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Podatki na 
nowy rok

Wyróżnienie dla gminy Waśniów
Łabędź ze znakiem Nasze Dobre Świętokrzyskie

Drodzy mieszkańcy Gminy Waśniów

Radni Rady Gminy Waśniów 
podjęli uchwałę w sprawie 
obniżenia ceny skupy 1 q 
żyta przyjętej za podstawę 
obliczenia podatku rolnego 
na terenie gminy Waśniów. 
 
–Patrząc na opłacalność pro-
dukcji rolnej, podjęliśmy tę de-
cyzję, która jest przemyślana, 
ale trzeba mieć świadomość, 
że jednocześnie skutkuje ob-
niżeniem dla gminy subwencji 
ogólnej–mówi wójt Krzysztof 
Gajewski. 

Podjęta uchwała obniża śred-
nią stawkę skupu żyta ogło-
szoną w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 18 października 
2013 roku z kwoty 69,28 zł 
za 1 q do kwoty 39 zł za q. Z 
związku z obniżeniem mak-
symalnej stawki podatku rol-
nego gmina otrzyma mniejszą 
subwencję ogólną. Obniżenie 
ceny podatku rolnego pocią-
ga za sobą skutki finansowe w 
wysokości 993,529,00 zł.

 Nasza gmina została laureatem konkursu Nasze Dobre Świętokrzyskie. –nagrodę 
otrzymaliśmy w uznaniu działań w zakresie rozwiązywania problemów związanych 
z gospodarką wodno-ściekową –wyjaśnia szczegóły wójt Krzysztof Gajewski, któ-
ry wraz z radnymi Wiesławą Wanat i Andrzejem Świątkiem oraz Marzeną Karcz, 
dyr. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odebrał nagrodę podczas gali w Kieleckim 
Centrum Kultury.

Laureatami konkursu w kategorii 
samorządów zostały między in-
nymi gminy Sandomierz i Chęci-
ny. Waśniów został doceniony za 
całość działań związanych z wo-
dociągowaniem oraz kanaliza-
cją. –Podkreślano efekt naszych 
starań o dofinansowanie do bu-
dowy oczyszczalni, kanalizacji 
sanitarnej, a także przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, co 
ma wpływ na akcentowaną obec-
nie ochronę środowiska. Zakres 
tych inwestycji tym bardziej zo-
stał doceniony, że jesteśmy gmi-
ną typowo wiejską, której ciężej 
o wygospodarowanie pieniędzy 

Przed nami najbardziej rodzinne spośród wszystkich 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. Uczyńmy i tak tym razem, 

by mieć jeszcze więcej radości z tej świątecznej pory.

Wszelkiej pomyślności i zdrowia w Nowym Roku 2014 życzą.

Na zdjęciu: nasza delegacja na gali 
w Kieleckim Centrum Kultury

Na zdjęciu: wójt Krzysztof Gajewski z 
dumą prezentuje medal dla wyróżnio-
nej w VI edycji konkursu Nasze Dobre 
Świętokrzyskie gminy Waśniów 

na wkład własny  –dodaje wójt 
Krzysztof Gajewski i podkreśla, 
że podczas gali w Kielcach za-
prezentowana została również 
nasza gmina. Zgromadzeni w 
Kieleckim Centrum Kultury za 
sprawą pięknych fotografii oraz 
komentarza mogli poznać jej 
walory w ujęciu historycznym i 
obecnym wraz z miejscowościa-
mi i zabytkami. –Byliśmy dumni 
z tej prezentacji –przyznaje wójt 
Gajewski, który wyróżnienie w 
konkursie trzyma w gabinecie na 
honorowym miejscu.
Warto dodać, że konkurs Nasze 
Dobre Świętokrzyskie rozgry-

wany jest w kilku kategoriach. 
Obok samorządów oceniane są 
także produkty i usługi. Każdy z 
laureatów, niezależnie od katego-
rii, przez dwa lata ma prawo do 
posługiwania się znakiem Nasze 
Dobre Świętokrzyskie, co ma 
podnosić prestiż i wartość wy-
różnionych usług, produktów i 
samorządów na rynku wykracza-
jącym poza granice wojewódz-
twa. 
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Przybyło „dywaników”Pamiętali o seniorach

Szczęki życia dla strażaków

Każdy wiek jest dobry na zabawę

Nowym sprzętem rozetną każdy samochód

Tegoroczny dzień Seniora połączony został z andrzejkami, wiec był tym bar-
dziej udany. Imprezę zorganizowali Polski Związek Emerytów i Rencistów 
koło w Waśniowie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. W gronie 60 osób 
byli także goście z Kunowa.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Waśniowie otrzymała specja-
listyczny sprzęt dla potrzeb ratownictwa drogowego. Zwane popularnie 
„szczękami życia” rozpieraki i nożyce służą do rozcinania karoserii pojaz-
dów, w których wnętrzu na skutek wypadku uwiezieni zostali pasażerowie.  
–Strażacy otrzymali cały zestaw do ratownictwa drogowego, który daje 
znacznie większe możliwości działania –podkreśla wójt Krzysztof Gajewski.

Imprezę rozpoczęło przedstawienie o tre-
ściach patriotycznych, którym przygotowa-
na przez Karolinę Grzesik-Olech oraz Stellę 
Drożdżal młodzież z waśniowskiego gimna-
zjum, nawiązała do tradycji niepodległościo-
wych. Zanim opadło wzruszenie posypały 
się życzenia, które przekazali sekretarz gmi-
ny Agnieszka Minkina, dyr. ośrodka kultury 
Marzena Karcz, dyrektor szkoły podstawo-
wej Bożena Grzesik, dyrektor gimnazjum 
Grażyna Majewska, a także Zdzisław Sien-
niak, prezes ostrowieckiego Związku Eme-
rytów i Rencistów. Toast lampką szampana 

i gromkie „sto lat” dla seniorów zakończyły 
część oficjalną. 
Jeszcze ciekawiej wypadła  część andrzej-
kowa pełna dobrej zabawy i wróżb. Męż-
czyźni rzucali do celu …jabłkiem, a kobiety 
wróżyły przyszłość na podstawie długości i 
kształtu obierków. Spotkanie przy odświęt-
nie zastawionych stołach szybko nabrało 
biesiadnego wymiaru. Nie zabrakło tańców, 

Nowe „szczęki życia” firmy Lucas dyspo-
nują siła nacisku 135 ton, a wydajna pom-
pa gwarantuje nie tylko moc, ale i szyb-
kość działania, które w sytuacji ratowania 
ludzkiego życia są bezcenne. –Na szczę-
ście do tak groźnych wypadków na dro-
gach znajdujących się na obszarze naszej 
gminy nie dochodzi, ale lepiej być dobrze 
przygotowanym  na taką ewentualność –
zaznacza wójt Gajewski i dodaje, że do-
tychczas użytkowane przez waśniowską 

Mijający rok był pomyślny dla dróg, na 
których budowę i odbudowę udało się 
pozyskać pieniądze z zewnątrz.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji wykonana 
została odbudowa 2,4 km dróg  w 
miejscowościach  Kotarszyn, Milejo-
wice, Garbacz. Łączna wartość inwesty-
cji drogowych w ramach tzw. „pow-
odziówek” wyniosła 560 tys. złotych, 
z których 80% stanowiły pozyskane 
pieniądze na usuwanie skutków powodzi. 
Za 120 tys. zł odbudowano  również  450 
metrowy odcinek drogi w miejscowości 
Worowice. 
W ramach Narodowego Programu  Pr-
zebudowy Dróg Lokalnych (tzw. 
„schetynówek”), w przypadku którego 
można liczyć na 50% dofinansowania, 
zostały  dokończone odbudowy dróg 
w miejscowościach  Grzegorzowice i 
Wronów, o łącznej długości 0,9 km i 
wartości 271 tys. zł . 
Na bieżąco realizowane są remonty dróg, 
w tym remonty metodą krótkich nakładek. 
Tym sposobem 0,8 km nowej nawierzch-

ni zostało wykonane w miejscowościach 
Sarnia Zwola- Wronów, Witosławice, 
Kraszków, na które udało się uzyskać do-
finansowaniem w wysokości 50 tys. zł z 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.  
Przy dofinansowaniu gminy zostało od-
budowane 1,8 km drogi powiatowej w 
miejscowości Nosów Kolonia i Boleszyn 
Kolonia.jednostkę „szczęki życia” o nacisku 40 ton 

zostaną przekazane do OSP w Witosławi-
cach. –Obie te jednostki funkcjonują w 
Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśni-
czym, więc dbałość o posiadanie pełnego 
wyposażenia jest naszym obowiązkiem 
-zapewnia wójt Gajewski, zaznaczając, 
że nowe „szczęki życia” kosztowały 46 
tysięcy złotych. 40 tys. na ich zakup prze-
znaczyła Komenda Główna Państwowej 
Straży Pożarnej, 6 tys. dołożyła gmina .  

a seniorzy wielokrotnie podkreślali, że każ-
dy wiek jest dobry na taką zabawę.
Warto dodać, że Dni Seniora stały się w na-
szej gminie tradycją.

Na zdjęciu: : wspólne zdjęcie uczest-
ników tegorocznego spotkania

Na zdjęciu: seniorzy pokazali, że 
każdy czas na zabawę jest dobry 

Na zdjęciu: Dni Seniora od lat 
szczycą się wspaniałą atmosferą
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Rocznica „Ponurego”

Seniorzy w Kałkowie

Na uroczystość przybyli przedstawiciele 
władz samorządowych, rodzice, a także ks. 
Jan Mikos. Wszyscy odśpiewali gromkie 
sto lat dla dzieci, które zostały uhonorowane 
jubileuszowym tortem oraz pamiątkowymi 
statuetkami, które wójt Krzysztof Gajewski 
porównał do …Oskarów.  Długą listę suk-
cesów zespołu, wśród których znalazło się 
wiele nagród i wyróżnień specjalnych, po-
twierdzających wyjątkowość  dziecięcego 
zespołu folklorystycznego, odczytała Danuta 
Kłonica. –Pomysł okazał się trafiony i teraz 
pozostaje nam tylko wspierać działalność 
zespołu –przyznał wójt Krzysztof Gajewski, 
obiecując zakup kompletu strojów ludowych 
dla zdolnych maluchów.
Jubileusz rozpoczął nagrodzony gromkimi 
brawami występ zespołu. –Sukces jest tym 

Miniaturka jest wielka
W roku 2014 przypada 70. rocznica śmierci 
płk. Jana Piwnika „Ponurego”. –Planujemy 
ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK, 
aby uświetnić tę okrągłą rocznicę obecno-
ścią kompanii honorowej oraz inscenizacją 
która przypominałaby tamte chwile –przy-
znaje wójt Krzysztof Gajewski, dodając, że 
w roku 2014 powinno ukazać się kilka no-
wych publikacji o Janie Piwniku. Na pew-
no jedna z nich przygotuje Instytut Pamięci 
Narodowej. –Być może my również poku-
simy o niewielki folder, który prezentował-
by związek legendarnego cichociemnego w 
naszą gminą, z której się wywodził –dodaje 
wójt Gajewski.  

Grupa seniorów z terenu naszej gminy od-
wiedziła Kałków. Organizatorami wyjaz-
du był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Waśniowie i Polski Związek Emerytów 
i Rencistów Koło w Waśniowie. W wy-
jeździe wzięło udział blisko 50 seniorów, 
którzy najpierw uczestniczyli w mszy św. 
w sanktuarium w Kałkowie-Godowie, 
a następnie zwiedzali z przewodnikiem 
teren sanktuarium i poznali historię jego 
powstania. -Obejrzeli również Panoramę 
Świętokrzyską odzwierciedlającą bogate 
dzieje naszego kraju –mówi Małgorza-
ta Nieckarz z GOKiS, dodając, że grupa 
udała się również do eremów, gdzie se-
niorzy odwiedzili tamtejszą kaplicę, a na 
zakończenie posilili się bigosem i kiełba-
skami z grilla.

Na zdjęciu: w 2014 przypada 70. rocznica 
śmierci płk. Jana Piwnika „Ponurego” 

Na zdjęciu: grupa seniorów z terenu naszej 
gminy w sanktuarium w Kałkowie

„Oskary” dla młodych artystów
Zespół Miniaturka, który z sukcesami prowadzi Danuta Kłonica, obchodził 
15 lat istnienia. Na jubileusz przybywało wielu znakomitych gości, którym 
młodzi artyści podziękowali wspaniałym występem. –Statuetki rozdajemy jak 
Oskary –żartował podczas ceremonii nagradzania młodzieży wójt Krzysztof 
Gajewski, który jest bardzo dumny z zespołu. –Miniaturka stała się wizytówką 
gminy, powiatu i całego województwa –podkreślił.

większy, że te dzieciaki występując na scenie, 
oszukują swoją tremę –powiedziała Danuta 
Kłonica, przypominając, że obok laurów ze-
spół ma na koncie także wydanie płyty „Pie-
śni naszej małej ojczyzny”. Kilka z utworów 
na niej zawartych, w których przewijały się 
słowa Momina, Góry Świętokrzyskie, Świę-
ty Krzyż dzieci wykonały dla gości, ale naj-
większe wrażenie zrobił fragment ze słowa-
mi „Niech żyją nam sponsorzy”. –Te słowa 
płyną z serca i są formą podziękowania za 

pomoc i życzliwość -dodała Danuta Kłonica, 
a goście zrewanżowali się maluchom grom-
kim „Sto lat”. Był także czas na wyróżnienia 
dla tych, którzy występowali niegdyś i dla 
tych, którzy tworzą Miniaturkę dzisiaj. 
Warto dodać, że przez 15 lat działalności ze-
społu przez jego szeregi przewinęło się 150 
osób, a lista wyróżnionych tylko za ostatnich 
pięć lat działalności i tak była wyjątkowo 
imponująca: Katarzyna Kłonica, Magdalena 

Stępień, Aneta Dzioba, Amelia Sala, Andże-
lika Gawlik, Ksenia Drop, Sebastian Kolasa, 
Bartłomiej Dzioba, Kita Anna, Magdale-
na Jędrzejewska, Adrian Kłonica, Krystian 
Przygoda, Kozieł Kamil, Bartłomiej Ogo-
nowski, Aleksandra Dzioba, Anita Przygo-
da, Wioleta Grzyb, Kamila Kita, Damian 
Kłonica, Gabryś Charabin, Piotr Wiśniew-
ski, Weronika Grzymkowska, Radosław 
Kłosowski,  Aleksandra Mazur, Katarzyna 
Olszańska, Karolina Skrucha, Woźniak Na-
talia, Anna Żebrowska, Charabin Magda, 
Izabela Szczypciak, Ogonowski Kamil, Ewa 
Woźniak, Joanna Cebula, Dzioba Katarzyna, 
Agata Loranty, Paulina Turek, Magdalena 
Mazur, Jakub Turek, Dominika Karcz, Pau-
lina Masternak, Wiktoria Masternak, Marty-
na Karcz, Natalia Wójcik, Bartosz Adamski, 
Wiktoria Najdo, Patrycja Kozieł, Angelika 
Kozłowska, Karolina Olszańska, Patrycja 
Otolińska,  Julia Wawrzak Klaudia Włodar-
czyk, Wiktor Zarzycki Wiktor, Kinga Duma-
nia, Aleksandra Włodarczyk, Kinga Otoliń-
ska, Wiktoria Podczasi, Aleksandra Majcher, 
Klaudia Kidoń, Michał Czaja.
Gratulacje dla wszystkich wyróżnionych 
i Danuty Kłonicy, która od 15 lat kształci 
wrażliwość artystów z Miniaturki.

Na zdjęciu: zespół wdzięcznie podziękował 
wszystkim za przybycie

Na zdjęciu: Danuta Kłonica przypomniała 
długą listę sukcesów Miniaturki

Na zdjęciu: wójt Krzysztof Gajewski 
wręczał maluchom „Oskary”

Na zdjęciu: pamiątkowe zdjęcie 
uczestników wspaniałego jubileuszu
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Tegoroczny Kiermasz Świą-
teczny był już trzecim i jak do-
tychczas przeprowadzonym z 
największym rozmachem. –Jak 
tak dalej pójdzie, nawet na tak 
dużej sali gimnastycznej zabrak-
nie miejsc –cieszył się Mirosław 
Chamera, przewodniczący Rady 
Gminy, podkreślając, że kier-
masz z roku na rok nabiera roz-
machu.

Tegoroczny charakteryzował się 
nie tylko wspaniałością potraw  i 
ozdób, ale także frekwencją. Wy-
stawiły się wszystkie Koła Go-
spodyń Wiejskich, a także szkoły 
i rodzina Strawczyńskich. Z barw-
nych stoisk powstały dwa ciągi 
na całą szerokość waśniowskiej 
hali. Na środku stanęły ławeczki 
dla publiczności, gdyż organizator 
zadbał także o dzieci, dla których 
przygotowana gry i atrakcyjne za-
bawy ze Śnieżynką. Prowadząca 
zabawy zachęciła maluchy do tań-
ca, wyścigów i elementów luźnej 
rywalizacji, a wszystko to w kłę-
bach dyskotekowego dymu i ba-
niek mydlanych. –Dzieci muszą 
mieć trochę ruchu, gdyż przez te 
kilka godzin, by się zanudziły, a 
tak miały atrakcje, które je zajęły 
–przyznaje Marzena Karcz, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu. Tradycyjnie odbył się 
konkurs na najsmaczniejszą potra-
wę i najpiękniejszą ozdobę. Jury 
w składzie Mirosław Chamera, 
Zdzisław Zwoliński oraz Agniesz-
ka Minkina, sekretarz gminy mia-
ło nie lada zadanie. Do konkursu 
zgłoszono po kilkanaście potraw 
i ozdób, z których każda przycią-
gała wzrok, smak i powonienie. 
–Nie było łatwo, ale daliśmy radę 
–żartował Zdzisław Zwoliński pre-
zes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Świętokrzyskiej, który na kier-

Kiermasz
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świąteczny
masze świąteczne do Waśniowa 
przyjeżdża od pierwszej edycji. 
 –Podziwiam bogactwo życia kul-
turalnego, które opiera się nie tyl-
ko na tradycji, ale także na pracy 
szkół, co pozwala mieć nadzieję, 
że to wspaniałe dziedzictwo będzie 
kontynuowane.  Cieszę się tym 
bardziej, że sukces w Kielcach od-
niosło Koło Gospodyń Wiejskich, 
które zajęło drugie miejsce w kon-
kursie SMS –owym Echa Dnia, a 
pierwsze przypadło także KGW 
z terenu naszej Lokalnej Grupy 
Działania. 

Jury, które wprowadziło rzetel-
ną punktację przy ocenie potraw, 
ostatecznie wskazało na Koło Go-
spodyń Wiejskich ze Śnieżkowic 
jako to, które w tym roku przy-
gotowało na kiermasz najsmacz-
niejszą potrawę. Wybór był trafny, 
gdyż potrawy gospodyń ze Śnież-
kowic były wyborne, a goście nie 
tylko smakowali, ale także prosili 
o przepisy. 

W konkursie na najpiękniejszą 
ozdobę wygrała urocza, biała cho-
inka Kamili Nietrzpiel. 

Na zakończenie był opłatek i świą-
teczne życzenia. –Jestem dumny 
z tak pięknych tradycji, które łą-
czą wszystkie pokolenia miesz-
kańców naszej gminy –podkreślił 
wójt Krzysztof Gajewski. –Taka 
jedność buduje i dodaje wiary, że 
warto podobne spotkania organi-
zować.

Warto dodać, że wyróżnienie spe-
cjalne odebrały gospodynie z Wi-
tosławic, które dobry mijający rok, 
ukoronowały sukcesem na woje-
wódzkim szczeblu.



Informator samorządowy gminy WaśniówNr 8 grudzień 2013



Informator samorządowy gminy Waśniów Nr 8  grudzień  2013

Poznawali sąsiadów

W ramach realizowanego za pienią-
dze unijne programu „Poznajemy 
obszar naszej Lokalnej Grupy Dzia-
łania” Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu zorganizował dwa wyjazdy 
dla młodzieży i seniorów. –Celem 
projektu była integracja i aktywi-
zacja naszej lokalnej społeczności 
oraz poznanie atrakcji regionu za 
sprawą spotkań z mieszkańcami 
Lokalnej Grupy Działania, w skład 
której wchodzi gmina Waśniów –
wyjaśnia szczegóły Marzena Karcz, 
dyrektor placówki.
Młodzież i dzieci odwiedziły gminy 
Nowa Słupia, Łagów i Baćkowice, 
seniorzy pojechali do gmin Pawłów 
i Brody. Dla młodszej grupy atrak-
cją były warsztaty w Centrum Kul-
turowo-Archeologicznym oraz spa-
cer królewskim szlakiem połączony 
ze zwiedzaniem sanktuarium na św. 
Krzyżu. W Łagowie nasza młod-
sza grupa zwiedziła siedzibę Stowa-
rzyszenia Rozwoju Ziemi Święto-
krzyskiej, gdzie spotkała się z jego 
prezesem Zdzisławem Zwolińskim. 
Wieczór integracyjny i noc spędziła 
w schronisku młodzieżowym w Ła-
gowie, a następnego dnia udała się do 
Baćkowic, koncentrując się na zaję-
ciach sportowo-rekreacyjnych. Grupa 
taneczna z Waśniowa wykonała pokaz 
tańca Hip-Hop.
Starsza grupa obrała kurs na gminy 
Pawłów i Brody, odwiedzając sanktu-
arium w Kałkowie oraz Centrum Kul-
tury i Aktywności Lokalnej w Bro-
dach, gdzie uczestniczyła w spotkaniu 
integracyjnym z członkami zespołów 
działających przy tamtejszej placów-
ce. Każdy z uczestników otrzymał pa-
miątkowy kubek.  

Koło Gospodyń Wiejskich w Witosławicach 
WITOSŁAWIANKI w obecnym kształcie 
odrodziło się dokładnie 8 marca 2006 roku. 
–Początkiem był Dzień Kobiet, ale widocz-
nie udany skoro wszystko rozwinęło się w 
dobrym kierunku –mówi inicjatorka i szefo-
wa koła Ewa Wiącek, dodając, że poprzed-
nio odnotowana aktywność witosławickich 
gospodyń miała miejsce czterdzieści lat 
temu i nie trwała długo. 

Skazane na sukces

Na zdjęciu: grupa seniorów podczas 
wycieczki do gmin Pawłów i Brody

Najlepsza promocja gminy
Koło Gospodyń Wiejskich w Witosławicach uzyskało drugie miejsce 
w konkursie Echa Dnia na najlepsze koło  województwa świętokrzy-
skiego. Jedna z nagród jest wyjazd do Pałacu Prezydenckiego i spo-
tkanie z pierwszą damą RP Anną Komorowską.  

  Szczęściem obecnych aktywistek stały się 
sukcesy. Już pierwszy wyjazd na Festiwal 
Chleba do Mińska Mazowieckiego przy-
niósł im laury. –Nie mieliśmy jeszcze ład-
nych strojów, tradycji, ale zdecydowałyśmy 
się pojechać, aby tylko się pokazać  i efekt, 
czyli statuetka Bochny Chlebowej, nas 
uskrzydlił –wspomina Ewa Wiącek i wyli-
cza kolejne sukcesy: wygrana „Święconką 
Wielkanocną” w Wilanowie na Wielkanoc-
nych Babach, czy reprezentacja powiatu 
ostrowieckiego w Tokarni oraz udział w 
prestiżowych, buskim przeglądzie folkloru. 
Specjalnością koła z czasem stało się przy-
gotowywanie stołów, czyli regionalne przy-
smaki, z których chleb żytni pieczony na 
trzonie jest czymś więcej aniżeli wizytówką 
witosławickich gospodyń.  –Sukcesy przy-
chodzą same –żartuje Ewa Wiącek, przypo-
minając, że zespół promował także gminę 
Waśniów przez kamerami TVP. W począt-

kowym okresie działalności Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Witosławicach tworzyło 
17 kobiet. Kilka wyprowadziło się, kilka 
innych zawiesiło działalność. –Najważniej-
sze, że garna się kolejne –zaznacza Ewa 
Wiącek. Obecnie zespół tworzą: Ewa Wią-
cek, przewodnicząca, Jolanta Stachurska, 
Krystyna Kubik, Krystyna Kwapisz, Edyta 
Kowalska, Lucyna Jabłońska, Bożena Ję-
drzejewska, Danuta Kowalska, Marianna 
Mazur i Alina Świątek, a jeszcze niedaw-
no towarzyszyły im Renata Tomaszewska, 
Anna Karcz i Zofia Jop. Z paniami grają 
muzycy Krzysztof Kowalski i Wojciech 
Kłonica, a także zaprzyjaźniona kapela Jana 
Kowalskiego.

Zespół śpiewaczy KGW Witosławice zy-
skuje coraz większe uznanie, więc trudno 
się dziwić, że kalendarz występów do końca 
roku ma zapełniony. –Jedziemy do Łago-
wa, w Waśniowie mamy kiermasz, na któ-
ry przygotowałyśmy stroiki –wylicza Ewa 
Wiącek, zaznaczając, że bardzo dobrze na 
samopoczucie Witosławianek wpłynął suk-
ces w konkursie Echa Dnia. –Bardzo duże 
wyróżnienie, które nas umocniło w przeko-
naniu, że warto –mówi Ewa Wiącek i cieszy 
się, że w kierunku koła nieśmiało zerka tak-
że witosławicka młodzież, która w perspek-
tywie może stanowić o przyszłości zespołu. 
–Może jeszcze nie biorą udziału bezpośred-
nio w występach, ale służą pomocą w przy-
gotowaniach, transporcie i mam nadzieje, 
że kiedyś nas zastąpi –dodaje Ewa Wiącek.

Na zdjęciu: wspólne zdjęcie między innymi z wi-
cestarostą ostrowieckim Eligiuszem Michem oraz 
marszałkiem województwa Adamem Jarubasem

Na zdjęciu: bardzo udany występ w Mińsku 
Mazowieckim podczas ogólnopolskiego 
Festiwalu Chleba

Na zdjęciu: chwila po odebraniu 
laurów w konkursie Echa Dnia

Na zdjęciu: tradycyjny stół KGW Witosławice 
to coś więcej aniżeli wyborny smak potraw 
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Boksyce
Boksyce (Boxicze 1405, Boksicze 
1578), wieś rycerska, z której w r 
1417 pisał się Mikołaj h. Tarnawa, 
komornik sądowy, Bartosz z Boksyc i 
jego żona  Śmiechna procesowali się 
w XV w z benedyktynami o Janowi-
ce. Do 1625 roku właściciele Boksyc 
był Marcin Szydłowski, a następnie 
(od pocz. XVIII w.) Karscy i Jasień-
scy. W końcu XIX wieku były tu: 
urząd gminy, sąd gminny, gorzelnia, 
młyn wodny, cztery wiatraki i szkoła 
początkowa. Właścicielem majątku 
był wówczas Władysław Jasieński, 
wielki miłośnik koni. Gdy umierał 
kazał sobie przyprowadzić do sieni 
ulubionego rumaka, by się z nim po-
żegnać. Ostatnich jego właścicielem 
był baron Zdzisław Horoch, który 
ożenił się z Emilią Lucyną jedną z 
czterech córek Władysława Jasień-
skiego. Baron Horoch to postać szla-
chetna, ale tragiczna. Opuszczony 
przez żonę, która zostawiła go  z trój-
ką dzieci, zmarł po wojnie na zawał 
serca. W czasie okupacji był człon-
kiem Rady Nadzorczej Powiatowej 
Spółdzielni Rolno -Handlowej, która 
zrzeszała ziemian nastawionych na 
współpracę z Niemcami. Faktycznie 
pozorna lojalność była szansą na za-
chowanie majątku i często stanowi-
ła przykrywkę do zakazanego przez 
okupanta handlu płodami rolnymi i 
żywcem. Aresztowany prewencyjnie 
po wojnie na czas parcelacji mająt-
ków ziemskich zmarł w ostrowiec-
kim więzieniu UB.
Po majątku barona Horocha pozosta-
ła część gospodarcza: spichlerze ze 
stajnią z roku 1920 oraz czekający 
na renowację dwór alkierzowy, wy-
budowany w 1916. Poprzedni spło-
nął podpalony przez Rosjan w roku 
1915. Istniejący w romantycznym 
stylu zaprojektował K. Skórewicz. 
Dach mansardowy, czterospadowy 
i wyposażonym w okna, które po-
zwalały wykorzystywać poddasze na 
cele mieszkalne. Od zachodu w osi 
budynku kolumnada, tworząca pod-
cień oraz taras nad nim. Od wschodu 
(tylna elewacja) w narożu także znaj-
duje się podcień w dwoma kolumna-
mi i łukowatym wejściem z boku.

-Kiedy nastałam, nie było nic: dróg, wodo-
ciągów, oświetlenia, telefonu. Aby wezwać 
pogotowie, trzeba było iść do księdza do 
Mominy albo do Śnieżkowic. Dziś jest to 
wszystko.
-Ludzie to doceniają?
-Myślę, że tak, a na potwierdzeniem po-
wiem, że gdy budowano wodociąg, u nas 
nie było żadnych problemów, że ktoś ko-
muś drzewko wykopał, albo płot uszkodził. 
Wszyscy przyjęli inwestycje bardzo zgod-
nie.  Inna rzecz, że firma, która to robiła, 

-Jak postrzega pan Boksyce?
-Wieś jak większość na naszym terenie – ty-
powo rolnicza. Raczej niewielka, bo licząca 
37 numerów, a do tego dość porozrzucana, 
co sprawia, że inwestycje w infrastrukturę: 
drogi, wodociąg czy oświetlenie są drogie. 
Gospodarstwa mamy  niewielkie, 3-5 hek-
tarowe, z których ciężko wyżyć. Tym waż-
niejszą rolę odgrywa zakład przetwórstwa 
warzyw, w którym w sezonie zatrudnię 
znajduje kilkadziesiąt osób. 
-Łatwo zachęcić mieszkańców do działania?
-Młodzi siedzą po domach przed kompute-
rami. Kiedyś, kiedy była świetlica, boisko, 
łatwiej było organizować spotkania i podej-
mować zobowiązania. Mimo tych niedo-
godności podjęliśmy się budowy boiska do 
siatkówki  i placu zabaw dla dzieci. Udało 
się już zwieść 50 samochodów ziemi. Myśli-
my także o źródełku. Mam kilku chętnych 
do wykonania studzienki. Może ktoś będzie 
przychodził po nasza czysta wodę. Mam na-
dzieję w przyszłym roku coś z tych planów 
będzie.
-Myślicie także o świetlicy.
-Często i tym bardziej, że nie ma u nas re-
mizy, a tym samym żadnego miejsca, by 
organizować spotkania czy szkolenia. Jest 

Wieś chętna do pomocy

Boksyce się wyludniają

spisała się bardzo dobrze. 
-A może po prostu wieś otwarta jest na 
nowości?
-Może, bo gdy ostatnio chodziłam z nowy-
mi umowami na odbiór śmieci, każdy przy-
jął, nikt nie zwrócił, a wystarczy i popatrzeć 
po wsi. U nas po rowach, krzakach śmieci 
nie leżą. Do tej sprawy mieszkańcy pod-
chodzą bardzo elegancko. Do innych także, 
a do wszelkich zbiórek są pierwsi. Gdy ko-
muś coś się spali, albo dzieje krzywda, po-
trafią skrzyknąć się błyskawicznie. A przy 
tym wieś jako taka jest bardzo spokojna.
-To dlatego wytrzymała Pani jako sołtys 
20 lat?
-Bywało różnie, raz lepiej, raz gorzej, bo 
wiadomo wszystkiego na raz zrobić się nie 
da, ale faktycznie, mieszkańcy nigdy nie 
dali mi na tyle w kość, abym się zniechęciła.
-A co jeszcze chciałaby Pani dla swojej 
wsi zrobić?
-Myślę, że te brakujące drogi oraz plac za-
baw dla dzieci.
-Dziękuję za rozmowę.

budynek po sklepie na sprzedaż. Może nada-
wałby się na ten cel.
-Co jeszcze martwi radnego?
-Brak dwóch potrzebnych odcinków dróg: 
do Sławęcic oraz od p. Ogonowskiej do p. 
Kasprzykowej. 
-A oświetlenie?
-Wzdłuż dróg gminnych jest, a zgodnie z 
obietnicą wkrótce ma być także wzdłuż po-
wiatówki.
-To zachęci młodych, by zostawali?
-Na razie wyjeżdżają i Boksyce się wylud-
niają. W niewielu gospodarstwach widać 
chętnych do pozostania spadkobierców. Tu 
nie ma pracy, w Ostrowcu także, więc szu-
kają szczęścia w wielkich miastach. Może 
kiedyś się to zmieni.
-Dziękuję za rozmowę.  

Maria Sitek: Mieszkańcy jeszcze nie dali mi w kość

Tadeusz Buczkowski: Najbardziej zależy 
mi na dwóch brakujących odcinkach dróg

Maria Sitek jest sołtysem Boksyc  od 20 lat i najlepiej wie, jak przez te lata 
jej wieś się zmieniła.

Tadeusz Buczkowski osiem lat sprawuje mandat radnego Boksyc i choć 
już wiele zrobił dla swojej miejscowości, wciąż widzi duże potrzeby.
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Boleszyn
Boleszyn, (Bolesszino 1351, Bolies-
syn 1412), wczesnośredniowieczny 
ośrodek kościelno –osadniczy. Ba-
dania archeologiczne potwierdzają 
istnienie osady słowiańskiej o cha-
rakterze otwartym (jamy mieszkalne 
z kamiennym paleniskiem) już w VII/
VIII w. Osadnictwo zachowuje cią-
głość przez IX i X w. Od lat 30 –ych 
XII wieku wieś należy do księcia i 
prawdopodobnie z nadania Bolesła-
wa Krzywoustego dostała się w po-
siadanie klasztoru świętokrzyskiego. 
Rozwojowi wsi sprzyjała lokalizacja 
na ważnym szlaku sprzed rozbicia 
dzielnicowego, który łączył Kraków 
z Płockiem. W 1351 na prośbę opata 
Świętosława król Kazimierz Wielki 
przeniósł wieś na prawo niemieckie, a 
przywilej ten potwierdził król Włady-
sław w roku 1442. O zasobności wsi, 
należącej do największych majątków 
klasztoru, świadczy fakt, że w roku 
1475 było tu: 12 łanów ziemi, 2 karcz-
my i młyn o dwóch kołach.
Według części źródeł z Boleszyna wy-
wodził się Wincenty Reklewski, po-
eta –żołnierz, którzy był prekursorem 
romantyzmu. Za bitwę o Sandomierz 
otrzymał z rąk ks. Józefa Poniatow-
skiego order Virtutti Militari. Zmarł w 
wyniku ran podczas wyprawy Napo-
leona na Moskwę. 
Tutejsza świątynia pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny powstała dzięki inicjatywie 
mieszkańców oraz pochodzącego stąd 
ks. Eugeniusza Makulskiego, kusto-
sza sanktuarium w Licheniu. W roku 
1985 ks. biskup Stanisław Sygnet po-
święcił plac budowy, a kilka miesięcy 
później ks. Stefan Szary z Kunowa 
fundamenty. Budowę według projek-
tu arch. Tadeusza Doktora prowadził 
ks. kanonik Tadeusz Wiktorowski, 
proboszcz z Waśniowa. Parafię erygo-
wał 12 października 1989 roku ks. bi-
skup Edward Materski, powołują  na 
pierwszego proboszcza  ks. Romana 
Stępnia. 

- to nie najgorzej?
-Na pewne przez te wszystkie lata nastąpi-
ły ogromne zmiany. Dzisiejszy Boleszyn to 
innych świat. Mamy drogi, wodociąg, nową 
szkołę, trochę się buduje…
-A ludzie?
-Przede wszystkim jest to wieś bardzo spo-
kojna. Tu nic nie ginie, a kiedy trzeba, każ-
dy pomoże. Gdy były organizowane zbiórki 
na powodzian, od nas pojechało najwięcej 
darów. 

Zwyciężyło trenowane przez Radosława 
Bzorka gimnazjum z Brzóstowy, które nie 
zaznało porażki i wyprzedziło gospoda-
rzy – gimnazjum z Waśniowa prowadzo-
ne przez Mariusza Wojtachnio. Kolejne 
miejsca zajęły gimnazja z Kunowa  pod 
opieką Macieja Dziedzica i Ćmielowa 
pod opieką Dariusza Piętki.

Dzisiejszy Boleszyn to inny 
świat

Brzóstowa nie oddała seta

- Wsólnym wysiłkiem udało się uratować 
szkołę.
- Cieszę się, bo dla nas to coś więcej niż 
szkoła, to ośrodek kultury, miejsce, gdzie 
można zorganizować zebranie, szkolenie. 
-Co najbardziej martwi sołtysa?
-To, że wieś się wyludnia. Na 87 numerów, 
tylko pięćdziesiąt kilka faktycznie jest za-
mieszkanych. Większość gospodarzy ma 
już 60-tkę, a młodych można policzyć na 
palcach jednej ręki.  Nie widzą dla siebie 
perspektyw. Gospodarzy się ciężko, więc 
wyjeżdżają.
-Co pilnego zostało do zrobienia?
-Bardzo przydałby się chodnik. Mamy 
piękną drogę ale całkowicie bez pobocza. 
Tymczasem chodzą nią dzieci do szkoły i 
trochę się martwimy o ich bezpieczeństwo. 
Podjęliśmy co prawda pewne kroki wyko-
rzystując fundusz sołecki, ale pieniędzy za-
brakło. Może ruszymy z inwestycją w roku 
przyszłym.
-Dziękuję za rozmowę. 

Bogusław Loranty: wieś jest bardzo 
spokojna.

Gospodarze na drugim miejscu

Bogusław Loranty sołtysem jest od 20 lat: -Ja się przyzwyczaiłem, ludzie 
się przyzwyczaili, z wójtem się dogadujemy, więc jakoś idzie – mówi.

W hali sportowej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Waśniowie 
odbył się turniej w piłce siatkowej chłopców gimnazjum o Puchar Wójta 
Gminy Waśniów. W zawodach uczestniczyły 4 drużyny, które zagrały sys-
temem każdy z każdym. 

Szczegółowe wyniki: Kunów - Brzósto-
wa 0:2, Waśniów - Ćmielów 2:0, Kunów 
- Waśniów 2:1, Ćmielów - Brzóstowa 0:2, 
Kunów - Ćmielów 1:2, Brzóstowa - Wa-
śniów 2:0.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątko-
we puchary, dyplomy oraz piłki, które 
wręczyli: wójt gminy Waśniów Krzysztof 
Gajewski, dyrektor gimnazjum Grażyna 
Majewska oraz dyrektor szkoły podsta-
wowej Bożena Grzesik. Zawody sędzio-
wał Grzegorz Kulpiński. Wszyscy byli 
godni, że zawody były udane i warto or-
ganizować podobne sportowe spotkania 
młodzieży z ościennych gmin.
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Azbest pojechał 
na składowisko

W 2013 roku gmina realizowała po raz 
pierwszy projekt dotyczący unieszkodli-
wiania odpadów zawierających azbest. 
–W pewnym okresie dostępne były nie-
mal wyłącznie pokrycia dachowe z azbe-
stem, więc trudno się dziwić, że spadek 
po latach 60-ych i 70-ych jest kłopotliwy 
–przyznaje Stanisław Nowacki z Urzę-
du Gminy, dodając, że dzięki projekto-
wi udało się pozyskać dofinasowanie na 
trzy czwarte kosztów usunięcia azbestu. 
Główny ciężar niemałych kosztów wzięły 
na siebie Narodowy i Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, w jednej czwartej dopłaciła gmi-
na. –Dzięki temu dla objętych programem 
gospodarstw odbiór, transport i utylizacja 
na składowisku w Tuczępach były bez-
płatne –podkreśla Stanisław Nowacki 
i przypomina, że utylizacją azbestu ze 
względu na jego bardzo wysoką szkodli-
wość, mogą zajmować się wyłącznie wy-
specjalizowane firmy.
 W ramach projektu odebrano 43,3 tony 
szkodliwego dla zdrowia pokrycia, zdej-
mując z dachów 17 gospodarstw blisko 4 
tys. metrów kwadratowych eternitu. Pro-
jekt będzie realizowany systematycznie  
zgodnie z Gminnym Programem Usuwa-
nia Odpadów Zawierających Azbest  aż 
do momentu całkowitego unieszkodli-
wienia 7,5 tys. ton  eternitu, który został 
zainwentaryzowany na terenie gminy Wa-
śniów  na 3776 budynkach.
Warto pamiętać, że azbest jest szkodliwy 
nawet wówczas, gdy płyty azbestowo-
-cementowe są tylko nakryciem dachów. 
Prawdziwym, cichym mordercą stają, gdy 
pokruszone leżą na drodze, w rowie czy 
lesie. Każdy z odłamków zawiera 12-13% 
rakotwórczego azbestu. Mechaniczne 
kruszenie lub działalność deszczu, który 
wymywa cementowe spoiwo, sprawiają, 
że włókna azbestowe rozszczepiają się 
i uwalniają. Ponieważ są czterokrotnie 
cieńsze od ludzkiego włosa, mogą fruwać 
w powietrzu niewidoczne dla oka. Wchła-
niane do organizmu rozpoczynają mor-
derczą, rakotwórczą działalność.   

Kwartalnik: Informator Samorządowy Gminy Waśniów, Wydawca: Samorząd Gminy Waśniów, Redaguje zespół

„Przydomówki” się spodobały
Gmina złożyła kolejny wniosek o dofi-
nansowanie
Zakończyła się budowa pierwszych oczyszczalni przydomowych na tere-
nie gminy, a zainteresowanie nimi mieszkańców sprawiło, że gmina wy-
stąpiła z wnioskiem o dofinansowanie budowy kolejnych.

W ramach projektu: „BUDOWA PRZY-
DOMOWYCH OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY 
WAŚNIÓW” w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich wy-
budowano 259 przydomowych oczysz-
czalni ścieków typu DELFIN PRO 6/12  
SBR  w technologii napowietrzania ni-
sko obciążonego osadu biologicznego. 
–Oczyszczalnie spełniając normy UE 
PN-EN 12566-3+A1:2009 potwierdzone 
przez ITB Waszawa, oraz normy krajowe 
tj. Rozporządzenie  Ministra Środowiska 
–zapewnia Stanisław Nowacki z Urzędu 
Gminy, dodając, że warty 3,1mln zł pro-

jekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 
1,9 mln zł. Oczyszczalnie, które sprawują 
się dobrze,  objęte są  5 letnim okresem 
pełnej obsługi przez wykonawcę. –Po-
nieważ technologia i sposób realizacji 
inwestycji spotkały się z dużym zainte-
resowaniem mieszkańców, otrzymaliśmy 
110 wniosków od kolejnych gospodarstw  
o wybudowanie przydomowej oczysz-
czalni ścieków –podkreśla Stanisław No-
wacki. - W związku z tym gmina zleciła 
opracowanie dokumentacji projektowo 
kosztorysowej i złożyła stosowny wnio-
sek o dofinansowanie w wysokości  1,5 
mln zł. Projekt będzie zrealizowany w 
2014 roku.

Na zdjęciu: obecności przydomowej 
oczyszczalni potwierdza widok rur służą-
cych  do odpowietrzania reaktora, nakry-
cia zbiornika czy skrzynki z urządzeniami 
do sterowania procesem oczyszczania 

Na zdjęciu: starania o ochronę środo-
wiska przyniosły gminie wyróżnienia w 
konkursie Nasze Dobre Świętokrzyskie

Nowe lampy rozmieszczono na trzech odcin-
kach. 10 sztuk rozświetliło odcinek drogi Ko-
walkowice – Dobruchna, kolejnych 10 drogę 
prowadzącą przez część Stryczowic, tak zwaną 
Wesołówkę, a pozostałe sześć drogę w Jeżowie. 
Wszystkie są energooszczędne i znacząco po-
prawiają bezpieczeństwo na drogach gminnych.  
–W tych miejscach były szczególnie potrzebne 
–dodaje Jerzy Buczkowski.
Jeszcze w tym roku kolejnych 6 lamp zaświeci 
wzdłuż drogi powiatowej w Boksycach na od-
cinku łączącym miejscowość ze Śnieżkowicami.

Jasno na drogach
Nowe lampy wzdłuż dróg gminnych
26 nowych lamp ulicznych zamontowa-
no wzdłuż dróg gminnych. –Na żadnym 
z tych odcinków, wzdłuż których rozloko-
wana jest zwarta zabudowa, nie było do-
tychczas żadnego oświetlenia –podkreśla 
Jerzy Buczkowski z Urzędu Gminy.

Na zdjęciu: nowe oświetlenie pojawiło 
się między innymi na tzw. Wesołówce 
w Stryczowicach


