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W opinii wójta Krzysztofa Gajewskiego 
długość pożycia małżeńskiego jest także 
pochodną tego, że mieszkańcy wsi razem 
pracują, razem dzielą trudy życia z ziemi, 
co zbliża do siebie i daje przekonanie, że 
razem jest  łatwiej. –To dlatego w naszej, 
typowo rolniczej gminie mamy tyle Zło-

Mieszkańcy Gminy Waśniów

Przewodniczący Rady Gminy  
Mirosław Chamera 

Wójt Gminy Waśniów
Krzysztof Gajewski

Złote gody

Na zdjęciu: „złote” pary podczas 
mszy świętej w waśniowskim kościele

Pięćdziesiąt lat razem
Tegoroczną uroczystość jubileuszu Złotych Godów czyli 50 –o lecia 
pożycia małżeńskiego obchodziło 17 par, z których 16 zostało oficjal-
nie odznaczonych medalami przyznanymi przez Prezydenta rzeczpo-
spolitej Polskiej. –Z roku na rok mamy na terenie naszej gminy coraz 
więcej takich par, które wydają się coraz młodsze, a świadczy to o 
tym,  że ludzie starsi, także na wsi bardziej dbają o siebie –przyznaje 
Joanna Zajączkowska z Urzędu Gminy w Waśniowie.

Przed nami najpiękniejsze oraz najbardziej polskie i rodzinne pośród 
wielkich świąt – Boże Narodzenie, które od ponad dwóch tysięcy lat niesie 
miłość, radość i nadzieję na lepsze jutro, bardziej pomyślny Nowy Rok. 

Niechaj przyniesie Wam wszystko, co najlepsze, najcieplejsze i najbliższe 
sercu.

Niechaj będzie dla Was spełnieniem najskrytszych oczekiwań, czasem 
spokoju, zasłużonego odpoczynku ale i towarzyszącej sacrum zadumy nad 
wartościami, tak, jak czyni to w swym wierszu „Dlaczego jest święto Boże-
go Narodzenia?” ks. Jan Twardowski:

tych Godów –mówi i dodaje, że wszystkie 
te pary powinny stać się wzorem do na-
śladowania dla młodszych pokoleń, gdyż 
są przykładem wyjątkowo silnych więzi 
rodzinnych.
Uroczystościom Złotych Godów trady-

Na zdjęciu: takie jubileusze są 
najlepszym przykładem trwałych 
więzi małżeńskich

cyjnie towarzyszyła msza święta oraz 
odnowienie ślubów. Szesnaście par ode-
brało także prezydenckie odznaczenia, 
o które samorząd wnioskował do wojewo-
dy świętokrzyskiego.  

Na zdjęciu: jednym z gości Złotych Godów 
był przewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk

Na zdjęciu: poczęstunek dla 
zacnych jubilatów

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 
Dlaczego śpiewamy kolędy? 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. 
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
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Rocznica brata Alberta

Święto śniadania

Wniosek na halę

Jak podkreślił prowadzący obrady prze-
wodniczący Rady Gminy Mirosław Cha-
mera, ekologia jest obecnie bardzo ważnym 
elementem wychowania, gdyż służy naszej 
przyszłości.  Do rangi konkursu organiza-
torzy dostosowali atrakcyjność nagród, a 
wszystko to w obecności radnych, dyrek-
torów szkół, nauczycieli, rodziców oraz 
laureatów.  
W kategorii najmłodszej (klasy I-III szkoły 
podstawowej) pierwszą nagrodę odebrała 
Wiktoria Radomek z PSP w Mominie, 
którą przygotowała  Iwona Majcher, druga 
nagroda przypadła Agacie Graboń  z PSP 
w Waśniowie, której opiekunem była  Anna 
Kowalik, a trzecią Karolina Kucharska z 
PSP w Mominie, także podopieczna Iwony 

Ochotnicze Straże Pożarne, jak podkreślił 
obecny na zjeździe brygadier Robert Gru-
dzień, komendant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzy-
skim współcześnie są już bardzo dobrze 
wyposażone i przygotowane do działań w 
różnych warunkach. –Dziś każda z gmin 
na terenie powiatu ostrowieckiego posiada 
przynajmniej jedną jednostkę włączoną do 
krajowego systemu ratowniczo – gaśnicze-

Ważna ekologia

Obradowali druhowie

W obecności wojewody świętokrzyskiego 
Agaty Wojtyszek odbyła się w Schronisku 
Świętego Brata Alberta w Nowym Sko-
szynie odbyło się spotkanie jubileuszowe, 
upamiętniające 100 rocznicę śmierci pa-
trona. Twórca placówki, ksiądz Jan Mi-
kos przypomniał historię schroniska oraz 
drogę do świętości brata Alberta Chmie-
lowskiego. Naszą gminę reprezentowali: 
wójt Krzysztof Gajewski, przewodniczący 
Rady Gminy Mirosław Chamera, kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Janina Kamińska oraz członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich Skoszynianki.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśnio-
wie wzięła udział w ogólnopolskim progra-
mie, promującym … śniadanie.  Przedszko-
laki oraz uczniowie klas I-III przygotowali 
„zdrowe śniadanie, które daje moc…”. Na 
stołach, za radą nauczycieli, pojawiły się 
owoce i warzywa, nabiał oraz zdrowe pie-
czywo, a uczniowie przyrządzali kolorowe 
sałatki, „wesołe” kanapki o różnych kształ-
tach, wyciskali świeże soki owocowo-wa-
rzywne, usiąść do  wspólnego klasowego 
śniadania. Warto dodać, że wcześniej od-
był się cykl zajęć edukacyjnych, w trakcie 
których uczniowie przyswoili informacje  
o roli prawidłowego żywienia w oparciu o 
12 zasad zdrowego odżywiania opracowa-
nych przez Instytut Matki i Dziecka.

Gmina, która jest już w posiadaniu projektu 
i pozwolenia na budowę, złożyła wniosek o 
dofinansowanie budowy hali sportowej przy 
szkole w Mominie z pieniędzy Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego. Całość przedsięwzięcia 
ma kosztować 2,8 miliona złotych. Gmina 
liczy na uzyskanie dofinansowania na pozio-
mie 2,1 mln. Ranking zgłoszonych projek-
tów zostanie ogłoszony jeszcze w grudniu. 
Warto podkreślić, że obecnie dzieci i mło-
dzież ze szkoły w Mominie ma do dyspozy-
cji prowizoryczną salkę w piwnicy z filarem 
po środku.

Majcher.
W gronie uczniów klas IV-VI szkoły podsta-
wowej najwyżej oceniona została praca Sta-
nisława Nowackiego z PSP w Waśniowie, 
który jest podopiecznym Stelli Drożdżal, 
drugie miejsce zajął Maciej Kwiatkowski 
z PSP w Boleszynie, z którym pracowała 
Justyna Cichońska, a trzecie Wiktor Do-
mański także z PSP w Boleszynie, przygo-
towany przez Małgorzatę Cichacką
Wśród gimnazjalistów dwa pierwsze miej-
sca zajęli uczniowie z placówki w Wa-
śniowie Michał Budzisz i Katarzyna Zięba 
przygotowani przez Magdalenę Tokarską, 
trzecie przypadło Aleksandrze Kołbuc z 
gimnazjum w Mominie, którą opiekuje się 
Agnieszka Snopek.  
Gratulacje dla wszystkich!

Piękne nagrody  dla uczestników konkursu

Każda gmina ma jednostkę w krajowym systemie
Podczas zjazdu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim jednogłośnie na 
prezesa zarządu wybrany został wójt Krzysztof Gajewski. Delegatami na 
zjazd wojewódzki będą Władysław Ćwiek i Wojciech Fudalej. 

W trakcie sesji Rady Gminy odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla 
wyróżnionych uczestników konkursu „Z ekologią przez Góry Święto-
krzyskie”, który ogłosili Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska oraz samorząd gminy Waśniów.

go, co oznacza spełnienie szeregu wymo-
gów –tłumaczył brygadier Robert Grudzień, 
dodając że ten uprzywilejowany status ma w 
sumie 10 jednostek, z których dwie działają 
na terenie gminy Waśniów. –To już są jed-
nostki, na wyposażeniu których znajdują się 
tzw. „szczęki życia”, czyli rozpieraki do roz-
cinania karoserii samochodów lub wyważa-
nia drzwi oraz aparaty powietrzne oddecho-
we z czujnikami bezruchu, które informują o 
braku aktywności strażaka biorącego udział 
w akcji –wyjaśniał szczegóły wójt Krzysz-
tof Gajewski, dodając, że strażacy ochotnicy 
przeszkoleni są również do prowadzenia ak-
cji przedmedycznej, a ich przydatność „bo-
jowa” porównywalna jest z możliwościami 
jednostek zawodowych. –Ale najważniejsze 
jest to, że strażacy ochotnicy maja najbliżej 
do miejsc zdarzeń i mogą najszybciej podjąć 
akcję –zaznaczył.    

Na zdjęciu: nagrody w konkursie były 
wyjątkowo efektowne

Na zdjęciu: a duma i radość 
rozpierały wszystkich

Na zdjęciu: Zarząd Oddziału Powiatowego 
Ochotniczych Straży Pożarnych

Na zdjęciu: Ksiądz Jan Mikos z wojewodą 
świętokrzyskim Agatą Wojtyszek
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To był rok dróg

Kiedy ponad ćwierć wieku temu obej-
mował urząd, był najmłodszym wójtem 
w Polsce na samym starcie samorządu, 
który przejął w spadku po poprzedniej 
epoce mnóstwo problemów: na terenie 
gminy funkcjonował liczący 250 metrów 
(!) wodociąg łączący ujęcie z piekarnią 
i restauracją, a łączny wiek budynków 
szkolnych przekraczał tysiąc lat. –Przede 
wszystkim wszyscy uczyliśmy się samo-
rządu, czyli decydowania w własnych 
sprawach po blisko 50 latach gospodarki i 

Tegoroczna część inwestycji, która zosta-
ła najwyżej ocenia pośród 200 projektów 
nadesłanych do Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego,  obję-
ła odcinek od Jeżowa do Zajączkowic. 
–Zyskała takie uznanie, gdyż łączy dwie 
miejscowości i stanowi istotny skrót dla 
mieszkańców w połączeniu z centrum 
administracyjnym gminy –tłumaczy Syl-
wester Grakowski z Referatu Technicz-

Samorządowiec roku

Dobrze punktowane skróty

Mijający rok był rekordowym na te-
renie gminy Waśniów pod względem 
ilości wykonanych dróg. Samorząd po-
zyskał na ten cel 3 miliony złotych dofi-
nansowania, co pozwoliło na realizację 
blisko 30 zadań o łącznej długości 18,5 
kilometra. Wartość inwestycji drogo-
wych osiągnęła poziom 5,5 miliona zło-
tych.

Podstawą sukcesu były dobrze przygoto-
wane i uzasadnione wnioski o dofinanso-
wanie. –Dwa z nich: odcinek Witosławice 
– Nieskurzów oraz Nagorzyce – Jeżów – 
Zajączkowice zajęły w rankingach pierw-
sze miejsca, odpowiednio w ramach Na-
rodowego programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych i Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego –podkreśla 
Sylwester Grąkowski z Referatu Tech-
nicznego Urzędu Gminy. –Ponadto odci-
nek drogi łączący Grzegorzowice ze Starą 
Słupią zajął 3 miejsce, a grupa kolejnych 
kilku 19. Miejsce w gronie 200 projek-
tów zgłoszonych do PROW. Wszystko to 
za sprawą zebrania tych projektów, któ-
re tworzyły dobrze punktowaną ofertę, a 
były to głównie łączniki służące jak naj-
większej ilości mieszkańców lub instytu-
cjom użyteczności publicznej. 
Warto dodać, że samorząd starał się o 
pieniądze w każdym z możliwych źró-
deł. Poza wymienionymi już Narodowym 
Programem Przebudowy Dróg Lokalnych 
i Programem Operacyjnym Województwa 
Świętokrzyskiego gmina składały wnio-
ski do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych, do Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych, Agencji Własności 
Rolnej a także do własnego budżetu. –
Dzięki tym wszystkim staraniom jeszcze 
nie mieliśmy tak pomyślnego dla dróg 
roku –przyznaje Sylwester Grąkowski.

polityki nakazowo – rozdzielczej –wspo-
mina wójt Krzysztof Gajewski. –Nie było 
już tłumaczenia, że się nie da. Trzeba było 
skupić się na priorytetach i wyrównywać 
różnice, jakie dzieliły nas od innych gmi-
ny. Za najważniejszą na terenie typowo 
wiejskiej gminy uznaliśmy dostęp do 
wody, gdyż ludzie stali w kolejkach do 
zdrojów. Potem przyszła kolej na bazę 
oświatową i kolejne wyzwania. Najważ-
niejsze, że przez te wszystkie lata miałem 
ogromne szczęście do ludzi, od pracow-
ników urzędu, poprzez radnych w Radzie 
Gminy, Sejmiku Wojewódzkim, gdyż sam 
wójt niewiele może. Natomiast w dobrze 
zgranym zespole da się realizować nawet 
najbardziej trudne z zakładanych celów. 
Za to wszystko moim współpracownikom 
i mieszkańcom serdecznie dziękuję.   

Ćwierć wieku w służbie samorządu

Pierwsze miejsce na liście PROW
Budowa drogi łączącej Zajączkowice z Jeżowem doprowadziła do 
uzyskania bardzo wygodnego dla mieszkańców połączenia centrum 
gminy z terenami podgórskimi Nagorzyc, Roztylic czy Witosławic.

Wójt Krzysztof Gajewski uzyskał tytuł Samorządowca roku 2016 w ple-
biscycie czytelników „Echa Dnia”, którzy w połowie kadencji oceniali 
swoich wójtów, burmistrzów i prezydentów ramach akcji „Mała ojczy-
zna – duża sprawa”. Sukces to tym większy, że nie miał sobie równych 
zarówno na terenie powiatu ostrowieckiego jak województwa święto-
krzyskiego.

nego Urzędu Gminy i dodaje, że odcinek 
Jeżów – Nagorzyce został wykonany w 
roku 2014. –Dodatkowym argumentem 
był fakt, że prowadzi obok świetlicy wiej-
skiej, a na całej długości towarzyszy jej 
światłowód, ale najważniejszy jest koń-
cowy efekt, dzięki któremu mamy cały, 
bardzo dogodny i możliwie najkrótszy 
przejazd z nawierzchnią asfaltową od Wa-
śniowa aż do Witosławic.

Na zdjęciu: ocenę samorządowcom 
wystawili czytelnicy „Echo Dnia”

Na zdjęciu: wójt Krzysztof Gajewski 
podczas uroczystości wręczania 
tytułów na gali w Kielcach



Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu 

Gminy Waśniów na rok 2017 

Miejscowość
Miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Waśniów (Kunowska), Boleszyn, Dobruchna, Jeżów, 
Kotarszyn, Nosów, Nosów Kolonia, Pękosławice 
(do nr 26 i od nr 49), Piotrów, Sarnia Zwola 

4 2 6 8 4 1 5 2 4 4 6 6 

Grzegorzowice, Milejowice, Mirogonowice, 
Nagorzyce, Nowy Skoszyn, Roztylice, 
Witosławice, Wronów 

5 3 7 10 5 2 6 3 5 5 7 7 

Waśniów (Opatowska nr od 11 do 22), Boksyce, 
Garbacz, Janowice, Kraszków, Momina,
Sławęcice, Stryczowice, Worowice, Zajączkowice 

30 27 27 22 30 29 28 24 21 19 27 20

Waśniów (Młyńska, Opatowska do nr 10, Ostrowiecka, 
Rynek, Świętokrzyska, Zielona), Czajęcice, Czażów, 
Pękosławice (od nr 27 do 48), Prusinowice, Strupice, 
Śnieżkowice, Wojciechowice, Zagaje 
Grzegorzowskie 

31 28 28 24 31 30 31 25 22 20 28 22

Pojemniki należy w dniu wywozu wystawić przed posesję. Odbiór odpadów i surowców odbywa się od godziny 6.00. 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu 
Gminy Waśniów na rok 2017 

Miejscowość Data 
Waśniów (Kunowska), Boleszyn, Dobruchna, Jeżów, Kotarszyn, Nosów, Nosów 
Kolonia, Pękosławice (do nr 26 i od nr 49), Piotrów, Sarnia Zwola 

21.03.2017 
28.08.2017 

Grzegorzowice, Milejowice, Mirogonowice, Nagorzyce, Nowy Skoszyn, Roztylice, 
Witosławice, Wronów 

22.03.2017 
29.08.2017 

Waśniów (Opatowska nr od 11 do 22), Boksyce, Garbacz, Janowice, Kraszków, 
Momina, Sławęcice, Stryczowice, Worowice, Zajączkowice 

23.03.2017 
30.08.2017 

Waśniów (Młyńska, Opatowska do nr 10, Ostrowiecka, Rynek, Świętokrzyska, Zielona), 
Czajęcice, Czażów, Pękosławice (od nr 27 do 48), Prusinowice, Strupice, Śnieżkowice, 
Wojciechowice, Zagaje Grzegorzowskie 

24.03.2017 
31.08.2017 

Zużyty sprzęt RTV/AGD oraz wielkogabaryty należy wystawić przed posesję. Odbiór odbywa się od godziny 6.00. 

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie 
mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, 
dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp. Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju 
części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub 
spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, 
worki lub kartony z odpadami domowymi. 







Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu 

Gminy Waśniów na rok 2017 z miejsc trudnodostępnych 

Miejscowość
Miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Boleszyn III (1), Grzegorzowice (47, 48, 49, 60, 91, 92, 
93, 94, 99), Czażów I (18), Kotarszyn (6, 7, 8, 11, 13, 
15, 16, 17, 17a, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 68, 69, 70, 75, 76),
Nosów (32, 35), Nowy Skoszyn (35, 36, 60, 61, 62, 82, 
107, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118a, 119, 120, 121, 
122, 124, 126, 127, 128, 155), Pękosławice (2, 30, 31, 
32, 34, 36), Sarnia Zwola (2, 51, 52, 52a), Wronów (17, 
18, 58, 59)

26 23 23 26 25 26 24 28 26 23 23 22

Boksyce (1, 2, 3, 4, 27, 28, 31, 32), Czajęcice (42, 43, 
44, 45, 46, 51), Dobruchna (20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 
31, 32, 33), Garbacz (41a, 56, 99), Jeżów (48, 53, 54, 
55), Momina (1, 2, 4, 42), Milejowice (20, 22, 23),
Nagorzyce (24) Roztylice (24), Sławęcice (5, 6, 34),
Stryczowice (3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 54, 55, 57),
Śnieżkowice (41, 43, 50, 52, 53, 54), Witosławice (44),
Zajączkowice (60, 61, 61a)

2 
i 

27
24 24 27 26 27 25 29 27 24 24 27

Pojemniki należy w dniu wywozu wystawić przed posesję. Odbiór odpadów i surowców odbywa się od godziny 6.00. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Waśniów w roku 
2017 miejsca trudnodostępne 

Miejscowość Data 
Boleszyn III (1), Grzegorzowice (47, 48, 49, 60, 91, 92, 93, 94, 99), Czażów I (18),
Kotarszyn (6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 17a, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 68, 69, 70, 75, 76), Nosów 
(32, 35), Nowy Skoszyn (35, 36, 60, 61, 62, 82, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118a, 119, 
120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 155), Pękosławice (2, 30, 31, 32, 34, 36), Sarnia Zwola (2, 
51, 52, 52a), Wronów (17, 18, 58, 59)

23.03.2017 
28.08.2017 

Boksyce (1, 2, 3, 4, 27, 28, 31, 32), Czajęcice (42, 43, 44, 45, 46, 51), Dobruchna (20, 21, 22, 
23, 24, 26, 30, 31, 32, 33), Garbacz (41a, 56, 99), Jeżów (48, 53, 54, 55), Momina (1, 2, 4, 42),
Milejowice (20, 22, 23), Nagorzyce (24) Roztylice (24), Sławęcice (5, 6, 34), Stryczowice 
(3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 54, 55, 57), Śnieżkowice (41, 43, 50, 52, 53, 54), Witosławice 
(44), Zajączkowice (60, 61, 61a)

24.03.2017 
29.08.2017 

Odpady wielkogabarytowe należy w dniu wywozu wystawić przed posesję. Odbiór odpadów i surowców odbywa się od godziny 
6.00.

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie 
mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, 
dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp. Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju 
części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub 
spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również opony, części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady 
ogrodowe, worki lub kartony z odpadami domowymi. 
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Na projekt, który zajął pierwsze miejsce na 
liście zgłoszonych do Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych, przezna-
czonych zostało 1,2miliona złotych, z któ-
rych połowa pochodziła z dofinansowania. 
Pozwoliło to na wykonanie ponad 3 kilo-
metrowej drogi o szerokości 6 metrów oraz 
towarzyszącej jej infrastruktury. –Dużo 
uwago poświęcone zostało bezpieczeństwu, 
które zapewniają między innymi wykonane 
wzdłuż przepustów, chodnika czy w zani-
żeniach terenu barierki energochłonne oraz 
oznakowanie –mówi Sylwester Grąkowski 
z Referatu Technicznego Urzędu Gminy. 
–Na trwałość wykonanych prac ziemnych 

Pieniądze na usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych pochodzą z MSWiA i są przy-
znawane na wniosek samorządu po zaak-
ceptowaniu przez komisję wojewódzką, 
która bada jego zasadność. W mijającym 
roku uznanie w oczach urzędników zna-
lazły wnioski z lat 2013 – 2014, a jeden 
nawet z 2011. –Są to różne drogi i różne 

Asfalt na przełęczy

Nie tylko szutrówki

powinny mieć wpływ ażurowe płyty i be-
tonowe korytka wzmacniające rowy oraz 
przepusty z rur do odprowadzania wody, 
która wiosną lub po gwałtownych opadach 
deszczu spływa z Góry Witosławskiej.
Droga, która prowadzi przez Przełęcz 
Karczmarską stanowi bardzo dogodne połą-
czenie z sąsiednia gminą Baćkowice i otwie-
ra nowe możliwości do uprawiania turystyki 
rowerowej. Warto dodać, że w ramach reali-
zacji projektu wygląd zmieniło także cen-
trum Witosławic, które obecnie jest wyło-
żone kostkę brukową, odwodnione i dobrze 
oznakowane.

Wygodny skrót do Baćkowic

Usuwają skutki klęsk żywiołowych

Droga Nagorzyce - Witosławice – Nieskurzów prowadząca przez Prze-
łęcz Karczmarską na teren gminy Baćkowice doczekała się uroczyste-
go otwarcia. Jej realizacja może stanowić wzór dla rozwiązań projekto-
wych stosowanych w terenach podgórskich i objętych ochroną.

Kolejnych kilka odcinków dróg na terenie gminy zostało wyremontowa-
nych dzięki pozyskaniu pieniędzy na usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych. –Planowaliśmy pięć, ale dzięki dobremu układowi przetargów i 
niskim cenom udało się dołożyć jeszcze trzy i w sumie zrealizowaliśmy 
osiem odcinków, do których uzyskaliśmy 1,2 miliona złotych dofinan-
sowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji –wyjaśnia 
Sylwester Grąkowski z Referatu Technicznego Urzędu Gminy.

ich odcinki oraz rowy, przepusty czy zjaz-
dy, które uległy zamuleniu, podmyciu bądź 
zniszczeniu najczęściej w wyniku nawal-
nych deszczów i gwałtownego spływu 
wód –tłumaczy szczegóły Sylwester Grą-
kowski, dodając, że obecnie wykorzysty-
wanie pieniędzy z MSWiA nie polega na 
naprawianiu rozmywanych szutrówek ale 
przynosi bardziej trwałe inwestycje, a tam, 
gdzie tego wymaga sytuacja, samorząd 
dokładał do przyznanego dofinansowania 
pieniądze z własnego budżetu. –W ten spo-
sób na przykład w Sławęcicach nakładka 
asfaltowa została wzmocniona siatką z po-
liwęglanu, powstają także nowe zjazdy, za-
bezpieczenia skarp w gabiony czy bariery 
energochłonne –wylicza. 

Na zdjęciu:  szereg rozwiązać zastosowa-
nych przy budowie tej drogi budzi uznanie

Na zdjęciu:  uroczyste otwarcie drogi 
łączącej gminę Waśniów z sąsiednią 
gminą Baćkowice  
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Wymieniamy kosze 
na odpady

Bliżej do sąsiadów

Firma Remondis wygrała przetarg  i po-
wróciła na teren gminy jako odbiorca 
odpadów komunalnych. –Spółka Ekom, 
która wygrała nieznacznie poprzedni 
przetarg, nie do końca spełniała nasze 
oczekiwania –mówi Marek Kołodziń-
ski, kierownik Referatu Technicznego 
Urzędu Gminy. –Mieliśmy wątpliwości 
co do rzeczywistego efektu ekologicz-
nego przy odbiorze segregowaniu od-
padów. Poza tym o ile odbiór  odpadów 
komunalnych wzdłuż głównych szlaków 
komunikacyjnych nie budził zastrzeżeń, 
tak przy bocznych drogach prowadzą-
cych do oddalonych przysiółków poja-
wiały się uwagi. Do tego doszły głosy 
mieszkańców, którzy z usług Ekomu nie 
byli zadowoleni. Mamy więc nadzieję, że 
spółka Remondis, która już działała na 
terenie naszej gminy i byliśmy z jej usług 
zadowoleni, przywróci poczucie dobrej 
współpracy w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych.
Obecnie trwa wymiana pojemników. 
Ekom zabiera swoje, a Remondis rozwozi 
w zależności od liczby domowników albo 
jeden duży i jeden mały albo dwa małe. 
Harmonogram wymiany znajduje się na 
stronie www.wasniow.pl. 

Dzięki dofinansowaniu z Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego wykonany został półkilometrowy, 
asfaltowy odcinek drogi łączącej Grze-
gorzowice ze Starą Słupią. –Dla naszych 
mieszkańców droga stanowi znaczące 
ułatwienie dojazdu do pól –wyjaśnia 
szczegóły Sylwester Grąkowski z refe-
ratu Technicznego Urzędu Gminy. –Na-
tomiast od strony Starej Słupi tworzy 
sąsiadom wygodne połączenie z terenem 
naszej gminy oraz kościołem w Grzego-
rzowicach.
Łączna wartość wyasfaltowanego odcin-
ka wyniosła nieco ponad 100 tys. złotych. 

Samorząd, który przejął nieruchomości, 
odbył spotkanie z mieszkańcami i przy-
stąpił do inwestycji. Nowa nawierzchnia 
asfaltowa już została wykonana. –Dalsze 
kroki będą dotyczyły wodociągu, który 
pochodzi z lat 70-ych i wymaga wymia-
ny –dodaje wójt Gajewski. –Planujemy 
także wybudowanie oczyszczalni ście-
ków o przepustowości do 20 metrów sze-
ściennych na dobę, gdyż z jednej strony 
zaspokoi lokalne potrzeby, a z drugiej nie 
wymaga stworzenia strefy ochronnej.
Na osiedlu w Mirogonowicach powstaną 
także chodniki i parkingi, a teren wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych zostanie zago-
spodarowany. –Dla tego miejsca to otwar-
cie okna na świat –zaznacza wójt Gajew-
ski. 

Wyróżnienie dla gminy Waśniów doty-
czyło całości oferty, na którą złożyły się 
zarówno różne formy spędzania czasu, 
jak i dbałość o przekazywanie treści do-
tyczących bezpieczeństwa i zasad bez-
piecznego zachowania w różnych miej-
scach i okolicznościach. –Poza zajęciami 
artystycznymi sportowymi, wycieczkami 
czy wyjazdami na basen prowadzone były 
zajęcia z przepisów ruchu drogowego 
przygotowujące do egzaminu na kartę ro-
werową –wylicza Marzena Karcz, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 
Waśniowie. –Były spotkania z przedstawi-
cielami policji, straży pożarnej, a także za-
jęcia dotyczące bezpiecznego zachowania 
nad wodą. To wszystko złożyło się na ob-
raz bezpiecznego spędzania wakacje przez 
pozostające pod naszą opieka dzieci.

Nowe życie osiedla

Drukarka za …
bezpieczeństwo

Warto dodać, że na prace związane z re-
witalizacją osiedla gmina otrzymała do-
finansowanie z Agencji Nieruchomości 
Rolnych w wysokości 90% wartego po-
nad 400 tys. złotych przedsięwzięcia. 

Mirogonowice zmieniają wygląd

Tematyka wakacyjnych spotkań 
wyróżniona

Osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w Mirogonowicach docze-
kało się nowego otwarcia. –Podjęcie prac było możliwe dopiero po 
przejęciu dróg i infrastruktury od Agencji Nieruchomości Rolnych w 
Rzeszowie, która była ich właścicielem, więc drogi miały charakter 
wewnątrzzakładowych, na których gmina nie może ponosić nakła-
dów –wyjaśnia szczegóły wójt Krzysztof Gajewski. 

Wakacyjna oferta wypoczynku dla dzieci, jaką przygotował samorząd 
przy wsparciu KRUS-u została wyróżniona w XIV edycji konkursu „Po-
móż dzieciom spędzić bezpiecznie wakacje” organizowanego przez 
Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz urzędy 
marszałkowski i wojewódzki.

W sumie z wakacyjnej oferty skorzysta-
ło na terenie gminy Waśniów ponad 200 
dzieci, o które zadbali Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu, dyrekcje szkół, samo-
rząd oraz KRUS.

Na zdjęciu: osiedle w Mirogonowicach 
ma już nową drogę

Na zdjęciu: wójt Krzysztof Gajewski 
z nagrodą za wyjątkowo „bezpieczne” 
wakacje zorganizowane dla dzieci 
z terenu gminy Waśniów
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Wyrosną następcy 
Karola Bieleckiego

Czerwony kapturek 
zawitał do szkoły

Dzień badmintona

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wa-
śniowie przystąpiła do Świętokrzyskiego 
Programu Wspierania Rozwoju Aktyw-
ności Fizycznej –Horyzonty Aktywno-
ści Fizycznej – Dziecięca Piłka Ręczna. 
Program realizują Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego i Świę-
tokrzyskie Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli przy wsparciu klubu Vive Tau-
ron Kielce, aktualnego triumfatora ligi 
mistrzów. W inaugurującej program kon-
ferencji w Kielcach, z której przywieźli 
również  piłki, bramkę oraz pomoce do 
nauki gry w piłkę ręczną,  udział wzięli  
dyrektor Bożena Grzesik oraz nauczycie-
le  Anna Kowalik i Ksenia Smuga. 

W sali kolumnowej w Gminnym Centrum 
Sportowo-Edukacyjnym w Waśniowie 
miał miejsce spektakl Teatru Lalki i Ak-
tora „Kubuś” z Kielc „O Wilku i Czerwo-
nym Kapturku” oraz warsztaty z aktorem. 
Na Sali zjawiło się ponad dwieście malu-
chów z klas I – III ze szkół w Boleszynie, 
Mominie, Nowym Skoszynie, Waśnio-
wie oraz z przedszkola „Z Uśmiechem” 
w Waśniowie.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Wa-
śniowie  odbył się Świętokrzyski Dzień 
Badmintona  W hali sportowej rozegrane 
zostały turniej oraz konkursy. Atrakcją 
był towarzyski mecz rodzice – uczniowie.
W kategorii dziewcząt klas starszych 
I miejsce zajęła Roksana Mazurek, która 
wyprzedziła Klaudię Kwasek i Gabrielę 
Pacochę. W kategorii chłopców wygrał 
Przemysław Pukosz przed Mateuszem 
Strawczyńskim i Dominikiem Sarną. 
Wśród najmłodszych w rzucie na odle-
głość lotką wygrali  Zuzanna Iwan i Mak-
symilian Nowacki, wyprzedzając  Kacpra 
Cichońskiego i Błażeja Nowaka. W rzucie 
lotką do celu  najlepsza okazała się Na-
talia Loranta przed Justyną Turek i Bła-
żejem Nowakiem. W konkurencji: ilość 
podbić lotki  wygrał Jan Gajewski, a za 
nim uplasowali się Michał Bis i Wiktoria 
Sitek. Towarzyski mecz z rodzicami  ro-
zegrali: Michał Bis, Adrian Loranty, Kac-
per Wziątek i  Blanka Bugajska. 

Na zdjęciu: dla seniorów wystąpił 
Zespół „Miniaturka”

Liczba chętnych przekroczyła 40 osób

Tańczył i bronił na bramce

Podczas tegorocznych obchodów dla se-
niorów zaprezentował się Zespół Minia-
turka, a wójt Krzysztof Gajewski urządził 
konkurs z wiedzy o …gminie. Wszyscy 
otrzymali upominki i uczestniczyli w za-
bawie. –Dla nas ważne jest nie tylko to, 
że przyjmują zaproszenie i mają ochotę 
systematycznie spotykać się w Dniu Senio-
ra, ale przede wszystkim cenimy sobie ich 
obecność w ośrodku na co dzień –dodaje 
Marzena Karcz, podkreślając, że grupka 
aktywnych liczy 11 – 15 osób i podczas 
cotygodniowych zajęć robi cuda. –Wzo-

–Zaczynaliśmy od małej grupki, licząc 
najwyżej na kilkanaście chętnych osób, a 
dziś mamy ich ponad czterdzieści w dwóch 
grupach –potwierdza dyr. placówki Marze-
na Karcz.
Na zajęcia plastyczne uczęszczają dzieci 
w wieku od 6 do 12 lat. –Ćwiczą bardzo 
różne techniki od malarstwa i rysunku pod 
pracę w glinie i modelinie, a efekty tych 

Święty Mikołaj zawitał między innymi 
do hali sportowej. -Zaproszony na rytmi-
kę tańczył razem z uczestnikami zajęć, a 
jako gość młodych sportowców stanął na 
bramce i bronił strzały –wyjaśnia Marze-
na Karcz, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu, dodając, że z tej okazji 

Seniorzy potrafią się bawić

Plastyka pochłonęła wszystkich

Spotkania z Mikołajem

rując się na sztuce ludowej tworzą stroiki 
i tradycyjne ozdoby, w tym niesamowite 
„pająki” –wylicza Marzena Karcz. –Po-
pisują się umiejętnościami kulinarnymi, 
wędrują w kijkami, jeżdżą na wycieczki, a 
więc starają się jak najlepiej wykorzystać 
swój wolny czas, by rozwijać się i dawać 
taką szansę innym.  
W Dniu Seniora uczestniczą mieszkańcy 
z terenu całej gminy, w cotygodniowych 
zajęciach raczej ci, którzy mają bliżej do 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Na zdjęciu: seniorzy z terenu gminy 
Waśniów tworzą dość liczne grono

Aktywnie w trzecim wieku
Blisko pół setki seniorów spotkało się z okazji Dnia Seniora. –Grupa, 
które spotyka się okolicznościowo liczy ponad 40 osób i systema-
tycznie rośnie –mówi Marzena karcz, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Waśniowie.

Wyjątkowym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczne 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, które prowadzi Bożena Sergiel. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wraz z Gminna Komisją Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych „zatrudnili” wyjątkowego Mikołaja, który 
zamiast tradycyjnego worka i pytań o to, czy byli grzeczni, zapropono-
wał dzieciom i młodzieży wspólną zabawę i słodki poczęstunek. 

wysiłków są imponujące –dodaje Marzena 
Karcz, zaznaczając, że ponieważ zajęcia 
odbywają się w późnych godzinach popo-
łudniowych i wieczornych, z dziećmi przy-
jeżdżają rodzice, którzy także wciągnęli 
się w wykonywanie stroików na kiermasz, 
mając przy tym znakomite pomysły i mło-
dzieńczą inwencję twórczą. 

został także zorganizowany turniej miko-
łajkowy. 
W sumie słodki poczęstunek od aktyw-
nego św. Mikołaja trafił do ponad dwustu 
dzieciaków, które uczestniczą w zajęciach 
organizowanych przez GOKiS. 
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Kiermasz Świąteczny
Wójt Gminy Waśniów Krzysztof 

Gajewski
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

w Waśniowie
Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 
w Waśniowie

 zapraszają mieszkańców i gości 
na

KIERMASZ 
ŚWIĄTECZNY                   

18 grudnia 2016 (niedziela) 
11:00 - 15:00

Gminne Centrum 
Sportowo-Edukacyjne w Waśniowie

Organizatorzy zapewniają
- bogaty wybór niepowtarzalnych, 

ręcznie wykonanych stroików 
świątecznych, ozdób choinkowych 
i wszelkich dekoracji świątecznych

- szeroki wybór potraw 
świątecznych do posmakowania

- udział w świątecznym turnieju z 
przeszkodami

- ciekawe prezentacje nawiązujących 
do tradycji Świąt Bożego Narodze-
nia przygotowane przez uczniów, 
przedstawicieli instytucji i 
członków organizacji społecznych 
z terenu gminy Waśniów.

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

Powiatowa stolica piłki siatkowej
Waśniów ma III ligę

Zaczęli od spotkań towarzyskich
Siatkarskie spotkania rozpoczęły się pięć lat 
temu. –Nie było co robić wieczorami, więc 
postanowiliśmy spotykać się regularnie, by 
pograć w piłkę nożną i siatkową –wspomina 
Janusz Bugajski. –Ostatecznie zwyciężyła 
piłka siatkowa, gdyż jest mnie urazowa. 
Towarzyskie spotkania doprowadziły do 
powstania amatorskiego zespołu, który za-
czął regularnie i z sukcesami pojawiać się 
na turniejach w Baćkowicach, Łagowie, 
Nowej Słupi i Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Siatkarskim zapaleńcom to jednak nie wy-
starczyło.
IV liga
Rok temu pojawił się wsparty finansowo 
przez gminę pomysł zgłoszenia drużyny 
do rozgrywek IV ligowych.  –Kiedy zgła-
szaliśmy zespół, zacząłem rozglądać się za 
zawodnikami, którzy by mieli już pewne 
umiejętności niezbędne do rywalizowania 
w lidze –wyjaśnia Janusz Bugajski. –Wciąż 
bazując na siatkarzach z terenu naszej gmi-
ny, udało się zmontować zespół, który pod-
jął wyzwanie.
GOKiS Waśniów przez ligę przeszedł jak 
burza, ponosząc tylko jedną porażkę z Czar-
nymi Połaniec, co dało ostatecznie drugie 
miejsce w tabeli i prawo do gry w barażach 
o III ligę. Rywalem był zespół z wyższej  
klasy rozgrywkowej 7 NT Jędrzejów, który 
dwukrotnie, po wyjątkowo wyrównanych 
i zaciętych bojach okazał się lepszy w sto-
sunku 3:2, ale … po wakacjach nie zgłosił 
się do rozgrywek.

Na zdjęciu: zespół GOKiS, który dzielnie 
walczył z AZS UJK Kielce

Zespół GOKiS Waśniów jest jedyną męską drużyną siatkarską na te-
renie powiatu ostrowieckiego, która występuje w rozgrywkach III ligi. 
–Nikt w powiecie wyżej od nas nie gra –podkreśla Janusz Bugajski, 
który wraz z Piotrem Ogonowskim rozkręcili na terenie gminy Wa-
śniów zainteresowanie tą dyscypliną sportu.

III liga
Wiadomość o wycofaniu się rywala i tym 
samym o awansie GOKiS do III ligi do-
tarła do Waśniowa 20 września. –Zespół, 
który go wywalczył, był zdekompletowany 
–tłumaczy szczegóły Janusz Bugajski. –Za-
wodnicy mieli aspiracje, by grać w wyższej 
klasie rozgrywek, więc po barażach odeszli 
do innych klubów. Po naradzie z wójtem 
doszliśmy jednak do wniosku, że należy 
spróbować i od września rozpoczęliśmy 
kompletowanie zespołu niemal od podstaw.
Dzięki kontaktom z drużynami ligowymi 
i amatorskimi udało się  stworzyć drużynę, 
która po raz pierwszy w dziejach gminy 
wystartowała do rozgrywek III ligowych. 
Początek był trudny. Rywale z górnej czę-
ści tabeli okazali się wymagający i trzeba 
było przełknąć gorycz kilku porażek. –Zro-
biliśmy więc drugi krok, zatrudniając od-
powiedniego trenera Wojciecha Gawrona 
–podkreśla Janusz Bugajski. –Efekt zajęć 
był taki, że urwaliśmy pierwszego seta bar-
dzo dobremu zespołowi AZS Politechnika 
Świętokrzyska. Przed nami jeszcze kilku 
rywali z dolnej części tabeli oraz cała rudna 
rewanżowa, wiec jestem dobrej myśli i wie-
rzę, że praca z trenerem i wyeliminowanie 
błędów taktycznych oraz poprawa techniki 
przyniosą efekty.

Waśniów żyje siatkówką
Zainteresowanie piłką siatkową to nie tylko 
kibice na trybunach ale przede wszystkim 
zaangażowanie młodzieży. –Chętnie przy-
chodzą na treningi a najlepszym dowodem 
jest to, że w pierwszym zespole gra gimna-
zjalista Amadeusz Mazur, natomiast  inny 
nasz wychowanek Kuba Majewski na co 
dzień jest zawodnikiem IV ligowego SMS 
Ostrowiec –dodaje Janusz Bugajski.  

Na zdjęciu: mecze na trzecioligowym 
poziomie dostarczają wielu emocji

Na zdjęciu: dobrym duchem zespołu 
jest wójt Krzysztof Gajewski


