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Szanowni Mieszkańcy!
Oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer Informatora Gminy Waśniów. Robimy to z przekonaniem, że bar-
dzo ważną stroną pracy każdego samorządu jest informowanie obywateli o działaniach podejmowanych na ich 
rzecz i dla dobra publicznego.

Na terenie Gminy Waśniów wiele się dzieje  
w każdej dziedzinie. Budujemy drogi, wodo-
ciągi, szkoły. Staramy się podnosić jakość życia 
i poprawiać warunki mieszkania. Nie należąc do 
najbogatszych, podejmujemy trud równania do 
najlepszych. 
Dzięki dobrej współpracy z Radnymi i Sołty-
sami proces planowania inwestycji nakierowa-
ny jest na lepsze rozpoznanie potrzeb każdej 
z miejscowości na terenie naszej Gminy.  Mimo 
wielu trudności staramy się wykonywać nasze 
obowiązki tak, by mieć poczucie spełnionego 
obowiązku wobec wszystkich Mieszkańców.
Informator, który w swym zamierzeniu ma sta-
nowić przekaz tych starań, zawiera wyłącznie 
teksty dotyczące konkretnych efektów naszej 
pracy i osiągnięć, jakie miały miejsce z udzia-
łem samorządu przez ostatnie lata. Nie sposób 

w jednym numerze wymienić wszystkich podejmowanych przez gminę przedsięwzięć. Postanowiliśmy skupić 
się na konkretnych działaniach w zakresie budowy dróg, hali sportowej, działalności Ochotniczych Straży Po-
żarnych czy sięgania po unijne pieniądze na rozwój obszarów wiejskich. Przedsięwzięcia ze sfery oświaty, kul-
tury czy inicjatywy samych mieszkańców, które uznajemy za równie ważne i wspieramy je z całą siłą, muszą po-
czekać na prezentację do następnego wydania Informatora.
Mam nadzieję, że formuła Informatora przypadnie Wam do gustu i stanie się publikacją cykliczną, regularnie in-
formującą o pracy samorządu Gminy Waśniów.

Z poważaniem
Krzysztof Gajewski

Wójt Gminy Waśniów  
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Wieża na …wodę

Osada pierwszych 
Słowian

Ostatnia przepompownia 

Woda dla każdego

Nad terenem gminy Waśniów dominuje 
niebieska wieża zwieńczona charaktery-
stycznym dyskiem. - W tej części wieży 
znajduje się zbiornik, który może pomie-
ścić 300 metrów sześciennych wody czy-
li około sześćdziesięciu (!) średniej wiel-
kości beczkowozów - wyjaśnia specjali-
sta do spraw technicznych Urzędu Gminy 
Stanisław Nowacki, podkreślając, że wie-
ża to stalowy monolit, który bez proble-
mów wytrzymuje kilkusettonowe obcią-
żenie. Zbiornik oraz rury, którymi pompo-
wana jest woda są zaizolowane, by nie za-
marzły. Dzięki temu, że zbiornik umiesz-
czony został tak wysoko, woda dopływa 
do odbiorców na zasadzie grawitacyjnej 
różnicy ciśnień.

Przepompownia w Witosławiach była 
jednym z ostatnich elementów gminnej 
sieci wodociągowej, która dotarła już do 
najwyżej położonych u stóp Pasma jele-
niewskiego miejscowości. Mieszkań-
cy wielu z nich od lat mieli problemy  
z wodą, zaopatrując się za pomocą becz-
kowozów w niżej położonych zdrojach. 
Dzięki takim przepompowniom, jak ta 
w Witosławicach, woda płynie również 
do Milejowic i Kraszkowa.  –Tym sa-
mym zakończyliśmy proces wodocią-
gowania gminy Waśniów, który był naj-
ważniejszym zadaniem ostatnich 20 
lat –przypomniał podczas uroczystego 
otwarcia przepompowni wójt Krzysz-
tof Gajewski, podkreślając rolę mar-
szałka Adama Jarubasa, który od po-
czątku swej kadencji, wspomaga gmi-
nę Waśniów w jej przedsięwzięciach. 
–To wszystko jest możliwe dzięki temu, 
że współpracujemy na różnych szcze-
blach samorządu –powiedział marsza-
łek Adam Jarubas. –Wiemy, że w tym, 
co najbardziej potrzebne jest miesz-
kańcom wsi, najlepsze rozeznanie ma 
samorząd szczebla gminnego. Dlate-
go staramy się go wspierać, wspierając 

Teren gminy podzielony został na dwa 
niezależne od siebie wodociągi, które  
w razie potrzeby mogą ze sobą współpra-
cować. Obszar Kowalkowice zasilany jest 
z dwóch ujęć w samych Kowalowicach 
o wydajności 124 i 25 metrów sześcien-
nych wody na godzinę. Obszar Waśniów 
korzysta z trzech ujęć: dwóch w samych 
Waśniowie o wydajności 25 i 17 metrów 
sześciennych na godzinę oraz w Piotro-
wie (40 metrów sześciennych na godzi-
nę). –Wydajność wszystkich ujęć przekra-
cza trzykrotnie aktualne zapotrzebowanie 
mieszkańców gminy, a więc dysponujemy 
dużą rezerwą, co pozwala zaopatrywać  
w wodę naszych sąsiadów z terenu gmin 
Nowa Słupia i Pawłów –podkreśla wójt 

Podczas prac ziemnych przy budowie wo-
dociągu dla Kotarszyna natrafiono na śla-
dy wczesnośredniowiecznej osady. Ar-
cheolodzy twierdzą, że osada funkcjono-
wała w tym miejscu już w X wieku czy-
li w czasach początków państwa Pol-
skiego. Potwierdzają to fragmenty zie-
mianki z wyraźnie zarysowanym paleni-
skiem i piecem oraz glinianą polepą. Ce-
ramika wskazuje również i na to, że osada  
w rejonie Kotarszyna funkcjonowała 
przez dłuższy czas, co potwierdzają także 
dzieje pisane. Wieś na przełomie XII/XIII 
w., podobnie jak nieodległy Piotrów, do-
stała się w uposażenie klasztoru w Busku.

Kończącą wodociągowanie gminy Waśniów przepompownię w Witosła-
wiach uroczyście otwierali mieszkańcy i przedstawiciele władzy od szcze-
bla sołectwa, przez samorząd gminny, powiatowy po gości z wojewódz-
twa z wicewojewodą świętokrzyskim Piotrem Żołądkiem i marszałkiem 
Adamem Jarubasem na czele.

Gdy nastał samorząd, na terenie gminy 
Waśniów funkcjonował wodociąg o dłu-
gości kilkuset …metrów. Obecnie sieć 
wodociągowa mierzy dwieście …kilome-
trów, na które składają się 172 kilometry 
sieci przesyłowej i 33 kilometry przyłączy. 
–Praktycznie każdy, kto wyraził taką wolę 
ma dostęp do wody w sieci gminnej –za-
pewnia wójt Krzysztof Gajewski.

Na zdjęciu: uroczystego przecięcia wstęgi w 
trakcie otwarcia przepompowni w Witosła-
wiach dokonuje wicewojewoda Piotr Żołądek

Na zdjęciu:  wieża ciśnieniowa stała się stałym 
elementem krajobrazu gminy Waśniów

Na zdjęciu:  Prace ziemne przy budowie wodo-
ciągu w rejonie Kotarszyna przyniosły ciekawe 
odkrycia archeologiczne.

Na zdjęciu: jeden  z usytuowanych na wzniesie-
niach zbiorników sieciowych, które utrzymują 
ciśnienie w wodociągu

Krzysztof Gajewski i dodaje, że wyposa-
żone w nowoczesne systemy uzdatniania 
wody ujęcia, gdzie prowadzi się odman-
ganianie, odżelazianie w razie potrzeby 
chlorowanie czy napowietrzanie, co gwa-
rantuje jej jakość na poziomie wyśrubo-
wanych norm europejskich. 
Nad stałym ciśnieniem wody w sieci czu-
wają trzy zbiorniki wyrównawcze: je-
den w wieży w Kowalkowicach oraz ko-
lejne w Śnieżkowicach i Pękosławicach. 
Dla zabezpieczenia najwyżej położonych 
miejscowości wybudowano dodatkowo 
przepompownie sieciowe. 

tym samym rozwój całego wojewódz-
twa świętokrzyskiego –dodał marsza-
łek Jarubas. -Czasem może być tak, że 
różnimy się poglądami i kolorem legi-
tymacji, ale nie różni nas praca na rzecz 
środowiska, gdyż droga czy wodociąg 
koloru nie mają, tylko wszystkim słu-
żą. Dobrze wie o tym wasz wójt, któ-
ry jest dobrym gospodarzem –podkre-
ślił marszałek. O tym, jak ważna dla wsi 
jest woda, mówił także wicewojewoda 
Piotr Żołądek. –Musimy robić wszyst-
ko, by warunki  życia na wsi zachęca-
ły do pozostawania na niej -tłumaczył. 
–Jestem ze wsi i dobrze to rozumiem. 
Rozumie to także wasz wójt, czego naj-
lepszym dowodem jest fakt, że spotyka-
my się tu dziś w dniu zakończenia wo-
dociągowania gminy –dodał wicewoje-
woda Piotr Żołądek. 



Informator samorządowy gminy WaśniówNr 1  marzec 2010

Nawierzchnia na wiosnę

Trzy kadencje, trzy 
szkoły

Hala już w czerwcu

Premier popracował kielnią
Gotowy jest już teren pod wielofunkcyjne 
boiska sportowe. –Cała powierzchnia zosta-
ła utwardzona, wyposażona w odwodnienie 
i przygotowana do kładzenia sztucznej na-
wierzchni, którą z powodzeniem będzie moż-
na użytkować przez cały rok –wyjaśnia wójt 
Krzysztof Gajewski. –Warunki, by położyć 
nawierzchnię były już jesienią, ale doszliśmy 
do wniosku, że należy poczekać na wyższe 
temperatury. Zgodnie z zamierzeniem, poza 
wielofunkcyjnymi boiskami do uprawiania 
wszelkich gier zespołowych powstaną także 
rzutnia do uprawiania rzutu młotem, dyskiem 
czy kulą oraz kort tenisowy. 
Całość będzie oświetlona i ogrodzona.

Na przedsięwzięcie składają się pie-
niądze unijne z Programu RPOWŚ 
(4 mln złotych), udział własny gmi-
ny (2,6 mln), z czego część gmina po-
życzyła z Banku Ochrony Środowiska 
(600 tys.). Dzięki temu, że wykonawca 
ze Staszowa doprowadził do stanu suro-
wego zamkniętego jeszcze przed zimą, 
znaczna część prac wykończeniowych 
prowadzona była już w ogrzewanym 
obiekcie, co dodatkowo odbiło się po-
zytywnie na jakości robót. Poza pełno-
wymiarowym boiskiem do piłki ręcznej 
hala została wyposażona w szatnie z na-
tryskami, magazyny na sprzęt sportowy 
i dodatkowe sale ćwiczeń, gdzie m.in. 

Premier Waldemar Pawlak, który w oto-
czeniu najwyższych władz wojewódz-
twa świętokrzyskiego wziął udział w ce-
remonii wmurowania kamienia węgielne-
go pod halę sportową w Waśniowie, dał 
pokaz wprawnego władania kielnią. –Le-
dwie zdążyliśmy wmurować kamień wę-
gielny a mury już stoją –żartował premier 
Waldemar Pawlak, wyrażając tym samym 
uznanie dla postępu rozpoczętych zaled-
wie dwa miesiące wcześniej robót przy 
budowie hali sportowej. Swoją „cegieł-
kę” dołożyli także marszałek Adam Jaru-
bas, wicewojewoda Piotr Żołądek, święto-

Przez trzy kadencje władzy samorządo-
wej na terenie gminy Waśniów wybudowa-
ne zostały od podstaw trzy szkoły. –Jak na 
skromny budżet naszej rolniczej gminy, był 
to ogromny wysiłek, ale konieczny –zapew-
nia wójt Krzysztof Gajewski. 
Jeszcze niedawno samorząd nadzorował sie-
dem placówek oświatowych, z których tyl-
ko szkoła w Nosowie znajdowała się w do-
brym stanie technicznym. –Jednocześnie 
uczęszczało do niej najmniej dzieci i została 
zlikwidowana -dodaje wójt i przypomina, że 
w najgorszym stanie znajdowała się szkoła 
w Boleszynie, która pamiętała powstanie li-
stopadowe i ze względu na fatalny stan tech-
niczny groziła katastrofą. 
W Boleszynie stanął wybudowany od pod-
staw budynek szkoły z widnymi salami, du-
żym holem i nowoczesnym ogrzewaniem. 
Następnie nową szkołę otrzymał Waśniów 
a potem także Momina, gdzie przy okazji 
oddania do użytku nowoczesnego obiek-
tu, odbyła się wojewódzka inauguracja roku 
szkolnego. 

Budowana w Waśniowie nowoczesna hala sportowa będzie gotowa już  
w czerwcu. Pierwotny harmonogram zakładał oddanie jej do użytku  
w sierpniu. Wykonawca uwijał się jednak tak szybko z pracami, że za 
wznoszeniem hali nie nadążały …pieniądze. –Trzeba pamiętać, że więk-
szość przeznaczonych na budowę hali pieniędzy pochodzi z zewnątrz, 
a to oznacza, że spływają do nas według ustalonego kalendarza  –mówi 
wójt Krzysztof Gajewski i zapewnia, że i tę przeszkodę udało się ominąć,  
a uroczyste otwarcie pierwszej na terenie gminy nowoczesnej hali sporto-
wej w Waśniowie odbędzie się jeszcze w tym roku szkolnym. 

Na zdjęciu: Budynek hali sportowej w Waśniowie urósł w imponującym tempie

Na zdjęciu:  Teren pod wielofunkcyjne boiska 
sportowe w Waśniowie jest już przygotowany i 
na wiosnę zostanie wyposażony w sztuczna na-
wierzchnię i niezbędne urządzenia

Na zdjęciu:  Pierwsza z nowych szkół, która zo-
stała wybudowana przez samorząd, stanęła w 
Boleszynie

Na zdjęciu: Premier Waldemar Pawlak dał pokaz 
murarki na najwyższym szczeblu, obok stoją świę-
tokrzyski kurator oświaty Małgorzata Muzoł oraz 
marszałek województwa Adam Jarubas

krzyski kurator oświaty Małgorzata Mu-
zoł, parlamentarzyści, młodzież szkolna  
a także przewodniczący Rady Gminy Wa-
śniów Mirosław Chamera i wójt Krzysz-
tof Gajewski. Największym jednak znaw-
stwem tematu mógł pochwalić się ks. Jan 
Mikos, który, jak wiadomo, jest jednym  
z większych budowniczych na terenie 
gminy Waśniów i kielnia nie jest mu obca. 
Bardzo uroczyście wypadło także poprze-
dzające wmurowanie kamienia węgielne-
go podpisanie aktu erekcyjnego oraz wrę-
czanie medali i odznaczeń. Słowa uzna-
nia zebrał ponadto wójt Krzysztof Gajew-
ski, któremu dwukrotnie zakręciła się łza  
w oku, gdy wspominał starania gminy  
o budowę nowych szkół, gdyż najstar-
sza, którą zastał, pamiętała powstanie li-
stopadowe. –Macie tu lepszą sytuację, 
bo ludzie to widzą i doceniają –powie-
dział premier Waldemar Pawlak. -Gdy 
ktoś jest gospodarny, to jest tyle lat wój-
tem, ile wasz wójt. Natomiast tam na wy-
sokościach władzy premierów zmienia-
ją co chwila –żartował premier, który  
w Waśniowie tryskał dobrym humorem.

można urządzić siłownię. Dodatkowo 
w łączniku między halą a budynkiem 
szkoły znajdzie się miejsce dla Biblio-
teki Gminnej oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu, które obecnie nie mają 
odpowiednich warunków do prowadze-
nia swojej działalności. 
Warto dodać, że w ramach całej inwe-
stycji ocieplony został również budynek 
szkoły oraz wykonana jej estetyczna 
elewacja. –Docieplenie budynku ozna-
cza nawet jedna trzecią oszczędności na 
ogrzewaniu obiektu, nie mówiąc o tym, 
że całość czyli szkoła z halą będą two-
rzyły estetyczną całość –podkreśla wójt 
Gajewski.
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Oczyszczalnia przy domu

Wodociąg zmusza do 
działania

Konieczna sieć sanitarna

Oczyszczalnia pełna 
możliwości

Ponieważ budowa kanalizacji zbiorczej na 
luźno zabudowanym terenie jest zbyt kosz-
towna i nie uzyska dofinansowania, po-
zostaje budowa pół tysiąca oczyszczalni 
przydomowych.
W sumie na terenie gminy mogłoby po-
wstać blisko 400 przydomowych oczysz-
czalni ścieków, których budowa w znacz-
nej części zostanie sfinansowana z pienię-
dzy unijnych. –Jako gmina także dołoży-
my się do przedsięwzięcia, gdyż zmierza-
my do tego, by mieszkańcy pokrywali naj-
wyżej 20% kosztów –podkreśla Stanisław 
Nowacki. -Ponieważ przeciętnie przydo-
mowa oczyszczalnia kosztuje od 11 do 15 
tysięcy złotych, wyłożenie do 3 tys. zło-
tych na gospodarstwo nie jest kwotą za-
wrotną. 
Na terenie gminy Waśniów wymagane jest 
zastosowanie oczyszczalni biologicznych, 
które są droższe, ale za to oczyszczają nie-
czystości do tego stopnia, że wypływającą 
wodą można bez obaw podlewać ogródki.

Na terenie gminy Waśniów znajdu-
je się zaledwie 3,5 kilometra sieci ka-
nalizacji sanitarnej, która wybudo-
wana w pierwszym etapie obsługu-
je jedynie część Pękosławic i same-
go Waśniowa. Od połowy marca roz-
pocznie się realizacja drugiego etapu.  
–W drugim etapie podłączymy do 
oczyszczalni miejscowości Strupice 
i Piotrów, część Pękosławic oraz Wa-
śniowa –zapewnia wójt Krzysztof Ga-
jewski i dodaje, że drugi etap reali-
zowany będzie w latach 2010 – 2012 
z wykorzystaniem dofinansowania 
pieniędzmi z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 
Niestety, budowa sieci sanitarnej jest 
bardzo kosztowna. Problemem gmi-
ny jest bardzo luźna zabudowa oraz  
ukształtowanie terenu. Znaczne po-
fałdowanie sprawia, że w wielu rejo-
nach nie wystarcza budowa tradycyj-
nej kanalizacji grawitacyjnej, w której 
ścieki samoczynnie spływają do ni-
żej położonej oczyszczalni. Znaczne 
różnice wysokości wymuszają wpro-
wadzanie  do projektu przepompow-
ni, by tłoczyć nieczystości pod ci-
śnieniem, co znacznie podraża kosz-
ty inwestycji. –Dlatego rozważamy 

–Jest to również obiekt, który nie od-
działuje jakimikolwiek skutkami 
ubocznymi, na przykład zapachem 
na otoczenie –podkreśla specjalista 
do spraw technicznych Urzędu Gmi-
ny Stanisław Nowacki, podkreślając, 
że pracą oczyszczalni kieruje elektro-
niczny moduł sterujący. 
Obecnie oczyszczalnia obsługuje 

Wbudowanie 170 kilometrów sieci wo-
dociągowej wymusza na gminie koniecz-
ność uporania się z problemem kanaliza-
cji. –Teoretycznie powinniśmy wybudo-
wać taką samą ilość sieci sanitarnej –wy-
jaśnia wójt Krzysztof Gajewski, dodając, 
że Wojewódzki Program Ochrony Środo-
wiska wymusza na samorządzie rozwiąza-
nie tego problemu. –Ponieważ ze względu 
na koszty nie jest możliwe, abyśmy wybu-
dowali sieć sanitarną, pozostają tylko dwa 
rozwiązania. Albo będą powstawać szczel-
ne szamba albo przydomowe oczyszczal-
nie ścieków.  Te drugie są o tyle lepsze, że 
raz wybudowane praktycznie nie wyma-
gają dalszych nakładów, a jedynie okreso-
wego przeglądu. Na terenie gminy mamy 
zresztą już 380 zainteresowanych.

Nowoczesna, biologiczno -mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Pę-
kosławicach wykonana została w oparciu o zaawansowaną technologię 
skandynawską i spełnia obecnie wszelkie normy jakości. 

Na zdjęciu: Jak podkreśla wójt  Krzysztof Ga-
jewski, ukształtowanie i charakter zabudo-
wy gminy, wymuszają budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków

Na zdjęciu:  z nowoczesna oczyszczalnią ście-
ków współpracuje jak dotąd tylko 3,5 kilometra 
sieci sanitarnej

Na zdjęciu:  Zakończenie procesu wodocią-
gowania gminy wymusza inwestycje w kana-
lizacji.

Na zdjęciu: pracą nowoczesnej oczyszczalni 
steruje moduł elektroniczny

część Waśniowa (m.in. urząd gminy, 
szkołę, posterunek policji, ośrodek 
zdrowia, GOKS, sklepy) i część Pę-
kosławic. Średnio dopływa do niej 36 
metrów sześciennych nieczystości na 
dobę. Docelowo oczyszczalnia może 
przyjąć nawet 200 metrów sześcien-
nych na dobę. –Ma charakter modu-
łowy –wyjaśnia Stanisław Nowac-
ki. –Dysponuje czterema parami reak-
torów biologicznych, z których obec-
nie pracuje jedna, a okresowo dwie. 
Uruchomienie w razie potrzeby kolej-
nych nie sprawia żadnych problemów. 
Dość prosta jest także dalsza rozbu-
dowa oczyszczalni do przepustowo-
ści na poziomie 300 metrów sześcien-
nych na dobę.
Obiekt dysponuje własnym agrega-
tem prądotwórczym.  

dalsze kroki, by problem ten ominąć 
-przyznaje wójt. –Nie możemy liczyć 
na kolejne dofinansowanie, gdyż te-
ren gminy nie jest wystarczająco za-

gęszczony. Na jednym kilometrze sie-
ci sanitarnej mamy średnio 25 miesz-
kańców. Nawet gdybyśmy wliczyli  
w to turystów, uzbieramy najwyżej 65, 
a tymczasem limit, od którego zależy 
dofinansowanie, mówi o 126 miesz-
kańcach na każdym  kilometrze budo-
wanej sieci sanitarnej. Zanosi się więc 
na to, że będziemy szukać również in-
nego rozwiązania problemu ścieków, 
chociażby poprzez budowę przydo-
mowych oczyszczalni.
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Agregat od władzy

Dojadą wszędzie

Ochotnik jak zawodowiec

Świetlica dla wszystkich

Strażacy z Witosławic otrzymali nowocze-
sny  agregat prądotwórczy dosłownie z rąk 
władzy. Wręczyli ją marszałek wojewódz-
twa Adam Jarubas oraz wicewojewoda Piotr 
Żołądek. Mimo iż wójt Krzysztof Gajew-
ski ostrzegł gości, że przygotowany do wrę-
czenia strażakoma agregat waży ponad 80 ki-
logramów, marszałek z wojewodą zgodnie 
chwycili za urządzenie i z łatwością je pod-
nieśli, by wręczyć druhom z miejscowej OSP. 
–Zanim zostaliśmy marszałkami i wojewoda-
mi, ciężko zasuwaliśmy na roli –przypomniał  
z humorem o pochodzeniu władzy marszałek 
Adam Jarubas.

Niegdyś do OSP trafiał sprzęt stary, wy-
cofany z jednostek zawodowych. Jeszcze 
w 2004 roku średni wiek wozu strażac-
kiego na terenie gminy Waśniów wynosił 
…29 lat. –Dziś strażacy ochotnicy z Wa-
śniowa mają do dyspozycji nowoczesny 
wóz na podwoziu Forda, a do Witosławic 
trafił kolejny na podwoziu Opla. 
Obie jednostki są wyposażone w sprzęt 

Strażacy z Waśniowa prze-
prowadzili kapitalny re-
mont części strażnicy, któ-
ra z obecnym wyglądem  
i wyposażeniem może  
z powodzeniem spełniać 
funkcję świetlicy środo-
wiskowej. -Otwierając do-
brze wyposażoną świetli-
cę, chcemy przyciągnąć 
do straży młodych ludzi –
podkreśla komendant OSP  
w Waśniowie Józef Grysz-
ka i dodaje, że niemal 
wszystkie prace remontowe wykonywa-
ne zostały własnymi siłami. –Tylko do 
hydrauliki musieliśmy wziąć fachow-
ców, gdyż doprowadzenie wody, urzą-
dzenie sanitariatów oraz przebudowa 
centralnego ogrzewania wymaga więk-
szych umiejętności.
Pieniądze na remont i wyposażenie świe-
tlicy (25 tys. złotych) samorząd gminy 
Waśniów wraz z jednostką OSP pozy-
skał ze Świętokrzyskiego programu Od-

Jednostka OSP w Waśniowie otrzyma nowy 
wóz z napędem na cztery osie. –W połowie 
roku powinien już do nas dotrzeć, co znacz-
nie poprawi możliwości prowadzenia ak-
cji przez strażaków ochotników –zapew-
nia wójt Krzysztof Gajewski, dodając, że 
jednostki OSP z terenu powiatu ostrowiec-
kiego dysponują nowoczesnymi pojazdami 
ale żaden z dotychczasowych nie ma aż ta-
kich możliwości trakcyjnych. –Mamy wie-
le przysiółków, do których dojazd wczesną 
wiosną lub zimą, gdy jest grząsko lub ślisko 
jest utrudniony –podkreśla wójt Krzysztof 
Gajewski. –Jednostka z napędem na dwie 
osie rozwiąże ten problem –dodaje i zazna-
cza, że najbardziej obciążone wyjazdami 
jednostki OSP, jak ta w Waśniowie, odnoto-
wują średnio 80 akcji w roku, inne wyjeż-
dżają przynajmniej pół setki razy, nierzadko 
do trudnych wezwań. 

Strażacy ochotnicy podejmują jedną trzecią akcji, w jakich uczestniczy 
straż pożarna na terenie powiatu ostrowieckiego. Przodują w tym jednost-
ki OSP z terenu gminy Waśniów. - Strażacy ochotnicy dysponują wyszko-
leniem i sprzętem porównywalnym z jednostkami Państwowej Straży Po-
żarnej  -zapewnia wójt Krzysztof Gajewski. 

Na zdjęciu: Komendant OSP w Waśniowie Je-
rzy Gryszką prezentuje strój w jakim strażacy 
radzą sobie z dokuczliwymi szerszeniami

Na zdjęciu:  Marszałek Adam Jarubas i wi-
cewojewoda Piotr Żołądek zgodnie dźwignęli 
agregat dla strażaków z Witosławic

Na zdjęciu:  Żaden z dotychczas eksploatowa-
nych przez strażaków ochotników wozów nie 
był wyposażony w napęd na dwie osie

Na zdjęciu: Jeszcze niedawna strażni-
ca w Waśniowie była placem budowy.

nowy Wsi. 
W elegancko wyremontowanych po-
mieszczeniach zainstalowane zostały sta-
nowiska komputerowe z dostępem do in-
ternetu, telewizja satelitarna a także stół 
do tenisa. –Sądzę, że w tym stanie jest to 
ciekawa oferta spędzania wolnego czasu 
–dodaje komendant Józef Gryszka.
Obiekt dysponuje zapleczem kuchennym 
i sanitarnym. 

umożliwiający prowadzenie akcji w ra-
mach ratownictwa drogowego. –To już są 
pojazdy, które mogą nie tylko jechać do 
pożaru ale do każdego zdarzenia, w któ-
rym zagrożone jest ludzkie życie –pod-
kreśla komendant OSP w Waśniowie  Jó-
zef Gryszka i dodaje, że obecnie trzy 
czwarte wyjazdów to tak zwane zagroże-
nia miejscowe. –Jeździmy do wypadków 
drogowych, by wycinać ludzi z samocho-
dów, wypompowywać wodę z piwnic 
i studni po powodzi, usuwać poprzew-
racane przez burze drzewa czy zdejmo-
wać uciążliwe dla ludzi gniazda szerszeni 
i do tych wszystkich zadań jesteśmy od-
powiednio przygotowani –zapewnia ko-
mendant Józef Gryszka. –Najlepszy do-
wód, że dwie nasze jednostki z Waśnio-
wa i Witosławic funkcjonują w Krajo-
wym Systemie Ratowniczo Gaśniczym, 
co oznacza, że mogą podejmować akcje 
na równi z jednostkami Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Wkrótce dołączy do nich 
także OSP w Mominie.
Warto dodać, że najbardziej obciążona 
jednostka OSP w Waśniowie wyjeżdża 
do 80 akcji w roku. Pozostałem mają na 
koncie po około 50 interwencji. 
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Za pieniądze z …
powodzi

Dwa lata walki o 
chodnik

Przybywa dróg

Wojewoda z marszałkiem 
przecinali wstęgę

W sumie z funduszu powodziowego uda-
ło się „wyciągnąć” gminie blisko dwa  
i pół miliona złotych. -Za pieniądze pocho-
dzące z funduszy przeznaczonych na usu-
wanie jej skutków samorząd odbudował 
blisko 30 kilometrów dróg –mówi Stani-
sław Nowacki specjalista do spraw tech-
nicznych Urzędu Gminy w Waśniowie. 
W większości drogi zyskały asfaltowe na-
kładki. W przypadku dróg lokalnych znisz-
czona nawierzchnia została utwardzona 
tłuczniem. W ramach pieniędzy popowo-
dziowych gmina odbudowała ponadto kil-
ka uszkodzonych mostów i przepustów,  
a także wybudowała od podstaw wodociąg 
dla Wronowa, gdyż większość studni w tej 
miejscowości została zamulona przez spły-
wające z gór błoto. 
Ostatnim odcinkiem drogi wyremontowa-
ny dzięki wnioskom o dotacje na usuwa-
nie skutków powodzi w gminie Waśniów 
była droga Grzegorzowice - Sarnia Zwola 
o długości 1300 metrów.

Po powodzi w roku 2001 gmina pozy-
skała 2,5 miliona złotych z Biura Usu-
wania Skutków Powodzi. –Przezna-
czyliśmy je na odbudowę uszkodzo-
nych dróg, w tym dojazd do Jeżowa, 
mostów oraz budowę 22 kilometrów 
wodociągu –wylicza wójt Krzysztof 
Gajewski. 
Wspólnie z samorządem powiatowym 
wybudowano drogi m.in. w Stryczo-
wicach, Dobruchnie, Skoszynie, Cza-
żowie, Prusinowicach czy Wrono-
wie. Dzięki współpracy z Regional-
nym Zarządem Gospodarki Wod-
nej w Warszawie powstały pełnowy-
miarowe drogi dojazdowe do zbiorni-
ka Wióry w rejonie Boleszyna i Ko-

Jako pierwszy otwierany był liczący nie-
co ponad kilometr drogi powiatowej łą-
czący Nowy Skoszyn przez Wronów 
z Mirogonowicami. –To co robimy, robi-
my dla młodego pokolenia, aby zatrzy-
mać je w środowisku wiejskim, by wsie 
nie wyludniały się –podkreślił wicewo-
jewoda Piotr Żołądek a starosta ostro-

Wzdłuż drogi wojewódzkiej między Wa-
śniówem a Śnieżkowicami powstał nowy, 
całkowicie bezpieczny dla pieszych chod-
nik. –Walczyliśmy o niego przez lata –
mówi wójt Krzysztof Gajewski. –Wzdłuż 
ruchliwej drogi często zdarzały się po-
trącenia pieszych, a przecież uczęszczają 
tędy także dzieci do szkoły. 
Chodnik został sfinansowany w części 
przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich oraz Gminę Waśniów.

Skromny budżet gminy nie pozwala na wielkie inwestycje na drogach. Sa-
morząd radzi sobie jednak w inny sposób i w „dobrych” inwestycyjnie la-
tach potrafi wybudować nawet 20 kilometrów nowych nawierzchni. –Ko-
rzystamy przede wszystkim z pieniędzy pozyskiwanych z zewnątrz –pod-
kreśla wójt Krzysztof Gajewski.

Na otwarcie dwóch nowych dróg we Wronowie i Witosławicach przyby-
li przedstawiciele władzy szczebla wojewódzkiego z wicewojewodą świę-
tokrzyskim Piotrem Żołądkiem i marszałkiem Adamami Jarubasem.

Na zdjęciu: Na terenie gminy systematycznie 
przybywa nawierzchni asfaltowych dróg

Na zdjęciu:  za pieniądze z funduszy powodzio-
wych wykonano szereg niezbędnych inwestycji 
związanych z drogami, mostami i przepustami

Na zdjęciu:  Chodnik ma blisko półtora kilome-
tra i gwarantuje bezpieczne połączenie między 
Waśniowem a Śnieżkowicami 

Na zdjęciu: Na zdjęciu: przecinanie wstęgi roz-
począł marszałek województwa świętokrzyskie-
go Adam Jarubas

wiecki Waldemar Marek Paluch zazna-
czył, że w mijającym roku powiat zain-
westował w drogi na terenie gminy Wa-
śniów duże pieniądze. –Współpraca ta, 
jak widać, przynosi konkretne korzy-
ści obu stronom –podkreślił starosta. 
–Droga nie tylko ułatwi życie miesz-
kańcom ale także usprawni dowóz dzie-

ci do szkół, gdyż gimbus 
nie będzie musiał wykony-
wać kursów wahadłowych 
tylko zamknie swą trasę w 
jedną pętlę –wyjaśnia wójt 
Krzysztof Gajewski.
Tego samego dnia doko-
nano również uroczystego 
otwarcia drogi skracającej 
dojazd do Witosławic od 
strony Mirogonowic.

tarszyna. –Co roku także korzystamy  
z pieniędzy Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych na bu-
dowę dróg dojazdowych do pół –do-
daje wójt Krzysztof Gajewski i za-
znacza, że dzięki tym wszystkim sta-
raniom tylko w „rekordowym” roku 
2005 na terenie gminy przybyło aż 
21 kilometrów nowych dróg o na-
wierzchni bitumicznej oraz chod-
nik dla pieszych wzdłuż drogi woje-
wódzkiej łączący Waśniów ze Strupi-
cami. -Na inwestycje drogowe rocz-
nie możemy przeznaczyć z budżetu 
milion złotych, co w przypadku kosz-
townych inwestycji drogowych nie 
jest dużo. Nasze działania zależą więc 
przede wszystkim od wielkości pozy-
skiwanych pieniędzy z zewnątrz. Raz 
jest z tym lepiej, raz gorzej, ale nie pa-
miętam, aby kiedykolwiek w dziejach 
gminy w jednym roku przybyło nam 
20 kilometrów dróg asfaltowych –do-
daje wójt Gajewski i przypomina, że 
w tym roku przeprowadzona zostanie 
także przebudowa drogi wojewódz-
kiej Ostrowiec – Nowa Słupia.
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Gmina w pełnym świetle

Projekt dla ośrodka 
zdrowia

Rewitalizacja centrum 
Waśniowa

Rolnik przy komputerze

Ponad tysiąc nowoczesnych lamp oświetle-
niowych zostało zamontowanych na tere-
nie gminy Waśniów. –Całe przedsięwzięcie 
kosztowało nas milion złotych –podkreśla 
wartość inwestycji wójt Krzysztof Gajew-
ski. -Wydatek będzie systematycznie spłaca-
ny z oszczędności wynikających z obniżenia 
kosztów oświetlenia ulicznego. 
Stare, rtęciowe lampy były znacznie mniej 
efektywne. Obecnie zainstalowane lampy 
sodowe o mocy 70 wat świecą trzy razy le-
piej aniżeli stare o mocy 250 watów. W su-
mie na terenie gminy zainstalowano niewiele 
ponad tysiąc nowych lamp  o mocy od 70 do 
125 W. –Mocniejsze daliśmy tam, gdzie wy-
magają tego warunki, na przykład na skrzy-
żowaniach –dodaje wójt Krzysztof Gajew-
ski. -Wszystkie lampy są sterowane auto-
matycznie za pomocą sterowników pogodo-
wych, które można dostrajać do aktualnych 
warunków za pomocą pilota. W sumie gmina 
będzie spłacała nowe lampy przez siedem lat.

Wartość całego projektu zatytułowane-
go „Rewitalizacja centrum osady gminy 
Waśniów” wynosi 4,6 milionów złotych, 
z czego gmina otrzyma dofinansowanie 
na kwotę 2,8 miliona. Poza wymieniony-
mi elementami infrastruktury w projekcie 
znalazło się zagospodarowanie błoni nad 
stawem, gdzie stanie muszla koncerto-
wa ze stałym przyłączem energetycznym  
i profesjonalnym nagłośnieniem. Pomysł 
na centrum Waśniowa uwzględnia tak-
że regulację i zagospodarowanie cieku 

Wioska internetowa, 
jaka powstała przy 
Gminnym Ośrodku 
Kultury w Waśnio-
wie oraz w strażac-
kiej remizie w Mo-
minie, cieszy się 
dużym zaintereso-
waniem mieszkań-
ców w różnym wie-
ku. –W Waśniowie 
uruchomiliśmy dziesięć, a w Mominie 
dwa stanowiska komputerowe z dostę-
pem do internetu –mówi wójt Krzysz-
tof Gajewski i dodaje, że choć przed-
sięwzięcie to realizowane było z my-
ślą o najmłodszych mieszkańcach gmi-
ny, to w trakcie okazało się, że częstymi 
gośćmi są także ich rodzice i …dziad-
kowie. –Przychodzą także starsi, którzy 
coraz śmielej wchodzą na internet, by 
na przykład porównywać ceny płodów 
rolnych czy szukać maszyn i urządzeń 
rolniczych albo informacji o dopłatach 
–podkreśla wójt Gajewski i dodaje, że 

Dbając o podniesienie standardów świad-
czonych usług medycznych gmina pozyska-
ła dokumentację projektową i złożyła pro-
jekt o wartości 1,4 milion złotych na rozbu-
dowę budynku Gminnego Ośrodka Zdro-
wia w Waśniowie. –Musimy dostosować 
obiekt do wymogów unijnych z wjazdem 
lub windą dla niepełnosprawnych –mówi 
specjalista do spraw technicznych Urzędu 
Gminy Stanisław Nowacki. -Właścicielem 
terenu wokół obecnego budynku ośrodka 
zdrowia jest gmina i z rozbudową nie będzie 
żadnych problemów. –Chcemy, by wszyst-
kie gabinety były dostępne na parterze, na-
tomiast na piętrze znajdzie się miejsce na 
pomieszczenia socjalne i administracyjne.

Projekt przebudowy centrum Waśniowa zyskał pozytywną ocenę  i sa-
morząd może uzyskać na ten cel dofinansowanie z pieniędzy unijnych. 
–W projekcie znajduje się wykonanie nowych nawierzchni ulic, chodników 
i parkingów, co powinno radykalnie odmienić oblicze centrum i wizerunek 
miejscowości –mówi wójt Krzysztof Gajewski.

Na zdjęciu: w projekcie rewitalizacji centrum Wa-
śniowa znajduje się także budowa na błoniach, gdzie 
odbywają się tradycyjne uroczystości muszli koncer-
towej z prawdziwego zdarzenia

Na zdjęciu:  Tak obecnie wygląda nocą teren 
zabudowany na obszarze gminy Waśniów

Na zdjęciu:  Ośrodek zostanie przebudowany 
aby jeszcze lepiej mógł służyć mieszkańcom.

Na zdjęciu:  utworzone przy Gminnym Ośrodku 
Kultury centrum multimedialne cieszy się dużym 
zainteresowaniem nie tylko najmłodszych miesz-
kańców gminy Waśniów

codziennie waśniowskie centrum multi-
medialne odwiedza 20-30 osób, a stały-
mi gośćmi są członkowie Klubu Senio-
ra czy Kół Gospodyń Wiejskich. –Nie-
rzadko zdarza się, że wnuczkowie uczą 
dziadków, jak poruszać się po interne-
cie –dodaje wójt Gajewski. 
Wioska internetowa z bezpłatnym do-
stępem do Internetu została urucho-
miona w ramach Programu Centrum 
Kształcenia na odległość – Wioska In-
ternetowa – o wartości ponad 110tys zł 
pełnego dofinansowania zadania.

Wieprzka, o którym zrobiło 
się głośno za sprawą inicja-
tywy Towarzystwa Przyja-
ciół Waśniowa, które w są-
siedztwie źródełka Wieprz-
ka ustawiło altankę i tablicę 
informacyjną. –Projekt ten 
ukierunkowany jest przede 
wszystkim na mieszkań-
ców, a jego realizacja może 
w znacznym stopniu popra-
wić warunki życia i estetykę 
centrum miejscowości –tłu-
maczy wójt Krzysztof Ga-

jewski. 
Jedną z gorących orędowniczek projek-
tu jest radna Wiesława Wanat. –Jestem 
stąd, więc widzę, co ludzi trapi –mówi 
Wiesława Wanat. –Od lat bolączką mojej 
miejscowości był niezagospodarowany 
plac w centrum, który już się zmienił za 
sprawą innego projektu. Teraz walczymy  
o rewitalizację Waśniowa, by nasza hi-
storyczna miejscowość odzyskała nie-
co ze swego dawnego blasku, kiedy była 
miastem i ważnym punktem na starym 
trakcie handlowym. 


