
Informator
samorządowy

Gminy Waśniów

ISSN 2081-54049

Urząd Gminy w Waśniowie
ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów

tel. 41 264 60 26
fax 41 264 60 28

e-mail: sekretariat@wasniow.pl
www.wasniow.pl



Informator samorządowy gminy WaśniówNr 2  maj 2010

Powódź w gminie  
Waśniów

Rok dróg

Wójt obdarzony zaufaniem
Dużo problemów sprawiły ostatnie, in-
tensywne opady deszczu, które przy-
niosły lokalne podtopienia i straty.
Strażacy wyjeżdżali ponad trzydzieści 
razy, głównie interweniując w sytuacjach 
podtopienia gospodarstw, dróg dojazdo-
wych i niedrożności przepustów. –Naj-
więcej przypadków, w których musieli-
śmy interweniować odnotowano na te-
renach położonych u stóp Pasma Jele-
niowskiego, czyli w rejonie miejscowości 
Kraszków, Milejowie, Roztylice czy Wi-
tosławice –mówi Józef Gryszka, komen-
dant gminny OSP, który wraz z jednostką 
został wysłany do Połańca, gdzie walczył 
ze skutkami powodzi. Choć problemy 
pojawiły się na terenie całej gminy Wa-
śniów, najbardziej ucierpiał most w Sar-
niej Zwoli. Część jezdni zapadła się wraz 
z konstrukcją podmytą przez wodę. Stra-
żacy oznaczyli miejsce, które ucierpiało 
już podczas powodzi w roku 2007. Wów-
czas most został odremontowany. Teraz 
wymaga odbudowy od podstaw.

Wójt w swoim sprawozdaniu podkreślił, 
że tak jak każdy budżet gminy, także i 
ten na 2009 rok tworzony był we wspól-
nym trudzie z Radą Gminy. –Mogę tylko 
wszystkim radnym szczerze podziękować 
za wkład w jego realizację, gdyż w trak-
cie roku wprowadzaliśmy wiele inwesty-
cji, wniosków o pieniądze z zewnątrz, a 
co za tym idzie i zmian w samym budże-
cie –przypomniał, dodając, że każdorazo-
wo problemy były wspólnie omawiane i 
rozwiązywane. 
Warto przypomnieć, że dochody ubie-
głorocznego budżetu zostały uchwalo-
ne w wysokości 17.527.670 zł, wydatki 
20.527.670 zł. W tej sytuacji założono de-
ficyt w wysokości 3.000.000 zł. W trak-
cie roku budżet zwiększył się o 2.796.315 
zł, głównie za sprawą starań wójta, który 
skutecznie zabiegał i pozyskał dla gminy 
pieniądze z różnorodnych programów po-
mocowych. Tylko na inwestycje drogowe 
udało się pozyskać dodatkowe 1,5 mln  zł. 
Największy zewnętrzny zastrzyk finanso-
wy, ponad 2.100.000 zł, dotyczył pienię-
dzy na budowę hali sportowej. Ostatecz-
nie budżet za rok 2009 po stronie docho-
dów został wykonany w 98,66% w po-
szczególnych działach. Dochody związa-

W minionym roku w drogi na terenie gmi-
ny Waśniów zainwestowano 2,5 miliona 
złotych. Milion samorząd przeznaczył z 
własnego budżetu, półtora pochodziło z 
zewnątrz, w ramach współpracy z powia-
tem i pozyskiwania pieniędzy na drogi z 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i ad-
ministracji. W sumie w 2009 roku na tere-
nie gminy wykonano 10 kilometrów dróg 
i 300 metrów chodnika. 

Podczas sesji absolutoryjnej wójt Krzysztof Gajewski otrzymał jednogło-
śne poparcie radnych, którzy docenili jego starania związane z realiza-
cją budżetu w roku 2009. –To był pomyślny rok -podkreślił wójt, dziękując 
radnym za jednogłośne absolutorium. 

Na zdjęciu: Wójt Krzysztof Gajewski 
podkreśla dobra w współpracę z Radą 
Gminy w rozwiązywaniu wielu proble-
mów, przed jakimi w roku ubiegłym 
stanął waśniowski samorząd

Na zdjęciu: Tak wygląda po wodzi 
most w Sarniej Zwoli

Na zdjęciu: Obecnie sieć sanitarna budowa-
na jest wzdłuż drogi wylotowej na Ostrowiec

ne z realizacją zadań zle-
conych zostały wykona-
ne na poziomie 100%. Po 
stronie wydatków realiza-
cja budżetu osiągnęła po-
ziom 92,85% i wynio-
sła 21.774.911zł. Najwię-
cej wydatków tradycyjnie 
zrealizowano w działach: 
oświata i wychowanie, po-
moc społeczna, transport i 
łączność. Ubiegły rok był 
także bardzo pomyślny 
pod względem inwestycji. 
Najważniejszą było dokoń-
czenie budowy wodociągu 
w miejscowościach Kotar-
szyn, Stryczowice,  Krasz-
ków, Roztylice i Witosła-
wice, co definitywnie za-
kończyło proces wodocią-
gowania gminy. –Dziś, kto 
tylko chciał, ma w domu 
bieżącą wodę z gminnego 

wodociągu –zapewniał wójt Gajewski. 
Tradycyjnie ważnym punktem inwesty-
cyjnym w działaniach gminy była budo-
wa dróg, na które w 2009 roku wydano 
2.55.534 złote, z czego 1.482.204 złote to 
pieniądze pozyskane z zewnątrz. Warto 
dodać, że w drogi na terenie gminy Wa-
śniów wydano w roku 2009 o milion zło-
tych więcej niż w 2008 i pięć razy więcej 
niż w 2007. Ważnymi inwestycjami roku 
2009 były ponadto wymiana oświetlenia 
ulicznego i rozbudowa kanalizacji. 
Ostatecznie odnotowany deficyt w re-
alizacji budżetu za rok 2009 wyniósł 
1.722.342 zł i był on blisko o połowę 
mniejszy niż zaplanowano. -Wszystkie 
inwestycje i wydatki zostały zaplanowa-
ne bezpiecznie i gmina nie utraciła zdol-
ności kredytowej –tłumaczył radnym 
wójt Gajewski.
Radni po wysłuchaniu sprawozdania 
wójta, podziękowali za wykonanie bu-
dżetu i jednogłośnie udzieliła mu abso-
lutorium.  
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Jan Piwnik, 
ps. „Ponury”, „Donat” 

 Program uroczystości 30 maja

„Ponury” wraca do Mominy
Urodził się 31 sierpnia 1912 roku w Janowi-
cach jako syn Jana i Zofii z domu Kłonica. W 
roku 1932 ukończył Gimnazjum Państwo-
we im. Joachima Chreptowicza w Ostro-
wu Świętokrzyskim, uzyskując świadectwo 
dojrzałości. Przeszkolenie wojskowe odbył 
w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii 
we Włodzimierzu Wołyńskim. Mianowany 
do stopnia podporucznika wstąpił do Poli-
cji Państwowej i ukończył Szkołę Oficerów 
Rezerwy Policji w Golędzinowie. W okre-
sie kampanii wrześniowej dowodził kompa-
nią w składzie zmotoryzowanego batalionu 
policji, walcząc m.in. w obronie linii Pilicy. 
Na czele batalionu 23 września przekroczył 
granicę polsko - węgierską, po czym przez 
Węgry, Jugosławię i Włochy dotarł do Fran-
cji, gdzie został przydzielony do 4 DP. Po 
upadku Francji ewakuowany do Anglii. W 
październiku 1940 roku zgłosił się do służ-
by w kraju, gdzie po przeszkoleniu dywer-
syjnym, został zrzucony w nocy 7/8 listo-
pada 1941 jako jeden z pierwszych “cicho-
ciemnych”.  Mianowany przez gen. Stefa-
na Roweckiego “Grota” dowódcą operacji, 
18 stycznia 1943 roku brawurowo odbił z 
więzienia w Pińsku żołnierzy “Wachlarza” i 
przetransportował ich do Warszawy. Za wy-
konanie zadania otrzymał krzyż Virtuti Mi-
litari 5 kl. Od 4 czerwca został szefem Ke-
dywu Okręgu AK Kielce i jednocześnie do-
wódcą Zgrupowań Partyzanckich AK Po-
nury. Przeprowadził szereg akcji bojowych 
i uniknął wielu prób rozbicia jego ugrupo-
wania. Już wówczas w ukochanych Górach 
Świętokrzyskich stał się postacią legendar-
ną. Przydzielony do mjr. Macieja Kalenkie-
wicza „Kotwicza” wyjechał na Nawogród-
czyznę, gdzie objął dowództwo VII batalio-
nu 77 pp AK Poległ podczas ataku na nie-
miecki stűtzpunkt w Jewłaszach. Pośmiert-
nie awansowany do stopnia majora. Odzna-
czony Virtuti Militari 4 i 5 kl. 

Kandydatów trzech
Propozycja wyboru patrona dla szkoły w Mo-
minie padła ze strony środowiska byłych żoł-
nierzy Armii Krajowej. –Co roku w Momi-
nie z udziałem naszych uczniów odbywają 
się uroczystości poświęcone obrońcom oj-
czyzny i stąd zapewne taka właśnie propo-
zycja –przyznaje dyr. Barbara Choda i wyli-
cza kandydatów: podpułkownik Antoni Wik-
torowski PS. „Kruk”, major Jan Piwnik „Po-
nury” i Armia Krajowa. Ostatecznie na ankie-
cie skierowanej do uczniów, rodziców i pra-
cowników szkoły poza wymienionymi zna-
lazła się także propozycja nadania placów-
ce imienia Jana Pawła II. Głosem zdecydo-
wanej większości wybrana mjr. Jana Piwnika 
„Ponurego”. Stosowną uchwałę w tej sprawie 
podjęła również Rada Gminy i prace związa-
ne z przygotowaniami do uroczystości ruszy-
ły pełną parą.
Scheda po Janowicach
Imię mjr. Jana Piwnika „Ponurego” poprzed-
nio nosiła Szkoła Podstawowa w Janowicach 
położona dokładnie naprzeciwko rodzinne-
go domu Piwników. –Po jej likwidacji dzie-
ci przyszły do Mominy, podobnie część na-
uczycieli, więc czujemy się w pewnym sen-
sie jej spadkobiercami –wyjaśnia dyr. Barba-
ra Choda i dodaje, że w Mominie na cmen-
tarzu spoczywają także rodzice „Ponurego” 
oraz brat Józef Piwnik ps. „Topola” a w sa-
mej szkole powstanie kącik pamięci poświę-
cony patronowi, w którym gromadzone będą 
pamiątki po legendarnym „cichociemnym”. 
–W ramach przygotowań do uroczystości 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mominie przyjmują imię mjr. Jana Piw-
nika „Ponurego”, legendarnego „cichociemnego, który urodził się w pobli-
skich Janowicach. –To była wspólna decyzja uczniów ich rodziców oraz  
pracowników szkoły –podkreśla dyr. placówki Barbara Choda.

zorganizowaliśmy dla uczniów szereg kon-
kursów, by w ten sposób przybliżyć postać 
mjr. „Ponurego” –zapewnia.
Szkoła w Mominie
Pierwsza szkoła murowana stanęła w Momi-
nie z funduszy gminy w roku 1896 na grun-
tach właściciela Boksyc, Ksawerego Ja-
sieńskiego, który na potrzeby szkoły, straży 
i urzędu gminy oddał dwie morgi ziemi. W 
roku 1938 mieszkańcy wybudowali nowy, 
drewniany budynek przy drodze do Bok-
syc, który w tym samym roku gościł biskupa. 
Obiekt służył oświacie do początku XXI w. 
Nauki nie przerwano nawet w latach II woj-
ny światowej, rezygnując jedynie, na polece-
nie władz okupacyjnych, z nauczania historii 
i geografii. W 1989 r. powstał Społeczny Ko-
mitet Rozbudowy Szkoły. W 1990 roku sa-
morząd gminy Waśniów uchwalił wolę po-
prawy stanu bazy lokalowej oświaty z zamia-
rem budowy nowych szkół w Boleszynie, 
Waśniowie i Mominie, gdzie nauka odbywa-
ła się w najgorszych warunkach. W 1993 sa-
morząd uzyskał pozwolenie na budowę i wy-
konano wykopy pod fundamenty. Jednocze-
śnie członkowie Społecznego Komitetu Bu-
dowy Szkoły zbierali pieniądze i materia-
ły budowlane. W 1996 r. dokonano odbioru 
stanu surowego budynku, a w 2004 r. w wy-
kończonym obiekcie zainaugurowano uro-
czyście nowy rok szkolny. Obecny rok szkol-
ny placówka zakończy z imieniem mjr. Jana 
Piwnika „Ponurego” i sztandarem ufundowa-
nym przez Światowy Związek Żołnierzy Ar-
mii Krajowej.

9.45 Zbiórka pododdziałów
10.00 Msza Święta odprawiana przez 
Biskupa Sandomierskiego ks. Krzysztofa 
Nitkiewicza, połączona z przekazaniem 
sztandaru szkole:

-Apel poległych, salwa honorowa
-Złożenie wieńców pod pomnikiem 
„Golgoty Wschodu” i na grobowcu 
rodziny Piwników
-Uroczysty przemarsz do Szkoły
-Odsłonięcie i poświęcenie Tablicy 
Pamiątkowej
-Wręczenie odznaczeń i medali pa-
miątkowych
-Występy Młodzieży Szkolnej

Na zdjęciu: Jeszcze siedem lat temu nauczanie w 
Mominie odbywało się w starym budynku szkoły.

Na zdjęciu: W nowej szkole znalazły miejsce 
szkoła podstawowa i gimnazjum.

Patronat Honorowy nad uroczystością nada-
nia imienia mjr. Jana Piwnika „Ponurego” 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Momi-
nie objęli: Marszałek Sejmu RP Bronisław 
Komorowski, Wojewoda Świętokrzyski Bo-
żentyna Pałka-Koruba, Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.
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Kompleks boisk 
sportowych Takiej hali gmina nigdy nie miała.

Spełniają się marzenia młodzieży i nauczycieli.Na przyszkolnym terenie powstał nowocze-
sny kompleks boisk szkolnych, na których 
można uprawiać niemal każdą dyscyplinę 
sportową.
Teren został odpowiednio utwardzony i od-
wodniony oraz ogrodzony. W skład komplek-
su boisk sportowych, które zaprojektowała 
firma DB-Projekt Konrada Gądka ze Staszo-
wa, wchodzą: 70 –cio metrowa bieżnia lek-
koatletyczna, trójtorowa z rozbiegami, wyko-
nana z nawierzchni tartanowej, boisko do pił-
ki nożnej ze sztuczna trawą oraz ekranami do 
wyłapywania piłek o powierzchni 1984 me-
trów kwadratowych, boiska do piłki siatkowej 
i piłki koszykowej z nawierzchnią syntetycz-
ną i pełnym wyposażeniem, osiatkowany kort 
do tenisa, skocznia do skoku w dal i rzutnia 
do rzutu kulą. Boiska do wszystkich dyscyplin 
zostały odpowiednio oznakowane i „uzbrojo-
ne” w niezbędne urządzenia.
Na terenie kompleksu ustawionych zostanie 
90 ławek dla sportowców i kibiców, a cały te-
ren jest na tyle dobrze oświetlony, by umożli-
wić jego wykorzystanie także po  zmroku. Na-
wierzchnia ze sztucznej trawy po odśnieżeniu 
nadaje się do użytkowania również w okresie 
zimowym.

Nowoczesna hala sportowa jest już niemal gotowa. Do użytku zostanie od-
dana już w czerwcu i wraz z zespołem boisk stanowić będzie jeden z naj-
nowocześniejszych obiektów tego typu w województwie świętokrzyskim. 
–Gmina nigdy nie miała takiego obiektu, który spełnia marzenia nauczycie-
li o odpowiednich warunkach do pracy i uczniów, którzy będą mieli, gdzie 
zadbać o swoje zdrowie i podnosić umiejętności sportowe –podkreśla wójt 
Krzysztof Gajewski.

Sprawdzony projekt
Hala w Waśniowie, którą projektował Sta-
nisław Popowicz, jest identyczna z obiekta-
mi w Bidzinach oraz powstałymi przy ostro-
wieckich szkołach średnich: liceach Norwi-
da i Staszica oraz Zespole Szkół Budowla-
nych. –Zanim zdecydowaliśmy się na ten 
projekt zapoznaliśmy się ze wszystkimi –za-
pewnia Stanisław Nowacki specjalista do 
spraw technicznych Urzędu Gminy, podkre-
ślając, że waśniowska wersja sprawdzonego 
projektu została zmodernizowana w oparciu 
o rady i doświadczenia użytkowników. Do-
tyczyły one między innymi poprawy jakości 
konstrukcji dachu.
Projekt, choć uniwersalny, w części, którą 
łączy się z głównym budynkiem szkoły, pro-
jektowany jest indywidualnie. W przypad-
ku Waśniowa w łączniku zaplanowano do-
datkowe pomieszczenia dla potrzeb szkolnej 
biblioteki.

Budowę czas zacząć
Gmina uzyskała pozwolenie na budowę 18 
stycznia 2009 roku. W marcu na teren przy-
szłej budowy weszła pierwsza ekipa, któ-
ra zajęła się oczyszczeniem terenu, głów-
nie wycięciem drzew i krzewów. -Pierwsze 
prace polegały także na zabezpieczeniu tere-

nu, gdyż budowa prowadzona była na tere-
nie przyszkolnym, a ruchliwość i ciekawość 
dzieci jest znana –wyjaśnia szczegóły wójt 
Gajewski, dodając także, że harmonogram 
prac został z wykonawcą uzgodniony w naj-
drobniejszych szczegółach, by prowadzone 
roboty w jak najmniejszym stopniu zakłóca-
ły normalną pracę szkoły. Zadbano między 
innymi o wykonanie parkingu dla szkolne-
go gimbusa.
Wybór wykonawcy, którym została firma 
ADMA ze Staszowa, okazał się niezwykle 
trafny. –Wszelkie uzgodnienia i nasze uwagi 
były natychmiast realizowane, a jakość wy-
konania nie budziła na żadnym etapie reali-
zacji inwestycji naszych wątpliwości –doda-
je Stanisław Nowacki, podkreślając spraw-
ność ekipy budowlanej oraz kierownika bu-
dowy Krzysztofa Sobiesiaka.

Wicewojewoda władał kielnią
W ceremonii wmurowania kamienia węgiel-
nego osobiście wziął udział premier Walde-
mar Pawlak, który w otoczeniu najwyższych 
władz województwa świętokrzyskiego dał po-
kaz wprawnego władania kielnią. Swoją „ce-
giełkę” dołożyli także marszałek Adam Jaru-
bas, wicewojewoda Piotr Żołądek, świętokrzy-
ski kurator oświaty Małgorzata Muzoł, parla-
mentarzyści, młodzież szkolna a także prze-
wodniczący Rady Gminy Waśniów Mirosław 
Chamera i wójt Krzysztof Gajewski. –Bardzo 
dobrze sobie radzicie w Waśniowie –żartował 
premier Pawlak. –Dopiero co wmurowaliśmy 
kamień węgielny, a mury już stoją –podkreślał 
stan zaawansowania inwestycji i tryskał w Wa-
śniowie znakomitym humorem. 
Ostatecznie termin oddania hali, który zapla-
nowano na sierpień 2010 został skrócony do 
czerwca.

Na zdjęciu: Pierwsze prace przygoto-
wawcze ruszyły w marcu 2009 roku

Na zdjęciu: Widać już łącznik i pierwsze 
słupy konstrukcji hali sportowej.

Na zdjęciu: Okres budowy hali sportowej został 
wykorzystany do remontu dachu.

Na zdjęciu: Na terenie sportowym po-
jawiła się już sztuczna nawierzchnia.

Na zdjęciu: Wicewojewoda Piotr Żołądek w trakcie 
wmurowania kamienia węgielnego, obok marszałek 
województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz 
świętokrzyski kurator oświaty Małgorzata Muzoł
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Odznaka dla 
komendanta

Wójt zasiadł obok 
premiera

Takiej hali gmina nigdy nie miała.
Spełniają się marzenia młodzieży i nauczycieli. Komendant gminny jednostek Ochotni-

czych Straży Pożarnych na terenie gmi-
ny Waśniów Józef Gryszka został ude-
korowany najwyższym odznaczeniem 
strażackim, Złotym Znakiem Związku. 
Wyróżnienie to przyjął podczas wojewódz-
kich obchodów Dni Strażaka w Kielcach. 
Józef Gryszka jest komendantem od roku 
1990 a najważniejszą jego zasługą jest 
wprowadzenie od 1995 roku dwóch jedno-
stek z terenu gminy do krajowego systemu 
ratowniczo – gaśniczego, co byłoby nie-
możliwe bez odpowiedniego wyszkolenia 
ludzi oraz wyposażenia strażnic i wozów w 
sprzęt. Dziś jednostki OSP z terenu gminy 
Waśniów, które znajdują się  w krajowym 
systemie, nie ustępują wyposażeniem jed-
nostkom Państwowej Straży Pożarnej, dys-
ponując między innymi aparatami tleno-
wymi, sprzętem do ratownictwa drogowe-
go, wysokowydajnymi pompami czy spe-
cjalistycznymi piłami do betonu. 
Coroczne oceny stanu gotowości, wy-

Wójt Krzysztof Gajewski, który peł-
ni także obowiązki wiceprezesa Zarzą-
du Wojewódzkiego OSP, uczestniczył w 
posiedzeniu Zarządu Głównego w War-
szawie. –Tematem było przede wszystkim 
sprawozdanie z działalności poszczegól-
nych oddziałów wojewódzkich za rok 2009 
–wyjaśnia wójt Gajewski, który w warsza-
wie reprezentował województwo święto-
krzyskie, które w ocenie prezesa Waldema-
ra Pawlaka i Zarządu Głównego OSP wy-
pada bardzo dobrze. Wójt Gajewski wy-
korzystał swą obecność, by wnioskować 
o dodatkowe pieniądze na wóz strażacki z 
napędem na cztery koła, gdyż taki na pod-
górskim terenie gminy Waśniów jest nie-
zbędny.

szkolenia i kon-
serwacji sprzę-
tu w podległych 
komendan to -
wi Gryszce jed-
nostkach pla-
sują strażaków 
– ochotników 
z terenu gmi-
ny Waśniów w 
czołówce woje-
wództwa świę-
tokrzyskiego. 

Budowali szybciej niż przychodziły pie-
niądze
Od początku trwania budowy wykonaw-
ca wyprzedzał zaplanowany harmonogram 
prac oraz spływ pieniędzy, z których więk-
szość pochodziła ze źródeł zewnętrznych. 
Przede wszystkim z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego, skąd w ramach Działania 5.2 na 
podstawie zgłoszonego 16 lipca 2008 roku 
wniosku gmina pozyskała blisko 4 milio-
ny złotych (3.996.309 zł i 91 gr). Stosowna 
umowa między Marszałkiem Województwa 
Świętokrzyskiego a Gminą Waśniów zosta-
ła podpisana 4 czerwca 2009 roku czyli już 
w trakcie trwania budowy. Samorząd, który 
był zobowiązany pokryć 40% kosztów in-
westycji, musiał zabezpieczyć na ten cel po-
nad 2,5 miliona złotych (2.664.206 zł i 61 
gr) z własnego budżetu.

Hala jak marzenie
Poza głównym pomieszczeniem hali o po-
wierzchni 884 metrów kwadratowych, które 
w razie potrzeby można podzielić kurtynami 
na trzy odrębne, w obiekcie znajdują się po-
mieszczenia z przeznaczeniem m.in. na si-
łownię, sale do ćwiczeń aerobiku, w tym lu-
strzana, magazyny sprzętu, szatnie, natry-
ski, sanitariaty itd. W sumie w hali wygo-
spodarowano 1381 metrów kwadratowych 
powierzchni. Nawierzchnia głównego bo-
iska została wykonana z parkietu bitego na 
gwoździe, co gwarantuje jego trwałość i 
praktyczność. Na wyposażeniu hali znajdą 
się m.in. komplet drabinek gimnastycznych, 
dwie kurtyny przesuwane, tablice do piłki 
koszykowej, tablica elektroniczna do wy-
świetlania czasu i wyniku zwodów sporto-

wych, kompletne wyposażenie siłowni, sto-
ły do tenisa, kozły, skrzynie, siatki itd., itd. 
Ważne również, że na galerii znajdzie się 6 
kompletów składanych trybun, które mogą 
pomieścić ponad 200 osób. 

Miejsce dla biblioteki
W łączniku między halą a szkołą znajdą się 
dodatkowe pomieszczenia dla biblioteki 
szkolnej. Na jej wyposażeniu znajdą się re-
gały na książki, stoliki i krzesła, dzięki cze-
mu placówka zyska doskonałe warunki do 
pracy. W łączniku wygospodarowano 263 
metry kwadratowe powierzchni użytkowej. 
Łączna powierzchnia hali i łącznika wyno-
si 2048 metrów kwadratowych, kubatura 11 
tysięcy metrów sześciennych.

Skorzystała także szkoła
W trakcie budowy hali sportowej dokona-
no również poważnego remontu budyn-
ku szkolnego. Przede wszystkim wymianie 
poddano poszycie dachowe. Wykorzystana 
przed laty do przykrycia szkoły blacha oka-
zała się słabej jakości. Obecnie użyta gwa-
rantuje wiele lat spokoju. 
W ramach projektu zmianie uległa także 
elewacja budynku, który został ocieplony 
i otynkowany w kolorystyce hali. Przebu-
dowano również główne wejście. Obecnie 
obiekt tworzy jedną znakomicie prezentują-
cą się całość.

Na zdjęciu: Tak wyglądała hala na mie-
siąc przed oficjalnym otwarciem.

Na zdjęciu: Marszałek województwa 
Adam Jarubas w trakcie podpisywania 
aktu erekcyjnego hali sportowej

Na zdjęciu: Galeria hali w trakcie prac 
wykończeniowych.

Na zdjęciu: Najważniejszy etap wykań-
czania wnętrza hali: układanie parkietu.

Na zdjęciu: Hala wraz z budynkiem 
szkoły i zespołem boisk sportowych 
tworzą zwarty kompleks edukacyjny.
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Dywaniki z powodzi Chodnik dla całej gminy

Dywanik na powiatowej

Samorząd gminy Waśniów od lat syste-
matycznie wykorzystuje pieniądze prze-
znaczone na usuwanie skutków powo-
dzi, które pochodzą z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 
Do końca lipca powstaną trzy nowe od-
cinki dróg o nawierzchni bitumicznej o 
łącznej długości blisko 2 kilometry: No-
sów – Kotarszyn (550 m), Czażów – Bo-
leszyn (870 m) i w Wojciechowicach (280 
m). W zależności od miejsca będą to as-
faltowe nakładki o szerokości 3,5 – 4 me-
try. Dotychczas wymienione odcinki po-
siadały nawierzchnię z tłucznia.
Tylko w roku ubiegłym na terenie gminy 
Waśniów przybyło tym sposobem 3,5 ki-
lometra dróg, m.in. w Sławęcicach, No-
wym Skoszynie oraz między Sarnią Zwo-
lą a Grzegorzowicami za rekordową sumę 
600 tysięcy złotych pozyskanych z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych Admini-
stracji. W sumie od 2007 roku na usuwa-
nie skutków powodzi samorząd pozyskał 
ponad 1,3 miliona złotych, za co, dokłada-
jąc 20% z budżetu gminy, wybudował 7,5 
kilometra nowych dróg gminnych.

W sumie, dzięki staraniom samorządu, po-
wstanie poza koroną drogi ponad 11 kilo-
metrów szerokiego na półtora metra chod-
nika. –Walczyliśmy o to z myślą o mło-
dzieży szkolnej oraz tych mieszkańcach, 
którzy musza dochodzić do przystanków 
autobusowych czy kościołów –podkreśla 
wójt Krzysztof Gajewski. Także dzięki sta-
raniom gminy w Dobruchnie, gdzie każdej 
zimy są kłopoty z ciężkimi pojazdami, po-
stały dodatkowe pasy ruchu na podjazdach 
z obu stron wzniesienia. Projektant przy-
chylił się także do wszystkich oczekiwań 

W poprzednich latach powiat wyko-
nał niewielkie odcinki asfaltu od stro-
ny Śnieżkowic i Boksyc. Obecnie obie 
miejscowości połączył nowy dywanik z 
nawierzchni bitumicznej. –Z powiatem 
współpracujemy od lat z dobrym skut-
kiem –przyznaje Stanisław Nowacki i 
podkreśla, że tylko w roku 2009 wspól-
nymi siłami wykonano na terenie gmi-
ny Waśniów ponad 3 kilometry dróg i 
300 metrów chodnika. Do remontu drogi 
Kunów – Boksyce, który powiat prowa-
dził w ramach tzw. „schetynówek”, gmi-
na Waśniów dołożyła się m.in. z 10 tys. 
złotych na przygotowanie dokumentacji 
i map przebiegu drogi. Ta ostatnia na od-
cinku od Boksyc do Śnieżkowi miała do-
tychczas nawierzchnię utwardzoną tłucz-
niem.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Ostrowiec – Nowa Słupia poprawi bez-
pieczeństwo wszystkich mieszkańców gminy Waśniów, która jest jedy-
ną, gdzie wzdłuż całego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 751 powstanie 
chodnik dla pieszych. 

Dzięki współpracy z samorządem powiatowym wyremontowana została 
droga Kunów -  Boksyce, która w znacznej części prowadzi przez teren 
gminy Waśniów, a na odcinku od Śnieżkowic do Boksyc zyskała nową na-
wierzchnię asfaltową. 

Na zdjęciu: W ramach przebudowy 
drogi wojewódzkiej m.in. powstaną 
dodatkowe pasy ruchu w Dobruchnie 

Na zdjęciu: Obecnie na całym odremon-
towanym odcinku drogi Boksyce – Kunów 
znajduje się nawierzchnia asfaltowa

Nawierzchnia asfaltowa znacząco popra-
wi komfort jazdy i skróci mieszkańcom 
południowej części gminy dojazd do dro-
gi wojewódzkiej nr 751 i krajowej nr 9.

dotyczących zjazdów do pół, zatoczek au-
tobusowych a nawet budowy lewoskręt na 
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z dro-
ga powiatową w Sarniej Zwoli. Poszerza-
ne są także wszystkie mosty. 
Zyskał również sam Waśniów, w którym 
przebudowane zostało oświetlenie ulicz-
ne.
Gmina Waśniów dołożyła do wykona-
nia dokumentacji przebudowy drogi wo-
jewódzkiej 300 tysięcy złotych na projekt 
podstawowy oraz projekt wymiany oświe-
tlenia drogi w samym Waśniowie.

Mapa dla turystów
W samym centrum Waśniowa stanęła 
barwna mapa gminy, która samorządu nic 
nie kosztowała. Wykonaniem i montażem 
zajęła się firma, która na ten cel pozyska-
ła reklamodawców.   

Na zdjęciu:  Tablice z mapa gminy jest este-
tyczne i co nie bez znaczenia darmowe
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Jeszcze niedawno 
była tu ruina

Sztandary na Górze 
Witosławskiej

Pamiętali o pomordowanych

Strażacka gala

W mszy, która odprawili ks. Andrzej Za-
rzycki oraz ks. Zbigniew Kuras, udział 
wzięły poczty sztandarowe Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
Związku Strzeleckiego z Ostrowca Św. 
a także strażackie z Grzegorzowic i Wa-
śniowa. Kazaniu towarzyszyła gorzka re-
fleksja o skutkach zwycięstwa nad faszy-
zmem, które przyniosło kolejną, sowiec-
ką niewolę.
Do mordu, który wspomniano podczas 
mszy, doszło 18 sierpnia 1945r. w Po-
krzywiance. Jego ofiara padli żołnierze 
Armii Krajowej kpt. Piotr Przemyski ps. 
„Ares” oraz strzelcy Czesław Halejak ps. 
„Kasper” i Stanisław Sebo ps. „Kruczek”. 
Wymienieni byli żołnierzami 23 DP AK. 
Kpt. „Ares” był więźniem  Oświęcimia 

Uroczystości odbyły się w kościółku w Grze-
gorzowicach, u którego stóp zaparkowały 
wszystkie wozy bojowe jednostek OSP z te-
renu gminy. Syreny oraz sygnały alarmowe i 
obecność 150 umundurowanych strażaków z 
pocztami sztandarowymi jednostek z Waśnio-
wa, Mominy, Witosławic, Garbacza i Grzego-
rzowic zrobił niesamowite wrażenie. Okolicz-
nościowy meldunek o gotowości druhów do 
udziału w uroczystościach złożył komendant 
gminny OSP Józef Gryszka. W trakcie obcho-
dów, które poprzedziła minuta ciszy, dokona-
no wręczenia odznaczeń i medali. Wśród uho-
norowanych znalazł się także ks. Kanonik Zbi-
gniew Kuras, proboszcz z Grzegorzowic, za 
wsparcie, propagowanie idei strażackich oraz 

W nieużytkowanym od lat budynku  Domu 
Nauczyciela w Nagorzycach powstało 
Centrum Edukacji i Kultury prowadzone 
przez Wspólnotę Chleb Życia. 
Placówka, która przyjęła imię błogosła-
wionego ojca Daniela Brottier, opieku-
na młodzieży, cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem u najmłodszych mieszkań-
ców okolicznych miejscowości. Ci mają 
do dyspozycji trzy stanowiska kompute-
rowe z dostępem do internetu. W budynku 
funkcjonują ponadto miejsce rekreacji z si-
łownią i bilardem. W centrum organizowa-
ne są także zajęcia z języka angielskiego, 
zajęcia plastyczne oraz kursy obsługi kom-
putera. 
W pomoc w urządzeniu Centrum mocno 
zaangażowali się sołtysi, rodzice dzieci, 
strażacy oraz Koła Gospodyń Wiejskich z 
okolicznych miejscowości.

W Dniu Zesłania Ducha Świętego, który jest 
także Zielonymi Świątkami czyli tradycyj-
nym Świętem Ludowym, na Górze Witosław-
skiej odprawiona została msza święta w inten-
cji rolników z terenu gminy Waśniów, powia-
tu ostrowieckiego oraz wszystkich poszkodo-
wanych w powodzi. -Z tego także powodu dzi-
siejsza uroczystość ma skromniejszy niż zwy-
kle charakter -witał gości wójt Krzysztof Ga-
jewski. -Zwykle było tu 5 - 6 strażackich sztan-
darów, dziś są tylko dwa, gdyż nasi druhowie 
niosą obecnie pomoc poszkodowanym w po-
wodzi.
Stawiły się natomiast poczty sztandarowe Za-
rządów Gminnych z Bodzechowa i Waśnio-
wa, Zarządu Miejskiego z Ostrowca, Związ-
ku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycz-
nych Koło w Waśniowie, Okręgowej Spół-
dzielni Mleczarskiej a także jednostek OSP z 
Witosławic i Garbacza.
Mszę świętą celebrował ks. prałat Wacław 
Krzysztofik, a słowo Boże wygłosił ks. dzie-
kan Jan Butryn.
Tradycyjnie także u stóp Witosławskiej Góry 
odbył się odpust a w wieczorem w strażackiej 
remizie zabawa. Tegoroczne Zielone Świątki 
zgromadziły od lat niewidziany tłum wiernych.  

W kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach od-
była się msza święta w intencji zamordowanych przez Urząd Bezpieczeń-
stwa w Kielcach żołnierzy Armii Krajowej.

W połączonych obchodach gminnych rocznicy Konstytucji 3 Maja, świę-
ta Matki Boskiej Królowej Polski oraz świętego Floriana, który jest patronem 
strażaków udział wzięło około 150 strażaków z terenu całej gminy Waśniów.

Na zdjęciu: Strażackie, kombatanckie 
oraz strzeleckie sztandary przed kościół-
kiem w Grzegorzowicach

niesłabnącą gotowość do niesienia pomocy.
Msza święta została odprawiona w intencji 
strażaków, którzy odeszli na wieczna służbę, 
ale także i tych, którzy wciąż na niej pozostają. 
Warto dodać, że w uroczystościach strażackich 
udział wzięły także poczty sztandarowe Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego oraz Komba-
tantów i Więźniów Politycznych z Waśniowa. 

oraz dwukrotnie odznaczonym Krzy-
żem Walecznych  kawalerem orderu Vir-
tuti Militari. Po demobilizacji pracowali 
na Ślasku, skąd musieli uciekać przed re-
presjami. Trafili do kopalni w Rudkach, 
gdzie zostali rozpracowani przez Urząd 
Bezpieczeństwa. Aresztowanych prze-
wieziono do Pokrzywianki, gdzie zostali 
poddani torturom, które polegały m.in. na 
wbijaniu drutu kolczastego za paznokcie. 
Mimo to nikogo nie wydali i zostali przez 
„swoich” rozstrzelani.
Wszyscy spoczęli na górnym cmentarzu 
w Grzegorzowicach, gdzie w roku 1992 
wystawiono pomnik. Przed nim honoro-
wą wartę zaciągnęli strzelcy, dla których 
była to kolejna lekcja patriotyzmu. 

Na zdjęciu: W Zielone Świątki na Górze 
Witosławskiej tradycyjnie pojawiły się 
sztandary i tłumy wiernych
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Alfabet Gminy Waśniów Waśniów na kazimierzowskim 
szlaku

Szansa dla zabytków

Boleszyn
Pierwszy zapis dotyczący Boleszyna pocho-
dzi z roku 1351, kiedy to król Kazimierz Wiel-
ki przenosi wieś, będącą własnością klasztoru 
benedyktyńskiego, na prawo średzkie. Przywi-
leje powtórzyli królowie Władysław Warneń-
czyk w roku 1442 i Zygmunt August (na pra-
wo niemieckie) w roku 1553. Wieś już w śre-
dniowieczu była dużym ośrodkiem osadni-
czym, w którym w XV wieku odnotowano 11 
łanów kmiecych, zagrody z rolą, dwie karcz-
my z rolą, trzy stawy małe z jednym dużym 
młynem. Ze względu na swą zasobność z cza-
sem wieś stała się centrum klucza dóbr klasz-
tornych. Od połowy XVIII wieku znajduje się 
tu rezydencja opata Michała Karskiego a do-
kumenty odnotowują dwór, ogród włoski, ofi-
cynę, wozownię ze stajnią, piwnicę oraz fol-
wark. Natomiast „na Zagaju” (Zagaje Bole-
szyńskie) były browar i owczarnia z chałupą 
owczarza. 
Na terenie dzisiejszej wsi Boleszyn zachowa-
ły się ślady wytopu żelaza z czasów rzymskich 
(ok. 70 r. p.n.e.) oraz wczesnego średniowie-
cza (VII –XII w.), czego śladem był notowany 
jeszcze w XVIII wieku łan ziemi zwany „Za-
rudek”. 
Według części źródeł z Boleszyna wywodził 
się Wincenty Reklewski, poeta –żołnierz, któ-
rzy był prekursorem romantyzmu. Zmarł pod-
czas wyprawy Napoleona na Moskwę.
Boksyce 
(Boxicze 1405, Boksicze 1578), wieś rycer-
ska. Wywodził się z niej (1417r.) Mikołaj h. 
Tarnawa, komornik sądowy. Bartosz z Boksyc 
i jego żona  Śmiechna procesowali się w XV w 
z benedyktynami o Janowice. W końcu XIX 
wieku były tu: urząd gminy, sąd gminny, go-
rzelnia, młyn wodny, cztery wiatraki i szkoła 
początkowa. Właścicielem majątku był wów-
czas Władysław Jasieński, wielki miłośnik 
koni. Ostatnim dziedzicem Boksyc był baron 
Zdzisław Horoch. Aresztowany prewencyjnie 
po wojnie na czas parcelacji majątków ziem-
skich zmarł w ostrowieckim więzieniu UB.
Czajęcice 
Wieś o wczesnośredniowiecznym rodowo-
dzie, która w XIII wieku była własnością ry-
cerstwa herbu Topór, m.in.. Nawoja, który fun-
dował rotundkę romańska w Grzegorzowi-
cach. W XVI wieku właściciele wsi nazywali 
się Czajęccy. W XIX wieku mieszkał tu znany 
z wzorowej gospodarności pisarz i dramaturg 
Ignacy Humnicki, który w roku 1820 zasłynął 
sztuką “Żółkiewski pod Cecorą“ . W opubli-
kowanych w “Sfinksie” wspomnieniach znaj-
dują się fragmenty nawiązujące do pobytu Hu-
nickiego w Czajęcicach. Ostatnim dziedzicem 
w tutejszym dworze był Tadeusz Reklewski. 

Pierwszy dokument, który poświadcza ist-
nienie Waśniowa wystawiła księżna Salo-
mea, wdowa po Bolesławie Krzywoustym 
w roku 1145, obdarowując miejscowo-
ścią klasztor w Trzemesznie. –Już wów-
czas Waśniów był uznawany za prężny 
ośrodek targowy –przypomina wójt Ga-
jewski i dodaje, że w czasach Kazimierza 
Wielkiego Waśniów i nieodległa wieś Je-
żów zostały przeniesione na prawo średz-
kie. –Śladów działalności króla, który za-
stał Polskę drewnianą a pozostawił muro-
waną na terenie gminy nie brakuje i do-
tyczy także innych miejscowości obdaro-
wanych wówczas przywilejami monarchy 
–dodaje wójt Gajewski. Poza tym na tere-
nie dzisiejszej gminy Waśniów przywileje 
królewskie podniesienia na prawo średz-
kie w roku 1340 otrzymały wówczas wsie 
Kraszków, Worowice i Boleszyn.
Dla Waśniowa i gminy Waśniów obec-
ność na Kazimierzowski Szlaku to przede 

Trzy parafie: Grzegorzowice, Momina i Wa-
śniów przygotowały projekt renowacji zabyt-
kowych obiektów oraz ich wyposażenia za 
pieniądze unijne. –Jest to szansa dla naszych 
zabytkowych kościołów –przyznaje ksiądz 
Zbigniew Kuras, proboszcz z Grzegorzowic, 
gdzie częścią świątyni jest romańska rotun-
da z XIV wieku. –Można powiedzieć, że w 
przypadku Grzegorzowic będzie to kapital-
ny remont całego kościoła -podkreśla ksiądz 
Zbigniew Kuras. W Waśniowie remontu wy-
maga dach świątyni a fundamenty czekają 
na osuszenie. –Przydałaby się także renowa-
cja ołtarzy –dodaje ks. Ryszard Konecki, któ-
rzy marzy również o ogrzewaniu świątyni. W 
przypadku kościoła w Mominie w grę wcho-

Waśniów, który jest jedną z najstarszych miejscowości w regionie, ma 
szansę, by zaistnieć na kazimierzowskim szlaku. Obejmuje on kilkaset 
miejscowości w Polsce, które mają związek z osobą króla Kazimierza 
Wielkiego. –Za inicjatywą, która narodziła się w związku z rocznicą 700 
lecia urodzin Kazimierza Wielkiego, stoją autorytetu świata polskiej nauki 
–wyjaśnia wójt Krzysztof Gajewski, który w związku z Kazimierzowskim 
Szlakiem był w pałacu prezydenckim w Warszawie.

wszystkim szansa na promocję i prestiż. 
–Znaleźć się w gronie gmin kazimierzow-
skich to nie tylko zaszczyt –tłumaczy 
wójt Gajewski. –Rocznica królewskich 
urodzin to także okazja, by przypomnieć 
pewną myśl, która zagwarantowała Pol-
sce rozwój, a w takich działaniach zawsze 
warto uczestniczy –dodaje i wylicza, że w 
ramach Roku Kazimierzowskiego będzie 
można ustawić na krańcach gminy cha-
rakterystyczne witacze, przypominające o 
związkach Ziemi Waśniowskiej z królem 
Kazimierzem Wielkim, wytyczyć szlaki, 
oznakować i opisać zabytki oraz włączyć 
się w kampanię promocyjną. 
W ramach akcji przewidziano także wy-
dawanie publikacji związanych z dziełem 
Kazimierza Wielkiego. –Mamy bardzo 
starą i bogatą tradycję, która przy oka-
zji może wyjść na szerszy rynek –doda-
je wójt Gajewski. 

dzą przede wszystkim prace konserwatorskie 
związane z wyposażeniem i zabytkową poli-
chromią. 
Wartość całego projektu sięga 3,5 miliona zło-
tych.

Na zdjęciu: Waśniów ma już za sobą ob-
chody 860 lecia a teraz może zaistnieć na 
szlaku Kazimierza Wielkiego

Na zdjęciu: wójt Krzysztof Gajewski przed 
pałacem prezydenckim, gdzie odbyło się 
spotkanie przedstawicieli samorządów tak 
zwanych „kazimierzowskich gmin” 

Na zdjęciu: Dzięki programowi przygotowane-
mu przez trzy waśniowskie parafie za pieniądze 
unijne zostanie m.in. odrestaurowane wnętrze 
zabytkowej świątyni w Grzegorzowicach
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