt jest bardziej 
stabilny, co znacznie ułatwia 
prace ziemne.
Najtrudniejszym z punk-
tu widzenia technicznego w 
trakcie obecnie prowadzo-
nych prac było wykonanie 
przejścia dla kanalizacji pod 

drogą Waśniów - Piotrów w rejonie most-
ku. Na krótko trzeba było nawet wstrzy-
mać ruch samochodów.   
Wykonanie budowanego obecnie odcinka 
sieci sanitarnej pozwoli na podłączenie 31 
gospodarstw ze Strupic i dociążyć wciąż 
mającą spore rezerwy w przepustowości 
oczyszczalnię ścieków w Pękosławicach.  

Na zdjęciu: najtrudniejszy odcinek - prze-
bicie pod drogą Waśniów - Piotrów

Na zdjęciu: z waśniowskiego Rynku 
znikną brzydki słupy
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Zespół “Forte” zaśpiewał kolędy
Wigilia w Witosławicach

Sale szczęścia

Tradycyjne spotkanie wigilijne zorgani-
zowało prężne Koło Gospodyń Wiejskich 
z Witosławic, na które przybyli zaprosze-
ni goście: wójt Krzysztof Gajewski, prze-
wodniczący Rady Gminy Mirosław Cha-
mera, sekretarz Agnieszka Minkina i dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Waśniowie Marzena Karcz. Były życze-
nia, kwiaty i prezenty, po których wszyscy 
zasiedli do wigilijnego stołu przygotowa-
nego przez gospodynie z Witosławic, zna-
ne z sukcesów w konkursach kulinarnych.

W Waśniowie i Janowicach odbyły się opłatkowe spotkania z seniorami. 
-Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa Koła Seniorów, stąd dwa spotka-
nia -wyjaśnia wójt Waśniowa Krzysztof Gajewski, który wraz z przewodni-
czącym Rady Gminy Mirosławem Chamerą uczestniczył w obu. 

Ozdobą spotkania w Waśniowie był koncert 
kolęd i pastorałek w wykonaniu młodzieży, 
która na co dzień ćwiczy grę na różnych in-
strumentach oraz śpiew w Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Sportu. Występując jako zespół 
wokalno - instrumentalny „Forte” młodzi ar-
tyści mieli okazję zaprezentować swoje ta-
lenty. Seniorzy poza życzeniami otrzymali 
upominki od samorządu i mogli posmako-
wać wigilijnych potraw. 
Natomiast spotkaniu w Janowicach, gdzie 

Pamiętali o seniorach

Mikołaj w Klubie Malucha

Koło Seniorów w ostatnim czasie zwiększy-
ło ilość członków, towarzyszyła niecodzien-
na sceneria, którą tworzyły wykonane przez 
seniorów ozdoby choinkowe. Proboszcz pa-
rafii w Nagorzycach ks. Adam Lechwar po-
dzielił się refleksją na temat Bożego Naro-
dzenia i wszyscy zasiedli do wigilijnego sto-
łu, dzieląc się prezentami. 
W sumie w obu spotkaniach opłatkowych z 
seniorami udział wzięło ponad sto osób. 

Na zdjęciu: spotkania wigilijne z seniorami 
stały się tradycją w gminie Waśniów

Fot. Zbigniew Tyczyński

Od listopada w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry i Sportu funkcjonuje Klub Malucha. Na 
prowadzone dwa razy w tygodniu zajęcia 
uczęszcza 13 dzieci w wieku 3 - 4 lata. Pod 
opieką Wiesławy Kotwy i Małgorzaty Niec-
karz maluchy uczestniczą w rozwijających 
ich ruchowo oraz intelektualnie zajęciach 
i bawią się, mając przy tym do dyspozycji 
znakomicie wyposażoną salę. 
O takiej roześmianej grupie nie mógł zapo-
mnieć Święty Mikołaj, który wcześniej za-

powiedział swoją wizytę w Klubie Malu-
cha. Na spotkanie z nim dzieci przygotowa-
ły okolicznościowe wierszyki i zaprosiły ro-
dziców oraz dziadków, by popisać się umie-
jętnościami recytacji nabytymi podczas za-
jęć w Klubie Malucha. Zachwycony wystę-
pami Święty Mikołaj wręczył przedszkola-
kom prezenty, a wszystkich obecnych po-
częstował słodyczami.

Na zdjęciu: Klub Malucha ze 
Świętym Mikołajem

Na zdjęciu: prezenty sprawiły 
maluchom wiele radości

Wszystkie szkoły podstawowe na tere-
nie naszej gminy otrzymały dzięki stara-
niom samorządu o dofinansowanie z progra-
mów rządowych wyposażenie sal do …za-
bawy dla najmłodszych. Za sprawą progra-
mu “Radosna szkoła” do placówek w Bole-
szynie, Mominie, Nowym Skoszynie i Wa-
śniowie (najwięcej) dotarły bezpieczne urzą-
dzenia (miękkie klocki do konstruowania bu-
dowli, piłki, materace itd..) do zabawy, któ-
re pozwalają maluchom nie tylko bezpiecz-
nie i przyjemnie spędzać wolny czas, ale tak-
że rozwijać motorykę. -Nasze maluchy by-
wają tu kilka razy w tygodniu i są bardzo z 
tego zadowolone -zapewnia Mirosława No-
wicka, dyr. Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Boleszynie.

Na zdjęciu: tak wygląda „radosna 
sala” zajęć lekcyjnych

Na zdjęciu: spotkanie wigi-
lijne w Witosławicach

Na zdjęciu: były życzenia i gratulacje
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Kształcenie na odległość

Cyrk za unijne pieniądze

Trzy ataki zimy
Służby utrzymały przejezdność głównych dróg

Zaspy na dwa metry
Najbardziej uciążliwe opady i nawiewanie 
śniegu wystąpiły w rejonie Stryczowic, Grze-
gorzowic i Skoszyna. Kłopoty mieli także 
mieszkańcy Kraszkowa i Milejowic. -Wszę-
dzie tam, gdzie ciągnęło od lasów, zsypywało 
najszybciej -mówi Jerzy Buczkowski z Urzędu 
Gminy, który zajmuje się drogami i w najbar-
dziej krytycznych chwilach nie rozstawał się z 
telefonem komórkowym, odbierając zgłosze-
nia nawet w późnych godzinach nocnych. -Sta-
raliśmy się reagować możliwie najszybciej, ale 
trzeba pamiętać, że w wielu miejscach zasypy-
wało po trzy razy i każdorazowo trzeba było 
zaczynać od nowa -dodaje i przypomina, że w 
wielu miejscach zaspy sięgały dwóch metrów 
a na drodze Śnieżkowice - Chocimów w pew-
nym momencie utknęły, i pług, i wysłana na 
pomoc koparka.

Centrum Kształcenia Wioska Internetowa 
Gminy Waśniów zaprasza do nieodpłat-
nego korzystania z komputerów i różnych 
form szkolenia oraz nauki z wykorzysta-
niem internetu.
Dzięki dofinansowaniu z Unii Europej-
skiej nieodpłatnie można także skorzystać 
ze skanera i drukarki. Na miejscu czeka 
fachowa pomoc na wypadek problemów z 
obsługą komputera internetu oraz doradz-
two w zakresie uczestnictwa w kursach i 
szkoleniach metodą e-learningową, czy-
li na odległość za pośrednictwem interne-
tu. Na dwóch platformach edukacyjnych 
znajduje się kilkadziesiąt kursów m.in. 
nauki języków obcych, tworzenia stron 
internetowych, usług w sieci czy grafiki 
komputerowej.
Szczegóły dostępne na stronie
www.wasniow.wint.pl.

Projekt „Aktywna integracja przez sztukę 
cyrkową” przygotowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu został zakwa-
lifikowany na drugim miejscu do sfinan-
sowania z pieniędzy Programu Leader+ 
w ramach tak zwanych małych projek-
tów realizowanych przez Lokalną Grupę 
Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Świętokrzyskiej, której Gmina Waśniów 
jest członkiem. Projekt zakłada zakup 
profesjonalnego wyposażenia cyrkowe-
go i organizację warsztatów sztuki cyrko-
wej oraz spotkań o charakterze rozrywko-
wo - edukacyjnych dla mieszkańców na-
szej gminy z wykorzystaniem nabytych w 
ramach realizacji programu umiejętności 
…cyrkowych. 

Mnóstwo energii i pieniędzy kosztuje gminę utrzymanie przejezdności dróg na 
terenie naszej gminy. Kilkukrotne ataki zimy zmusiły do zamknięcia szkół, ale 
generalnie służby radzą sobie ze śniegiem.

Dramatyczne zgłoszenia
Zasypane drogi wymusiły decyzję o zamknię-
ciu szkół, ale równie dramatycznych chwil 
było więcej. -Gdy odbieraliśmy sygnały o 
tym, że do poparzonego dziecka czy kobiety 
z zawansowana ciążą nie może dojechać ka-
retka pogotowia ratunkowego, przerzucali-
śmy sprzęt z innego rejonu, by przekopać dro-
gę -przyznaje wójt Krzysztof Gajewski i doda-
je, że główna uwaga służb została skupiona na 
utrzymaniu przejezdności głównych ciągów 
komunikacyjnych, trasy szkolnych gimbusów, 
dojazdów do ośrodków zdrowia czy zaopa-

trzenia do sklepów. 
Duża w tym zasługa firmy transportowej Choj-
nackich, którzy wygrali przetarg na komplek-
sowe, zimowe utrzymanie dróg i dysponując 
specjalistycznym sprzętem byli w stanie  re-
agować na zmienną z godziny na godzinę sy-
tuację i dramatyczne wezwania z różnych re-
jonów gminy.
Dojazd do każdej posesji
Gdy oddawaliśmy do druku Informator, 
wszystkie najważniejsze drogi gminne były 
przejezdne, a służby sukcesywnie udrażnia-
ły dojazdy do najbardziej oddalonych posesji. 
-Teraz jest już dobrze i oby już więcej takich 
ilościach nie sypało, bo utrzymywanie takie-
go stanu na drogach jest kosztowane i za wy-
dane na odśnieżanie pieniądze można by wy-
budować sporo ładnych dróg -przyznaje Jerzy 
Buczkowski.

Na zdjęciu: ciężkie pługi były w stanie 
utrzymać przejezdność głównych dróg

Na zdjęciu: z powodu ataku zimy wie-
lu kierowców miało sporo kłopotów 

Na zdjęciu: najwięcej śniegu na-
wiało w rejonach podgórskich

Na zdjęciu: zaspy wzdłuż drogi dojazdowej do 
przysiółka Strupic są wyższe niż samochody 

Na zdjęciu: każde stanowisko 
ma połączenie z Internetem

Na zdjęciu: świetnie wyposażona sala kompu-
trerowa Centrum Kształcenia
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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.
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Tajemnica starych fundamentów
Kościół w Grzegorzowicach odsłonił mury

Renowacja starego kościoła w Grzegorzowicach przyniosła interesujące 
odkrycia starych fundamentów, których od wielu lat szukali archeolodzy. 
-Odkrycia czekają jeszcze na konsultacje i potwierdzenie, ale nawet to 
co już wiemy, stanowi interesujący materiał dla badaczy dziejów -pod-
kreśla ksiądz Zbigniew Kuras, proboszcz parafii Grzegorzowice.

Dzięki pieniądzom unijnym, zdjęto tynk z 
nawy głównej dobudowanej do romańskiej 
rotundy w XVIII wieku. -Myślę, że w takim 
stanie obiekt powinien pozostać, bo prezen-
tuje się jednolicie -podkreśla ksiądz Kuras, 
zaznaczając, że dzięki zdjęciu tynków zaczę-
ły schnąć stare mury.

Odsłonięcie kamiennych ujawniło jednocze-
śnie stare wejścia i okna. Jedno prowadzi-
ło do zakrystii od strony północnej. Obecny 
jego stan wskazuje na pierwotnie niższy po-
ziom gruntu otaczającego świątynię. -Odko-
panie pozwoli na bardziej precyzyjne okre-
ślenie wysokości i roli jakie wejście pełni-
ło -tłumaczy ksiądz Kuras i pokazuje także 
na ukryte dotychczas pod tynkiem okna w 
ścianach zakrystii i ścianie szczytowej nawy 
głównej. -Z konserwatorem zastanowimy się 
nad ich dalszym Klosem -zapewnia.
Najciekawszym jednak odkryciem są zarysy 
fundamentów nawy głównej, które są wyraź-
nie szersze od rzutu murów. -Więcej będzie-
my wiedzieć po wykonaniu wykopów -przy-
znaje ksiądz Kuras i przypomina, że w latach 
70 -ych prace wykopaliskowe w kościółku 

Na zdjęciu: w tym miejscu 
było kiedyś wejście

Na zdjęciu: po odkuciu tynków ca-
łość nabrała jednolitego wyglądu

prowadziła archeolog Eligia Gąsowska, któ-
ra poszukiwała śladów wczesnego średnio-
wiecza. -Wtedy nic nie wyszło, a najstarsze 
zabytki pochodziły właśnie z XIV wieku, ale 
poszukiwania prowadzono wokół rotundy i 
powyżej całego założenia -tłumaczy. -Obec-
nie odkrycia dotyczą wydawałoby się now-
szej nawy, więc mogą być ciekawe, bo wska-
zują na to, że być może stanęła ona na czymś 
jeszcze starszym niż rotunda -dodaje i przy-
pomina, że Grzegorzowice podejrzewane 
były od lat o to, że we wczesnym średniowie-
czu funkcjonowały jako baptysterium, czyli 
miejsce, w którym dokonywano masowych 
chrztów pogańskiej jeszcze ludności. 
Być może wybudowana  w XIV wieku przez 
rycerzy herbu Topór rotundka nie była pierw-
szą budowlą sakralną w Grzegorzowicach i 
dotychczas prowadzone badania były źle zlo-
kalizowane, a faktyczną tajemnicę kryją fun-
damenty nowszej nawy głównej, którą praw-
dopodobnie postawiono na wcześniejszym 
założeniu. -Dziś są to tylko domysły, ale kto 
wie, co przyniosą dalsze badania -dodaje 
ksiądz Kuras, którego żywo interesuje histo-
ria tego niezwykłego miejsca.
Warto dodać, że stary kościółek zlokalizowa-
ny jest na charakterystycznym cyplu, który 
ostro wznosi się nad doliną Dobruchny i ma 
charakter obronny. 


