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Bieżący rok 2021 jest dla wspólnoty wąchockich 
mnichów rokiem jubileuszowym. 

21 listopada Opactwo Cystersów obchodzić będzie 
70. rocznicę powrotu cystersów do Wąchocka. 

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 250 000 zł 

zostało przyznane naszemu opactwu na prace 
konserwatorskie elewacji oraz remont hełmu wieży 

Rakoczego.

Budowę obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42
Rusza pierwsza w województwie świętokrzyskim inwestycja
w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. 
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 Budowa nowego ośrodka zdrowia w Wąchocku
kwotę około 3 000 000 zł. Pozostałe koszty gmina 
sfinansuje ze środków własnych. Planowany kilka lat 
temu kapitalny remont oraz rozbudowa istniejącego 
budynku ośrodka zdrowia w Wąchocku zostały zarzucone 
ze względu na koszt i ograniczenia wynikające ze stanu 
pierwotnego. Na niekorzyść tego przedsięwzięcia 
przemawiał również fakt, że remont budynku musiałby 
być przeprowadzony przy całkowitym jego zamknięciu na 
okres około roku, co było i jest niemożliwe
 z wynikającego w takiej sytuacji braku dostępu do 
leczenia dla Mieszkańców gminy.Nowy ośrodek zdrowia 
jest odpowiedzią na społeczne oczekiwania Mieszkańców. 
Parterowy, przyjazny dla osób niepełnosprawnych i 
starszych budynek posiadać będzie wydzieloną część na 
potrzeby rehabilitacji. Przeznaczona obecnie na PSZOK 
działka przy ulicy Błonie zostanie zagospodarowana 

W spotkaniu, w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock, parkingami, zielenią oraz oświetleniem. Wskazana 
dotyczącym inwestycji na terenie naszej gminy, które lokalizacja ułatwi dostęp do służby zdrowia Mieszkańcom 
odbyło się 11 lutego 2021 r. udział wzięli: Pani Poseł z północnej części miasta oraz z Marcinkowa jednocześnie 
Agata Wojtyszek, Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, odciążając od ruchu rynek. W planach jest również 
Jarosław Samela, Adrian Malinowski Przewodniczący rozbudowa oświetlenia ulicy Błonie oraz dodatkowe 
Rady Miejskiej w Wąchocku oraz Wiceprzewodniczący mijanki i poszerzenia tej drogi.Aktualnie został zakupiony 
Rady Miejskiej: Mirosław Jaźwiec i Sylwester Rudzki. gotowy projekt budynku, zostanie ogłoszony przetarg na 
Debata dotyczyła inwestycji, które Gmina Wąchock będzie dostosowanie budynku oraz zagospodarowanie działki. Po 
mogła realizować w bieżącym oraz następnym roku uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszone 
kalendarzowym. Część z nich będzie możliwa dzięki postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. 
uzyskanemu wsparciu finansowemu Liczymy, że w tym roku uda się doprowadzić budynek do 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tych stanu surowego, natomiast przewidywany koniec robót i  
środków gmina ma możliwość skorzystać już po raz otwarcie ośrodka nastąpić ma w roku przyszłym. Każdy
kolejny. Z pierwszej puli 500 000 zł zrealizowano długo z biorących udział w spotkaniu wyraził podziękowania w 
oczekiwaną, kompleksową przebudowę łazienek kierunku Pani Poseł Agaty Wojtyszek, która angażuje się 
w szkole podstawowej w Parszowie oraz dofinansowano osobiście w sprawy inwestycyjne na terenie naszej gminy. 
zakup nowego wozu bojowego dla OSP w Wielkiej Wsi. Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, Jarosław Samela 
Budowa nowego ośrodka zdrowia w Wąchocku aktualnie podkreślił, że pomimo różnic w poglądach politycznych 
jest jednym z inwestycyjnych priorytetów. Na ten cel, z współpraca z Panią Poseł przebiega owocnie  i z korzyścią 
wyżej wymienionego programu, gmina uzyskała środki w dla mieszkańców.
wysokości 1 800 000 zł. Szacowany całkowity koszt 
budowy i adaptacji całego obiektu będzie opiewać na 

Szczepienia przeciw Covid-19 – Gmina Wąchock

Narodowy Program Tygodniowy limit dawek szczepionki wynosi 30 i tylko 
Szczepień służy tylu pacjentów może zostać zaszczepionych. O kwalifikacji 
zaplanowaniu pacjenta do jej podania decyduje lekarz. Na chwilę obecną 
działań, które mają wszystkie terminy na szczepienia do końca marca 2021 są 
zagwarantować już zajęte, włączając w to terminy konieczne do podania 
przeprowadzenie drugiej dawki szczepionki. Aura nie sprzyja wychodzeniu 
bezpiecznych z domu, zwłaszcza osobom starszym, dlatego zachęcamy 
i skutecznych ze skorzystania z pomocy. 
szczepień wśród Osoby, które mają problem z dotarciem do punktu 

obywateli Polski, w tym także Mieszkańców naszej gminy. szczepień, mają możliwość umówienia transportu, którym 
Szczepienia przeciwko Covid-19 w Ośrodku Zdrowia im tą czynność umożliwi.
 w Wąchocku rozpoczęły się 25 stycznia br. Działania te Umówienie transportu od poniedziałku do piątku w 
nie wpływają znacząco na pracę placówki. Druga tura godz. 8:00 – 15:00:
szczepień Mieszkańców z terenu Gminy Wąchock Sekretarz Gminy Wąchock
rozpoczęła się 17 lutego 2021 r.  Pierwsza tura osób z grup Barbara Derlatka
70+ i 80+ przebiega bezproblemowo. Podanie szczepionki tel. 604-501-360
możliwe jest dzięki zarejestrowaniu tych osób w placówce, Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Wąchock
zapisaniu przez infolinię Narodowego Programu tel. 41 273-61-30
Szczepień 989, bądź przez portal pacjent.gov.pl. 
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Styczniowa sesja Rady Miejskiej w Wąchocku
stołówki.  Podziękowania w imieniu rodziców uczniów ze 29 stycznia 2021 r. odbyła się XXVI Sesja Rady 
Szkoły w Parszowie przekazała wiceprzewodni-cząca Rady Miejskiej w Wąchocku. Obrady prowadził przewodniczący RM 
Rodziców  Marzena Zdzymira.  Adrian Malinowski. W sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta i 
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock oraz Przewodniczący Gminy Wąchock Jarosław Samela,  sołtysi i przewodniczący  
Rady Miasta, Pan Adrian Malinowski złożyli sprawozdania ze Zarządów Osiedli, skarbnik  Gminy Beata Franczyk, dyrektor 

swojej działalności z okresu pomiędzy sesjami. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Parszowie Barbara Gajewska i  
Pana Burmistrza dotyczyło:wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w 
– uczestnictwa w zgromadzeniu przedsiębiorców w PWiKParszowie Marzena Zdzymira, dyrektor MGOK Marian Susfał. 
 w Starachowicach, podpisania umowy służebności przesyłu Gościem specjalnym była  Pani Poseł na Sejm RP Agata 
PGE dla nowo budowanego przez dewelopera osiedlaWojtyszek. W swoim przemówieniu Pani Poseł podkreśliła 
 w Ratajach, spotkania z dyrektorem Samorządowego Zakładu ważność przebiegającej sesji, w wyniku której uchwalone 
Opieki Zdrowotnej w temacie przebiegających na terenie zostaną rozwiązania finansowe mające wpływ na lepsze życie 
Gminy Wąchock szczepień przeciwko Covid-19, tematów mieszkańców naszej gminy. Zmiany dotyczą m.in. budowy 
bieżących tej jednostki oraz omówieniu planów budowy nowego Ośrodka Zdrowia w Wąchocku. Gminnym wnioskiem 
nowego Ośrodka Zdrowia,do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinanso-
– wydanie szeregu zarządzeń między innymi w sprawie zmian wanie budowy ośrodka Pani Poseł interesowała się osobiście. 
w budżecie Miasta i Gminy Wąchock na rok 2021, Ostatecznie z wnioskowanych 2 400 000 Gmina Wąchock 
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi uzyskała1 800 000 zł. Wyraziła także swoje zadowolenie
projektu zmiany „Programu współpracy Gminy Wąchock  z pomyślnego przebiegu programu „100 obwodnic”,
z organizacjami pozarządowymi, powołania Gminnego Biura  w wyniku którego budowana będzie obwodnica Parszowa 
Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu i Wąchocka oraz poprzedniego dofinansowania w kwocie 500 
Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r., realizacji 000 zł z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji 
pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Wąchock Lokalnych, z którego nasza gmina dofinansowała remont 
w 2021 r., ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów sanitariatów  w szkole w Parszowie oraz nowy wóz bojowy 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, Renault dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi. 
w tym składania dokumentów do przedszkola, oddziałów Podziękowała również i pogratulowała radnym owocnej 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas współpracy i zapowiedziała chęć dalszych wspólnych działań 
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wąchock.  Radni przyjęli sprawozdania z prac komisji RM, 
podjęli  uchwały: umożliwiającą dzierżawę działek gminnych 
przez dotychczasowych dzierżawców,  uchwałę dotyczącą 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock 
Po wejściu w życie tej uchwały będzie możliwe formalne 
finansowanie z budżetu gminy kastracji i sterylizacji naszych 
pupili. Ważną i jednogłośnie przyjętą przez Radę Miejską 
uchwałą był projektu w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2021 rok, który szczegółowo przybliżyła Skarbnik UMiG w 
Wąchocku, Pani Beata Franczyk. Najważniejszym elementem 
uchwały było wprowadzenie finansowania budowy nowego 
budynku ośrodka zdrowia z dofinansowania otrzymanego z 
Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Dodatkowo 

z przedstawicielami naszej małej ojczyzny. 
zostały wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne: Budowa 

Za zaangażowanie Pani Poseł w sprawy i tematy ważne dla 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul... Rzecznej w 

Gminy Wąchock Poseł Agacie Wojtyszek podziękował pan 
Parszowie na kwotę 370 000 zł, wykonanie izolacji ścian 

Burmistrz Jarosław Samela oraz radni Rady Miejskiej. 
piwnic części budynku ZPO w Wąchocku na kwotę 120 000 zł. 

Głos zabrała również Dyrektor SP w Parszowie Barbara 
Przeznaczono również 20 000 zł na wykonanie dokumentacji 

Gajewska, która w imieniu całej społeczności szkolnej 
adaptacji części parteru budynku ZPO w Wąchocku na 

serdecznie podziękowała wszystkim zaangażowanym za pomoc 
przedszkole oraz przeznaczono 30 000 zł na remont chodnika 

w realizacji projektu, jakim był remont łazienek, kuchni i 
w Wielkiej Wsi (droga Wielka Wieś – Kopalnia). 

Dookoła Wąchocka nr 1(25) - kwiecień 20214



Zadania inwestycyjne wieloletnie
W ramach zadań wieloletnich w bieżącym roku przewidziana 
jest realizacja trzech zadań: budowa ulicy Słonecznej w 
Wąchocku (w chwili obecnej wykonywana jest dokumentacja 
techniczna), budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew 
1320/19 w Wielkiej Wsi oraz przebudowa drogi wewnętrznej na 
działce o nr ew. 655 w Marcinkowie (wykonana dokumentacja).

Zadania inwestycyjne roczne
W ramach zadań rocznych planowane są do wykonania 
dokumentacje techniczne dwóch dróg w Ratajach: budowa 
(przebudowa) Drogi do Lipia  oraz budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074.

Zadania pozostałe
Planowane w ramach wydatków bieżących większe zadania: z funduszu sołeckiego realizowane będą zakup i 
montaż korytek krytych odwadniających w rowie przy przysiółku Betlejem (od domu nr 322a do końca działki przy 
domu o nr 325) oraz utwardzenie pobocza drogi wzdłuż Węglowa. Doposażenie WDK w Wielkiej Wsi, Zakup i 
montaż elementu placu zabaw przy WDK w Wielkiej Wsi (zadanie wspólne z sołectwem Węglów), Remont i zakup 
wyposażenia do WDK w Marcinkowie.
Ponadto wykonane zostaną duże remonty chodników przy ulicy Szkolnej w Parszowie oraz przy drodze Wielka 
Wieś – Kopalnia. 

Na realizację powyższych zadań przewidziano w tegorocznym budżecie kwotę przekraczającą milion złotych. Większość 
postępowań przetargowych przygotowywana jest na przełom I oraz II kwartału. Główne zadana są planowane do realizacji w 
drugim półroczu br. natomiast mniejsze w II i III kwartale.

 Zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie dróg 
planowane do realizacji w 2021r. na terenie Gminy Wąchock 

Płać podatki tam, gdzie mieszkasz
Wraz z początkiem roku wznawiamy akcję mającą na celu do końca grudnia 2020 r.). Wystarczy w formularzu PIT 
zachęcenie Mieszkańców do lokalnego patriotyzmu podać aktualny adres i organ zaktualizuje dane, dzięki 
i płacenia podatków w miejscu zamieszkania. Blisko 40% czemu dana osoba trafi do ewidencji właściwego urzędu. 
podatku PIT, który odprowadzają podatnicy, trafia do Zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania 
wskazanego przez nich samorządu. Dla budżetu Gminy w Urzędzie Skarbowym nie wiąże się z żadnymi 
Wąchock są to niedogodnościami, 
bardzo ważne nie wymaga zmiany 
środki, dzięki zameldowania, 
którym może ona wymiany 
szybciej się dokumentów czy 
rozwijać, załatwiania innych 
zaspokajając spraw urzędowych. 
potrzeby swoich Jedyną różnicą 
Mieszkańców. będzie zmiana 
Przekazując część właściwości urzędu 
swojego podatku skarbowego. Dzięki 
PIT na rzecz naszej rosnącej 
gminy wspierasz świadomości wśród 
lokalne finanse, podatników i 
które wrócą do rozliczanych zeznań 
Ciebie pod w miejscu 
postacią różnych zamieszkania z roku 
inwestycji. Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, na rok wzrastają wpływy do budżetu gminy, które 
chodników, placów zabaw, dróg, obiektów sportowych czy pomagają w jej rozwoju. Przekazanie podatków do urzędu 
modernizację Wiejskich Domów Kultury. Akcja dotyczy gminy w miejscu zamieszkania z pewnością zaowocuje w 
osób, które zameldowane są poza terenem naszej gminy, a przyszłości na rzecz Mieszkańców. 
w niej mieszkają. Zeznanie podatkowe należy składać do 
urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania W razie pytań prosimy o kontakt: nr tel. 41 273 61 30 
w ostatnim dniu roku podatkowego (czyli w tym wypadku lub wiadomość na adres: kontakt@wachock.pl
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Kolejny krok w kierunku rozwoju sieci dróg na terenie naszej gminy

Południowa obwodnica Wąchocka składu budowlanego firmy Lebud-bis przy ulicy 
Po rozstrzygnięciu przetargu na budowę południowej Starachowickiej w Wąchocku, budowę estakady nad 
obwodnicy Wąchocka oraz uzyskaniu pozwolenia na terenami zalewowymi, rzeką Kamienną i nasypem 
budowę kolejnej, wschodniej obwodnicy Wąchocka, zwanej kolejowym oraz jej kontynuację śladem dawnej kolejki do 
popularnie zachodnio-północną obwodnicą Starachowic, drogi wojewódzkiej Starachowice-Tychów. Inwestor, 
realnego kształtu zaczął nabierać również łącznik pomiędzy Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, w przeciągu 
tymi dwoma dużymi projektami drogowymi. Przypomnijmy ostatnich 4 lat przeprowadził prace koncepcyjne oraz 
fakty: koncepcja obwodnicy Parszowa dokumentacyjne i uzyskał wszystkie wymagane pozwolenia. 
 i Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42 pojawiła się w roku Decyzja na realizację uprawomocniła się w grudniu 2020 r. 
2007. Prace nad koncepcją oraz dokumentacją techniczną W połowie tego roku Inwestor planuje ogłosić postępowanie 
przebiegały sprawnie i zakończyły się wydaniem przetargowe na budowę drogi. 
pozwolenia na budowę drogi w roku 2010. Następnie ze 
względu na brak funduszy, pomimo wielu apeli, interpelacji Łącznik między obwodnicami
oraz dążeń Gminy Wąchock oraz okolicznych samorządów Koncepcja takiego przeprowadzenia tych dróg wzbudziła 
projekt ten został odłożony na półki inwestora, czyli uzasadnione obawy, że znacząca część ciężkiego ruchu, 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowychi Autostrad. Szczęście który będzie kierował się w rejon Starachowic pozostanie 
dopisało w ostatnich miesiącach i będący gotowym do w mieście Wąchock. Prawdopodobnie większość 
realizacji projekt został ujęty w programie 100 obwodnic, ciężarówek jadących od Skarżyska wybrałaby zjazd 
a ogłoszone postępowanie zakończyło się sukcesem. pomiędzy Węglowem a Wąchockiem i przejazd przez rynek i 
 ul. Starachowicką, jako najszybszy sposób dotarcia do 

estakady i dalej do strefy. Dlatego pojawiła się koncepcja Rusza budowa obwodnicy!
skomunikowania obwodnicy Parszowa i Wąchocka 
z estakadą i dojazdem do strefy. W tej inwestycji Inwestorem Generalny wykonawca, firma STRABAG rozpoczęła już 
jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. pierwsze prace. W 2021 r. wykonawca planuje 
Natomiast kosztem przygotowania dokumentacji podzieliły zaktualizować dokumentacje oraz wykonać większość prac 
się budżety Starostwa Powiatowego w Starachowicach, przy sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych 
Gminy Starachowice oraz Gminy Wąchock. Nasz wkład oraz elektrycznych. Prace drogowe oraz przy obiektach 
wyniósł 32 505,20 zł. Koncepcja zakłada budowę łącznika mostowych zaplanowane są na 2022 i 2023 rok. Wykonawca 
pomiędzy rondem przy ul. Starachowickiej, a budowaną planuje zakończyć prace do końca 2023, czyli rok przed 
obwodnicą i włączenie łącznika na południe od Księżej Kępy planowanym w kontrakcie terminem. Inwestycja ta zmieni 
w Ratajach. Długość planowanego odcinka wynosi 1,19 km krajobraz całej gminy, przy jej okazji zlikwidowane zostanie 
w standardzie drogi jednopasmowej z dodatkowym również ujęcie wody w Wielkiej Wsi, a korzystający z tego 
odcinkiem do wyprzedzania na wzniesieniach oraz drogami ujęcia mieszkańcy zostaną zaopatrzeni w wodę z Rataj. 
serwisowymi. Koncepcja zakłada wykonanie dokumentacji 
do połowy 2023 r., ogłoszenie przetargu w I kwartale 2024 Druga z wąchockich obwodnic - wschodnia,
oraz zakończenie prac z końcem 2024 r.narodziła się na starachowickim gruncie w 2017 r., jako 
Orientacja z przebiegiem wariantów – wybrane połączenie dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej z drogi Dk42 
obwodnic na mapie poniżej zaznaczono na czerwono. i sposób na ograniczenie ciężkiego ruchu na terenie 

Starachowic. Jej zakres obejmuje budowę: ronda vis a vis 

REGIONALNE PROJEKTY DROGOWE – GMINA WĄCHOCK

Obwodnica południowa
Wąchocka w budowie

Zaplanowany Łącznik

O
becna droga 42 W

ąchock-S
tarachow

ice

Obwodnica wschodnia
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Montaż lamp jest  sukcesywnie, w miarę możliwości aluminiowe słupy, na których zamontowano oprawy o mocy 26 
finansowych i potrzeb, by zlikwidować ciemności panujące w W, doświetliły jej 500-metrowy fragment. Jaśniej jest na 
niektórych rejonach naszej gminy. Z początkiem października wysokości tzw. rampy kolejowej, od ul. Szydłowieckiej do 

2020 roku ogłoszono przejazdu kolejowego nad zalew. Realizację zamówienia 
zamówienie wykonała firma Z.P.H.U. ELEKTRO-KOMPLEKS Tomasza 
publiczne na budowę Nowackiego ze Starachowic. Niestety realizowane w ubiegłym 
sieci roku zadanie dotyczące wymiany starych opraw na LED-owe nie 
elektroenergetycznej mogło objąć rozbudowy o nowe odcinki oświetlenia, więc wciąż 
dla oświetlenia przygotowywane są nowe projekty oświetlenia. W trakcie 
ulicznego na odcinku opracowania jest dokumentacja oświetlenia łącznika pomiędzy 
ulicy Torowej w Marcinkowem Dolnym a Marcinkowem Górnym, jedna z 
Wąchocku. 23 bocznych ulic w Marcinkowie Dolnym czy odcinek ul. Torowej 
grudnia nowe,  w Wąchocku od ul. Radomskiej do ul. Szydłowieckiej.

realizowany

Nasadzenia drzew miododajnych w Gminie Wąchock

Jaśniej na ulicy Torowej w Wąchocku

Gmina Wąchock wzięła udział w projekcie, 3. Poprawę jakości życia poprzez zwiększenie powierzchni 
finansowanym z środków samorządu województwa zadrzewionych i zakrzewionych sprzyjających wypoczynkowi i 
świętokrzyskiego. Umowa z 14 października 2020 r. rekreacji mieszkańców obszarów wiejskich;
zkładała posadzenie nowych drzew i krzewów na terenie 4. Zwiększenie ilości pożytków pszczelich;
naszej gminy zgodnie z głównym celem projektu 5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom degradacji 
tj.promocją produkcji żywności ekologicznej poprzez środowiska wywołanych przez zmiany klimatyczne;
rozwój pszczelarstwa w województwie świętokrzyskim 6. Promocję walorów ekologicznych obszarów wiejskich 
dzięki zwiększeniu ilości pożytków pszczelich oraz województwa świętokrzyskiego.
bioróżnorodności. 
 Realizacja „Projektu nasadzeń drzew miododajnych” Nasadzeń dokonano w Wąchocku na terenach 
pozwoli na realizację następujących celów: rekreacyjnych nad zalewem: drzew surmia (5 szt.) oraz 
1. Zwiększenie ilości i jakość żywności ekologicznej    krzewów gat. śnieguliczka biała ( 5 szt), lipa 
produkowanej w województwie świętokrzyskim; wąskolistna/szerokolistna (10 szt.) i klon tatarski ( 5 szt.) 
2. Ochronę i poprawę jakości środowiska oraz oraz w Wielkiej Wsi przy budynku Wiejskiego Domu 
bioróżnorodności obszarów wiejskich; Kultury:  irga błyszcząca (20 sztuk).

Nowy garaż 
dla OSP 

w Wąchocku
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158. Rocznica wybuchu 
Powstania Styczniowego
Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku i 
było największym i najdłużej trwającym polskim 
powstaniem narodowym.  Tradycyjnie samorządy 
Szydłowca, Suchedniowa, Bodzentyna i Wąchocka, Kapituła 
Równość-Wolność-Niepodległość wraz ze Związkiem 
Strzeleckim Strzelec wspólnie upamiętnili ten ciężki i trudny 
dla Królestwa Polskiego czas. Ze względu na sytuację 

Wrona, przewodnicząca Rady Powiatu Starachowickiego z 
Jerzym Materkiem, członkiem Zarządu Powiatu 
Starachowickiego. Pozostała część uroczystości 
upamiętniających rocznicę wybuchu powstania 
styczniowego odbyła się przed budynkiem Zespołu 
Placówek Oświatowych w Wąchocku, gdzie zaproszeni 
goście złożyli pod pomnikiem generała Mariana 
Langiewicza wieńce, kwiaty i zapalili znicze. W obchodach 
udział m. In. wzięli: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, Wojewoda 
Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, poseł na Sejm RP Agata 
Wojtyszek, reprezentacje samorządów ze szczebla 
lokalnego i powiatowego, przedstawiciele samorządów od epidemiologiczną w kraju uroczystości miały odmienny, 

lat współorganizujących obchody: Szydłowca, Suchedniowa, skromniejszy charakter. Zostały bowiem ograniczone do 
Bodzentyna i członkowiezłożenia wiązanek ku pamięci bohaterów tamtych czasów 
 i przedstawiciele stowarzyszeń patriotycznych, Związku oraz uczestnictwa we Mszy Św. za Ojczyznę. W Wąchocku 
Strzeleckiego Strzelec, Światowego Związku Żołnierzy Armii uroczystości rozpoczęły się przed Dworkiem Langiewicza, 
Krajowej, harcerze i rekonstruktorzy działający przy ŚZŻAK gdzie w niedzielę 24 stycznia br. należny hołd Bohaterom 
„Szaracy” w Skarżysku. Powstania Styczniowego złożyli: przewodniczący Rady 
 Następnie uczestnicy przeszli do kościoła ojców cystersów, Miejskiej w Wąchocku Adrian Malinowski ze swoim zastępcą 
by wziąć udział w uroczystej mszy świętej w intencji Mirosławem Jaźwiecem, Grzegorzem Retkowskim, 
powstańców i ojczyzny.przewodniczącym Komisji Skarg i Wniosków oraz Bożena 

Po tym jak Marian Langiewicz opuścił oddziały W dokumentach  Związku Weteranów 1863r. w Radomiu 
powstańcze  po bitwie pod Grochowiskami,  jeden z jego można wyczytać:
dowódców - Dionizy Czachowski postanowił kontynuować           "Do Pana Kapitana Weteranów Wojdackiego
walkę. Jego oddział nieustannie nękany przez wojsko Sześćdziesiąt lat temu pod Ratajami i Wąchockiem na placu 
rosyjskie, dotarł do wsi Rataje i tutaj stoczył potyczkę chwały padli nasi rodacy za wolność naszej ukochanej 
w dniu 11 czerwca 1863 r.  Polski.W miejscu odpowiednim wznieśliśmy Krzyż na tę 

pamiątkę, z napisem:
O stoczonej walce pod Ratajami tak relacjonował  Radomski Tobie Polsko! fundatorowie młodzież wsi Rataje 1863-1923 
Gubernator Cywilny do Naczelnika Rządu Cywilnego r.
Królestwa Polskiego hrabiego Wielopolskiego: Mieszkańcy wsi Rataje i Wąchocka pragną poświęcić w 20 
"W d. 11 czerwca powstańcy w liczbie 100 ludzi uchodząc maja rb. Krzyż oraz proszą o wystaranie się aby przybyli 
przed wojskiem weszli do wsi Rataje, gdzie pozostawiwszy 3 weterani z muzyką wojskową na tę uroczystość do Wąchocka. 
zabitych i 5 rannych, zrejterowali przez Wąchock w lasy za W imieniu mieszkańców Wąchocka zanoszę prośbę. "
rzeką Kamienną, ścigani będąc przez dragonów. Piechota Pismo podpisał Jan Krogulec.
pozostała przez 2 godzin w Ratajach, gdzie cały dwór zajęła. - 
Po jej ustąpieniu dostrzeżono zniszczenie w aktach i papierach Krzyż został poświęcony podczas dużej uroczystości przez ks. 
wójtowskich, brak garderoby i bielizny wartości rsr. 250 Edwarda Chrzanowskiego.
Szkody zarządzone przez wojsko  w zbożu, łąkach i W innym dokumencie  Okręgowej Dyrekcji Robót 
połamanych płotach obliczone są na rsr. 1800,- Publicznych w Kielcach z 1933  przedstawiono kosztorys na 

uporządkowanie mogiły nieznanego powstańca z 1863 r. w 
Pamięć o tych zdarzeniach przetrwała w Ratajach i po lesie obok Rataj pow. Iłżecki. Zakres robót miał obejmować:
uzyskaniu niepodległości przez Polskę postawiono  w tym pryzma ziemna 1,5 x 1,5 x 0,4 , pomniczek betonowy, 
miejscu w 1923 r. krzyż dedykowany powstańcom 1863r. ogrodzenie mogiły - słupy i rygle dębowe, tablica żelazna       

r. 

Powstańcze upamiętnienia na terenie Gminy Wąchock
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Karol Ziemliński,
 (1824-1863) pruski oficer strzelców, nadleśniczy i wójt w dobrach Sarnowskich w 
Kongresówce. Zebrawszy oddział kilkuset ludzi udał się do obozu Langiewicza. Zginął 
śmiercią bohaterską 3 lutego w bitwie pod Wąchockiem. Wdowa po nim, córka profesora 
Wiliama z Warszawy, odszukała zwłoki męża śród poległych i pochowała je na cmentarzu 
wąchockim.
Napis na płycie bocznej żeliwnego nagrobku głosi: OPUŚCIŁEŚ ŻONĘ DZIADKI ABY 
BRONIC WSPÓLNEJ MATKI MĘŻU DROGI UKOCHANY BÓG CIĘ ZBAWI ZA TWE RANY

Ignacy Jastrzębski,
 syn Mateusza i Albiny skulczyńskiej, ur. się 14 listopada 
1839 r. we Lwowie.
W powstaniu 1863 roku walczył pod dowództwem 
Dionizego Czachowskiego. Z. Chmielewskiego i gen. 
Hauke Bosaka. Brał udział w bitwach pod Szczekocinami, 
Opatowem, Bodzechowem i Fajsławicami.
Zamieszkały w Wąchocku, należał do grupy weteranów 
powstania Styczniowego 1863 r. którym przyznano 
honorowy stopień ppor. weterana.
Zgodnie z ustawą z dn. 2 sierpnia 1919 r. otrzymał 
dożywotnią pensję ze Skarbu Państwa. W roku 1930 
został odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami. W 
wieku 93 lat zmarł w Wąchocku w dniu 28 września 1932 
r. (na płycie nagrobnej błędnie wyryto wiek zmarłego na 
103 lata).

Józef Konstanty Barzykowski (1814-1869)
  konspirator w Powstaniu Styczniowym wraz z trzema najstarszymi synami. Organizują się 
w Suchedniowie a następnie jego synowie biorą udział w nocnym ataku na Bodzentyn. 
Józef Barzykowski jako rachmistrz górnictwa okręgu wschodniego został aresztowany i 
osadzony w radomskim wiezieniu i na mocy wyroku carskiego sądu od 1864 r. był na 
zesłaniu w Czelabińsku. Na mocy amnestii powrócił do kraju 1868 r. ale ze względu na 
odmrożenia ciała jego stan był ciężki. Leczył się w Lazarecie Górniczym w Wąchocku, 
gdzie zmarł 18 kwietnia 1869 r. Rodzina nie uzyskała zgody na pochówek w 
Suchedniowie, dlatego jego grób znajduje się na wąchockim cmentarzu.

Brunon Pohoski  
z napisu na płycie nagrobnej: Ś.P. Brunon Michał Pohoski 
wychowaniec Byłej Szkoły Głównej. Uczestnik Powstania 
1863 r. ur. 16IX 1845 r zm. 30 XI 1922 r. 

Groby powstańców styczniowych 
na wąchockim cmentarzu.

z napisem: "Cześć Nieznanemu Powstańcowi z 1863 r" z umocowaniem na 
krzyżu.
Nie wiemy dlaczego prace te nie zostały wykonane. 
Z biegiem lat napis na ramieniu krzyża stał się nieczytelny i pamięć o intencji jego 
ustawienia zanikła. Może czas był niesprzyjający, bo odbudowa krzyża dokonana w 
110. rocznicę Powstania  tj. 31 maja 1973 r. nie nawiązuje do wydarzeń i  tradycji 
roku 1863. Mała stalowa tabliczka ma wygrawerowany napis "JEZU UFAMY 
TOBIE 31 V 1973r.".  Dodatkowo pojawiła się tabliczka współczesna o wymowie 
również religijnej. 

Wydaje się zatem być godnym rozważenia przywrócenie 
w tym miejscu pamięci stoczonej walki i powstańczej 
śmierci z 11 czerwca 1863 r. Dodatkowo  krzyż stoi przy 
licznie uczęszczanym szlaku prowadzącym z Wąchocka na 
Polanę Langiewicza i na Wykus.
Może nawiązanie do niezrealizowanego projektu z 1933 r?  
Okazją ku temu może być zbliżająca się 100- rocznica 
ustawienia krzyża i 160- rocznica potyczki pod Ratajami 
oddziału Dionizego Czachowskiego.

Marian Susfał

Opracowano na podstawie strony internetowej 
Ś.P Jerzego Kowalczyka, autora wielu publikacji dokumentujących miejsca  poświęcone 
bohaterom Powstania 1863r.
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Odeszli na zawsze…

Smutną wiadomość o śmierci nowicjuszy, którzy fałszowali w chórze podczas brewiarza…
O. Anioła otrzymaliśmy 30            Wśród wielu klasztornych urzędów które sprawował, 
stycznia. Zmarł w wieku 87 szczególne znaczenie miała funkcja przeora, którą przez 
lat. wiele lat powierzali o. Aniołowi kolejni opaci. Dał się 
Jan Karsznia gdyż takie było zapamiętać ze swojej dokładności i sumienności. 
chrzcielne imię o. Anioła, Hobbistycznie hodował gołębie. Sprawiała mu również 
przyszedł na świat w Gródku radość opieka nad roślinami, szczególnie dbając o kwietniki.  
Starym, w dniu wspomnienia            Postępujące choroby związane z jego sędziwym 
św. Mikołaja w roku 1933, wiekiem, zaczęły mocniej się ujawniać w ostatnich dwóch 
jako najstarszy syn Józefa i latach. ”. Dnia 7 maja 2019 r. o. Anioł odprawił swoją 
Marianny. Pierwsze ostatnią Mszę Św. Późniejszym okresie wyrażał ogromną 
sakramenty zostały mu radość, gdy ojcowie przynosili mu Komunię Św. 
udzielone w kościele p.w. Pogarszająca się demencja i problemy z poruszaniem 
Świętej Trójcy w Gródku sprawiły, że nie opuszczał swojej celi. Początkiem grudnia 

Starym, leżącym u wrót dawnej  puszczy Kozienickiej. 2020 r. jego stan się pogorszył i nie był już wstanie wstać z 
           Po nauce w szkole podstawowej, uczęszczał do łóżka, wymagając nieustannej opieki, za którą przez ostanie 
szkoły średniej w cysterskim Niższym Seminarium lata odpowiedzialny był br. Antoni. W godzinach rannych o. 
Duchownym w Szczyrzycu. W tym miejscu mógł poczuć Anioł odszedł do Pana, w swojej celi, w sobotę 30 stycznia 
duch monastycyzmu Reguły św. Benedykta i poznać sposób 2021 r. w 88 roku życia, 72 roku życia zakonnego i 64 roku 
życia synów św. Bernarda. Zdecydował się wstąpić do kapłaństwa.
cysterskiego klasztoru w Mogile i został do niego przyjęty w            Zgodnie z tradycją  opactwa na noc przed pogrzebem 
wigilię Wniebowzięcia NMP roku 1949. Tamże odbył trumna z jego ciałem została wystawiona w kapitularzu. 
nowicjat i przyjął habit mnisi w trudnych powojennych Zajęła ona miejsce drewnianego pulpitu, służącego ojcu 
czasach  okresie ciężkiego stalinizmu i zaciętej walki opatowi do czytania kolejnych rozdziałów Reguły św. 
komunistów z Kościołem. Otrzymał jako patrona zakonnego Benedykta. Sędziwe i smukłe ciało zmarłego mnicha, 
Anioła Stróża, przyjmując imię Anioł, gdyż już wówczas odziane w śnieżną kukullę, staje się najdonioślejszą 
przełożeni zauważyli jego piękny, czysty, właśnie „anielski” 
śpiew. Będąc świeżo po zakończeniu nowicjatu, fr. Anioł 
został wyznaczony przez magistra kleryków o. Augustyna 
Ciesielskiego, aby pełnił funkcję nauczyciela słów 
łacińskich i śpiewu brewiarza dla wstępujących do klasztoru 
kandydatów oraz nowicjuszy. 
            W dzień wspomnienia Ofiarowania Najświętszej 
Maryi Panny w 1951 r. mnisi z Mogiły ponownie zasiedlili 
sekularyzowany w 1819 r. klasztor wąchocki. W dziele jego 
restytucji uczestniczyło 18 profesów z podkrakowskiego 
klasztoru  3 kapłanów, 14 kleryków i 1 brat zakonny. Pośród 
nich był również o. Anioł i stał się najdłużej żyjącym z tej 
grupy.  Wąchock stał się dla nich domus formata, a klerycy 
oprócz nauki, podjęli się również ratowania bezcennej perły 
romanizmu. Przede wszystkim wznowili oni życie 
monastyczne po 132 latach, aby piaskowcowe mury 
świątyni wypełniły się ponownie chorałem gregoriańskim. interpretacją Reguły…
           Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1957 r. w      Mszy św. pogrzebowej w wąchockim kościele 
katedrze sandomierskiej z rąk ks. bp. Jana Kantego Lorka. przewodniczył ksiądz biskup Henryk Tomasik, senior kurii 
Ojciec Anioł odnalazł swoją szczególną predylekcję w biskupiej w Radomiu. Homilię wygłosił ojciec Eugeniusz 
duszpasterstwie. Posługiwał jako katecheta, wikariusz i Augustyn, opat wąchockiej wspólnoty cystersów.
rekolekcjonista. Został zapamiętany jako wieloletni Za duszę zmarłego zakonnika zamówiono 51 mszy św. 
proboszcz w Wąchocku i krótko w Sulejowie. Ponad 20 lat w Wąchocku i Sulejowie. Ojciec Anioł Karsznia został 
posługiwał jako duszpasterz w Marcinkowie. Głosił Słowo pochowany w kwaterze cysterskiej położonej w starej części 
Boże w bliższych i dalszych miejscowościach, spędzając wąchockiego cmentarza.
również mnóstwo czasu u kratek konfesjonału. Był 
gorliwym czcicielem Matki Bożej, czego wymownym Na podstawie: Życie Zakonne
znakiem jest to, że zmarł w sobotę. Parafianom wryło się w Serwis Informacyjny Konferencji Wyższych Przełożonych 
serce jego godne sprawowanie Eucharystii, której Zakonów Męskich W Polsce
podniosłość podkreślał majestatycznym śpiewem. Jego 
czuły słuch muzyczny ujawniał się bardzo długo  mając już 
8 krzyżyków na karku piorunował wzrokiem i sztorcował 

o. Anioł Karsznia OCist (1933 - 2021)

,,Vocatus atque non vocatus Deus aeterit”.
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