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Było przedstawienie i prezenty

Na zdjęciu: do zabawy włączony został 
także wójt Krzysztof Gajewski

Na zdjęciu: …a publiczność, nie tylko 
najmłodsza,  była zachwycona

Na zdjęciu: Święty Mikołaj doskonale 
wywiązał się ze swojej roli…

Święty Mikołaj zawitał do Waśniowa

Drodzy mieszkańcy Gminy Waśniów

Dzieci nie były jedynymi uczestnikami 
imprezy. Na spotkanie ze św. Mikołajem 
przybyli rodzice, dziadkowie i nauczycie-
le. Obecny był także wójt Krzysztof Ga-
jewski. Rolę gospodarza pełniła Marzena 
Karcz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu, która powitała gości i zapro-
siła do obejrzenia widowiska  „Gdzie jest 

Ponad setka dzieci  wzięła udział w niezwykłym spotkaniu ze Świętym Miko-
łajem zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Były nie tyl-
ko prezenty, ale także interesujące przedstawienie.

Przed nami najbardziej rodzinne spośród polskich świąt. 

Życząc, by dla wszystkich Boże Narodzenie było wesołe, pogodne                                

i szczęśliwe, czynimy to z przekonaniem, że My, Mieszkańcy Gminy 

Waśniów, jesteśmy jedną wielką rodziną. Od lat o tej porze łamiemy 

się opłatkiem marzeń o lepszej przyszłości dla naszej Małej Ojczyzny. 

Od lat krok po kroku marzenia te realizujemy, zmieniając otoczenie 

i siebie samych na lepsze.  Przed nami także Nowy Rok 2012, który 

będzie rokiem wyzwań. Kryzys stawia przed nami nowe wymagania. 

Aby im sprostać, musimy podejmować skuteczne działania, by 

tworzyć nową jakość i umacniać dotychczasowe osiągnięcia. 

Święty Mikołaj”. Grające swe role maluchy 
stworzyły niezwykłą atmosferę, zapowiada-
jącą przyjście św. Mikołaja. Przygotowania 
rozpoczęła Klementyna i dwa Elfy. Następ-
nie do pracy włączyły się dzieci, które ubra-
ły choinkę własnoręcznie przygotowanymi 
ozdobami , a tuż przed przybyciem św. Mi-
kołaja rodzice wnieśli fotel . Kiedy wszy-

scy zaczęli bawić się przy choince, zjawił 
się długo oczekiwany gość, który przyniósł 
bardzo dużo prezentów. Paczki od Mikołaja 
otrzymały dzieci z Klubu Malucha, przed-
szkolaki i uczniowie z klas I, II i III Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Waśniowie.  Na 
zakończenie wszyscy chętni mogli podzie-
lić się swoimi wrażeniami  wykonując pra-
cę plastyczną pt. „ Moje spotkanie z Miko-
łajem”. Wszystkie twarze narysowanych i 
namalowanych postaci były uśmiechnięte. 
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Jeżów ma świetlicęPamiętają o seniorach

Nasze koła zabłysnęły w Rudkach

Całym życiem zasłużyli sobie na uznanie

Najsmaczniejsza potrawa przyjechała z Witosławic

Na zdjęciu: spotkanie w Klubie 
Seniora w Janowicach

Życzenia i wróżby
Podobne spotkanie w seniorami odbyło się 
również w Janowicach, w mieszczącym 
się w budynku byłej szkoły Klubie Senio-
ra. -Staramy się, by spotkania z seniorami, 
którzy stanowią znaczącą część naszej spo-
łeczności, stały się tradycją i służyły tworze-
niu międzypokoleniowych więzi oraz tożsa-
mości  -zapewniła Marzena Karcz, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

W Waśniowie w Szkole Podstawowej i Janowicach w Klubie Seniora odbyły 
się tradycyjne, przedświąteczne spotkania z seniorami, które cieszą się du-
żym uznaniem starszych pokoleń mieszkańców naszej gminy.

Koła Gospodyń Wiejskich z Jeżowa, Witosławic i Nowego Skoszyna zabłysnęły 
podczas przeglądu zespołów ludowych w Rudkach. 

Życzenia i wróżby 
Organizatorem waśniowskiego spotkania  z 
seniorami był Polski Związek Emerytów i 
Rencistów Koło w Waśniowie oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie. 
Życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i 
uśmiechu na każdy dzień w imieniu władz 
samorządowych przekazali wójt Krzysztof 
Gajewski  oraz  sekretarz gminy Agnieszka 
Minkina. -Naszym obowiązkiem jest pamię-
tanie o seniorach, którzy zasłużyli sobie na 
to całym życiem, swoją postawą i wykonaną 
dla nas pracą -podkreślił wójt Krzysztof Ga-
jewski, dodając, że szczególnym obowiąz-
kiem jest pamięć o seniorach, mieszkańcach 
wsi, bo ich życie związane z pracą na roli 

jest szczególnie ciężkie.    
Do życzeń łączył się przemawiający w imie-
niu Polskiego Związku Emerytów i Ren-
cistów w Ostrowcu Św., prezes Zdzisław 
Sienniak. Nie zapomniano o toaście z lamp-
ką szampana i chóralnym „Sto lat” dla wzru-
szonych seniorów. Wszystkim wręczono 
słodkie upominki. Wiele emocji wzbudziły 
także andrzejkowe wróżby, które polegały 
m.in. na  odczytywaniu znaczenia numerów 
związanych z datą urodzenia czy wróżeniu 
przyszłość z obierków jabłkowych. 
Za sprawą pracowników Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu oraz gospodarza, Szko-
ły Podstawowej w Waśniowie na seniorów 
czekały także ciekawe gry, i zabawy oraz 
wspólne biesiadowanie przy odświętnie za-
stawionych stołach i zabawa taneczna.

Wszystkie nasze KGW wystąpiły na scenie 
i zaprezentowały bogactwo regionalnych 
potraw. Oceniano jedną, więc do konkursu 
Jeżów wystawił karpia w galarecie, Nowy 
Skoszyn czerwony barszcz z grzybów z ku-
lebiakiem lub pasztecikiem, a Witosławi-
ce gołąbki z grzybów z kaszą i sosem. -Na-

Na zdjęciu: biesiada w Szkole 
Podstawowej w Waśniowie

Na zdjęciu: Marzena Karcz wita seniorów na 
spotkaniu w Szkole Podstawowej w Waśniowie 

Na zdjęciu:  nieużytkowany budynek 
Domu Nauczyciela w Jeżowie zyskał 
gospodarza i widać tego efekty

Mieszkańcy Jeżowa podjęli się remontu 
niszczejącego budynku Domu Nauczyciela, 
założyli Koło Gospodyń Wiejskich i posta-
nowili sami rozkręcić życie kulturalne miej-
scowości. -Najważniejsze, że jest to inicja-
tywa wszystkich mieszkańców -podkreśla 
Marzena Karcz, dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu. -Obok członkiń Koła 
Gospodyń Wiejskich, któremu przewodzi 
Helena Tutalak, w działalność społeczną za-
angażowani są mężowie oraz dzieci. Gmin-
ny Ośrodek Kultury, który dostrzegł w ze-
spole śpiewaczym piękne głosy, przydzie-
lił instruktora -Zbigniewa Dąbrowskiego.  
-Praca już przynosi efekty, a KGW z Jeżo-
wa zaczyna zbierać coraz lepsze recenzje 
za występy na gminnych uroczystościach i 
przeglądach -dodaje Marzena Karcz.
Również z inicjatywy mieszkańców wyre-
montowana została część dawnego Domu 
Nauczyciela, który po likwidacji szkoły 
niszczał opuszczony. -Widząc zaangażowa-

prawdę były pyszne -zapewnia Marzena 
Karcz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu i dodaje, że potrawa KGW z 
Witosławic została najwyżej oceniona przez 
jury przeglądu. 
Warto dodać, że nasze zespoły prezentowa-
ły się w ludowych strojach wyjątkowo oka-
zale, a ich repertuar, choć w tej kategorii nie 
przyznawano miejsc, podobał się publicz-
ności. 
Wszyscy uczestniczyli także w zaplanowa-
nych przez organizatorów konkurencjach: 
przebierania grochu czy układaniu przy-
śpiewek na zadaną nutę. -Naprawdę mogli-
śmy być dumni z naszych KGW -podkreśla 
Marzena Karcz.

nie, przekazaliśmy mieszkańcom obiekt ko-
munalny w użytkowanie i dołożyliśmy się 
do jego remontu -mówi Stanisław Nowac-
ki, specjalista do spraw technicznych Urzę-
du Gminy i dodaje, że w budynku wykona-
na została między innymi nowa instalacja 
elektryczna. Nowi gospodarze we własnym 
zakresie wymalowali wnętrza, a ponieważ 
obiekt wyposażony jest w instalację grzew-
czą i piec centralnego użytkowania, moż-
na z niego korzystać także w okresie jesien-
no - zimowym. Dzięki temu w świetlicy już 
odbyło się kilka imprez w tym bardzo uda-
ne Andrzejki. -Najważniejsze, że obiekt nie 
niszczeje tylko służy mieszkańcom -pod-
kreśla Stanisław Nowacki.

Na zdjęciu: Koło Gospodyń Wiejskich 
zabłysnęło kilkoma pięknymi głosami
i bardzo udanymi występamiNa zdjęciu: KGW z Witosławic nie tylko znako-

micie wypadło na scenie, ale zaprezentowało 
również najwyżej ocenione danie regionalne
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Estetyczne centrum

-Dzięki programowi gmina już zainsta-
lowała nową i nowoczesną, wewnętrzną 
sieć informatyczną o bardzo dobrych pa-
rametrach, która zapewni jej bardzo do-
bre funkcjonowanie. -zapewnia Sylwester 
Grąkowski z Urzędu Gminy i dodaje, że 
do urzędu dotarł także sprzęt zarządzający 
siecią. -Docelowo dostaniemy także kom-
pletne, specjalistyczne oprogramowanie 
-wylicza korzyści.
Wdrożenie systemu będzie oznaczało 
uruchomienie elektronicznego obiegu do-
kumentów. Oznacza to, że złożone w se-
kretariacie podanie zostanie zeskanowane 
i wprowadzone do sieci z jednoczesnym 
nadaniem mu biegu. Od chwili wprowa-
dzenia podania osoba nadzorująca pracę 
urzędu będzie miała podgląd jego drogi. 
-System sam będzie informował o upły-
wającym terminie jej załatwienia -wyja-
śnia szczegóły Sylwester Grąkowski. 
Szkolenia pracowników urzędu, którzy 
muszą zapoznać się z zasadami elektro-
nicznego obiegu dokumentów i obsługu-
jącymi je programami rozpoczną się już 
w przyszłym roku. Wartość dotychczas 
zrealizowanego projektu wynosi 290 tys. 
złotych, których 230 tys. zł to dofinanso-
wanie.   
Kolejnym krokiem w informatyzacji 

Inwestorem jest Komenda Wojewódzka 
Policji, a całej operacji z przychylnością 
przygląda się komenda Powiatowa Poli-
cji w Ostrowcu. -Cieszymy się, bo im bli-
żej policja ma do danego środowiska tym 
lepiej -przyznaje jej rzecznik Rafał Piert-
kiewicz. Swój udział w przedsięwzięciu 
ma także gmina. -Pomogliśmy komen-

Dokument pod nadzorem

Ciepło u policji

Dwa lata temu samorząd dokonał mo-
dernizacji oświetlenia ulicznego na te-
renie całej gminy i w ramach umowy 
z wykonawcą, którym była firma EL-
TAST, wynegocjował wykonanie pro-
jektu oraz oświetlenia parkowego Ryn-
ku.  
Projekt został zsynchronizowany z za-
rządcą sieci energetycznej - ZEORK Od-
dział w Ostrowcu Świętokrzyskim, któ-
ry na wniosek gminy, w ramach moder-
nizacji starej linii napowietrznej, dokonał 
jej całkowitej wymiany na nową sieć pod-
ziemną. W efekcie zasilanie wszystkich 
posesji w obrębie Rynku zostało przenie-
sione pod ziemię, a z centrum zniknęły 
wszystkie stare, betonowe słupy energe-
tyczne oraz napowietrzne przyłącza, któ-
re mocno szpeciły miejscowość. Część 
starych słupów, zlokalizowana w pobli-
żu skrzyżowań stanowiła także poważne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, o 
czym świadczyły powtarzające się kilku-
krotnie przypadki uszkadzania ich przez 
nieostrożnych kierowców.
Dzięki dobrej współpracy gminy z wyko-
nawcą modernizacji oświetlenia na terenie 
gminy oraz ZEORK Oddział w Ostrowcu 
Świętokrzyskim centrum Waśniowa zy-
skało na wyglądzie i bezpieczeństwie. 

Na zdjęciu:   z centrum Waśniowa 
zniknęły wszystkie słupy energetyczne

Urzędu Gminy będzie realizacja Projektu 
“Budowa systemu informacji przestrzen-
nej”, w ramach którego zafunkcjonu-
je elektroniczna wymiana informacji po-
między wszystkimi jednostkami samorzą-
du terytorialnego i mieszkańcami w obrę-
bie województwa, co przede wszystkim 
usprawni komunikację na linii urząd gmi-
ny - obywatel. Wartość projektu to 85 tys. 
złotych, z których 65 tys. zł. stanowi do-
finansowanie. 

Na zdjęciu: dzięki tym urządzeniom 
w urzędzie uruchomiony zostanie 
elektroniczny obieg dokumentów

Na zdjęciu:  po remoncie obiekt, w któ-
rym znajduje się posterunek policji,
wygląda wyjątkowo okazale

Program przypilnuje terminu
załatwiania spraw

Gmina pomogła skorzystać z programu

Urząd Gminy uczestniczy wraz z Urzędem Marszałkowskim w projekcie 
informatyzacji urzędu, którego celem jest wprowadzenie elektronicznego 
obiegu dokumentów.

Posterunek Policji, który jeszcze niedawno zagrożony był likwidacją, 
został ocieplony i uzyskał nowy, estetyczny wygląd. 

dzie wojewódzkiej skorzystać z programu 
unijnego przeznaczonego na termomoder-
nizację obiektów użyteczności publicznej 
-mówi wójt Krzysztof Gajewski i doda-
je, że w budynku, którego piętro zajmuje 
posterunek policji po dociepleniu nie bę-
dzie już problemów z tonami węgla, któ-
re dotychczas trzeba było przeznaczać na 
ogrzewanie. Remont poza dociepleniem 
i wykonaniem wentylacji, objął także re-
mont dachu, pomieszczenia tzw. służbów-
ki i bramy garażowej. Wykonano również 
nową opaskę wokół budynku.
Warto dodać, że utrzymanie posterun-
ku w Waśniowie, którego komendantem 
jest przewodniczący Rady Gminy starszy 
aspirant Mirosław Chamera, nie byłoby 
możliwe bez dobrej współpracy samorzą-
du z Komendą Wojewódzką Policji.  
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Minione zimy
poczyniły szkody

Ostatnia przeszkoda 
pokonana

Kosztem 35 tys. złotych naprawiony został 
dach na Urzędzie Gminy oraz wykonane 
orynnowanie i odnowiona elewacja.
Prace wymusiły skutki zimy, które dopro-
wadziły do uszkodzenia poszycia dachowe-
go oraz orynnowania. Korzystając z faktu, że 
do prac budowlanych niezbędne było usta-
wienie rusztowania, wykonane zostało tak-
że malowanie elewacji budynku, która odzy-
skała świeżość.

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym 
roku ruszy wreszcie program rewitaliza-
cji centrum Waśniowa.
Do początkowych problemów własnościo-
wych dołączył kolejny, związany z procedu-
rą odrolnienia przeznaczonych pod inwesty-
cję działek. Trwający blisko rok proces zbli-
ża się do końca i po uzyskaniu ostatecznej 
decyzji o odrolnieniu gruntów pod planowa-
ne budowle, drogi i place, gmina wystąpi o 
pozwolenie na budowę. 
Przypomnijmy, że projekt zakłada budowę 
muszli koncertowej z zapleczem, energią 
elektryczną, wodą, oświetleniem i widow-
nią dla około sto osób, parkingu dla 20 sa-
mochodów oraz system dróg dojazdowych. 
Muszla koncertowa zostanie zwrócona w 
kierunku błoni, by ruch na drodze woje-
wódzkiej nie zakłócał prowadzenia imprez. 
Integralną częścią projektu są ponadto bu-
dowa parkingów z odwodnieniem w rejonie 
szkoły, przychodni i cmentarza, przebudo-
wa ulic Zielonej, Źródlanej, Zielonej Rzecz-
nej, Zielonej Polnej i Młyńskiej, przebudo-
wa chodników, ogrodzenia zieleńca w Ryn-
ku i szereg inwestycji związanych z przebu-
dową infrastruktury w centrum miejscowo-
ści.
Pierwsze prace powinny ruszyć w przy-
szłym roku.

Na zdjęciu: kolejny etap budowy sieci sanitarnej po-
zwoli podłączyć do oczyszczalni część Pękosławic

Budowa kanalizacji sanitarnej realizowa-
na jest w ramach programu Związku Gmin 
Gór Świętokrzyskich. -Skończyliśmy już  
kanalizowanie Waśniowa i Strupic -wyja-
śnia szczegóły Stanisław Nowacki, specja-
lista do spraw inwestycji Urzędu Gminy w 
Waśniowie. -W tym roku zrealizujemy jesz-
cze Pękosławice, a w kolejnym Piotrów.
Etap pękosławicki będzie kosztował 468 ty-
sięcy złotych, z których większość to dota-
cja. Powstanie blisko półtora kilometra ka-
nalizacji sanitarnej oraz przyłącza do 12 po-
sesji. W przyszłym roku kosztem blisko 1,3 
mln złotych przybędą kolejne 4 kilometry i 
podłączonych zostanie 45 posesji. -Liczy-
my, że po zakończeniu projektu do naszej 
oczyszczalni ścieków będzie dopływało 
120 - 140 metrów sześciennych nieczysto-

Ze względu na ukształtowanie terenu oraz 
charakter zabudowy budowa kanalizacji sani-
tarnej na terenie całej gminy byłaby wyjątko-
wo kosztowna. Jedynym sposobem, by uregu-
lować gospodarkę wodno - ściekową, jest bu-
dowa przydomowych oczyszczalni. -Stąd na-
sza praca nad wnioskiem i starania o dofinan-
sowanie -wyjaśnia Stanisław Nowacki i doda-

Kolektor dla Pękosławic

Oczyszczalnia dla każdego

ści na dobę -podkreśla efekty Stanisław No-
wacki i dodaje, że obecnie do oczyszczal-
ni dopływa 40 metrów sześciennych ście-
ków na dobę. Jednak jej przepustowość bez 
dodatkowych nakładów można kilkukrot-
nie powiększyć, włączając kolejne reaktory 
biologiczne. Oznacza to, że dziś obiekt dys-
ponuję jeszcze dużą rezerwą. 
Po zakończeniu całości inwestycji, co nastą-
pi z końcem października przyszłego roku, 
do liczącej w sumie 13,4 km sieci kanali-
zacji sanitarnej będą podłączone 133 go-
spodarstwa zamieszkałe przez pół tysiąca 
mieszkańców. Pozostali będą mogli skorzy-
stać z kolejnego projektu budowy oczysz-
czalni przydomowych.

Na zdjęciu: korzystając z ustawionego rusztowania, 
wykonano i remont dachu i odnowiono elewację

Na zdjęciu: po remoncie budynek gminy 
odzyskał świeżość

Na zdjęciu: dzięki ekspozycji w holu 
Urzędu Gminy można było zapoznać się 
z przydomową oczyszczalnią ścieków

W przyszłym roku Piotrów

Samorząd w grudniu podpisze umowę o dotację

W Pękosławicach rozpoczęła się budowa kolektora sanitarnego, któ-
ry pozwoli na poodłączenie do oczyszczalni ścieków kilkunastu gospo-
darstw z tej części gminy. Do zakończenia całości inwestycji pozostanie 
jeszcze skanalizowanie Piotrowa.

Samorząd przygotował wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. -Obecnie chęć 
nabycia i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków wyraziło 260 osób 
-mówi Stanisław Nowacki, specjalista dopraw inwestycji Urzędu Gminy. 

je, że w grę wchodzą dwa typy oczyszczal-
ni, dla potrzeb gospodarstwa zamieszkiwane-
go przez nie więcej niż 5 i nie więcej niż 10 
osób, czyli generalnie o przepustowości do 
2 metrów sześciennych na dobę. -Szczegóły 
będziemy mogli podać dopiero po ogłoszeniu 
wyników przetargu. Dziś możemy tylko mó-
wić o założeniach projektowych -podkreśla. 
W założeniach pojawił się na przykład wy-
móg suszenia osadu oraz oczyszczania ście-
ków do poziomu powyżej 90%, co oznacza, 
że wypływającą z oczyszczalni wodę będzie 
można bez obaw wypuścić do przydrożne-
go lub melioracyjnego rowu czy kanalizacji 
deszczowej. Sprawą otwartą jest także produ-
cent i model zaproponowanych mieszkańcom 
oczyszczalni, gdyż to rozstrzygnie przetarg. 
Wartość projektu wyniesie 7,5 mln złotych, z 
czego 4 mln to dotacja.
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Skrót dla gimbusa

Bobry zniszczyły drogę

400 metrów brakującego asfaltu w Ko-
walkowicach połączyło drogę powiatową 
Garbacz - Szarotka z Jeżowem i Mirogo-
nowicami. -To był ostatni brakujący od-
cinek asfaltu na całym, ważnym dla we-
wnętrznego ruchu ciągu komunikacyjnym 
-przyznaje Stanisław Nowacki, specjali-
sta dopraw inwestycji Urzędu Gminy w 
Waśniowie. Aby wykonać asfaltową na-
wierzchnię, gmina wykorzystała pienią-
dze z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych (25 tys. zł) oraz własnego budżetu 
(100 tys. zł).
Warto jednak dodać, że wszystkie wyko-
nane w ostatnim czasie inwestycje skrócą 
codzienną trasę przejazdu gimbusa.

Odbudowy na odcinku sześćdziesięciu 
metrów wymagała droga powiatowa w 
Nosowie, której korpus całkowicie znisz-
czyły …bobry. -Poryły pod asfaltem tak 
rozległe korytarze, że groziło to całkowitym 
zapadnięciem się jezdni -przyznaje Andrze-
ju Tutalak z Wydziału Dróg, starostwa po-
wiatowego. -Najgorsze, że pod drogą zaczę-
ła przesiąkać woda -tłumaczy szczegóły. Je-
dynym sposobem, aby zapobiec katastrofie, 
okazało się odkopanie gruntu do głębokości 
około 3 metrów i zamontowanie w nim be-
tonowych płyt, których zadaniem jest ochro-
na korpusu drogi. -Tej przeszkody zwierzę-
ta nie powinny pokonać -zapewnia Andrzej 
Tutalak.
Warto dodać, że powiat zainwestował rów-
nież w wykonanie asfaltowej nawierzchni 
na drodze Wronów - Mirogonowice, co tak-
że znaczącą skróci trasę szkolnego gimbusa. 

Na zdjęciu: aby zabezpieczyć drogę powiatową 
przed zapadnięciem, trzeba było wykonać beto-
nową przesłonę jej korpusu

Na zdjęciu: świeżutki odcinek asfaltu 
łączącego Kowalkowice z Jeżowem

Strome Sławęcice
Na uszkodzoną przez spływającą wodę dro-
gę w Sławęcicach wydano 115 tys. złotych. 
By w przyszłości uniknąć podobnych przy-
padków, poza wykonaniem nawierzchni as-
faltowej, zdecydowano się na umocnienie 
obrzeży drogi i rowów betonowymi płyta-
mi oraz wykonanie betonowych przepustów 
przy wjazdach na posesje. Inwestycja prze-
prowadzona na odcinku 316 merów była 
tym bardziej potrzebna, że niszczony przez 
wodę odcinek znajduje się na pochyłości i 
jest dość gęsto zabudowany.
Połączenie z gminą Nowa Słupia
Odcinek 825 metrów drogi Grzegorzowi-
ce - Skały stanowi połączenie z nawierzch-
nią asfaltową wykonaną do granic admi-
nistracyjnych  przez gminę Nowa Słupia, 
co otwiera wygodny skrót w kierunku po-
łudniowym na Starachowice, Bodzentyn. 
Droga kosztowała 216 tys. zł., z których 161 
tys. pochodziło z dotacji ministerstwa.
Potrzebny most
Uszkodzony przez falę powodziową most w 
Nowym Skoszynie jest o tyle potrzebny, że 
otwiera drogę dla szkolnego gimbusa, który 

Świętokrzyska Dyrekcja Dróg Wojewódz-
kich, która zarządza drogą 751, uwzględ-
niła, co podkreśla wójt Krzysztof Gajew-
ski, wszystkie postulaty samorządu, nawet 
te, które wynikały już w trakcie prowadze-
nia inwestycji. Na całym przebiegu drogi 
przez obszar gminy (11,2 km) wybudowa-
no chodnik dla pieszych, zjazdy na posesje, 
pola, zatoki przystankowe i przystanki. Tak-

Drogi z powodzi

Nowoczesna wojewódzka

dzięki temu może wykonywać pętlę przez 
miejscowość bez potrzeby zawracania. Ja-
kość odbudowy gwarantuje jego trwałość, 
gdyż warto pamiętać, że niewielki strumyk 
bez nazwy, który zbiera wodę spływającą 
z całego masywu Szczytniaka, potrafi po 
gwałtownych opadach podnieść swój po-
ziom do …2 metrów. Budowa mostu kosz-
towała 175 tys. zł, z których 139 tys. stano-
wiło dofinansowanie.

W sumie wartość inwestycji (dofinansowa-
nie i pieniądze z budżetu gminy) wyniosła 
blisko pół miliona złotych.

Na zdjęciu: most w Nowym Skoszynie jest wy-
starczająco solidny, by wytrzymać nawet naj-
bardziej gwałtownyt spływ wód deszczowych

Na zdjęciu: remont drogi wojewódzkiej od-
mienił oblicze gminy i samego Waśniowa

Samorząd pozyskał 400 tys. złotych

Uwzględnili wszystkie życzenia gminy

Wyjątkową skutecznością wykazał się samorząd w pozyskiwaniu 
pieniędzy przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi. Dzięki 
wsparciu funduszu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji wybudowano odcinki dróg w Sławęcicach, Grzegorzowicach i 
odbudowano most w Nowym Skoszynie. Wartość tych inwestycji 
sięgnęła blisko pół miliona złotych.

Oddana do użytku po remoncie droga wojewódzka 751 stanowi przy-
kład najbardziej nowoczesnej infrastruktury drogowej, na czym zyska-
ła gmina Waśniów, która dofinansowała prace projektowe oraz prze-
budowę oświetlenia w samym Waśniowie.

że w samym Waśniowie inwestycja przy-
niosła rozwiązanie odwiecznego problemu 
gromadzącej się po gwałtownych deszczach 
wody. Obecnie potężny kanał burzowy jest 
w stanie odprowadzić każdy opad. Wzdłuż 
całej miejscowości stanęły lampy oświetle-
niowe, a bezpieczeństwo pieszych wzrosło 
dzięki azylom na przejściach oraz sygnali-
zacji świetlnej. Także szereg innych rozwią-
zań komunikacyjnych należy do najnow-
szych i gwarantujących największe bezpie-
czeństwo, co dotyczy chociażby rozwiązań 
kluczowych skrzyżowań czy podjazdów w 
Sarniej Zwoli, Dobruchnie, Szarotce czy sa-
mym Waśniowie.
Ważne również, że wykonawca dał gwaran-
cję, co oznacza, że wszelkie usterki zosta-
ną usunięte.   
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Zestaw pierwszej 
pomocy

Strażacy z jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Waśniowie otrzymali z 
rąk Zbigniewa Banaszkiewicza dyrek-
tora Oddziału Regionalnego KRUS 
w Kielcach profesjonalny zestaw do 
przedmedycznej pomocy ofiarom wy-
padków. 

Przekazanie darowizny nastąpiło pod-
czas sesji Rady Gminy. -Będąc jednost-
ką włączoną do krajowego systemu ra-
towniczo - gaśniczego, jesteśmy wzy-
wani do różnych zdarzeń, w efekcie któ-
rych mogą być poszkodowani wymaga-
jący pierwszej pomocy -mówi komen-
dant Józef Gryszka i zapewnia, że w jed-
nostce są strażacy Mirosław Skrucha i 
Krzysztof Majcher, którzy przeszli prze-
szkolenie medyczne i wiedzą, jaki zrobić 
użytek z podarunku. -W tej okazałej tor-
bie znajdują się usztywniające kołnierze, 
żele przeciwoparzeniowe, zestaw opa-
sek, bandaży, rękawiczki, a nawet tlen, 
czyli wszystko, co jest niezbędne, by za-
jąć się poszkodowanym do czasu przy-
jazdu karetki pogotowia ratunkowego 
-podkreśla komendant Józef Gryszka i 
dodaje, że większość z wyjazdów jed-
nostka odnotowała nie do typowych po-
żarów, ale miejscowych zagrożeń, na 
które składają się wszelkie zdarzenia od 
wypadków samochodowych po …osy na 
strychu. -Jesteśmy gotowi na każdą oko-
liczność, ale najlepiej, gdybyśmy z tego 
zestawu nigdy nie musieli korzystać -do-
daje komendant Józef Gryszka.

Na zdjęciu: komendant Józef Grysz-
ka z zestawem do pomocy przedme-
dycznej, który waśniowscy strażacy 
otrzymali od kieleckiego KRUS -u

Warto zaznaczyć, że na nowe bramy jed-
nostka zapracowała swoimi wyjazdami, za 
które zapłacił Fundusz Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. -W tam-
tym roku były to przede wszystkim dzia-
łania związane z powodzią w rejonie San-
domierza, gdzie wystawialiśmy pełne trzy 
zmiany -podkreśla Józef Gryszka i dodaje, 
że za warte 25 tys. zł dwie automatycznie 
podnoszone bramy OSP zapłaciła 23 tys., 
resztę, czyli 2 tys. dołożyła gmina. -Naj-
ważniejsze, że jest efekt, teraz wsiadamy, 
wyjeżdżamy, a drzwi same za nami się za-
mykają, co jest ważne, bo w naszym przy-
padku o skuteczności akcji decyduje także 
szybkość -tłumaczy szczegóły i przypomi-
na, że waśniowska jednostka OSP funkcjo-
nuje w krajowym systemie ratownictwa, 
co oznacza, że jest wzywana do akcji na 
równi z jednostkami zawodowymi. -Mię-
dzy innymi często jeździmy do zdarzeń 

Pojazd jest używany, ale znajduje się w bar-
dzo dobrym stanie. -Wóz znajduje się po 
karosacji, co oznacza, że jest przystosowa-
ny do wykonywania zadań bojowych i moż-
na go już dozbrajać w konkretny sprzęt -tłu-
maczy szczegóły wójt Krzysztof Gajewski. 
Jednostka z Garbacza najpewniej otrzyma 
podstawowy sprzęt do usuwania drzew z 
dróg, czyli piłę motorową oraz motopompę, 
bardzo przydatną w przypadku podtopień. 
-W bardziej ciężki i specjalistyczny nie mu-
simy inwestować, gdyż Garbacz znajdu-

Brama za wyjazdy

Nowy wóz dla Garbacza

związanych z wypadkami na drodze wo-
jewódzkiej -wyjaśnia szczegóły i zapew-
nia, że również wyposażeniem i wyszko-
leniem strażacy z Waśniowa w niczym nie 
ustępują zawodowcom. W tym roku dru-
howie ochotnicy z Waśniowa wyjeżdżali 
już 74 razy, głównie do miejscowych za-
grożeń, ale zdarzały się i niewielkie pożary 
oraz podtopienia. 

Na zdjęciu: nowe bramy wyjazdowe 
stażnicy OSP w Waśniowie

Na zdjęciu: Jednostka OSP w Garbaczu 
otrzymała nowy wóz strażacki

Wystarczy wcisnąć pilota

Mają możliwość szybkiej interwencji

Strażnica OSP w Waśniowie otrzymała dwie nowoczesne, podno-
szone automatycznie bramy wjazdowe . -Można nimi sterować za 
pomocą pilota, ale gdyby zabrakło energii elektrycznej, istnieje moż-
liwość podniesienia ręcznego -zapewnia komendant jednostki Jó-
zef Gryszka.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbaczu otrzymała nowo-
czesny wóz strażacki na podwoziu Renault Traffic. 

je się dokładnie między dwiema jednostka-
mi, które są w krajowym systemie ratowni-
czo - gaśniczym, co wymusza odpowied-
ni poziom wyposażenia -dodaje. -Chcemy, 
by jednostka dysponowała wyposażeniem, 
które wypełni tę lukę i umożliwi podejmo-
wanie szybkich akcji o odpowiednim stop-
niu wymagań sprzętowych.
Nowy samochód dla OSP w Garbaczu kosz-
tował 30 tys. złotych. 25 tys. Przeznaczył na 
ten cel Urząd Marszałkowski, 5 tys. doło-
żyła gmina. 
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Alfabet Gminy Waśniów
Kowalkowice
Dawniej Kowalikowice (Cowalicouicze 
1414, Cowalkowicze 1470, Kowalkowy-
cze 1578), wymieniona u Długosza wieś 
rycerska, która właścicieli miała Marcina i 
Stanisława Jeziorkowskich. W XVII w. we 
władaniu Kochowskich. Ostatnim dziedzi-
cem tutejszych dóbr był Wincenty Reklew-
ski z Mirogonowic.
Kraszków
(Cruscow 1357, Kraszcou 1442), wieś 
najpewniej z nadania książęcego jeszcze 
przed 1232 r trafiła w posiadanie klasztoru 
benedyktyńskiego. W roku 1351 na prośbę 
opata Świętosława Kazimierz Wielki prze-
niósł Kraszków z prawa polskiego na nie-
mieckie, a przywilej ten potwierdził w 1442 
król Władysław. Część wsi należała również 
do biskupów lubuskich, co potwierdza przy-
wilej z 1282 r. Obok Boleszyna Kraszków z 
racji bardzo dobrych ziem zaliczany był w 
średniowieczu do najbogatszych w regionie. 
Benedyktyni mieli tu folwark i karczmy.
Kunin 
(1412, Konyn 1418, Konin 1578), wieś 
rycerska na początku XVI w własność Da-
niela z Kunina, a nastepnie Stanisława Ko-
chowskiego i Feliksa Konińskiego. Jeszcze 
w XIX centrum administracyjne kilku fol-
warków, w tym Wałsnowa. Obecnie przy-
siółek Kunin Lipie, administracyjnie wchło-
nięty przez sołectwo Skoszyn.
Milejowie 
(Mileouicze 1379, Milejowicze 1418, 
Mileiowice 1442). Pierwszy zapis doty-
czący wsi pochodzi z roku 1379, kiedy kró-
lowa Polski i Węgier Elżbieta potwierdziła 
jej przywileje. W roku 1419 na prośbę Mi-
chała Oględowskiego i Andrzeja Bladki król 
Władysław Jagiełło podniósł wieś do prawa 
średzkiego. Jeszcze w średniowieczu część 
wsi przeszła we władanie zakonu benedyk-
tynów na św. Krzyżu, a opat Radoszewsk-
si wybudował tu folwark. Część szlachecka 
należała do rodziny Milejowskich. 
Mirogonowice 
W XV w. dziesięcinę w łanów kmiecych 
Mirogonowic pobierał biskup krakowski, a 
z łanów dworskich proboszcz w Waśniowie. 
W roku 1508 dziedzicami wsi byli Andrzej 
Wolski i Jan Nagórski. W końcu XVI wie-
ku wieś należała już tylko do Nagórskich. 
W połowie XVII wieku z Elżbietą, wdową 
po Stefanie na Mirogonowicach Mroczku 
ożenił się Jan Kochowski. Ostatni właści-
ciel Mirogonowic, Wincenty Reklewski zgi-
nął podczas napadu na plebanię w Waśnio-
wie, niosąc pomoc tamtejszemu plebanowi 
27 grudnia 1939 r.
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Blask dla świątyni
Założyli klamry na kościół
Trzy parafie z terenu naszej gminy: Grzegorzowice, Momina i Waśniów 
zrealizowały wspólny projekt renowacji zabytkowych kościołów z wyko-
rzystaniem pieniędzy unijnych. W pierwszej kolejności przyjrzymy się ko-
ściołowi pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach. Mo-
miński i waśniowski zaprezentujemy w kolejnych numerach.

Wyszło odchylenie
Renowacja zabytkowego kościoła w Grze-
gorzowicach pozwoliła odkryć odchylenie 
ściany szczytowej nawy głównej i urato-
wać obiekt przed poważniejszymi uszko-
dzeniami. -Spięliśmy ścianę klamrami, co 
powinno ja zabezpieczyć przed dalszym 
odchylaniem -wyjaśnia szczegóły ks. Zbi-
gniew Kuras proboszcz parafii pod wezwa-
niem św. Jana Chrzciciela.  
Szeroki zakres prac
Przeprowadzone prace objęły między in-
nymi izolację podmurówki, skucie starych 
tynków i uzupełnienie braków w murach a 
także renowację portali, przebudowę głów-
nego ołtarza i schodów prowadzących do 
prezbiterium czyli romańskiej rotundy, 
która jest najcenniejszym, pochodzącym 
co najmniej z XIV wieku elementem grze-
gorzowickiej świątyni. Do wyglądu sprzed 
renowacji obiekt wrócił po położeniu no-
wych, wapiennych tynków.  Co prawda od-
słonięte ze starego tynku mury wyglądały 
monumentalnie, ale konserwator doradził, 
by je ponownie otynkować zaprawą, któ-
ra będzie odciągała wilgoć. -Poza tym re-
nowacja muru jest o wiele bardziej kosz-
towna, a my musieliśmy się również liczyć 

Na zdjęciu: do przedwojennego wyglądu 
powrócił także ołtarz główny

Na zdjęciu: najbardziej wartościowa 
część grzegorzowickiego  kościoła - 
romańska rotunda z XIV wieku

Na zdjęciu: za radą konserwatora stare 
mury pokryte zostały wapiennym tynkiem, 
który będzie odciągał wilgoć

z kosztami -tłumaczy ks. Zbigniew Kuras 
i dodaje, że przy okazji pod tynkiem ukry-
te zostały klamry, które podtrzymają przed 
osuwaniem  ścianę szczytową nawy głów-
nej. 
Tajemnicze wejście
Podczas prac remontowych odkryto także 
zamurowane wejście do podziemnej, skle-
pionej  kolebkowo krypty. -Jest duża, ma 
kilkanaście metrów kwadratowych i do-
rosły mężczyzna może swobodnie się w 
niej wyprostować -wyjaśnia ks. Kuras. -Co 
prawda była pusta, ale myślę o wykorzysta-
niu jej na przygotowanie Grobu Chrystu-
sa. Sensacyjnie zapowiadało się także od-
krycie dodatkowego fundamentu pod za-
krystią. -Prawdopodobnie to tylko pozosta-
łość po podmurówce ze starszej zakrystii, 
gdyż ta obecna wydaje się nie aż tak sta-
ra, jak wcześniej przypuszczaliśmy -tłuma-
czy szczegóły ks. Kuras i dodaje, że poza 
tym znaleziono także kości chowanych na 
cmentarzu przykościelnym, który funkcjo-
nował do końca XVIII wieku.

W następnym wydaniu Informatora Sa-
morządowego przybliżymy zakres prac re-
montowych w kościele w Mominie. 


