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Rusza budowa Ośrodka Zdrowia w Wąchocku
stanowić będzie 396,21 m². Zakres 
robót sanitarnych obejmuje 
wykonanie instalacji: wody zimnej, 
doprowadzenia wody ciepłej 
i cyrkulacyjnej, doprowadzenia wody 
do hydrantów, kanalizacji 
sanitarnej, odprowadzenia skroplin, 
gazu (kotłownia), centralnego 
ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji. Budynek 
przystosowany będzie do 
korzystania z niego przez osoby 
niepełnosprawne. W sposób 
odpowiedni będzie zabezpieczony 
przeciwpożarowo. Ogrzewanie 
budynku będzie gazowe, 
oszczędności na kosztach energii 

Pod koniec sierpnia 2021 r. Gmina Wąchock ogłosiła ma przynieść instalacja 
zapytanie ofertowe pod nazwą: „Budowa fotowoltaiczna o mocy 10 kWp zlokalizowana na dachu 
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej budynku. Zagospodarowany również będzie cały teren 
w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie działki. Powstanie droga dojazdowa, parkingi, 
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka oświetlenie oraz funkcjonalna i ciesząca oko zieleń. Do 
istniejących budynków gospodarczych”. przetargu przystąpiło cztery przedsiębiorstwa. Oferty 
W projektowanej przychodni zdrowia Samorządowego dwóch firm zostały odrzucone ze względów formalnych, 
Zakładu Opieki Zdrowotnej i ośrodka rehabilitacji będą a za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Cezarego 
świadczone usługi zdrowotne dla dorosłych, dzieci Stanisławka Czarbud Usługi Remontowo-Budowlane 
chorych i dzieci zdrowych. Odrębne pomieszczenia dla z Radomia. Podpisanie umowy nastąpiło 5 listopada br. 
pacjenta zdrowego i pacjenta chorego połączone W ciągu 10 dni od daty podpisania umowy nastąpi 
wspólnym pomieszczeniem recepcji, odrębne przekazanie placu budowy. Od pierwszych dni grudnia 
funkcjonalnie w całości pomieszczenia ośrodka wg deklaracji Wykonawcy możemy spodziewać się 
rehabilitacji. Powstanie nowy budynek o powierzchni rozpoczęcia prac. Zgodnie z założeniami budynek ma 
całkowitej  518,37 m², z czego powierzchnię użytkową być gotowy do końca 2022 roku.

Zjazd Sołtysów w Wąchocku
W dniu 21.08.2021r w Wąchocku odbyło się Ogólne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Po otwarciu zebrania uczczono 
minutą ciszy wieloletniego Prezesa Feliksa Januchtę i zmarłych sołtysów w 
ostatnim czasie.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali rolę funkcji sołtysa w 
sołectwach i gminach.

A wystąpili :Wiceburmistrz Wąchocka Sebastian Staniszewski, Prezes 
Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Prezes KSS Ireneusz 
Niewiarowski, inicjator założenia SSZK Mieczysław Szczodry, kierownik 
oddziału biura powiatowego ARiMR Stanisław Szyszkowski, inspektor PIP 
oddziału w Kielcach Stanisław Golmento, inspektor KRUS oddział w 
Starachwicach Magdalena Pawlik. Swoje wiersze o sołtysach recytowała 
Elżbieta Ciepluch Przewodnicząca Rady Osiedla Sosnówka w Chęcinach.

Do składu osobowego zarządu , wybrano Tomasza Rzepkę z sołectwa 
Obręczna gm. Sadowie.
Zarząd wybrał spośród siebie nowego prezesa Stowarzyszenia został nim 
dotychczasowy wiceprezes Kazimierz Łebek.

Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Kielcach i Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Kielcach przeprowadzili szkolenie z 
zakresu BHP. Sołtysów którzy wykazali się największą wiedzą ze szkolenia 
wyróżniono i nagrodzono.
Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz podczas swego wystąpienia 
życzył sołtysom dużo zdrowia oraz wszystkiego dobrego w pełnieniu funkcji 
sołtysa i owocnych obrad podczas zajazdu
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Aplikacja BLISKO i jej zalety
Dzięki innowacyjnemu systemowi SegreGo każdyDrodzy Mieszkańcy naszej gminy!
 z łatwością odnajdzie się wśród terminów, dat wywozu, Spieszymy do Was z informacją, iż powoli odchodzimy od 
odpowiedniej segregacji i wszystkich innych spraw związanych   komunikowania się z Mieszkańcami za pomocą Samorządowego 
z gospodarką odpadami. Dostęp do tych wszystkich funkcji Informatora SMS. 
uzyskacie przez wybranie nadawcy Gospodarka Odpadami. W pierwszym etapie rezygnujemy z wysyłki SMS-ami informacji  
Co zyskasz dodając SegreGo do aplikacji BLISKO? o terminie odbioru odpadów. Na miejsce Informatora SMS 
Harmonogram dla wskazanego adresu: Dostęp do proponujemy zainstalowanie aplikacji BLISKO. Jest to 
harmonogramu odbioru odpadów dla wskazanych przez siebie nowocześniejsza 
adresów. Pobierając aplikację BLISKO na swój telefon                  platforma, która ma 
i wprowadzając do niej odpowiedni adres – dzień wcześniej więcej możliwości. Jeśli 
otrzymasz powiadomienie o planowanym terminie odbioru jeszcze nie posiadasz 
odpadów. aplikacji BLISKO, 
Wysyłka wiadomości na adresy: Możesz zamówić informacje  dostępna jest w sklepie 
o zbliżającym się odbiorze odpadów i przypomnienia o terminach Google Play oraz 
płatności.  Są one wysyłane automatycznie zgodnie z ustalonym w AppStore. Wystarczy 
harmonogramem dla wskazanego adresu. pobrać i dodać nadawcę. 
Wyszukiwarka odpadów: Nie wiesz gdzie wyrzucić dany Po zaakceptowaniu 
odpad? Pomoże Ci w tym specjalnie do tego przygotowana regulaminu przechodzimy 
wyszukiwarka. Wystarczy wpisać dalej, by dodać adres, 
w lupkę konkretny odpad, by po chwili uzyskać odpowiedź. pod który mają 
Dokonasz tego zarówno z poziomu aplikacji, ale także na naszej przychodzić 
stronie: wachock.plpowiadomienia. Na stronie głównej panelu już teraz pokaże się 
(zakładka dla Mieszkańców -> Gospodarka Odpadami dodany nadawca, a wchodząc w jego ikonkę zobaczymy 
Komunalnymi) lub klikając w zieloną ikonę SegreGo pierwsze powiadomienia.
z poziomu strony głównej. W związku z powyższym uprzejmie Do wyboru mamy kilku nadawców: Gospodarka Odpadami, 
prosimy wszystkich użytkowników, którzy wybiorą aplikację Blisko Wiadomości z Gminy Wąchock, Child Alert, Jakość 
o wylogowanie się z Komunikatora SMS za pomocą Powietrza, Informacje od policji czy wiadomości na temat 
następujących kodów:koronawirusa. 

Dwa pierwsze kanały informacyjne, czyli Gospodarka 
Odpadami, wiadomości z Gminy Wąchock są 
zarządzane przez naszych pracowników. 
Użytkowanie i pobranie aplikacji jest całkowicie 
bezpłatne!
 Aby otrzymywać wszystkie dotychczasowe informacje 
oraz nowe informacje często w atrakcyjnej i rozszerzonej 
formie (plakaty) wystarczy w wiadomościach z Gminy 
Wąchock wybrać swoje sołectwo lub inny kanał. Aby 
otrzymywać szczegółowe informacje związane 
z terminami wywozu odpadów lub płatności za śmieci 
wybierzmy Gospodarkę Odpadami. 
Gospodarka Odpadami – by było łatwiej…

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Pierwszego lipca br. i samorządowej w wymianie pieców, tak zwanych “kopciuchów”.
rozpoczęło się zbieranie 
deklaracji Jak złożyć deklarację? 
 w ramach Centralnej >  przez stronę www.zone.gunb.gov.pl za pomocą profilu  
Ewidencji Emisyjności zaufanego lub e-dowodu,
Budynków (CEEB). >  w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku bądź 
Ewidencja ma na celu wysyłając pocztą.
zebranie informacji
 o źródłach ciepła, jakie Deklarację obowiązkowo złożyć musi właściciel lub zarządca 

wykorzystuje się do ogrzewania budynków, ale także przygotowania nieruchomości, w której znajduje się źródło ciepła. Termin składania 
ciepłej wody użytkowej. Dotyczy to zarówno w budynków deklaracji dla istniejących budynków wynosi 12 miesięcy, natomiast 
mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Centralna Ewidencja dla nowo powstałych budynków oraz nowo instalowanych źródeł 
Emisyjności Budynków ma stać się narzędziem, które będzie ogrzewania – 14 dni. Informacje dotyczące CEEB można odnaleźć 
wspierać organy administracji centralnej na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
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Pan Zygmunt Ziemkiewicz Honorowym Obywatelem 
Wąchocka został 18 października 2014 r. podczas uroczystej sesji 
Rady Miejskiej. Urodził się 6 kwietnia 1921 r. w Wąchocku. 
Żołnierz Armii Krajowej i działacz „Solidarności” internowany  
w stanie wojennym. 
Na początku  lat 90-tych podjął skuteczne starania o przeniesienie  pomnika  
poległych mieszkańców Wąchocka walczących pod dowództwem Józefa 
Piłsudskiego podczas wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920 na pierwotne 
miejsce przed budynek szkoły podstawowej.  Wielkim osiągnięciem Pana 
Zygmunta było przewodzenie Społecznemu Komitetowi Przywrócenia Praw 
Miejskich Wąchockowi, którego staraniem  1 stycznia 1994 roku Wąchock 
ponownie stał się miastem po 125 latach. Pan Zygmunt współtworzył Fundację 
Obiekt Zabytkowy Opactwa Cystersów w Wąchocku. 
Odznaczony m.in.  Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką Żołnierza AK "Akcja 
Burza", Odznaką Żołnierzy AK Oddziału Partyzanckiego "Szaracy", Odznaką 
Weterana Walk o Niepodległość, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 roku, Krzyżem Więźnia Politycznego.

Z okazji setnych urodzin życzymy Panu Zygmuntowi, aby kolejne lata mijały w zdrowiu, atmosferze miłości i wsparcia najbliższych. 
Serdeczne słowa kierujemy również do bliskich i przyjaciół Pana Zygmunta, dzielących z nim radość z tego pięknego jubileuszu.

Setne urodziny Honorowego Obywatela Wąchocka

Solenizantka z Wąchocka
cieszy się dziś wzajemną życzliwością, sympatią i szacunkiem Pani Anna Karsch, urodziła 
sąsiadów i znajomych. się 2 sierpnia 1921 r. w Wąchocku, 

W imieniu solenizantki moc życzeń oraz kwiaty odebrała z rąk w domu „nad bramką”, tuż obok 
burmistrza, Jarosława Samieli, jedna z córek. Życzymy kolejnych 100 klasztoru Cystersów. Przyszła na 
lat dla Pani Anny w zdrowiu, uśmiechu i miłości najbliższych!świat jako druga córka Michała 

Kozakiewicza – długoletniego 
organisty wąchockiego kościoła 
parafialnego i jego żony Genowefy. 
Obie siostry odziedziczyły po ojcu 
talent muzyczny i wokalny. Zofia 
śpiewająca pięknym sopranem była 

wokalistką chóru parafialnego, Anna także śpiewała, grała w młodości 
na skrzypcach, a do późnych lat na pianinie. Po ukończeniu nauki 
z kieleckim Gimnazjum Kupieckim i zdaniu matury w 1939 r. pracowała 
w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach oraz pomagała ojcu             
w prowadzeniu kancelarii parafialnej. Wraz z mężem Ryszardem 
wychowali i wykształcili czworo dzieci. Z biegiem lat rodzina 
powiększyła się o pięcioro wnucząt i siedmioro prawnucząt. Przez te 
minione sto lat nigdy nie opuszczała swojej „małej ojczyzny” na dłużej 
niż kilka, kilkanaście dni w roku. Obdarzona pogodnym usposobieniem, 
poczuciem humoru, a przede wszystkim życzliwa i pomocna ludziom 

WRÓĆMY DO PRZESZŁOŚCI...

Poszperajcie w swoich albumach rodzinnych. Z pewnością 
natraficie tam na dawne, czarno-białe fotografie. Bardzo 
chcielibyśmy je „wskrzesić” i przekazać dalej. Dzięki nim 
będziemy mogli wydać w wersji papierowej album pokazujący 
Miasto i Gminę Wąchock od możliwie lat najwcześniejszych do 
lat 80. XX wieku.Najbardziej zależy nam na zdjęciach, które 
przedstawiają charakterystyczny fragment Wąchocka 
(lub miejscowości z terenu naszej gminy) i, jeżeli to jest możliwe, 
znajdują się na nich postacie oddające klimat okresu, w którym 
zdjęcie zostało wykonane.Jeśli chcesz, aby Twoje pamiątki 
w postaci starych zdjęć znalazły się w naszym pamiątkowym 
albumie wyślij je na adres: kontakt@wachock.pl lub przyjdź 
Z nimi do Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, a pomożemy       
Ci je zeskanować. Ważne jest, aby zdjęcia były w miarę 
możliwości dokładnie opisane: kiedy zostały zrobione, gdzie         
i kto jest na zdjęciu.

100 lat!
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Remont chodnika w Parszowie
Kolejny etap prac związanych z poprawą nawierzchni Z demontażu, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem 
chodnika w Parszowie przy ul. Szkolnej dobiegł końca. Gmina kamiennym, montaż nowych krawężników na ławie 
Wąchock w lipcu ogłosiła przetarg na remont w/w chodnika. betonowej, montaż nowych obrzeży chodnikowych, ponowne 
Poprawiona została jego nawierzchnia na długości około 750 ułożenie kostki oraz Uporządkowanie i zagospodarowanie 
metrów.Prace remontowe objęły między innymi: rozebranie terenu.Do przetargu zgłosiło się 3 firmy, a najkorzystniejszą 
wraz z oczyszczeniem istniejącej kostki betonowej, zdjęcie ofertę złożyła firma Malstar sp. z o.o. ze Starachowic. 
uszkodzonych krawężników drogowych, rozebranie obrzeży Remont gmina sfinansowała w całości ze środków własnych 
chodnikowych oraz ław ł pod krawężniki, wywóz elementów a całkowity jego koszt wyniósł 118 321, 34 zł.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
1) środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach – 25.191,00 zł, tj. 50 % kosztów kwalifikowalnych 
zadania,
2) środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie – 25.191,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych 
zadania.
Odpady zostaną unieszkodliwione na składowisku odpadów 
niebezpiecznych: EKO-AZBEST Sp. z o.o., 23-200 Kraśnik, ul. Józefa 
Piłsudskiego 14. Mieszkańcom, którzy użytkują wyroby zawierające 
azbest przypominamy o obowiązku przedkładania do Burmistrza Miasta 
i Gminy Wąchock, corocznej „Informacji o wyrobach zawierających 
azbest”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 
grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 

Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania 
Miasta i Gminy Wąchock – zadanie dofinansowane ze środków instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 
WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie Gmina Wąchock zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Informację 
realizuje „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu przedkłada się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
Miasta i Gminy Wąchock na lata 2010 – 2032”. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
W ramach realizacji ww. programu pokrywane są koszty związane Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
z wywozem oraz utylizacją odpadów zawierających azbest. W latach bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 
2010 – 2020 zostało usuniętych łącznie 980 Mg odpadów, z terenu 592 (Dz.U z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) – użytkownicy wyrobów 
posesji.W latach 2013 – 2016 i 2018 – 2019 – program realizowany był zawierających azbest mają obowiązek zgłaszać wszelkie prace 
z udziałem środków WFOŚiGW w Kielcach i środków NFOŚiGW polegające na ich zabezpieczaniu lub usuwaniu do organu administracji 
w Warszawie.W dniu 8 września 2021 r. pomiędzy Gminą Wąchock architektoniczno – budowlanej. Prace polegające na zabezpieczaniu lub 
a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą wykonywać wyłącznie 
w Kielcach, została zawarta Umowa dotacji nr 6467/21, na dofinanso- Wykonawcy dysponujący niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz 
wanie zadania p.n. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawiera- pracownikami przeszkolonymi przez uprawnioną instytucję, w zakresie 
jących azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock”. W ramach realizacji postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.
zadania planuje się usunięcie 150 Mg odpadów zawierających azbest. Wąchock, dnia 14.10.2021 r.
Planowany koszt zadania wynosi 50.382,00 zł. Dotacja stanowi 100% 
kosztów kwalifikowalnych zadania. Na kwotę dotacji składają się:

Nie godzimy się na akty wandalizmu!
Drodzy Mieszkańcy Gminy Wąchock!

Na terenie naszej 
gminy, choć rzadko, 
ale doświadczamy 
aktów wandalizmu. 
Nie ma na nie 
naszego 
przyzwolenia. Zgody 
z Waszej strony 
także być nie  a każda kradzież czy zniszczenie generuje kolejne, niepotrzebne 
powinno! Latem koszty. Z placu w Parszowie ukradzione zostały trzy ławy (bez oparć)  
zniszczone, a także do siedzenia. Policja wie 

rozkradzione zostały wiaty w Parszowie. Przypalone i oberwane rynny, o zdarzeniu i pomaga, ale wiadomo, że pomoc sąsiedzka jest zawsze 
poniszczone i ukradzione siedziska. Wiaty mają służyć wszystkim, nieoceniona i być może przy Waszej pomocy uda nam się szybciej 
bezwzględnie! Dbamy o nie w miarę własnych możliwości, bo wiemy, dotrzeć do winnych. Inne ławy zostały uszkodzone, a rynny 
jak ważne jest poczucie komfortu zarówno użytkownika jak odprowadzające wodę z wiat wyrwane i przepalone. Naprawdę komuś 
udostępniającego. Niestety nie każdy umie docenić to, co dostaje do to tak bardzo przeszkadza? Cała grupa bawiących się tam osób 
użytku, co bardzo nas smuci. Pamiętajcie, że utrzymanie wiat, placów jednogłośnie wyraziła swoje przyzwolenie na niszczenie wspólnego 
zabaw, siłowni plenerowych itd. kosztuje, i to niemało, mienia przez współimprezujących?
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Izolacja ścian piwnic w budynku ZPO w Wąchocku
W czerwcu br. roku Gmina Wąchock ogłosiła zapytanie ofertowe pn.: „Wykonanie 
izolacji ścian piwnic części budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku wraz 
z robotami towarzyszącymi”. Przedmiotem  zamówienia  było wykonanie częściowej 
izolacji ścian piwnic wraz z robotami towarzyszącymi  budynku  Zespołu Placówek 
Oświatowych, położonego przy ul. Kościelnej w Wąchocku. 
Prace objęły: demontaż istniejącej opaski betonowej, roboty ziemne – odsłonięcie 
fragmentu ściany fundamentowej, izolację przeciwwilgo-ciową fragmentu ściany 
fundamentowej (w miejscach podpiwniczenia budynku), izolację termiczną fragmentu 
ściany fundamentowej oraz ściany zewnętrznej budynku oraz wykonanie opaski z kostki 
brukowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych. W wyniku przetargu wyłoniono 
najkorzystniejszą ofertę, która należała do firmy Grochbud II Sp. z o.o. z siedzibą w 
Starachowicach. Koszt realizowanego zadania wyniósł 119 335,52 zł, który Gmina 
Wąchock całkowicie poniosła z kosztów własnych.

Projekt nasadzeń drzew i krzewów miododajnych
Nasadzenia drzew i krzewów miododajnych stanowią ważny 
element proekologicznych i środowiskowych działań przyjętych 
przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, wpisujących się 
w Europejską Strategię Bioróżnorodności do 2030 r. pod nazwą 
„Przywracanie przyrody do naszego życia”, która zapowiada 
odbudowę różnorodności biologicznej Europy z korzyścią dla ludzi, 
klimatu i planety. Jednym z głównych celów nowej Strategii jest 
zasadzenie 3 miliardów drzew oraz powstrzymanie i odwrócenie 
procesu spadku liczebności owadów zapylających szczególnie 
pszczół. Nasadzeń dokonano w Wąchocku  na terenach 
rekreacyjnych nad zalewem - ilość nasadzonych drzew gat. ewodia 
aksamitna  – 10 szt. oraz gat. lipa drobnolistna – 20 szt.,                  
w m. Wielka Wieś na terenie przy budynku WDK - ilość 
nasadzonych krzewów gat. budleja Dawida – 20 szt., w m. Parszów 
przy wiatach – ilość nasadzonych krzewów gat. śnieguliczka biała     
i irga błyszcząca – 40 szt.

Gmina Wąchock w miesiącu październiku b.r., dokonała nasadzeń 
sadzonek drzew i krzewów w ramach projektu: „Zakup drzew           
i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach 
zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim”, 
finansowanego ze środków samorządu województwa 
świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, na podstawie umowy 
nr 139/ROW/2021 zawartej w dniu 14 października 2021 r.
W dniu 18 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
podjął Uchwałę Nr 4167/21 o realizacji ww. projektu. Celem projektu 
jest posadzenie drzew oraz krzewów miododajnych przy 
współudziale gmin i samorządowych jednostek organizacyjnych. 

PSZOK w Wąchocku nieczynny

Informujemy, że od 1 listopada 2021 r. 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Wąchocku przy ulicy 
Błonie 24 będzie nieczynny.

Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  roboty instalacyjne (wymiana rur kanalizacyjnych czy 
na „Remont kuchni w budynku Zespołu Placówek baterii i umywalek) i elektryczne.
Oświatowych w Wąchocku” 18 sierpnia wpłynęła jedna Jednocześnie kuchnia oraz jadalnia szkolna zostaną 
oferta. Spełniła ona wymogi formalne określone wyposażone od nowa. Zakupiony sprzęt w postaci stołów, 
w zapytaniu ofertowym, dlatego do realizacji zadania krzeseł, gastronomicznej kuchni, dużej, elektrycznej 
wybrano firmę EM-BUD Michała Milczarka z siedzibą patelni, szafy chłodniczej, zmywarki z wyparzarką, czy 
W Skarżsyku-Kamiennej. Przedmiot zamówienia obejmuje szafek kuchennych oraz garnków i drobnego wyposażenia 
między innymi: wymianę okienka podawczego na już czeka na koniec remontu. Według planu prace 
aluminiowe z podokiennikiem oraz 2 sztuki drzwi na powinny być zakończone do 30 listopada br.
stalowe z ościeżnicą, malowanie pomieszczeń kuchni, 
wymianę płytek podłogowych oraz ściennych, a także 

Trwa remont kuchni z ZPO
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Wykonawca robót drogowych w Wielkiej Wsi wyłoniony

Ogłoszony 12 października br. przetarg na remont drogi wewnętrznej 
w Wielkiej Wsi został rozstrzygnięty. Wyłoniono wykonawcę prac, którym 
jest firma Budromost-Starachowice sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku. 
Oferta firmy odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym. 
Wyremontowane zostaną dwie drogi prowadzące do posesji. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi wewnętrznej       
o długości 159 mb. Droga ta, na przewidzianych do remontu odcinkach, 
posiada bardzo liczne spękania konstrukcyjne oraz ubytki w jezdni 
powodując duże zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu. Planowany zakres 
robót  obejmie wykonanie: nawierzchni bitumicznej, pobocza tłuczniowego 
oraz oczyszczenie rowu z namułu i odwodnienie. Umowa z wykonawcą 
została już podpisana.

Składanie ofert na remont jazu na rzece Kamiennej
Gmina Wąchock 4. listopada br. ogłosiła zamówienie 
publiczne dotyczące zaproszenia do składania ofert na 
„Opracowanie koncepcji uszczelnienia obu przyczółków jazu 
zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w Wąchocku 
oraz zamiany zamknięć szandorowych na zasuwy 
mechaniczne napędzane ręcznie”.
Zamówienie obejmuje opracowanie koncepcji uszczelnienia obu 
przyczółków jazu zbiornika (uszczelnienie ma na celu 
wyeliminowanie przenikania wody do środka przyczółków             
i wypłukiwania gruntu),  wymianę zamknięć szandorowych na 
zasuwy mechaniczne napędzane ręcznie, a także odnowę 
zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów jazu. Jaz, 
którego elementem są przyczółki ma charakter zabytkowy, jest 

ścieżki rowerowej wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją 
wpisany do rejestru zabytków – przy modernizacji jazu roboty 

jazu w Wąchocku. Celem projektu jest zwiększenia 
wykonywane będą pod nadzorem Świętokrzyskiego 

bezpieczeństwa zapory oraz usprawnienie zarządzenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.Oferty można składać  

przepływem wody podczas stanów powodziowych. Jednocześnie 
w formie pisemnej drogą pocztową, poprzez kuriera lub osobiście 

jest to okazja na rozładowanie tłoku na promenadzie, gdzie brak 
w zaklejonej kopercie z opisem: „Opracowanie koncepcji 

wydzielonej ścieżki jest wyraźnie widoczny.
uszczelnienia obu przyczółków jazu oraz zamiany zamknięć” nie 

Inwestycje w ramach Polskiego Ładu będą współfinansowane     
otwierać przed 15.11.2021 r.,  godz. 10:30 w Urzędzie Miasta        

z obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 
i Gminy w Wąchocku. Inwestycja będzie dofinansowana              

Podstawą do finansowania będzie promesa, która wkrótce       
z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, który ma na 

ma być podpisana. Następnie po zrealizowaniu inwestycji          
celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych 

ze środków własnych samorządy będą się zwracać 
przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.      

o wypłatę określonej części inwestycji – w przypadku Gminy 
Po wynikach ogłoszonych 25 października wiemy, że Gmina 

Wąchock 90%. Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Wąchock otrzyma wsparcie w wysokości 2 520 000 zł na budowę 

Na wniosek mieszkańców  tzw. Księżej Kępy, jest to część Wąchocka położona   
w pobliżu sołectwa Rataje, odbyły się konsultacje społeczne dotyczące przyłączenia 
tej części miasta do Rataj. Biorący udział w zebraniach i głosowaniach mieszkańcy 
Rataj i mieszkańcy Wąchocka wypowiedzieli się pozytywnie na temat przyłączenia  
Księżej Kępy do Rataj. Na najbliższej grudniowej sesji Rady Miejskiej radni 
zdecydują o podjęciu uchwały w tej sprawie. 

Mieszkańcy tzw. Księżej Kępy posiadają dojazd do swoich nieruchomości od 
strony Rataj. Służby ratownicze, przedstawiciele służb publicznych mają obecnie 
kłopot z dotarciem do części adresów, które formalnie stanowią przedłużenie ulicy 
Powstańców w Wąchocku. Dodatkowo, ze względu na fakt budowy obwodnicy 
Parszowa i Wąchocka dojazd do tych nieruchomości zostanie trwale uniemożliwiony. 
Zmiana granic sołectwa spowoduje zmianę adresów  dla 5 domów i 16 mieszkańców.

Od 1 stycznia 2022 r. tzw. Księża Kępa zostanie przyłączona do Rataj.
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29 maja uczczono 102. rocznicę powstania Ochotniczej Straży Lecz to nie jedyny nowy samochód, który zakupiono dla strażaków  z 
Pożarnej w Wąchocku. Okazją do spotkania na placu przed Gminy Wąchock. Całkiem nowy Renault D14 trafił także do 
jednostką był także uroczysty moment otwarcia nowo jednostki OSP w Wielkiej Wsi pod koniec listopada 2020 r. Jego 
wybudowanego garażu dla wozu bojowego Volvo. Spotkanie zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu Komendy Głównej Straży 
poprowadził Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąchocku, Pożarnej, Urzędu Marszałkowskiego, Narodowego Funduszu 
brygadier Ryszard Kępiński, a na jego zaproszenie przybyli Ochrony Środowiska oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
zacni goście. Odłożenie obchodów z okazji 100-lecia istnienia za pośrednictwem budżetu Gminy Wąchock. Rozbudowę remizy w 
OSP Wąchock, planowane w 2019 roku, zakłóciła nagła śmierć Wąchocku o stanowisko garażowe gmina w całości sfinansowała z 
nieodżałowanego wieloletniego prezesa straży – Mirosława środków własnych. Sobotnie spotkanie to wspomnienia, 
Sety. Nie udało się zorganizować uroczystości w 2020 roku z podziękowania i rozmowy na temat planów, ale przede wszystkim 
powodu pandemii.  Zakup samochodu dla OSP w Wąchocku długo wyczekiwana możliwość do spotkania się 
był prezentem od samorządu i mieszkańców na 100 lecie w gronie przyjaciół Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 
istnienia jednostki. Nowoczesne Volvo spełnia wszystkie Wąchock. Strażakom pełniącym służbę społecznie 
najnowsze standardy i z pewnością będzie służyć strażakom i i zawodowo składamy najserdeczniejsze życzenia licznych sukcesów 
społeczności przez wiele lat. Auto to zostało zakupione w 85% na różnych płaszczyznach życia, satysfakcji 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa z pełnionych funkcji oraz tyle samo powrotów z akcji, co do nich 
Świętokrzyskiego. Pozostałe 15% były to środki własne gminy. wyjazdu.

OSP w Wąchocku ma już 102 lata!
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REMONT WIEŻY RAKOCZEGO

Opactwo OO. Cystersów

Prace remontowe związane z wymianą 
dachu na wieży Rakoczego w Opactwie 
Cystersów w Wąchocku rozpoczęły się 8 
listopada br., natomiast zakończyć się mają 
z końcem 2021 r.
Wymianie zostanie poddana blacha dachu – 
obecna zostanie zastąpiona miedzianą. Jeśli 
wystąpi taka konieczność, naprawie poddana 
zostanie więźba dachowa. Nowy będzie także 
krzyż, który znajduje się na górze wieży.
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu, w ramach budżetu na 2021 rok 
(ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), 
udzielił Opactwu OO. Cystersów w Wąchocku 
dotacji w wysokości 250 000 zł, przeznaczonej 
na pokrycie kosztów zadania pn. „Wąchock, 
Opactwo Cystersów (XII w.): remont hełmu 
wieży Rakoczego”.

W trakcie prac konserwacyjnych, 
polegających na wymianie poszycia 
dachowego, na wieży Rakoczego, dokonano 
interesującego znaleziska. Został odnaleziony 
zalakowany dokument, pochodzący 
najprawdopodobniej z czasów ostatnich prac 
w tym miejscu, więc z roku ok. 1901. 
Niebawem mnisi planują otworzyć tę 
,,niezwykłą kapsułę czasu".

Odkrycie dokumentu
 w kapsule czasu 

13 sierpnia 2021 roku w opactwie w Szczyrzycu odbyła się Kapituła Kongregacji Polskiej Zakonu 
Cysterskiego. Do Szczyrzyca przybyli opaci ze wszystkich opactw wraz z delegatami, aby dokonać 
wyboru opata prezesa kongregacji. Kapitule przewodniczył o. Mauro G. Lepori, opat generalny 
zakonu.W wyniku głosowania wybrany został opat wąchocki o. Eugeniusz Augustyn, który przez 
najbliższą kadencję będzie pełnił tę funkcję.
Prezes kongregacji monastycznej posiada wszystkie prawa i obowiązki najwyższego przełożonego 
kongregacji. Do jego zadań należy dbanie o to, aby życie w klasztorach było zabezpieczone i rozwijało 
się zgodnie przepisami regulującymi życie zakonne oraz zapisanymi w konstytucjach kongregacji. 
Z jego urzędem związanych jest kilka obowiązków i przywilejów, które mają na celu utrzymanie 
zakonnej dyscypliny w poszczególnych klasztorach oraz zapewnienie ich rozwoju zgodnie z 
charyzmatem rozeznanym jako właściwy dla kongregacji.

Ojciec Opat Eugeniusz Augustyn został wybrany 
Opatem Prezesem Polskiej Kongregacji Zakonu Cystersów. 

W tym roku przypada 70 rocznica powrotu 
cystersów do Wąchocka w 1951 r. Z tej okazji 
nakładem wydawnictwa Miles ukazała się 
publikacja książkowa autorstwa o. Fabiana 
Skowrona OCist opisująca dzieje tego 
wydarzenia. Autor jest młodym zakonnikiem 
wspólnoty wąchockiej i pełni funkcję przeora.
Książkę można nabyć w sklepiku na furcie 
klasztornej.

Powrót Cystersów do Wąchocka w 1951r.

Nowa Książka



Obchody 70-lecia powrotu Cystersów do Wąchocka

18 października 2021 r. miała miejsce uroczysta Msza Św., której 
przewodniczył J.E. Stanisław kardynał Dziwisz. Eucharystia stanowiła 
centralny punkt obchodów 70 rocznicy powrotu cystersów do Wąchocka, a 
dzięki transmisji telewizji Trwam, w ramach Poniedziałkowego Spotkania 
Rodziny Radia Maryja, we wspólnej modlitwie uczestniczyli nie tylko 
zgromadzeniu w murach romańskiej świątyni klasztornej, ale i również 
widzowie i słuchacze z całego świata. 
 Dzień ten był zwieńczeniem długotrwałych przygotowań. O godzinie 
17:30 rozpoczął się program słowno – muzyczny pt. „Wskrzeszenie życia 
zakonnego w dolinie rzeki Kamiennej”. Ubrana w galowe stroje młodzież ze 
Szkół Podstawowych w Wąchocku i Wielkiej Wsi perorowała o trudnych 
wydarzeniach z historii opactwa, a uzupełnieniem narracji były hymny 
religijne, wykonywane z chóru organowego. Młodzi aktorzy odczytali również 
fragmenty dawnych kronik, w tym passus z XIX w. kroniki ks. Feliksa 
Brażewicza, który opisał wygnanie cystersów z Wąchocka:
„Kościelna posadzka pokryła się jakby snopami białej pszenicy – leżącymi 
krzyżem Cystersami, żegnającymi swój kościół, w którym dziś rano po raz 
ostatni poodprawiali Msze św. przed wszystkim ołtarzami i po raz ostatni w 
tym kościele ze łkaniem odmówili swoje codzienne ,,Officium Parvum” o 
Najświętszej Maryi Pannie, jako szczególni Jej czciciele. Pożegnali cudowny, 
miejscowy obraz Matki Boskiej ,,Królowej Nieba”, przed którym, przez tyle 
wieków, doznawali wiele łask, a którego tylokrotnie pożary nie niszczyły. 
Wziąwszy z sobą białe tuniki, po parę sztuk bielizny i brewiarze, jako całe 
mienie swoje, z bólem w sercu, ze łzami w oczach, z poddaniem się woli 
Bożej, wśród powszechnego płaczu rozżalonego ludu, opuścili Wąchock, tę 
swoją ,,Celę Maryi”. Opuścili z tą bolesną myślą: ,,Po Tatarach, po 
Mongołach, Kozakach, Szwedach i Rakoczym – wracali jeszcze nasi bracia 
poprzednicy do zniszczonych murów. Niestety, już nigdy nie powrócimy, a 
może i nasi bracia następni – nie powrócą. Tego dnia opróżniono kościół i 
ogołocono ze wszystkiego, a pozostawiono tylko ołtarze obnażone. Drzwi 
kościoła zamknięto i opieczętowano, a w klasztorze zapanowała grobowa 
cisza…”
Inne jednakże były wówczas wyroki Boga. We wspomnienie ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny – dnia 21 listopada 1951 r., które kościół 
prawosławny nazywa ,,wprowadzeniem Bogurodzicy do świątyni”, w mury 
romańskiego klasztoru wkroczyli cystersi z opactwa mogilskiego. 
W Wąchocku ponowie odżyło życie monastyczne. 

Podczas rocznicowej Eucharystii homilię wygłosił Jego eminencja ksiądz 
Stanisław kardynał Dziwisz. Do koncelebry przystąpili zwierzchnicy 
wszystkich polskich opactw cysterskich – o. Eugeniusz Augustyn – opat 
wąchocki i prezes polskiej kongregacji; o. Rafał Ścibiorowski – opat 
archiopactwa jędrzejowskiego; o. Szymon Warciak – opat szczyrzycki i o. 
Wincenty Zakrzewski – przeor administrator opactwa mogilskiego. Przy 
ołtarzu Pana stanęli również i mnisi z naszej kongregacji, jak i przybyli 
prezbiterzy diecezjalni z bliska i daleka. 

Kardynał Stanisław Dziwisz w swojej homilii pochylił się nad kwestią 
powołania, szczególnie do kapłaństwa i życia zakonnego: Słowa Jezusa o 
potrzebie modlitwy o powołanych są skierowane do każdego i każdej z nas. 
Obyśmy wszyscy dzisiaj, zarówno zgromadzeni w tej pięknej świątyni w 
Wąchocku, jak łączący się z nami duchowo dzięki transmisji telewizyjnej i 
radiowej, mogli podjąć stosowne postanowienia, wiedząc, że nasza modlitwa 
o nowych robotników na żniwo i do winnicy Pańskiej dotyczy serca Boga. 
Kardynał przypominał również w kilku słowach o więziach łączących Karola 
Wojtyłę, jako zwierzchnika krakowskiego Kościoła, z cystersami. 

Ostatnim punktem poniedziałkowego spotkania były wieczorne 
,,Rozmowy niedokończone”, których tematem było ,,Dziedzictwo białych 
mnichów – cystersi wczoraj i dziś, w 70 rocznicę powrotu cystersów do 
Wąchocka

Tekst – fr. W.M.
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Cystersi powrócili do Wąchocka po 132 latach nieobecności we wspomnienie Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny, 21 listopada 1951 r. Pierwszym przeorem wznowionego klasztoru 
z mnichami z Mogiły został o. dr Augustyn Ciesielski. 



Obchody 90-lecia 
OSP w Marcinkowie 

Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinkowie 18 września br. Burmistrz Wąchocka Jarosław Samela przekazał sztandar ufundowany 
uroczyście obchodziła 90. rocznicę swojego powstania. Na placu przed przez Samorząd Gminy Wąchock  prezesowi Zarządu ZOSP druhowi 
budynkiem OSP zgromadzili się druhowie ochotnicy, mieszkańcy            Mirosławowi Pawlakowi, a ten z kolei prezesowi OSP w Marcinkowie 
i goście, wśród których byli: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Andrzejowi Ciorochowi zgodnie z ceremoniałem strażackim.

ZOSP RP woj. Świętokrzyskiego druh Mirosław Pawlak, reprezentujący 
Marszałka województwa świętokrzyskiego, dyrektor departamentu IT 
Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Robert Janus, przedstawiciele 
Opactwa Ojców Cystersów, Burmistrz Miasta i Gminy Wąchocka 
Jarosław Samela, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Se-
bastian Staniszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku 
Adrian Malinowski, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wą-
chocku Marian Susfał, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP          
w Starachowicach Andrzej Pyzik, Naczelnik Wydziału Operacyjnego  
KW PSP w Kielcach brygadier Marcin Nyga, Prezes Zarządu Powiato-
wego OSP w Starachowicach druh Edward Lipiec, pełniący służbę       
w KPP PSP w Skarżysku-Kamiennej aspirant Dawid Kowalik, Prezes 
OSP w Wąchocku druh Ryszard Kępiński, Naczelnik OSP w Wielkiej 
Wsi druh Paweł Piętak z pocztem sztandarowym, Prezes OSP              
w Parszowie druh Grzegorz Retkowski, Naczelnik OSP w Parszowie 
wraz z pocztem sztandarowym, druh Janusz Głowacz, Damian 
Godlewski wraz z pocztem sztandarowym z Wąchocka, Prezes firmy 
Serwis Land Rover Jacek Płusa wraz z małżonką, współwłaścicielka 
firmy Nowak Budownictwo sp. z o.o. Agnieszka Nowak, prezes firmy 

Wyróżniający się strażacy zostali nagrodzeni  odznaczeniami Nowak Budownictwo sp. o.o. Robert Nowak, Sołtys Sołectwa 
wręczonymi przez Prezesa wojewódzkiej ZOSP Mirosława Pawlaka       Marcinków Elżbieta Włodarczyk, przedstawiciele Rady Sołeckiej oraz 
i burmistrza Jarosława Samelę. Srebny Medal Zasługi dla pożarnictwa Koła Gospodyń Wiejskich w Marcinkowie. 
otrzymała druhna Żaneta Szwed, Brązowy Medal Zasługi dla 
Pożarnictwa otrzymali druhowie: Piotr Biedny, Paweł Sajecki i Kamil  
Jędrzejczyk. Prezes OSP Marcinków Andrzej Cioroch został wyróżniony 
Odznaką Wzorowego Strażaka.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się Mszą Św. odprawioną przez 
wąchockiego cystersa o. Romana Burakowskiego o.Cist., po czym 
nastąpiło oficjalne przekazanie nowego sztandaru dla jednostki. 
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Prezes Andrzej Cioroch przedstawił rys historyczny 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinkowie, której początki 
sięgają 1931 roku. Jednostka została powołana z inicjatywy 
tamtejszego mieszkańca, pracownika PKP w Skarżysku-Kamiennej 
Stanisława Różyckiego. Pełnił on funkcję Prezesa OSP od chwili jej 
utworzenia do połowy 1934 r. Pierwszym naczelnikiem został Wacław 
Kuźdub. Od momentu założenia jednostka z OSP w Marcinkowie 
wyróżniała się ona aktywnością. Bardzo szybko została wyposażona  
w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy: sikawki ręczne, dwa 
beczkowozy, drabiny i toporki. Sprzęt przechowywany był w szopie 
wybudowanej własnymi siłami, a zakup umundurowania druhowie 
sfinansowali ze środków własnych. W niedługim czasie liczba 
strażaków ochotników wzrosła z 12 do 20 druhów. Obok podstawowej 
działalności związanej z zabezpieczeniem przeciwpożarowym 
budynków, w większości krytych strzechą, strażacy już w okresie 
międzywojennym byli organizatorami życia społeczno-kulturalnego 
wsi: organizowali zabawy, odczyty, brali udział w uroczystościach 
państwowych i kościelnych. Gdy nadszedł tragiczny wrzesień 1939 
roku. w wojnie obronnej prowadzonej przez cały naród nie zabrakło 
naszych strażaków. W kampanii wrześniowej udział brali: Jan Szwed, 
Alfred Szlęzak, Kazimierz Kuźdub, Wacław Kuźdub, Feliks Sobocha. 
W Armii Krajowej działali druhowie: Władysław Chojnacki, Stefan 
Kuźdub i Jan Gładyś. Tych dwóch ostatnich oddało życie                    
w obronie ojczyzny.

W okresie II wojny światowej straż nadal działała, chociaż jej 
możliwości były ograniczone. Z czasów okupacji zachowała się 
Kronika OSP, z której wynika, że wówczas jednostka liczyła 28 
strażaków. Kilku z nich zostało aresztowanych i wywiezionych do 
obozów pracy. Po wyzwoleniu, oprócz wykonywania obowiązków 
statutowych nasi strażacy wnieśli ogromny wkład w rozwój 
gospodarczy Marcinkowa: czynnie zaangażowali się w budowę 
mostów narzecze Kamiennej, budowę dróg, elektryfikację wsi, budowę 
szkoły oraz domu kultury. Byli również inicjatorami i własnym 
wysiłkiem rozpoczęli budowę remizy strażackiej, którą przy pomocy 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i dzięki finansowemu wsparciu 
PZU oddano do użytku w 1965 r.  Garaż miał powierzchnię 74 m. kw.  

a  w ciągu 3 lat nadbudowano nad nim piętro z salami na działalność 
organizacji społecznych i klubokawiarnię „Ruch”.  W 1983 roku OSP         
w Marcinkowie otrzymała pierwszy wóz bojowy marki ŻUK. Można było już 
wtedy szybciej, niż jak dotąd konnym zaprzęgiem lub ciągnikiem, dotrzeć 
na miejsce pożaru, by nieść pomoc potrzebującym. Znaczny dorobek OSP 
w Marcinkowie i jej poważny wkład w rozwój gospodarczy wsi został 
nagrodzony. W 1981 roku jednostka otrzymała sztandar i została 
odznaczona złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Dorobek straży 
w ciągu 90 lat jest dziełem wielu ochotników, ale na specjalne wyróżnienie 
zasługują: Wojciech Jaszewski, Feliks Sobocha, Tadeusz Niewczas, 
Stanisław Łopuszyński, Zdzisław Niewczas, Marian Fias, Jerzy Grzelka 
oraz Włodzimierz Jagieła, Stefan Serafin, Janusz Niewczas i Maria 
Życińska.

W części artystycznej spotkanie zakończyła grupa roztańczonych 
dzieci pod kierunkiem pani Marty Blicharz. „Ferajna z Marcinkowa” 
wystąpiła przed wszystkimi strażakami z OSP Marcinków oraz ich 
zaproszonymi gośćmi. Dzieci wręczyły strażakom prezent              
w postaci oprawionej w obraz  historycznej fotografii strażaków.
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W październiku bieżącego roku w ramach projektu pod 
nazwą „Ochrona i promocja zdrowego i bezpiecznego 
stylu życia poprzez zagospodarowanie czasu wolnego 
mieszkańców gminy Wąchock”, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Parszowie zorganizowała rodzinny turniej piłki 
koszykowej na boisku przy Szkole Podstawowej w Par-

szowie. Uczestniczyło w nim 50 osób – dzieci i rodzice. 
Zawodnicy turnieju otrzymali puchary, medale i dyplomy. 

Drugim działaniem projektu było zorganizowanie dla 30 
osób dwóch dwugodzinnych spotkań informacyjno-szko-
leniowych o tematyce przeciwdziałanie zatruciu czadem       
i gazem. Omówione zostały następujące zagadnienia: skąd 
się bierze i dlaczego tak niebezpieczny jest czad, jakie są 
główne przyczyny zatruć tlenkiem węgla, co zrobić aby 
uniknąć zaczadzenia,  jakie są objawy zatrucia tlenkiem 
węgla. Przedstawione zostały zasady ekologicznego             
i ekonomicznego spalania opału stałego metodą rozpalania 
od góry. W ramach projektu zakupiono czujniki czadu           
i gazu, które zostały przekazane dla 30 uczestników 
projektu. 
Projekt koordynował druh prezes Grzegorz Retkowski.

OSP PASZÓW dla mieszkańców!

Sfinansowano z projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania 
„Wokół Łysej Góry” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Ochotnicy z Wąchocka sprzątali las
Druhowie z OSP Wąchock wyszli 
z inicjatywą posprzątania lasu, a jak 
postanowili, tak uczynili. Organizacją 
przedsięwzięcia w październiku zajął 
się nadleśniczy ze Starachowic, pan 
Ryszard Bis, zapewniając strażakom 
worki i rękawice. Przy współpracy 
z leśniczym z Wąchocka, panem 
Witoldem Pocheciem dzielni strażacy 
ruszyli na ratunek… tym razem 
terenom leśnym. Pod lupę wzięte 
zostały okolice drogi Wąchock – 
Mirzec. Podczas kilkugodzinnego 
sprzątania ośmiu strażaków zebrało 
aż 11 worków śmieci! Najwięcej 
znalazło się w nich butelek
i puszek, które zostały wyrzucone 
z okien przejeżdżających drogą zająć się jego sprzątaniem. 
samochodów…Nasi ochotnicy po raz kolejny udali Oczyszczone zostały: Wykus, Kaczka, Kropka, 
z początkiem listopada br. się w teren leśny, żeby Barwinek oraz odcinek drogi Wąchock/Siekierno 

(leśnictwa: Bronkowice
i Sieradowice). Całej akcji 
wsparcia udzieliło nadleśnictwo 
Suchedniów, a wzięło w niej 
udział 12 strażaków wraz 
z czterema żonami oraz: 
nadleśniczy Piotr Fitas, inżynier 
nadzoru Karol Stefański, leśniczy 
Zbigniew Pastuszka i Marcin 
Klimczak, podleśniczy 
z Sieradowic Paweł Nowak oraz 
leśniczy z Kaczki Jacek Berus. 
Zebrano 16 worków śmieci, 
a wśród nich znalazły się osłony 
z samochodów, opony, szkło, 
a nawet glazura po remoncie…

Sąsiedzkie sprzątanie lasu w Marcinkowie
Do wzięcia udziału w akcji pod hasłem „Sąsiedzkie zbierała butelki, kartony, puszki „zapomniane” przez 
sprzątanie lasu” sołectwo Marcinków zachęcało swoich dorosłych – Gabrysia, Wiktor, Bolek, Kamil, Małgosia, 
Mieszkańców na portalu Facebook. W wydarzeniu Janek, Ola, Franek. Dziękujemy wam z całego serca.”
organizowanym przy współpracy z Nadleśnictwem 
Skarżyska-Kamienniej i pomocy Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Marcinkowa 19 czerwca br. udział wzięła 
dorosła część miejscowej społeczności oraz młodzież.
Podczas sprzątania lasu zebrano ponad 50 worków 
pełnych butelek, plastików i różnorakich śmieci. Trafiły 
się nawet dwie opony i… telewizor! To niezmiernie 
smutne, iż pomimo wielu akcji zachęcających do dbania 
o środowisko lasy są wciąż zaśmiecane. Na fanpage’u 
Sołectwa Marcinków czytamy: „Dziękujemy szczególnie 
naszym strażakom – Wasza pomoc była nieoceniona, 
Nadleśnictwu Skarżysko Kamienna – za wsparcie akcji 
i odbiór odpadów, Gminie Wąchock – za udostępnienie 
worków. Nie mniej gorące podziękowania naszym 
kochanym organizatorom i pomysłodawcom: Daniel, 
Daria, Mateusz, Sołtys Ela, Karina, Irek i Kasia – 
jesteście the best from the best. No i przede wszystkim 
nasza kochana młodzież, która mimo ukropu dzielnie 
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Święto Niepodległości 11 Listopada

W sali widowiskowej MGOK miało miejsce wydarzenie muzyczne dla melomanów podziwiających twórczość najwybitniejszych 
polskich kompozytorów w wykonaniu uznanych artystów i pedagogów szkół muzycznych. Uczestnikami koncertu  byli: Magdalena 
Idzik - mezzosopran, Marzena Trzebinska - sopran, Ludmila Worobec-Witek- skrzypce, Maciej Jaroń - skrzypce, Artur Jaron - 
fortepian i prowadzenie koncertu. W programie kompozycje F.Chopina, St. Moniuszki, H.Wieniawskiego, I.J.Paderewskiego, piosenki 
z repertuaru Hanki Ordonowny i dwudziestolecia miedzywojennego.

Koncert Najpiękniejsza Polska Muzyka

Urocystości zwiazane z obchodami 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęły się w naszym mieście 
od Mszy Św. w kościele Opactwa Ojców Cystersów, którą celebrowali o. Fabian Skowron i o. Kajetan Kaczorowski oCist.  
Poczty sztandarowe  reprezentujące dawne środowiska kombatanckie i delegacje szkół, mieszkancy i goście  po 
nabożeństwie udali się na miejsca pamieci: przed pomnik na placu kościelnym odsłonięty w 100 rocznicę  odzyskana 
Niepodległości a następnie przed pomnik poległych mieszkańców Wąchocka walczących pod wodzą Józefa Piłsudskiego 
w latach 1918-1920.  W tym miejscu został odczytany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku Adriana 
Malinowskiego apel poległych, których nazwiska znajdują się na obelisku. Delegacja  samorządu z burmistrzem Jarosławem 
Samelą złożyła wiazanki kwiatów, zostały zapalone znicze. 
Artystyczna część uroczystości rocznicowych odbyła się wieczorem w WDK w Marcinkowie i następnego dnia w MGOK
 w Wąchocku.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku



Nietuzinkowy program artystyczny uświetnił obchody Narodowego 
Święta Niepodległości w Gminie Wąchock. W Wiejskim Domu Kultury w 
Marcinkowie na „Wieczorze dla Niepodległej” wystąpili liczni artyści od 
najmłodszych po zawodowych muzyków: grupa taneczna Zazule, 
Ferajna z Marcinkowa, grupa taneczna Świetliki z WDK w Wielkiej Wsi, 
młodzież z klasy skrzypiec Pana Kamila Powrózka, Kapela Fundacji 
Kukułeczka. Cudownie zagrała na skrzypcach utalentowana Julia 
Szczakowska z towarzyszącym jej na pianinie Łukaszem Wosiem. Julia 
jest uczennicą ZPSM w Kielcach i kształci się pod kierunkiem Pana 
Kamila Powrózka. W jej wykonaniu usłyszeliśmy Introduction and Rondo 
Capriccioso Op.28. Program zakończył się wspólnym śpiewaniem pieśni 
legionowych, w których m.in. rozbrzmiewał głos doświadczonych 
chórzystów - Pani Poseł Agaty Wojtyszek i inst. Marka Samsonowskiego. 

Dla goszczących tego wieczoru w WDK przygotowane były nie tylko 
flagi i wiatraczki a nawet słodkości w barwach narodowych. 
Organizatorką wydarzenia była Pani Marta Blicharz prowadząca od lat 
Fundację Kukułeczka i od niedawna animatorka w WDK w Marcinkowie. 

Dziękuję wszystkim artystom za występ i dzielenie się swoim 
talentem z publicznością a gościom za spędzenie z nami wspólnych 
chwil w dniu Święta Niepodległości. 

Marian Susfał dyrektor MGOK w Wąchocku

Wieczór dla Niepodległej 

 WDK 

w Marcinkowie

Grupa taneczna Świetliki Ferajna z Marcinkowa

Julia Szczakowska i Łukasz Woś

Grupa taneczna Zazule Kapela Fundacji KukułeczkaKlasa skrzypiec  Kamila Powrózka



Pierwszy „Jarmark Cudów” w Wąchocku za nami. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 26 września przybyli do 
nas i rozstawili swoje barwne kramy oraz tym, którzy 
skorzystali z oferty wystawców, przeglądali, wybierali, 
kosztowali, kupowali. Drewniane stragany 
uzyskaliśmy dzięki współpracy z: powiatem 
starachowickim (ukłony dla pana Jerzego Materka), 
z MOSiR w Starachowicach – piękne dzięki dla Pana 
Krzysztofa Szczygła oraz Parkiem Kultury – panią 
Agnieszką Lasek-Piwarską. Transport straganów 
możliwy był dzięki uprzejmości firmy Millenium Invest. 
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w nasz 
„Jarmark Cudów”. Będzie ich więcej, dopiero się 
rozkręcamy. 

Pierwszy Jarmark Cudów w Wachocku

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Piknik Archeologiczny RYDNO 
Po raz siedemnasty już,  

Cystersów odbył się Piknik Archeologiczny "Rydno" - wyjątkowe 
spotkanie z naszymi przodkami z epoki kamienia.

W zainscenizowanych obozowiskach z epoki kamienia 
przedstawimy najważniejsze zagadnienia związane z życiem w tej 
epoce: metody uzyskiwania ognia, techniki obróbki krzemieni             
i innych materiałów, metody wytwarzania i zastosowania barwników 
mineralnych (między innymi "krwicy" otrzymywanej z hematytu 
wydobywanego w przeszłości na Rydnie), różne rodzaje broni 
myśliwskiej, prehistoryczną sztukę, "gastronomię", magię... 
W tym wydaniu pikniku była jeszcze muzyka korzeni. Pierwotne 
brzmienia bębnów demonstrowali organizatorzy warsztatów Studio 
Instrumentów Etnicznych Piotra Stefańskiego. 

w dniach 23-26 września przy Opactwie 

Dookoła Wąchocka nr 2(26) - grudzień 202118



W sobotę, 28 sierpnia br,. odbyła się w Wąchocku 
Zlot Zabytkowych Samochodów, czyli  7. Legenda 
STARa. podczas której załogi pojazdów 
zabytkowych zaprezentowali swoje maszyny 
wszelkich marek i rodzajów. Jak zawsze STARY     
są gośćmi specjalnymi tego wydarzenia. Pokazy    
ich terenowych możliwości zgromadziły licznych 
widzów nad wąchockim zalewem obok Góry 
Rocha.Wielką atrakcją było ponad 150 pojazdów       
- w tym jednośladów - zostało zgłoszonych przez 
swoich właścicieli na tę edycję Legendy STARa.  

Impreza organizowana jest przez Powiat 
Starachowicki przy współudziale Muzeum Przyrody 
i Techniki w Starachowicach, starachowickiej 
delegatury Kieleckiego Automobilklubu oraz 
kieleckiego Stowarzyszenia SHL Historia i Fakty. 
Wśród uczestników był m.in. najstarszy jeżdżący    
w Polsce STAR 20 z 1955 r. w wersji pożarniczej     
z OSP Budy Wielgoleskie. Były też STARy: 25, 660, 
266, 244 i 744. Dominują samochody służące w 
wojsku z ciekawym wyposażeniem. Są to wozy 
dowodzenia, sale operacyjne, łaźnie polowe a nawet 
trenażer armata. Gwiazdą tegorocznego zlotu był 
STAR 21 w wersji wywrotka, odtworzony przez 
kolekcjonera z okolic Warszawy. W kategorii 
pojazdów osobowych najstarszym dotąd 
uczestnikiem zlotów był Austin z 1934 r. Nie 
zabrakło też gwiazdy PRL, Warszawy M20 z 1958 r. 
Wśród motocykli najstarsze to IŻ i Csepel z 1955 r. 
Była także WFM z 1956 r.
Próby terenowe w Wąchocku to prawdziwa frajda 
dla widzów, którzy mogą podziwiać możliwości 
Stara przy pokonywaniu wzniesień i błota.

Zlot Pojazdów Zabytkowych 8. Legenda STARa 

w Wąchocku
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Sfinansowano z projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania 
„Wokół Łysej Góry” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LGD
Wokół Łysej Góry

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

Projekt Kulturowa Akademia Pokoleń 

Celem projektu  Kulturowa Akademia Pokoleń było zorganizowanie 
warsztatów: teatralnych, tańca ludowego oraz proekologicznych, a także 
odbycie wycieczk z wykorzystaniem kulturowych zasobów regionu – 
zwyczajów, strojów, zabytkowych przedmiotów dawnego gospodarstwa.

 Impreza na posumowanie działań projektowych odbyła się w sali 
widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąchocku 21 
października br. Podczas spotkanie podziwiać można było przedstawienie 
grupy teatralnej KGW i młodzieży „Obrzęd kiszenia kapusty” czy występ 
dziecięcej grupy warsztatowej tańca ludowego w układzie „Przy 
strumyku”. Była także biesiada i poczęstunek.

Mieszkańcy Wąchocka biorąc udział w warsztatach w ciekawy sposób 
mogli zagospodarować swój wolny czas, co było zgodne z głównym 
celem projektu grantowego. Wzmacnia to kapitał społeczny i przyczynia 
się do zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru LGD.  Odchodzące 
pokolenie członków Kół Gospodyń Wiejskich przekazywało młodszym 
rocznikom swoje tradycje kulturowe. Dzięki nowym umiejętnościom 
starszemu pokoleniu została przywrócona naturalna rola przekazicieli 
tradycyjnych wartości i wzorców.

Podczas realizacji projektu zrealizowano pięć zadań:
1. Warsztaty teatralne – przygotowanie obrzędu (32 h),
2. Warsztaty tańca ludowego – zakup strojów ludowych dla dzieci (16 h),
3. Warsztaty proekologiczne, podczas których 30 mieszkańców  
    Wąchocka otrzymało darmowe kompostowniki,
4. Wyjazdy – pikniki w Zabytkowej Zagrodzie Stanisława Jaruszewicza 
    w Marcinkowie, 
5. Wyjazd do parku wodnego Suntago k/Mszczonowa .

Warsztaty teatralne dla KGW i dzieci - przygotowanie obrzędu „Kiszenie  
kapusty” i opracowanie  dawnych zabaw  dziecięcych – Jolanta Susfał
Przygotowanie muzyczne KGW – Krzysztof Pecelt
Warsztaty tańca ludowego – Marta Blicharz
Opracowanie muzyczne do tańców ludowych – Dariusz Bogacz
Udział w tych działaniach był bezpłatny dla wszystkich uczestników.

Koordynator projektu:  Marian Susfał
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Otrzymaliśmy nowy sprzęt komputerowy w ramach 
projektu TIK w instytucjach kultury #2. Dziś Pani 
Edyta Kraska dyrektor projektu  przekazała nam     
4 laptopy i 2 tablety. Projekt TIK czyli Technologie 
Informacyjno-Komunikacyjne  dotyczy  podniesienia  
kompetencji  pracowników  MGOK w Wąchocku.  
Stowarzyszenie  Nowe  Oblicze Edukacji otrzymało 
dofinansowanie na realizację innowacyjnego 
projektu TIK w instytucji kultury, do którego 
zgłosiliśmy swój udział. Projekt jest dofinansowany 
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa we 
współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, a jego celem jest rozwój kompetencji 
cyfrowych pracowników gminnych samorządowych 
instytucji kultury z woj.... świętokrzyskiego.  
W konsekwencji, pracownicy  MGOK   uczestniczyli  
w  szkoleniach z zakresu programowania, grafiki      
i kompetencji medialnych. Są przygotowani  do 
prowadzenia zajęć  z  dziećmi  i  młodzieżą  przy  
użyciu  otrzymanego  bezzwrotnie  nowoczesnego  
sprzętu: laptopów z właściwym oprogramowaniem, 
tabletów, gry edukacyjnej Scottie go!, Klocków 
Lego.
Wkrótce ogłosimy nabory dla chętnych dzieci           
i młodzieży do udziału w zajęciach z kompetencji 
medialnych i podstaw programowania.
 
Więcej info na facebook.com/MGOKWachock

MGOK w Wąchocku beneficjentem 
projektu „TIK w Instytucjach Kultury”

Panie z Wielkiej Wsi  działające w  KGW zorganizowały ciekawą wycieczkę 
do sanktuarium w Niepokalanowie. Klasztor ten zakładał bł. Maksymilian 
Maria Kolbe, franciszkanin wyniesiony na ołtarze podczas beatyfikacji, 
a następnie kanonizowany w 1982 r. jako męczennik. W obozie 
koncentracyjnym oddał swe życie za współwięźnia. Na terenie klasztoru 
działa jedyna w Polsce Ochotnicza Straż Pożarna  złożona z mnichów.  
Oni też prowadzą bardzo bogate w eksponaty muzeum pożarnictwa.

Drugim punktem wycieczki było odwiedzenie siedziby Państwowego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Karolinie.  Zespół założony przez 
prof. Tadeusza Sygietyńskigo działa od ponad 60 lat i jest jednych z 
największych ambasadorów polskiej kultury w świecie.
W odnowiona siedziba zespołu to Europejskie Centrum Promocji Kultury 
Regionalnej i Narodowej.  Zwiedziliśmy muzeum strojów ludowych z 
różnych regionów Polski.
Wieczorem obejrzeliśmy występ Mazowsza pt. „Kalejdoskop barw Polski” - 
Barwy zmieniające się jak w kalejdoskopie, muzyka budząca 
niezapomniane wrażenia, taniec i śpiew, śpiew i taniec czyli najciekawsze 
choreografie z repertuaru zespołu. Artyści w przepięknych strojach z 
dwudziestu etnograficznych regionów Polski. Rozbrzmiewały najbardziej 
popularne piosenki. Taki występ na długo pozostanie w pamięci. 
Dziękuję Paniom z KGW- organizatorce Pani Teresie Rymarczyk  za 
wspólnie spędzone chwile i niezapomniane wrażenia artystyczne, które były 
naszym udziałem. 

Marian Susfał

KGW z Wielkiej Wsi na wojażach  

 Niepokalanów  i koncert Zespołu „Mazowsze”



Mnisi i HutnicyVIII Festiwal Historyczny

W Opactwie Ojców Cystersów już po raz ósmy spotkaliśmy się        
w Wąchocku na Festynie „Mnisi i Hutnicy”, który odbywał  się 17 
września w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Nazwa festynu 
wskazuje na to, że podczas jego trwania można się wiele dowiedzieć 
na temat dziedzictwa Cystersów wąchockich, z naciskiem na ich rolę 
w budowie kultury materialnej. Stąd też element hutników, czyli 
zarówno uprzemysłowienie w dolinie rzeki Kamiennej, jak też 
szeroko rozumiana gospodarka, która rozwijała się dzięki Ojcom 
Cystersom w dawnych wiekach. W tym roku tytułem Europejskich 
Dni Dziedzictwa są smaki dziedzictwa. Dlatego w tegoroczna edycja 
„Mnichów i Hutników” skoncentrowana jest na smakach, kuchni, 
sposobie podawania posiłków i całej oprawy wokół stołu. W kruż-
gankach Opactwa można było spróbować różnych smakołyków 
przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Mirca,  
ale także samodzielnie wykonać łyżkę z drewna. Ten Festiwal to 
integracja odwiedzających z pokazującymi. To nie tylko 
przygotowywanie posiłków, ale także prezentacja strojów, które 
przewijają się przez równe epoki historyczne.. Dodatkowym 
smaczkiem Festiwalu był udział pana Patryka Pawluczyka, który jest 
dudziarzem, jedynym w Polsce człowiekiem, który studiował naukę 
gry na tym instrumencie. Ubrany w szkocki strój dał popis swoich 
umiejętności gry na dudach. 
Organizatorem Festynu jest Muzeum Przyrody i Techniki i Opactwo 
Cystersów w Wąchocku.

Ależ to było wydarzenie! Scena i teren przed Wiejskim Domem 
Kultury w Marcinkowie w sobotę, 11 września br. mieniły się od 
kolorowych strojów, kipiały dobrym nastrojem, śpiewem, tańcem         
i muzyką! A to wszystko działo się na IX. Marcinkowskim Spotkaniu     
z Folklorem.
Tego popołudnia w Marcinkowie zgromadziły się osoby, którym polski 
folklor jest bliski sercu. Wszystkie grupy, które mogliśmy podziwiać 
podczas występów na scenie, pielęgnują pamięć o tradycji, a wśród 
nich także dzieci, którym ten temat wcale nie jest obcy. Pięknie 
ubrani w regionalne stroje panowie i panie oraz najmłodsi dali popis 
swoich umiejętności przybliżając zebranym gościom magiczny świat 
folkowej muzyki i tańca.  Do zmroku ze sceny rozbrzmiewała 
muzyka, na której mogliśmy na niej zobaczyć: Dziecięcy zespół 
taneczny „Ferajna z Marcinkowa”, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny 
„Kukułeczka”, Zaspół Rytmiczno-Taneczny „Świetliki”, KGW 
Marcinków – Zespół Śpiewaczy „Marcinkowianie”, KGW Rataje – 
Zespół Śpiewaczy „Zośki”, KGW Wielka Wieś, KGW Parszów, KGW 
Wąchock – Zespół Śpiewaczy z Wąchocka, „Dolnojasieńczanki – 
Zespół przy KGW z Jasieńca Dolnego, Zespół „Skokotliwi” z WDK    
w Mostkach, Zespół Pieśni i Tańca „Żeromszczyzna” z Centrum 
Edukacji i Kultury Szklany Dom w Ciekotach oraz Teatr Muzyczny 
„Nad Kamienną Starachowianie”.

Marcinkowskie Spotkania z Folklorem
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Muzyka w Opactwie - Bach u Cystersów
Festiwalu „Muzyka w Opactwie - Bach u Cystersów" zainspirowany został niezwykłym 
klimatem i charyzmatem Opactwa Cystersów w Wąchocku. Festiwal jest imprezą cykliczna    
od 2011 roku o międzynarodowym zasięgu. Na tegorocznym Festiwalu  wystąpił znakomity 
pianista z Łotwy Gieorijs Osokins z repertuarem chopinowskim,  racji tego, iż  Artysta był przed 
swoim udziałem w Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim. Jego interpretacja muzyki 
Chopina była  ekspresyjna, 
romantyczna i zarazem subtelna. 
Pozostaje w sercach słuchaczy 
na długo i od lat gromadzi wierne 
rzesze odbiorców. 

Organizatorem Festiwalu jest 
Stowarzyszenie Muzyka w 
Opactwie z prezesem i  
dyrektorem naczelnym William de 
Mousson-Romańskim we 
współpracy z Opactwem 
Cystersów i Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Wąchocku.

Dzięki programowi realizowanemu przez Narodowy Instytut 
Muzyki i Tańca wraz z Polskim Impresariatem Muzycznym Projekt    
"Z klasyką przez Polskę" zagościł w Wąchocku. Znakomity pianista 
Tomasza Rittera zaprezentował lokalnej publiczności bogaty program 
muzyczny złożony z arcydzieł polskiej muzyki kameralnej i utworów 
światowych kompozytorów.  

Tomasz Ritter jest zwycięzcą I Międzynarodowego Konkursu 
Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych. Student 
Moskiewskiego Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w klasach 
Michaiła Voskresienskiego (fortepian), Marii Uspienskiej (klawesyn)    
i Alexeia Lubimova (fortepian historyczny).

W listopadzie 2011 roku zwyciężył w IX Międzynarodowym 
Konkursie Młodych Pianistów "Artur Rubinstein in memoriam"            
w Bydgoszczy, otrzymał również nagrodę specjalną im. Anieli 
Młynarskiej-Rubinstein, Rubinową Szpilę Artura Rubinsteina dla 
osobowości artystycznej konkursu.

Podziękowania dla Polskiego Impresariatu Muzycznego i Panów 
dyrektora Marcina Rudzińskiego i dyrektora ZPSM w Kielcach Artura 
Jaronia.

Z KLASYKĄ PRZEZ POLSKĘ
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Wieczór autorski Kazimierza Winiarczyka
W piątek, 2 lipca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 

w Wąchocku, odbyło się spotkanie sympatyków historii i literatury. 
W sali widowiskowej o swojej kolejnej książce pt. „Szkice z dziejów 
Wąchocka i okolicy. Część III”, licznie zgromadzonym gościom, 
opowiadał historyk i regionalista, Kazimierz Winiarczyk. Promocję 
spotkania uświetnił program przygotowany przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Wąchocku, na który złożyły się: pokaz tanecznej 
dziecięcej grupy "Świetliki" z WDK w Wielkiej Wsi prowadzonej przez 
panią Martę Blicharz  i występ młodej, utalentowanej skrzypaczki, 
wokalistki zespołu Wołosatki, Julii Bielakowskiej. 
Książka do  nabycia jest w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Wąchocku.

Nowa książka Joanny Dulewicz
Trzecim literackim dziełem handel organami, wyzysk obcokrajowców. Kryminały autorki są 
pochodzącej pełne emocji, dynamizmu i barwnych portretów psychologicznych 
z Wąchocka Joanny Dulewicz postaci. Powieści warte przeczytania. Akcja powieści „Sukcesja”: 
jest książka pt. „Sukcesja”. Zabytkowa willa, rodzinne spotkanie i morderca, który tylko czeka, 
Wcześniejszymi wydanymi aż odwrócisz wzrok. Sara Blosh, spadkobierczyni majątku 
pozycjami autorki są powieści Aleksandrowiczów, organizuje w odziedziczonym dworku przyjęcie 
kryminalne: „Zakłamani” dla rodziny i znajomych. Spotkanie przebiega 
i „Zastraszeni”. Książki Joanny W dobrej atmosferze, do chwili gdy w jednym z pokojów na piętrze 
Dulewicz wyróżniają się posiadłości znalezione zostaje ciało Tomasza Wileckiego. Tylko kto 
ciekawą narracją, z obecnych miał motyw, by z zimną krwią zabić znanego 
zaskakującymi zwrotami i biznesmena? Po wstępnym przesłuchaniu okazuje się, że 
szybkością akcji. Zaskakują odpowiedź na to pytanie brzmi: niemal każdy. Komisarz Borys Bulsa 
fabułą poruszającą takie rozpoczyna wyścig z czasem. Czy uda mu się rozwikłać zagadkę, 
tematy jak min.: prostytucja, zanim wszystkie ślady zostaną zatarte?
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Biblioteka poleca...

Nowości wydawnicze
Hotel nad zatoką - 
trzy siostry Bradford znane 
są z urody, pięknych 
głosów, legendarnych 
przodków i eleganckiej 
matki, która od dnia, kiedy 
zniknął jej mąż, samotnie 
prowadzi stary Hotel nad 
Zatoką Szaleńców. 
Najstarsza została               
i stworzyła sobie 
z pozoru idealne życie: 
wyszła za mąż, urodziła 
dziecko i pomaga matce 
prowadzić hotel. Dwie 
młodsze uciekły, by 

spełniać marzenia. Po serii kiepskich decyzji obie 
muszą wrócić do domu, stawiając czoło krytycznej 
matce i najstarszej siostrze. Wszystkie postanawiają 
urządzić przyjęcie urodzinowe dla matki, z trudem 
starając się utrzymać w tajemnicy fikcję, które z taką 
pieczołowitością tworzyły. Ale kiedy otwierają się stare 
bolesne rany i wychodzą na jaw rodzinne sekrety, 
siostrzane więzi zostają wystawione na ciężką próbę. 
Kameralne, szczere spojrzenie na siostrzeństwo, 
pełne ciepła 
i humoru. Fascynująca historia o rodzinie: o tym,       
co ją potrafi rozbić, ale przede wszystkim o miłości, 
która cementuje jak nic innego.

Wieczór autorski Kingi Szczykutowicz

Dnia 10 grudnia odbyło się spotkanie z Kingą Szczykutowicz 
autorką książki „Miłość mimo woli”. Zaprezentowana powieść jest 
drugą pozycją książkową autorki po wydanym w 2013 r. 
„Galimatiasie uczuć”. Najnowsza opowieść to kontynuacja losów 
głównej bohaterki Anny, tym razem osadzona w realiach 
Wąchocka. Pani Kinga Szczykutowicz z przyjemnością wraca do 
rodzinnego miasteczka, opisując autentyczne miejsca i ludzi. Jest 
to historia o miłości. Jak potoczą się losy bohaterów? Ile w fabule 
powieści jest wątków fikcyjnych i autentycznych? Odpowiedź 
znajdą czytelnicy na łamach książki. 
Organizatorem spotkania autorskiego była Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna. Spotkanie uświetnił nastrojowymi balladami 
inst. muzyki  Marek Samsonowski  z  MGOK w Wąchocku.

Obca -  pierwszy           
z dwóch tomów opowieści 
o protoplastach bohate-
rów sagi "Kobiety  z ulicy 
Grodzkiej". Korzenie zła    
i narodziny niewieściej siły 
w bezwzględnych 
czasach walki o swoje 
życie i marzenia. W 1831 
roku z ogarniętej epidemią 
cholery wioski ucieka 
młoda kobieta w ciąży. 
Kilkanaście lat później jej 
córka, Magda, urodzona 
i wychowana w klasztorze 
benedyktynek, przybywa 

do Krakowa, aby tam rozpocząć dorosłe życie. 
Odważna i spragniona wiedzy dziewczyna jest 
wszędzie, gdzie coś się dzieje i gdzie czuje się 
potrzebna. Walczy na barykadzie podczas 
powstania krakowskiego, przeżywa pierwszą miłość 
i wkrótce znajduje swe życiowe powołanie - chce 
pomagać chorym. Mimo wielu przeciwności losu nie 
poddaje się, marząc o własnej aptece. Wie, że jako 
kobieta ma niewielkie szanse na spełnienie swoich 
pragnień, ale tym razem szczęście wydaje się jej 
sprzyjać. Czy jednak nie będzie musiała zapłacić 
wysokiej ceny?
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022, na którym 
uhonorowany został O. Opat Eugeniusz Augustyn, 
celebrujący inaugurującą Mszę Świętą wraz 
z tradycyjnym poświęceniem tornistrów 
pierwszoklasistów. Ojciec Opat Eugeniusz Augustyn 
13 sierpnia br. został wybrany Opatem Prezesem 
Polskiej Kongregacji Zakonu Cystersów. Z tej okazji, 
o. Opat został uhonorowany życzeniami 
i gratulacjami od lokalnej społeczności, a także 
gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością,     
m.in. Poseł Ziemi Świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek. 

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi

Rozpoczęcie roku szkolnego

Ślubowanie klas pierwszych
zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej 
musieli przedstawić to, czego już się w szkole 
nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani 
i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania 
swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było        
m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz 
umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych 
pytań. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście 
zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale 
zdały "egzamin pierwszoklasisty". Doniosłym 
momentem uroczystości było ślubowanie pierwszo-
klasistów na sztandar, które wzbudziło wiele emocji. 
Aktu pasowania ogromnym piórem dokonała pani 
dyrektor Bożena Wrona, natomiast tarcze i legity-
macje wręczył burmistrz Jarosław Samela. Tym 
samym pierwszaki zostały włączone do społeczności 

Dnia 20 października odbyła się w naszej szkole 
uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Świętokrzy-

uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. To 
skich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi. 

bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, 
Dowodem były dyplomy pasowania na ucznia.

ale również dla ich rodziców. Zanim pierwszoklasiści 
 

wspólne świętowanie, udostępniając filmy z tego 
wydarzenia w mediach społecznościowych 
z oznaczeniem #SzkołaDoHymnu. Ponadto uczniowie 
mieli okazję kształtować postawy szacunku do 
wartości, symboli i tradycji narodowych oraz 
poszerzać wiedzę o historii kraju i regionu, krzewić 
postawę patriotyczną w ramach planowanych zajęć, 
jak i dodatkowych.

W środę, w przeddzień Narodowego Święta 
Niepodległości, o symbolicznej godz. 11:11 
w murach naszej szkoły rozbrzmiał "Mazurek 
Dąbrowskiego". Uczniowie, ubrani w polskie barwy 
narodowe - biel i czerwień,  śpiewali hymn z dumą, 
radością i wdzięcznością wobec naszych przodków   
za odzyskanie niepodległości. Biorąc już kolejny raz 
udział w tej ogólnopolskiej akcji, włączyliśmy się we 

Obchody Święta Niepodległości
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Zbiórka żywności dla bezdomnych zwierząt
W związku z obchodzonym 4 października 
Światowym Dniem Zwierząt, w naszej szkole 
już po raz kolejny odbyła się zbiórka darów 
dla schroniska bezdomnych zwierząt 
w Rudniku. Celem akcji było przede 
wszystkim zebranie potrzebnych schronisku 
rzeczy (w tym karmy, smyczy, obroży 
i koców) dla podopiecznych w/w organizacji. 
Zbiórka miała również uświadomić uczniom, 
jak ważna jest bezinteresowna pomoc 
i zwrócić uwagę na potrzeby schronisk. 
Wszystkim dobroczyńcom – uczniom oraz 
rodzicom, którzy przyczynili się do 
polepszenia bytu zwierząt, bardzo serdecznie 
dziękujemy.

22 listopada w naszej szkole 
obchodziliśmy Światowy Dzień 
Życzliwości. Tego dnia uczniowie pod 
opieką wychowawców, nauczycieli 
i  pedagoga szkolnego przygotowali 
liczne atrakcje, zachęcając tym 
samym do okazywania na co dzień 
szacunku wobec siebie,serdeczności, 
uśmiechu, do mówienia miłych słów, 
niesienia bezinteresownej pomocy 
innym (nie tylko od święta). W szkole 

dominował kolor żółty – kolor optymizmu i radości. Drzwi 
do klas zostały udekorowane uśmiechniętymi buźkami. 
Dla odróżnienia i podkreślenia ważności tego dnia 
uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły byli ubrani na 
żółto bądź też mieli żółte akcenty ubioru. W niektórych 
przypadkach nauka przeniosła się do naszych domów,    
ale ci siedzący przed ekranem monitora również 
pamiętali, aby uczcić to święto. Ponadto każdy miał   
okazję opublikować życzliwe pozdrowienia na wirtualnej 
tablicy ogłoszeń - za pośrednictwem padleta.

Światowy Dzień Życzliwości

5 listopada odbył się 
w naszej szkole Dzień 
Postaci z Bajek.Dzieci 
z oddziałów 
przedszkolnych 
z okazji tego święta 
przebrały się za 
postaci z popularnych 
bajek, ich ulubionych 
bohaterów, które 
zaprezentowały 
podczas wspólnego 
spotkania.

Dzień postaci z bajek
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SZKOŁA PODSTAWOWA W PARSZOWIE

W dn. 20 – 23 października 26 uczniów Szkoły Podstawowej w Parszowie 
uczestniczyło w wycieczce edukacyjno 
- profilaktycznej do Zakopanego. 
Nadrzędnym celem wyjazdu była 
promocja zdrowego stylu życia 
wolnego od nałogów i uzależnień.  
Uczniowie odwiedzili również 
Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym 
Brzysku. Jest to pierwszy zakopiański 
cmentarz, założony w drugiej połowie 
XIX wieku przez proboszcza 
zakopiańskiego, księdza Józefa 
Stolarczyka. Wielką atrakcją była 
wizyta w największej papugarni 
w Zakopanem, gdzie można 
podziwiać ok. 70 egzotycznych papug. 
Byliśmy także w górach - Dolinie 
Kościeliskiej.  Uczniowie z Parszowa 
odwiedzili także kompleks pięciu 
skoczni narciarskich z dominującą 
Wielką Krokwią, na której co roku 
odbywa się Puchar Świata.  Ciekawym punktem programu była wizyta w Akwanarium „Podwodny Świat”.   Podczas wycieczki uczniowie dużo się 
nauczyli, wypoczęli, zobaczyli wiele pięknych miejsc. Poznali uroki Tatr i Zakopanego. Do domu przywieźli mnóstwo  wspomnień i fotografii. 

Podróżujemy, zwiedzamy, poznajemy…

27 września uczniowie kl.VI wraz             
z wychowawcą Grażyną Frankiewicz        
i panią pedagog Marzeną Łabudą wzięli 
udział w uroczystej Mszy Świętej przy 
Kapliczce św. Jacka w Wąchocku. Msza 
Święta ofiarowana była w intencji 
harcerzy, żołnierzy i działaczy Polskiego 
Państwa Podziemnego z okazji 82 
rocznicy powstania PPP. Miała ona 
uroczystą oprawę w postaci  Pocztów 
Sztandarowych z poszczególnych 
organizacji i szkół. Kolejnym punktem 
uroczystości była gawęda na temat 
Polskiego Państwa Podziemnego, którą 
wygłosiła pani Anna Skibińska. 
Zakończeniem uroczystości był wraz z prezentacją multimedialną przygotowali uczniowie klasy 8 pod 
poczęstunek przy ognisku. opieką pań: Urszuli Magdziarz i Izabeli Kutyła Paduch. Młodzi artyści 
28 września, uczniowie klas VII – VIII wraz z opiekunami: p. Urszulą przypomnieli społeczności szkolnej, jak żyło się w zaborach dorosłym 
Magdziarz, p. Agatą Fokt – Danielską i p. Edytą Spilską uczestniczyli  i dzieciom. Opowiedzieli o zrywach niepodległościowych oraz ludziach, 
we Wrześniowych Spotkaniach Dzieci i Młodzieży na Wykusie. Celem którzy poprowadzili naszą Ojczyznę do zrzucenia kajdan. Recytowali 
spotkań jest uczczenie wrześniowych rocznic: rocznicy wybuchu           patriotyczne wiersze i śpiewali pieśni z tamtych czasów. Uczestnicząc 
II wojny światowej, powstania Polskiego Państwa Podziemnego, w akademii oddaliśmy szacunek wszystkim Polakom, którzy walczyli   
zawiązania Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Ponury – Nurt za wolną Polskę. Po akademii uczniowie klasy 8 wraz z Dyrektorem 
i wzniesienia pomnika – kapliczki. 10 listopada uroczyście obcho- Szkoły udali się z zapalonymi lampionami pod tablicę upamiętniającą 
dziliśmy w naszej szkole 103 rocznicę odzyskania przez Polskę postać Józefa Piłsudskiego. O godzinie 11:11 cała społeczność    
niepodległości. Z tej okazji odbyła się niezwykła akademia. Inscenizację 

Patriotycznie w Parszowie

17 września 2021 klasy 1- 5 uczestniczyły w festynie historycznym 
w Wąchocku, który odbył się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa jako VIII 
Festyn Historyczny „Mnisi i Hutnicy”. Zaczęliśmy od zwiedzania Opactwa Cystersów 
w Wąchocku, potem obejrzeliśmy  inscenizację tradycji zakonnych.  Mnisi 
przygotowali pokaz obrzędu obłóczyn czyli przyjęcia nowicjusza do wspólnoty. 
Zapoznaliśmy się z prezentacją stoisk rzemiosł dawnych – stoisk warsztatowych 
związanych z działalnością mnichów. 
23.09.2021 r. Przedszkolaki z gr. „0” wzięły udział w  Pikniku Archeologicznym 
„Rydno”. Wraz z panią Kasią wyruszyły w podróż w odległe wieki… Przedszkolaki 
widziały jak żyli paleolityczni łowcy - zbieracze oraz pierwsi neolityczni rolnicy. 
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W roku szkolnym 2021/22 klasa VIII przystąpiła do akcji 
Europejski Tydzień Kodowania 2021. EU Code Week,                
to inicjatywa promująca w ciekawy sposób programowaniei 
umiejętności cyfrowe wśród uczestników. 
 W dniach 9 – 24 października 2021, w ramach lekcji logiki, 
odbyły się zajęcia, których celem było odnalezienie właściwego 
pudełka, w którym została ukryta niespodzianka. Każde z trzech 
pudełek zostało zakodowane szyfrem, natomiast zadaniem 
uczniów było znalezienie prawidłowego kodu. W tym celu 
ósmoklasiści zostali podzieleni na 3 grupy. Każda drużyna 
otrzymała inny zestaw zadań matematyczno-logicznych. 
Następnie każda grupa rozwiązywała kolejne zadania i łami-
główki, próbując znaleźć prawidłowy kod. Drużyna, która 
rozwiązała zadania jako pierwsza, sprawdzała, w którym   
pudełku została ukryta niespodzianka. Jako podziękowanie      
za przeprowadzenie akcji w ramach Code Week nauczyciel 
prowadzący otrzymał certyfikat uczestnictwa.

Europejski Tydzień Kodowania

Uczniowie klasy III wyróżnieni
Uczniowie klasy III od początku swojej szkolnej ścieżki zgłębiają dowodzenia. Sprzęty, które służą do zabawy np. huśtawka jest 
tajniki programowania i robotyki na zajęciach z wykorzystaniem dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Diabelskie młyny są 
klocków LEGO WeDo 2.0. W roku szkolnym 2020/2021 cała wprowadzane 
klasa, podzielona na dwie drużyny, brała udział w Między- w ruch za pomocą aplikacji. Podnośnik napędzany jest siłą rąk. 
narodowej Wystawie FIRST® LEGO® League: Explore. Program W miasteczku można się dobrze bawić i jednocześnie rozwijać 
ten został stworzony jako wspólna inicjatywa Amerykańskiej aktywność fizyczną. Współpraca układała się świetnie, nad 
fundacji FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science    wszystkim czuwała niezastąpiona pani kapitan – Helenka.
and Technology) i LEGO® żeby zachęcić dzieci Drużyna 2 – Nagroda za Kompleksowość i dekoracje – za piękny 
w wieku od 6 do 10 lat do odkrywania nauki. Podczas model z cudownymi dekoracjami. Drużyna nazywała się 
wielotygodniowych przygotowań do finału FLL uczniowie Legowicze i liczyła 5 osób, wspólnie zbudowała halę sportową.  
wykorzystywali m.in. techniki improwizacji, dzięki którym uczyli W hali sportowej  znajdowały się sprzęty i urządzenia do 

uprawiania różnych dyscyplin sportowych, np. rolki, rower, 
deskorolka, basen. Znalazło się też miejsce na zabawę np. 
diabelski młyn, duża zjeżdżalnia. W projekcie uwzględnino   
bistro ze zdrową żywnością, trybuny dla kibiców, kasę z biletami, 
fontannę. Wszystkie miejsca są przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. Z pomocą aplikacji porusza się diabelski 
młyn i samochód. Jest też wiatrak napędzany korbą.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Parszowie przystąpili do 
konkursu z pogranicza literatury i robotyki. Zadaniem 
uczestników było przeczytanie wybranego opowiadania 
Stanisława Lema „Bajki robotów”, a następnie stworzenie 

bohatera z klocków LEGO®  
wraz z pasującą do niego 
scenografią. Zadanie choć 
trudne, to równocześnie 

się spontaniczności, akceptacji pomysłów innych, współdziałania 
bardzo rozwijające, twórcze 

i pracy grupowej oraz tego, że popełnianie błędów wcale nie musi 
i dostarczające wiele 

być takie złe! Oczywiście, nie zabrakło także elementów 
radości. W konkursie mogli 

programowania i konstrukcyjnych wyzwań rozwijających 
wziąć udział uczniowie klas 

nieszablonowe myślenie. Dzieci zostały podzielone na dwie 
4-8 . Serdecznie 

drużyny, które zostały wyróżnione na wystawie: 
gratulujemy Julii Chylak, 

Drużyna 1 – Nagroda Ducha Przyjaznej Konkurencji – 
uczennicy klasy IV, która 

Wyróżnienie za kierowanie się podstawowymi wartościami FLL 
wzięła udział w konkursie     

Junior. Ta drużyna była troskliwa, uprzejma i okazywała innym 
i otrzymała wyróżnienie, 

szacunek przygotowała projekt przedstawiający miasteczko 
dyplom oraz nagrodę. Nad 

sportu i zabawy. 
konkursem w szkole 

W  miasteczku znajdowały się dwa diabelskie młyny, zjeżdżalnia, 
czuwała polonistka pani 

huśtawka, podnośnik i karuzela, a w centrum skatepark. Ozdobą 
Małgorzata Banaś.

miejsca był pomnik motyla. Całością można sterować z centrum 

Konkurs Bajki „LEGO – Robotów”
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która wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Istotnym 
walorem udziału w tym projekcie jest możliwość nabycia 
przez uczniów umiejętności, wiedzy i postaw związanych 
z prozdrowotnymi celami życia, dietą, profilaktyką chorób 
oraz uświadomienie istniejących korelacji  między 
badaniami naukowymi i ich oddziaływaniem na życie 
codzienne każdego z nas. Za nami już pierwsze zajęcia, 
które Pani doktor przeprowadziła w klasach 1-3. Nosiły 
one tytuł: Naukowiec czyli kto? Uczniowie dowiedzieli się 
kim jest naukowiec, jakie ma cechy i predyspozycje, aby 
takowym zostać. Przytoczono nazwiska uczonych – 
noblistów, których badania i odkrycia  miały ogromny 
wpływ na nasze dzisiejsze życie. Bardzo ciekawa 
prezentacja ukazała pracę naszego gościa na 
Uniwersytecie Warszawskim, możliwości kształcenia, 
kierunki specjalizacji przyszłych lekarzy i naukowców.

W ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, Najmłodsi uczniowie spotkania uczestniczyli 
współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji w eksperymencie, zabawili się w „małych chemików”- 
i Nauki, Wydział Nauk  o Zdrowiu Warszawskiego tworzyli próbówki z różnymi cieczami i skonstruowali dla 
Uniwersytetu Medycznego realizowany będzie w szkole siebie „naszyjnik naukowca”. Zajęcia były ciekawe 
w Parszowie projekt „Akademia Nauk o Zdrowiu”. Projekt i z pewnością dzieci wiele z nich wyniosły. W najbliższych 
dotyczy prowadzenia zajęć edukacyjnych i popularyzacji miesiącach po raz kolejny spotkamy się z Panią doktor, 
nauki z zakresu zdrowia i będzie realizowany w bieżącym która tym razem spotka się z uczniami z klas 4-8 oraz 
roku szkolnym. Szkoła po jego przeprowadzeniu, otrzyma przedszkolakami. Koordynatorem projektu w szkole jest 
certyfikat uczestnictwa. W placówce odbywać się będą pani Małgorzata Banaś i Edyta Mizura.
zajęcia z panią doktor Małgorzatą Witkowską – Zimny, 

Projekt Akademia Nauk o Zdrowiu WUM

Europy w wadze do 54 kg oraz mistrzostw Unii Europejskiej w tej samej 
wadze, brązową - mistrzostw Unii Europejskiej. Pięciokrotna medalistka 
memoriału Feliksa Stamma. W 2019 została brązową medalistką 
igrzysk europejskich. Sandra Drabik to jedna 
z trzech Polek, która wystąpiła w ringu na igrzyskach olimpijskich          
w Tokio i jedyna, która awans wywalczyła 
w turnieju kwalifikacyjnym w Paryżu. Mistrzowie rozpoczęli cykl spotkań 
z dziećmi i młodzieżą promujących boks, a  także zachęcających do 
aktywności fizycznej i uprawiania innych sportów, które przynoszą 
satysfakcję, kształtują charakter, uczą szacunku i pokory, a także 
pewności siebie. Pomagają pokonywać własne słabości.  Dzieci mogły 
obejrzeć najcenniejsze medale – mistrzowskie i olimpijskie. Zebrani w 
sali uczniów bardzo chętnie przystąpili do wykonywania ćwiczeń, które 
zaproponowali Mistrzowie: pajacyki, trucht, pompki. Po krótkiej 

Uczniowie naszej szkoły długo będą pamiętać spotkania ze rozgrzewce obejrzeli pokaz prostych uderzeń, po czym przyjmowali 
sportowcami, którzy odwiedzili naszą placówkę. Swoją obecnością prawidłową postawę do wyprowadzenia ciosów i ćwiczyli wspólnie z 
zaszczycił nas mistrz trików bilardowych Bogdan Wołkowski oraz znani olimpijczykami. Pomysłodawcą cyklu spotkań z młodzieżą jest 
polscy bokserzy, olimpijczycy Sandra Drabik i Wojciech Bartnik. Bogdan wiceminister sportu Pani Anna Krupka, wydarzeniu patronuje marszałek 
Wołkowski zaprezentował pokaz trików bilardowych, który można województwa Pan Andrzej Bętkowski, a naszą placówkę odwiedzili 
określić jako ciekawy i bardzo profesjonalny.  Oprócz pokazu dzieci dzięki Panu Robertowi Janusowi – Radnemu Gminy Wąchock.
mogły również wykazać się swoimi umiejętnościami i zdobyć 
przygotowane  nagrody.
Najcenniejszą  - kij bilardowy  zdobył uczeń 
klasy VII Bartek Sala.   Należy podkreślić, iż 
dzieci w Parszowie rozpoczęły swoją przygodę 
z bilardem. Na zajęcia obecnie uczęszcza 30 
uczniów. Parszowska społeczność szkolna 
ciepło i z wielką sympatią powitała Sandrę 
Drabik i Wojciecha Bartnika. Wojciech Bartnik 
to brązowy medalista z 1992 r. z Igrzysk 
Olimpijskich w Barcelonie. 10-krotny mistrz 
Polski w kat. ciężkiej (1990, 1992-2000).        
W 2001 przeszedł na zawodowstwo. Stoczył 
do stycznia 2003r. 11 walk zawodowych (8 
zwycięstw - 1 remis – 2 porażki.). Mistrz 
Sportu, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem 
Zasługi (1993). Sandra „Adrenalina” Drabik     
w 2011 została srebrną medalistką mistrzostw 

Spotkania z mistrzami w Parszowie
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„Ślubuję (…) dbać o dobre imię swej klasy i szkoły (…), być 
dobrym kolegą, swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość 

rodzicom i nauczycielom- tymi słowami uczniowie klas pierwszych 
złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów naszej 
szkoły, a tym samym oficjalnie przyjęci do grona społeczności 
uczniowskiej. Ta niecodzienna uroczystość, która wpisała się na 
stałe w kalendarz imprez szkolnych odbyła się w naszej szkole w 
piątek 29.10.2021r. Tego dnia pierwszoklasiści, ubrani odświętnie 
i w pięknych biretach, wyglądali wyjątkowo dostojnie. Z ogromną 
powagą powtarzali słowa przysięgi. Było to bardzo ważne 
wydarzenie nie tylko dla najmłodszych i ich rodziców, ale również 
dla wychowawców klas pierwszych - pani Ewy Szymańskiej i pani 
Krystyny Chojnackiej. Zaproszeni na uroczystość goście i starsi 
koledzy z klas drugich i trzeciej wysłuchali również 
przygotowanego przez pierwszaków programu artystycznego, 
którym udowodnili, że są już gotowi zostać pełnoprawnymi 
uczniami i podjąć się swoich szkolnych obowiązków. 
Symbolicznego pasowania na uczniów dokonała dyrektor szkoły 
pani Dorota Janas. Wręczyła ona również dzieciakom 
pamiątkowe prezenty przekazane przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Wąchock pana Jarosława Samelę oraz Radę Rodziców 
naszej szkoły i życzyła uczniom samych sukcesów w szkolnej 
karierze. Pełna wrażeń uroczystość zakończyła się wręczeniem 
przez wychowawców pamiątkowych dyplomów i prezentów od 
rodziców oraz wspólnym spotkaniem w klasach.
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Pasowanie na uczniów klas pierwszych.



Mistrz Tabliczki Mnożenia
W klasach IVa i IVb odbył się konkurs matematyczny "Mistrz Tabliczki 
Mnożenia".
Jego celem było rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz 
inspirowanie uczniów do doskonalenia umiejętności sprawnego 
pamięciowego 
mnożenia i dzielenia.
Oto wyniki konkursu:
Tytuł Mistrza 
Tabliczki Mnożenia 
zdobył uczeń klasy 
IVa Karol Jagieło

II miejsce zajął uczeń klasy IVb Michał Rogala
III miejsce zajęła uczennica klasy IVb Amelia Juda

Zwycięzcom gratulujemy i zyczymy dalszych sukcesów.
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WOLONTARIAT szkolny klas IV – VIII.
Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu klas IV - VIII w roku szkolnym 2021/2022 są 
pani  Urszula Serwicka – Mierzwa oraz pani Emilia Staniszewska.
Szkolny wolontariat działa bardzo prężnie. Wolontariusze wraz z opiekunami organizują i 
realizują różne przedsięwzięcia. Nasze akcje to  m.in.:
1. Udział w akcji „Pomóż i Ty” - Miała ona na 
celu pomoc 10 - letniemu Kacprowi, cierpią-
cemu na dziecięce porażenie mózgowe.
2. KREDKOBRANIE – pomagamy młodym na 
Kresach. Akcja wspierania naszych 
najmłodszych rodaków mieszkających na 
terenach dawnej Rzeczypospolitej.
3. Zbiórka suchej i mokrej karmy dla 
zwierząt ze schroniska. Zebrana karma 
została przekazana hotelowi dla zwierząt 
Futrzak w Marcinkowie. 
4. Zbiórka pieniędzy dla 9-letniego Oliwiera 
Stachury ze Skarżyska-Kamiennej na kosztowne zagraniczne leczenie chłopca . 
W sumie zebraliśmy 884,74zł.   
5. „Pomaganie przez odkręcanie”, czyli zbieranie plastikowych nakrętek dla chorych 
dzieci.
6. Udział w XXII  Edycji akcji „GÓRA GROSZA” – celem jest zbieranie pieniędzy na 
rzecz dzieci nie wychowujących się w swoich rodzinach.
Podejmowana przez uczniów aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości 
oraz kształtuje postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. 
Wszystkim osobom zaangażowanym i darczyńcom serdecznie DZIĘKUJEMY!

Dzień Edukacji Narodowej
W dniu 13 października obchodziliśmy w naszej Szkole Dzień Edukacji 
Narodowej, potocznie nazywany Dniem Nauczyciela. Eleganckie stroje uczniów 
i nauczycieli, kwiaty i życzenia powodowały, że święto to upływało pod znakiem 
radości i w ciepłej atmosferze.
Cała społeczność przedszkolna i szkolna miała okazję spotkać się wspólnie w 
tym dniu na uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów klasy Vb, do 
której scenariusz i dekorację przygotowała p. Urszula Serwicka – Mierzwa. 
Uczniowie podczas akademii zaprezentowali najbardziej charakterystyczne typy 
nauczycielskie wcielając się w ich role, scenkę rodem z pokoju 
nauczycielskiego, wspaniałe wiersze i piosenki, czym wprawili społeczność 
szkolną w miły nastrój.
Następnie przewodnicząca Samorządu Szkolnego złożyła wszystkim 
nauczycielom serdeczne życzenia, kierując do nich indywidualne słowa uznania 
i podziękowania za trud i wysiłek włożony w ich edukację.
Uroczystości dopełniła swoim wystąpieniem Pani Dyrektor Dorota Janas, która 
skierowała życzenia do wszystkich nauczycieli i pracowników naszej szkoły oraz 
podziękowała uczniom klasy Vb i zaangażowanym nauczycielom za 
przygotowanie akademii.

Po raz kolejny z inicjatywy nauczyciela chemii pani Emilii 
Staniszewskiej w naszej szkole doszło do spektakularnego 
pokazu eksperymentów chemicznych.
Uczniowie spotkali się z panem dr Zbigniewem Szydło, który 
jest doskonałym chemikiem, eksperymentatorem oraz 
wieloletnim nauczycielem chemii. Pokaz chemiczny ponownie 
okazał się wspaniałym przeżyciem, ponieważ zaangażował 
wszystkie zmysły oglądających. Prezentowane doświadczenia 
obfitowały w dużą ilość efektów kolorystycznych, świetlnych 
i dźwiękowych. Ponadto eksperymenty były opatrzone 
fachowym komentarzem pana dr Szydło, sięgającym historii 
tworzenia się chemii jako nauki. Spotkanie było dla młodzieży 
niezapomnianym i bardzo efektownym pokazem chemii.
W ramach podziękowania za kolejny wspaniały pokaz 
eksperymentów w Wąchocku dr Szydło otrzymał z rąk 
wicedyrektor ZPO Elżbiety Niedziałek oraz zastępcy 
burmistrza Sebastiana Staniszewskiego upominek w postaci 
grafiki przedstawiającej Opactwo Cystersów w Wąchocku.

POKAZ CHEMICZNY - Spotkanie z dr Zbigniewem Szydło

22 października uczniowie klasy III oraz IIb 
uczestniczyli w wyjeździe do Energetycznego 
Centrum Nauki w Kielcach w ramach wygranej w 
konkursie ekologicznym o smogu organizowanym 
przez Fundację Twórcze Myślenie. Uczniowie mieli 
okazję obejrzeć wystawę składającą się z trzech stref: 
„Ogień i Ziemia", „Powietrze i Woda" oraz „Człowiek" 
a także z wielkim zapałem korzystali z 28 
interaktywnych stanowisk przeznaczonych do 
samodzielnego eksperymentowania takich jak na 
przykład potężny, ważący ponad 750 kg kołowrót. To 
urządzenie nawiązujące formą do kombajnu 
górniczego, ale napędzane siłą ludzkich mięśni, które 
ku wielkiemu zdziwieniu udało się uczniom uruchomić. 
Podczas eksperymentowania pokonali grawitację i 
przepompowali wodę z dolnego do górnego zbiornika 
hydroelektrowni oraz zbudowali zaporę z kolorowych 
klocków.
Niezwykle fascynujące były warsztaty „Dlaczego 
robaczek świętojański świeci?" bowiem uczniowie, 
eksperymentując w ciemności, dowiedzieli się między 
innymi o zjawisku bioluminescencji, a także wiedzą 
już, jakie organizmy żywe potrafią emitować światło.

Energetyczne Centrum Nauki
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2 grudnia uczniowie klas IVa, IVb oraz Vb wzięli udział w wycieczce do 
Warszawy i Wilanowa. Po długim okresie koniecznego przestoju w tego typu 
imprezach (pandemia Covid) chętnych do wyjazdu nie brakowało. 
Wyjazd wczesnym rankiem, by już przed godziną 10 stawić się w Muzeum 
Nowa Praga na Światowej Wystawie Kosmcznej „Cosmos Discovery". 
Opowiada ona historię podboju kosmosu, od pierwszych, historycznych prób, 
aż po obecne wyprawy i przyszłość lotów kosmicznych, a powstała we 
współpracy z amerykańską NASA. Wystawa zawiera ponad 200 
oryginalnych eksponatów z USA, Rosji oraz Polski, które 
znajdowały się w kosmosie, unikalną kolekcję skafandrów i 
prawdziwych modeli statków kosmicznych, promów kosmicznych i 
rakiet. Między innymi oglądać można autentyczne przedmioty 
(skafander, elementy strojów i przedmioty użytkowe), z których 
podczas lotu po orbicie okołoziemmskiej korzystał nasz jedyny 
kosmonauta - Mirosław Hermaszewski. Dla dzieci przygotowana 
została ścieżka edukacyjna, która poprowadziła je przez całą 
wystawę.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Pałacu Króla Jana III w 
Wilanowie.  Podzieleni na dwie grupy, pod opieką pań przewodniczek 
uczniowie przemierzali kolejne komnaty królewskie, zapoznając się z królem i 
jego żoną, poznając królewskie zwyczaje, zainteresowania, obowiązki, sposób 
sprawowania władzy, zabawy. Pałac w Wilanowie to barokowa perełka 

Warszawy. Pałac i ogród zachowały 
niezmienioną formę mimo zaborów, 
wojen i okupacji, co niewątpliwie jest 
jego ogromnym walorem. W całej 
grupie zwiadzających nie znalazła się 
osoba, której wnętrza tej przepieknej 
budowli nie urzekły. Meble, obrazy, 
rzeźby, przedmioty codziennego 
użytku w połączeniu z zagadkami i 
ciekawostkami dopełniły efektu 
zwiedzania.
Zimą Wilanów zaprasza do 
Królewskiego Ogrodu Światła, który 
był również atrakcją przewidzianą dla 
naszych uczniów. Spacerując po nim, 
napotkaliśmy piekne budowle – 
tunele, altany, chińskie pawiloniki, 
ogromną rozmaitość kwiatów, 
tryskajace fontanny i kręcące się 
karuzele, ogromne kandelabry i 
finezyjne ramy obrazów, 
pomarańczowe drzewka, choinki, 

Wycieczka do Warszawy

zaprzęg łąbędzi ciągnących złotą karocę, a wszystko zbudowane 
z kolorowych światełek. Mrok nocy rozświetlały tysiące maleńkich 
lampek, które w czasie specjalnego pokazu tańczyły w rytm 
muzyki klasycznej. Ten niepowtarzalny widok mże zuroczyć 
każdgo bez wyjątku, a czas spędzony w Królewskim Ogrodzie 
Świateł na długi czas pozostanie w pamięci.
Zmęczeni ale pełni wrażeń uczniowie wrócili do swoich domów. 
Byli zachwyceni wycieczką i już snują plany na nastepną. 
Będzie na pewno!
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Zgodnie z tradycją naszej szkoły uczniowie klas Ia oraz 
Ib zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki. Jest 
to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu biblioteki 
szkolnej. Głównym celem uroczystości było zachęcenie 
najmłodszych uczniów do korzystania z zasobów 
biblioteki, wypożyczania książek oraz nieustannego 
rozwijania umiejętności czytania. Zanim jednak 
uczniowie złożyli przyrzeczenie musieli wykazać się 
znajomością bajek i bajkowych postaci, z czym poradzili 
sobie na szóstkę. Następnie zapoznali się z 
księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych 
czytelników, regulaminem biblioteki, sposobem 
wypożyczania książek oraz prośbami książki. Po takim 
wprowadzeniu, skupione i poważne uroczyście 
przyrzekły, że będą kochać i szanować książki, 
korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać 
obowiązki czytelnika. Po czym nastąpiło uroczyste 
pasowanie. Naszym najmłodszym czytelnikom życzymy 
ciekawych przygód w świecie książek. Niech ten świat rozwija Waszą 
wyobraźnię, ciekawość i umiejętności. 

Mikołajki to jedno z najbardziej wyczekiwanych przez wszystkie 
dzieci Świąt.
Biblioteka szkolna także włączyła się w te radosne obchody - na osoby 
wypożyczające 
w tym dniu książkę 
czekały miłe upominki. 
Bibliotekarze, jak na tę 
okoliczność przystało, 
mieli na sobie 
mikołajkowe stroje. 
Trzeba przyznać, że 
frekwencja była 
nadzwyczaj 
zadowalająca. 

Biblioteka – lubimy, znamy i odwiedzamy!

Dzieje się, dzieje...
Oprócz działań wymienionych wyżej w naszej szkole ciągle dzieje się coś ciekawego, ważnego, 
pouczającego i zabawnego. Nie zapominamy o zwyczajach takich jak andrzejki, mikołajki, Dzień 
Pluszowego Misia. Starsi uczniowie uczestnicza w debatach (np. o zakazie noszenia do szkoły 
telefonów komorkowych) i szkolnych konkursach (np. Mistrz Rozbioru Logicznego Zdania 
Pojedynczego!), zbieramy taaaką górę grosza i uczymy się tolerancji z okazji jej święta,  pamiętamy o 
dniu dobrego słowa, dniu wolontariusza, działamy w celu pomocy zimą zwierzętom w schroniskach. 
Słowem dla każdego coś odpowiedniego w naszej bogatej ofercie działań! 
Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową szkoły: zpowachock@edupage.org

Apel Papieski ku czci św. Jana Pawła II
21 października, w przeddzień liturgicznego wspomnienia św. 
Jana Pawła II, uczniowie klasy III przedstawili uczniom szkoły 
osobę św. Papieża i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w kluczu 
przyjaźni wspomnianych świętych i jej rozumienia.
Apel ubogacony był filmem pt. „Przyjaźń", gdzie uczniowie 
szkoły od klasy I do VIII odpowiadali na pytania: Co to jest 
przyjaźń? Kim jest przyjaciel? Wśród odpowiedzi nie zabrakło 
stwierdzenia zaczerpniętego od Adama Mickiewicza, iż 
prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.
Całość przeplatana była śpiewem utworu „Święty uśmiechnięty" 
zespołu Arka Noego w wykonaniu uczniów klasy III.



Uczniowie ZPO Wąchock wygrali IV Turniej 
o Puchar Dyrektora Zespołu Placówek 
Oświatowych w Wąchocku!

Do rywalizacji 
przystąpiło ponad 
50 zawodników i za-
wodniczek z 4 
drużyn z 
województwa 
świętokrzyskiego        
i mazowieckiego.
Zawodnicy ZPO 

wywalczyli złote medale pewnie wygrywając wszystkie mecze!
Dodatkowo Wojtek Operacz rzucił największą liczbę bramek co dało mu tytuł 
Najlepszego Zawodnika Turnieju. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe 
puchary i dyplomy, a zawodnicy trzech najlepszych drużyn – medale.
Klasyfikacja końcowa:
1. ZPO Wąchock 2. SP Iłża 3.  ZPO Sichów Duży 4. SP Wielka Wieś
Drużyna zagrała w składzie: Wojtek Operacz, Oskar Hamera, Kacper Szparaga, 
Natan Ferka, Hubert Nowak, Dawid Kowalski, Antek Pająk, Jakub Śpiewak, 
Dominik Skorupski  Trener: Tomasz Dąbrowski

Sportowe sukcesy uczniów ZPO w Wąchocku

Mistrzostwa Polski Szkół 
Koszykówka  3x3
Koszykarki ZPO: Oliwia Biniek, Julia Witkowska, 
Wiktoria Malinowska oraz Malwina Mazur 
zakwalifikowały się i wzięły udział w Ogólnopolskich 
Mistrzostwach Szkół Koszykówki 3x3, które odbyły się 
w Gdańsku w dniach 13.09 – 15.09.2021. Organizator 
imprezy, pokrył pełne koszty związane z 
zakwaterowaniem uczestników w Hotelu Galion wraz   
z pełnym wyżywieniem. Natomiast fundusze na 
transport przekazał sponsor drużyny – właściciel 
sklepu Lewiatan. Dziewczęta w ciągu 3 dni pobytu 
zebrały mnóstwo doświadczeń w rywalizacji z 
najlepszymi szkołami z Polski oraz przeżyły kolejną 
niezapomnianą sportową przygodę. 
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Mikołajkowy Turniej Koszykówki
Koszykarki ze Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki z 
Wąchocka wygrały Mikołajkowy Turniej w Oleśnicy. Dziewczęta z 
rocznika 2010/2012 rozegrały dwa mecze z gospodarzami zawodów, 
pokonując zarówno drużynę dziewcząt jak i chłopców. Wyróżnienie 
indywidualne zdobyła Natalia Lefek. 

Natalia Lefek, trenująca na co dzień w Szkolnym 
Młodzieżowym Ośrodku Koszykówki działającym przy 
Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku, 
zakwalifikowała się do Marcin Gortat Camp 2021. 
 Impreza organizowana przez wielokrotnego reprezentanta Polski, 
byłego gracza NBA – Marcina Gortata, odbyła się 4 września w Orlen 
Arenie w Płocku    i wzięło w niej udział ok 100 uczestników. W Campie 
uczestniczyli też     i pełnili rolę trenerów, byli reprezentanci Polski: 
Maciej Zieliński, Michał Ignerski, Kamil Chanas a także znany w 
środowisku koszykarskim  Kacper Lachowicz i Rafał Juć - scout NBA z 
klubu Denver Nuggets.
Trenerzy po niemal 3 godzinnych zajęciach z dziećmi wybrali                 
te najbardziej wyróżniające się. Nasza uczennica zdobyła jedną             
z 5 przyznawanych nagród – została najlepszą wśród wszystkich 
debiutujących młodych koszykarek i koszykarzy !
Trenerem Natalii i całej sekcji koszykarek w naszej szkole jest Michał 
Lefek.

Uczennice ZPO w składzie: Malwina Mazur, Elena Staniszewska, 
Klaudia Cezary i Natalia Lefek wzięły udział w I Olimpiadzie 
Świętokrzyskiej zorganizowanej przez Świętokrzyską Federację 
Sportu. 
Ponad 500 zawodników i zawodniczek z całego województwa 
rywalizowało w 14 dyscyplinach.Dziewczęta z Wąchocka 
rywalizowały w koszykówce 3x3. Na imprezie wystąpiły               
w składzie dużo młodszym od rywalek, tym bardziej   
gratulujemy walki na boisku.

Sportowe sukcesy uczniów ZPO w Wąchocku

I Olimpiada Świętokrzyska
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I Ogólnopolski Turniej Karate

O Puchar Burmistrza Wąchocka 
Turniej zorganizowany przez Skarżyski Klub Sportów 
Walki „Kyoushun-Karate” - Zaborek Team 
Współfinansowany przez Gminę Wąchock i  środków własnych 
zgromadził około 200 zawodników z 20 klubów z całej Polski. Na turniej 
przybyli też samorządowcy: nowo wybrany Starosta Powiatu 
Starachowickiego  Piotr Ambroszczak, Burmistrz  Jarosław Samela, nie 
zbrakło także gospodarza obiektu w osobie Dyrektor Doroty Janas, 
obecny na turnieju był także Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury 
Marian Susfał, a także Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego  Adam 
Ciok i Legenda Świętokrzyskiego Karate Kyokushin  Ryszard Kuc. Turniej 
otworzył Starosta Powiatu Starachowickiego  Piotr Ambroszczak wraz z 
Burmistrzem Wąchocka Panem Jarosławem Samelą.
Bardzo dobrze organizacyjnie turniej trwał kilka godzin i wyłonił mistrzów 
w poszczególnych kategoriach wagowych i wiekowych.
Szczegółowe wyniki sportowej rywalizacji na stronie organizatora:
facebook/SKSW ,,Kyokushin - Karate".



Sportowe zakończenie wakacji z OSP w Parszowie
2021”, a do tego słodkie upominki. Podziękowania 
otrzymały także Panie: Dyrektor Szkoły Barbara 
Gajewska, Dominika Polak (wychowawca klasy I), Izabela 
Drabikowska (wychowawca klasy II) oraz Katarzyna 
Michta (wychowawca klasy III). Zorganizowany przez 
strażaków OSP z Parszowa projekt możliwy był dzięki 
środkom pozyskanym z Gminy Wąchock oraz własnych.

Wspaniale się bawiły, jednocześnie chłonąc podstawową 
wiedzę z życia strażaka, dzieci z klas I-III ze Szkoły 
Podstawowej im. Wojska Polskiego w Parszowie. A to 
wszystko działo się 10 września 2021 r. Ochotnicy Straży 
Pożarnej z Parszowa zorganizowali dla najmłodszych 
uczniów tejże szkoły naukę przez zabawę, a Grzegorz 
Retkowski wraz ze swoimi dzielnymi pomocnikami 
skrupulatnie tłumaczyli dzieciom jak wygląda praca 
strażaka. Zabawa polegająca na trafianiu strumieniem 
wody do płonących okien budynku oraz gaszeniu 
płonącego lasu wprowadzała najmłodszych w świat 
obowiązków ochotników. Zajęcia przy wozie strażackim, 
tłumaczenie, do czego służy konkretny sprzęt 
i demonstrowanie niektórych z nich w praktyce wywołało 
morze pytań wśród dzieci. Nie było nudy, a wręcz 
przeciwnie. Spotkanie zakończyło się w klasach, gdzie 
strażacy rozdali uczniom pamiątkowe dyplomy za udział 
W zajęciach w ramach projektu pn. „Zakończenie Wakacji 

Odrobina humoru dla seniora w Wielkiej Wsi
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku 
Sylwestra Rudzkiego oraz sołtysa Węglowa Włodzimierza 
Derlatki. Występ  kabaretu ,,Dwudziestolatki+”, 
przygotowany przez członków SWNW w składzie: 
Weronika Śmiecikowska, Tadeusz Połeć, Halina Połeć, 
Halina Nowicka, Helena Derlatka, Emilia Stojecka, 
Mieczysława Sadowska, Góźdź Bożena (przy wsparciu, 
instruktora muzyki z MGOK, Marka Samsonowskiego). 
Występ zyskał uznanie publiczności nagradzane gorącymi 
brawami.  W ocenie Zarządu SWNW cel projektu został 
osiągnięty, co będzie motywacją do dalszego działania na 
rzecz integracji środowiskowej.

Na sobotnie popołudnie 25.09.2021 r., Stowarzyszenie 
„Wielka Nasza Wieś” zaprosiło mieszkańców Wielkiej Wsi  
oraz  Węglowa do Wiejskiego Domu  Kultury na spotkanie 
integracyjne pod hasłem: „Odrobina humoru dla seniora”. 
Występ kabaretu  ,,Dwudziestolatki+”, kawa, herbata         
i słodki poczęstunek umiliły  wspólnie spędzone chwile. 
Miłym zaskoczeniem dla organizatorów spotkania była 
liczna obecność mieszkańców naszej miejscowości oraz 
gości: burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Jarosława 
Sameli , wiceburmistrza Sebastiana Staniszewskiego, 
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Wydarzenia sportowe w Wąchocku
Działalność Miejsko - Gminnego Domu Kultury to także wydarzenia W zawodach wzięło udział 6 drużyn.  Końcowa kolejność wyglądała  

sportowe, które cyklicznie odbywają się na gminnych  obiektach następująco:

sportowych. Wzorem lat ubiegłych, wakacyjne granie rozpoczęliśmy 1. Wczorajsi 2.  Wonhololo Team 3. Merkson TNT. 

 który został rozegrany 18 lipca na 4. FC Chili 5. WW Team 6. Campeones Wąchock. 
boisku do siatkówki plażowej przy wąchockiej plaży.  Do rywalizacji 

Najlepszy zawodnik: Ernest Gralec( Wczorajsi).
zgłosiło się rekordowe 12 par, które rywalizowaływ dwóch grupach. Po 

Król strzelców: Filip Niewczas( Wczorajsi).
ośmiu godzinach gry udało się wyłonić podium. Zwyciężył duet Jacek 

Najlepszy bramkarz: Bartosz Drożdż ( Wonhololo Team).
Rejczak/Krystian Wrzesień. Drugie miejsce zajęła para Tomasz 

 Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego rozgrywany  Wawrzak/Robert Fijas, natomiast podium uzupełnił zespół w składzie 

Tomasz Lech/Jakub Jary. Puchary i dyplomy dla zwycięzców ufundował 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku. Imprezę zorganizował    

i przeprowadził instruktor Karol Drej.

na zakończenie wakacji wyłonił najlepszych miłośników  tej dyscypliny 

grających na korcie w Wąchocku, którzy już od kilku lat       w ostatni 

weekend sierpnia spotykają się, aby na sportowo spędzić czas, a przy 

okazji sprawdzić swoje umiejętności na tle innych zawodników. Po 
Organizowany po raz szósty  Turniej

kilkugodzinnych zmaganiach dyplomy i puchary ufundowane przez 
 o Grand Prix Gminy Wąchock zgromadził 10  zespołów, która rywali- MGOK trafiły do zwycięzców: 1.Kamil Bzinkowski (W. Wieś), 2. Bartosz 
zowała w dwóch grupach systemem “każdy z każdym”. W finale spot- Drożdż ( W. Wieś), 3. Krzysztof Szlęzak (Węglów).Kolejny turniej, tym 
kały się drużyny BLI-SKO ze Skarżyska-Kamiennej i TNT ze Stara-

chowic. Po zaciętym meczu lepszy okazał się team BLISKO pokonując 

rywali 2-1, po raz drugi zdobywając puchar dla najlepszej drużyny 

turnieju. Trzecie miejsce przypadło w udziale drużynie Picars  z Wielkiej 

razem deblowy zorganizowaliśmy           4 września na naszym korcie. 

Tego dnia do rywalizacji przystąpiło osiem par, które toczyły zmagania 

w dwóch grupach. Po pełnych emocji  i nieoczekiwanych zwrotów akcji 

pojedynkach wyłoniliśmy zwycięzców, którzy otrzymali pamiątkowe 

puchary i dyplomy:

1.Tomasz Banasik / Jarosław NowakWsi, która w meczu najniższy stopień podium pokonała Capmeones      

z Wąchocka. 2. Krystian Wrzesień / Maciej Kosowski

 25 września na boisku przy zalewie  w Wąchocku wspólnie  ze 3. Jacek Rejczak / Arkadiusz Kosterski.

Starachowickim Stowarzyszeniem Piłkarskim zorganizowaliśmy turniej  

pod nazwą:  SSP Cup - Turniej Szóstek Piłkarskich.  

turniejem siatkówki plażowej,

Turnieje piłki nożnej

Turnieje tenisowe 

 

Turniej siatkówki plażowej 

Grand Prix Gminy Wąchock

Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego

Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego
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WĄCHOCKA
i okolicy

z  Cykl – wąchockie ulice  

Ulice Powstańców, Wygoda i Górna

Najmniejszą z nich,  jest ładnie położona  ul. Powstańców. Powstała  dopiero po II 
wojnie światowej. Nazwa jej została nadana uchwałą Gromadzkiej Rady Narodowej w 
Wąchocku w dniu 28 września 1968 r.  W jej uzasadnieniu napisano:  „ jest od ulicy 
Starachowickiej do tak zwanej Księżej Kępy. Nazwę tę nadano związku z przemarszem w 
tym rejonie powstańców 1863 r. do lasu ratajskiego”.
        Gospodarstwa  znajdujące się w Księżej Kępie na początku lat siedemdziesiątych 
XX w. zostały odłączone od sołectwa Rataje i administracyjnie przypisane do ul. 
Powstańców  w Wąchocku.  Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że do nich  nie da się  
bezpośrednio dojechać z tej ulicy . Można to jedynie zrobić jadąc okrężną drogą, około 
trzech kilometrów przez Rataje.  Karkołomne zadanie mają  kurierzy dostarczający 
przesyłki do  tamtejszych mieszkańców i służby ratunkowe. Dodatkowo na trwałe obie 
części ul. Powstańców podzieli budowana  obwodnica Wąchocka. W tej sytuacji 
mieszkańcy domów znajdujących w Księżej Kępie wystąpili z wnioskiem do władz gminy 
Wąchock o przyłączenie  do Rataj. Akutanie trwają procedury administracyjne związane z 
jego realizacją. 
     W Księżej Kępie był cysterski kamieniołom białego piaskowca, który wykorzystywano do budowy klasztoru 
w Wąchocku.  W przeszłości nazywano go niekiedy „Włochy” prawdopodobnie od pracujących tu za czasów 
cysterskich włoskich kamieniarzy. Zostało po nim niewiele śladów. Aktualnie teren ten jest własnością 
prywatną. Został w znacznym stopniu zrekultywowany i  porośnięty lasem.    
       Jeszcze w latach sześćdziesiątych jadąc wąwozem z  ul. Powstańców można było dojechać do pól i lasu 
na skraju  Rataj, w pobliżu drogi prowadzącej do ul. Nowowiejskiej w Starachowicach. Obecnie jest to 
niemożliwe, ponieważ droga ta była mało wykorzystywana i  zarosła tarniną i drzewami tzw. samosiejkami.
        Ul. Powstańców  ma długość 242 m. Wykonana jest z kruszywa. Modernizacja jej przebiega opornie,  
głównie z powodu braku  dobrej woli części jej mieszkańców.  Aktualnie na pobyt stały zameldowanych na niej 
jest 65 osób w tym  31 mężczyzn  i 34 kobiety.  Mieszkają oni w 17 murowanych domach. Większość z nich 
została wybudowana w ostatnich kilkunastu latach. Obecnie jeden dom jest w budowie. 
       Wzdłuż ulicy płynie strumyk bez nazwy, który wpada do Kamiennej.  Jest on kapryśny i po gwałtownych 
ulewach niekiedy powoduje  nawet zalanie jezdni  na drodze nr 42. Szesnaście domów na tej ulicy jest 
podłączonych do sieci wodociągowej, a dwanaście do kanalizacyjnej. Prawie wszyscy mieszkańcy  korzystają 
z gazu ziemnego. Niedawno zainstalowano na niej  nowoczesne  lampy LED.
      Przy ul. Powstańców w pobliżu skrzyżowania z ulicą  Starachowicką 
i Wygoda  stoi kapliczka  wykonana z drewna z początku XIX w. o konstrukcji słupowej. Wewnątrz  niej 
znajduje się rzeźba drewniana św. Jana Nepomucena z końca XVIII w. Na jednym ze słupów wyryty jest napis: 
Rep. W r. 1860 r. D. 24 Maja P. And T. Grzywa. Kapliczka ta jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków  i w 
związku z tym posiada ochronę prawną. 
W Księżej Kępie  mieszka znany, oryginalny artysta Jerzy Kołaczyński.
     Na ulicy Powstańców działalność gospodarczą prowadzą dwie firmy: Andrzej Mochocki Przedsiębiorstwo 
Handlowo  Usługowe ASM zajmujące się obróbką mechaniczną elementów metalowych i Piotr Kułaga Firma 
Usługowo Handlowa JULPIOTR  zajmująca się wyrobami stolarskimi i ciesielskimi dla budownictwa.

 Ulica Powstańców 

Kontynuując cykl „wąchockie ulice”  tym razem postanowiłem napisać
 o trzech sąsiadujących ze sobą ulicach  znajdujących się  w dzielnicy „Południe” : Powstańców, Wygodzie  i Górnej.

 Ulica Wygoda 

      Ulica ta jest w ciągu drogi krajowej  nr 42, od ul. Powstańców do granicy 
Starachowic. Ma długość 1400 m.  Nazwa jej została nadana w okresie 
międzywojennym. Została potwierdzona uchwałą Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Wąchocku w dniu 28 września 1968 r. W uzasadnieniu nazwy napisano: 
„nazwa pochodzi od wypowiedzi  jednego z gospodarzy tej ulicy, ze mieszkać
 w tym rejonie to wygoda pod każdym względem”.
      Na pobyt stały zameldowanych na niej jest 64 osób w tym  34  mężczyzn
 i 30  kobiet. Mieszkają oni w 29 domach murowanych i w 6 drewnianych. Dwa 
domy są niezamieszkałe.

 Poważnym problemem mieszkańców tej ulicy, jak też ulic : Powstańców, 
Wygoda i części ul Starachowickiej jest brak chodnika  przy bardzo ruchliwej 
drodze krajowej nr 42.  Narastający ciągle ruch na niej powoduje, że poruszanie 
się  pieszych  jej wąskim poboczem, za którym znajduje się rów, staje się coraz 
bardziej niebezpieczne. Zupełnie katastrofalnie sytuacja wygląda zimą , kiedy 
pobocze drogi zawalone jest zepchniętym śniegiem z jezdni,

1. Kapliczka św. Jana Nepomucena 
1962 r. Fot. P. Gan
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 a dodatkowym utrudnieniem są wcześnie zapadające ciemności 
 i oślepiające światła pojazdów jadących z przeciwka. Budowa wspomnianego 
chodnika jest niezbędna, aby wreszcie radykalnie poprawić bezpieczeństwo pieszych 
korzystających  ze wspomnianego pobocza drogi. 
        Rozwiązaniem doraźnym byłoby oczyszczenie z krzaków i wyrównanie, 
wytyczonego już przez DDKiA pasa drogowego,  na odcinku od stacji benzynowej 
TANKTIR do istniejącego chodnika na ul. Wygoda,    co umożliwiłoby bezpieczne 
przemieszczanie się pieszych.  Pomimo, że wielokrotnie czynione były starania w tej 
sprawie, to niestety DDKiA w Kielcach twierdzi, że  nie posiada środków na ten cel.
       Pierwszy odcinek chodnika  na  ul Wygoda z płytek betonowych  powstał
 w latach 1995 – 1996 , od posesji Państwa Wiłkowskich  do granic Starachowic. W 
2015 r. zmodernizowany został fragment drogi krajowej nr 42 od Placu Ponurego do 
granicy ze Starachowicami. Równocześnie wykonano na Wygodzie dwie zatoczki 
autobusowe , zainstalowano na nich nowe wiaty przystankowe i zagospodarowano 
ich otoczenie.
Przy okazji przebudowy  w 2017 r. ul. Kieleckiej w Starachowicach  zmodernizowano 
wspomniany wyżej chodnik na Wygodzie , zastępując zniszczone już płytki betonowe  
kostką brukową i wykonano zjazdy do posesji.

W 2013 r. pod obwodnicę Wąchocka wywłaszczono na Wygodzie 9 domów, które 
zostały wyburzone. Równocześnie wywłaszczono, powstałą w  styczniu 2002 r. 
znajdującą się na tej ulicy „Gospodę Wygoda” . Działalność jej została zawieszona z 
dniem 1 października 2013 r., a w  roku następnym obiekt ten został rozebrany.
      W 1985 r.,  w dużej mierze  w czynie społecznym,  podłączono część  domów na 
tej ulicy, od Starachowic do domu  B. M. Wiłkowskich,  do sieci wodociągowej w 
Starachowicach. Kolejne przyłącza , już do sieci wodociągowej w Wąchocku zaczęto 
wykonywać na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.
   Aktualnie na ul. Wygoda 24 domy są podłączone do sieci wodociągowej,
a  20 do kanalizacyjnej. Prawie wszyscy mieszkańcy tej ulicy  korzystają z gazu 
ziemnego. Światło  zainstalowano na niej  w 1956 r.  Niedawno pojawiło się 
energooszczędne oświetlenie ledowe.
     Na początku lat siedemdziesiątych XX w.  cześć mieszkańców Wygody została 
podłączona do sieci telefonicznej Starachowic. Pozostali zostali w 1994 r. włączeni do 
sieci wąchockiej.
      Przy tej ulicy znajduje się urokliwe  miejsce  za stacją gazową nazywane Górą 
Bałamuta , na  którą mówi się też  Góra Mazura  (Mazurkiewicza). Jest to wzniesienie 
poprzecinane lessowymi wąwozami z  bujną roślinnością , wspaniałymi dębami i 
bukami. Na jego szczycie znajduje się kapliczka w formie kolumny zwieńczonej 
krzyżem. Do niedawna  niewiele osób z Wąchocka wiedziało o jej istnieniu, a jeszcze 
mniej ją odwiedzało. 
Kapliczka ta została wybudowana przez burmistrza Wąchocka Macieja Sławęckiego, 
który doprowadził do rozbiórki kościoła św. Elżbiety znajdującego się na obecnym 
placu szkolnym. Być może Sławęcki stawiając kapliczkę starał się uspokoić sumienie 
za rozbiórkę wspomnianej świątyni. Została ona zlokalizowana przy istniejącej 
wówczas drodze prowadzącej do Starego Dworu. Zbudowana została jak pisze ks. F. 
D. Brażewicz z cegły pochodzącej z kościoła św. Elżbiety . Na jej szczyci 
umieszczono krzyż z tej świątyni. U jej podstawy zamontowana  została tablica z 
napisem w języku łacińskim: Tibi Soli Deo. An. Dom. 1843. Diae. 10 Iunii ( Tobie 
Jedyny Boże. roku pańskiego 1843. Dnia 10 czerwca). Kilkanaście lat temu  tablicę tę 
próbował   ktoś wyrwać, być może na złom . Naderwaną tablicę aby uchronić  przed 
zniszczeniem zdemontował  i przekazał do Muzeum  Przyrody i Techniki w 
Starachowicach znany regionalista, Józef Soboń i znajduje się tam do chwili obecnej.
      Od paru lat zabiegałem o przywrócenie tej kapliczce pamięci i wpisanie jej od 
ewidencji zabytków. 5 04.2018 r. Zarządzeniem Burmistrza Wąchocka  nr 24/2018 
została ujęta w Gminnej Ewidencji Zabytków, co daje jej ochronę prawną.  Niestety, 
nie może ona pozostać na obecnym miejscu, gdyż znalazła się w pasie drogowym 
budowanej obwodnicy Wąchocka. W związku z tym w wyniku ustaleń dokonanych 
przez Burmistrz J. Smelę z DDKiA Oddział Kielce i wykonawcą obwodnicy firmą  
Strabag,  kapliczka  będzie przeniesiona na drugą stronę budowanej obwodnicy , w 
pobliżu początku odnogi ul. Górnej. Aktualnie po wycince drzew w pasie drogowym 
obwodnicy  kapliczka ta widoczna jest
 z drogi nr 42 jadąc ze Starachowic w kierunku Wąchocka. 
        W maju 2001 r. u podnóża Góry Bałamuta została uruchomiona  pierwsza w 
Wąchocku stacja do tankowania samochodów  gazem  „Auto-Gaz   Bożena Bastrzyk”. 
Przez pewien czas przy stacji funkcjonował „Bar Bałamuta”. Obecnie działa tylko 
sklep w pomieszczeniu stacji.
     Na ulicy tej funkcjonują  również  firmy: Cezary Listek Z.P.H.U. Auto – Cezar 
zajmująca się m. in. sprzedażą hurtową i detaliczna samochodów osobowych i 
furgonetek; firma Paweł Stańczyk Zakład Usługowo- Handlowy „STANPOL”, która 
zajmuje się m.in. wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 

Góra Bałamuta - kwiecień 2020 r.

Kolumna na Starym Dworze - grudzień 2021 r.
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i klimatyzacyjnych i sprzedażą kominków; firma Tomasz Ułanowicz Handel Hurtowy i Detaliczny 
Pojazdami Samochodowymi, Naprawa Pojazdów Samochodowych. Na ulicy Wygoda ma siedzibę biuro 
firmy „Malibud Zbigniew Malicki” ze Starachowic.  
     W 2008 r. na ulicach Wąchocka ( w tym i na ul . Powstańców, Wygoda
 i Górnej)  pojawiły się estetyczne tablice z nazwami ulic utrzymane w jednolitej konwencji.  
   Przez kilkanaście lat na Wygodzie Fundacja Ekologiczna „Żaba”  ze Starachowic , na czele z jej 
prezesem Andrzejem Wiśniewskim i wolontariuszami wiosną ustawiała płotki z siatki aby zatrzymać 
masowo przechodzące przez drogę krajową nr 42 żaby. Były  one chwytane i przenoszone na drugą 
stronę jezdni co chroniło ich przed niechybną śmiercią pod kołami licznie przejeżdżających pojazdów 
samochodowych. 
    23 września 2012 r. uroczyście poświecono nowy krzyż na ulicy Wygoda . Dokonał tego o. Rajmund 
Guzik proboszcz wąchockiej parafii. Krzyż ten powstał dzięki wsparciu finansowym Zbigniewa 
Malickiego. Wykonali go i zamontowali na miejscu, starego już zniszczonego krzyża , mieszkający w 
sąsiedztwie: Henryk Stangret i Kazimierz Sobieszczański.
       Ciekawostką jest, że w okresie międzywojennym  właścicielem kilku hektarów gruntów na 
Wygodzie był  inż. Jan Kazimierz Witwicki właściciel Odlewni „Kamienna” w Skarżysku – Kamiennej. 
Tereny te sprzedał w 1923 r.  Honoracie  Korycińskiej.
Najstarszym domem na tej ulicy jest dom należący do rodziny Wiłkowskich. 
Został on zbudowany w miejscu,  gdzie w przeszłości była karczma. Zbudował ją,  jak napisał w swojej 
kronice ks. Dominik Feliks Brażewicz z cegły pochodzącej z rozbiórki kościoła św. Elżbiety w 
Wąchocku, burmistrz tego miasta Maciej Sławęcki .
      Z Wygody pochodził Adolf Furmankiewicz (1844- 1930) uczestnik powstania styczniowego w 1863 r. 
Był synem Jana i Joanny z Rodakowskich . Na mocy uchwały Sejmu RP z grudnia 1919 r. za udział w 
powstaniu otrzymał stopień podporucznika. Na Wygodzie miał dosyć duże gospodarstwo, które było 
źródłem utrzymania jego rodziny.  Zmarł 5 lutego 1930 r. Został pochowany na wąchockim cmentarzu. 
Niestety grób jego nie przetrwał do naszych czasów.  Zachował się tylko nagrobek jego ojca Jana, który 
zmarł w 1878 r.   Z  Furmankiewiczami są spokrewnione rodziny Mazurkiewiczów i Ułanowiczów. 
      Z Wygody pochodzili dwaj księża: Jan Ułanowicz (1896 – 1977), syn Stanisława i Marii z 
Furmankiewiczów i Jan Marian Mazurkiewicz (1925- 2018), syn Jana i Jadwigi z Ułanowiczów.
      Na tej ulicy mieszkał też ludowy rzeźbiarz Józef Fiszlak (1915- 2001).   Do 
wykonania swoich prac wykorzystywał  korzenie drzew i drewno  lipowe.  Rzeźby jego  
prezentowane były na różnych okolicznościowych wystawach twórców 
nieprofesjonalnych np . z okazji  Dni Wąchocka.
       Budowa obwodnicy Wąchocka poważnie zmieni oblicze ulic Wygoda
 i Górna. Na skrzyżowaniu tych ulic powstanie węzeł drogowy.  W tym  miejscu kończyć 
się będzie droga dwupasmowa GP, która tu włączy się  w  istniejącą drogę  nr 42.  
Równocześnie w rejonie ulicy Górnej i Wygoda budowane będą drogi serwisowe, które 
umożliwią dojazd do domów i pól.  W rejonie kolumny zwieńczonej krzyżem obwodnica 
będzie biegła głębokim wykopem. Nad nim w rejonie odnogi ul. Górnej zbudowana 
będzie kładka umożliwiająca wjazd z drogi serwisowej. 
Na ul. Górną  po zakończeniu wspomnianej inwestycji  można będzie  jeździć nad 
starym jej śladem estakadą  lub drogą serwisową kładką nad wykopem do jej odnogi .

Obecna  DK42Kierunek Wąchock
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Budowana obwodnica
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Okolice Wąchocka w odległej przeszłości były porośnięte dziewiczymi 
lasami. Gleby w samym mieście były nie najlepszej jakości, w związku z tym 
mieszczanie wąchoccy zabiegali u opatów cysterskich o wyrażenie zgody na 
rozszerzenie swoich posiadłości poprzez karczunek lasów. 
     W 1596 r. opat Jan Dymitr Solikowski dla  grupy miejscowych  mieszczan 
wydzielił do wykarczowania i użytkowania nowe tereny w okolicy zwanej później  
Stary Dwór, w obszarze między drogą do Opatowa, a folwarkiem Rataje. Zadania 
tego podjęli się mieszczanie: Wawrzyniec  Woyczyk, Stanisław Culpa, Stanisław 
Tomasik, Stanisław Sułek, Jan Kmieć, Andrzej Tarnawka, Jan Mróz, Jan Detko, 
Maciej Pictor, Wawrzyniec Głuch, Urban Pellicator, Jan Fabriferraris, Wincenty 
Jeleś, Kacper Cygan, Maciej Puchała, Krzysztof Dziadowicz i Tomasz Gotowicz.  
Tereny te po wykarczowaniu lasu stopniowo były rolniczo zagospodarowywane.
Po kasacie zakonu cystersów w 1819 r. grunty w rejonie ul. Górnej i Wygoda 
zostały sprzedane przez rząd  i powstał tu  folwark nazwany z czasem Stary Dwór. 
Najprawdopodobniej pierwszym jego właścicielem został Piotr Odrowąż Pieniążek.    
Według stanu na dzień 16.01.1850 r. folwark ten składał się z dworu z zajazdem 
przy drodze bitej górniczej, trzech podwójnych domów dla komorników, stodół, 
wozowni , stajni, trzech chlewów murowanych i piwnicy . Należała również do 
niego  ziemia, łąki , ogród,  zarośla i pastwiska o  łącznej  powierzchni  116 
morgów i 96 prętów ( około 58 ha).
    Interesujące, ale mało zbadane z powodu trudności w dostępie do materiałów 
archiwalnych są dalsze dzieje tego folwarku. Z czasem znaczną jego część kupili 
Packowie i Furmankiewiczowie. Janowi i Franciszce Packom sporo gruntów i 
budynki  sprzedał Władysław  Podczaski , który być może  był  pełnomocnikiem 
właściciela folwarku. 
      Dwór ten według relacji Ryszarda Derlatki s. Marcela znajdował się przy 
odnodze dzisiejszej ulicy Górnej na posesji nr 11. Był zbudowany z drewna , 
spłonął na początku XX w. Do dnia dzisiejszego  na niewielkim wzniesieniu 
przetrwały jego fundamenty i w pobliżu stara studnia. Nie zachowały się piwnice 
dworskie, które zaznaczone były jeszcze na planie części dóbr ziemskich majątku 
Stary Dwór z 1938 r.  Niedaleko dworu był wiatrak. Ostatnim jego właścicielem był 
Andrzej Derlatka.
      Od strony Wąchocka do Starego Dworu od dawna prowadziła  droga biegnąca 
od traktu Wąchock – Opatów, w górę , obok obecnego mieszkania należącego  w 
przeszłości do rodziny Koteczków. Obecnie droga ta jest nieprzejezdna, ponieważ 
zarosła tarniną  i samosiejkami drzew. Dopiero rozwój budownictwa 
mieszkaniowego  w okresie międzywojennym spowodował powstanie nowej drogi 
do Starego Dworu, biegnącej prostopadle do góry  od ulicy Wygoda. Jest to 
obecna ulica Górna. Ma ona długość 1458 m. Położenie tej ulicy w pobliżu 
kompleksu leśnego i atrakcyjne walory krajobrazowe sprzyjają rekreacji i 
osiedlaniu się nowych mieszkańców.          Aktualnie na tej ulicy w  38 domach  (  
w tym 7 jest drewnianych, a 3 są niezamieszkałe) mieszka   108 osób, w tym  46 mężczyzn i  62 
kobiety.   Wiele tych domów powstało w ostatnich kilkunastu latach i dalej powstają kolejne.  Ulica ta 
łączy  ul. Wygoda z drogą  Rataje – Starachowice.  W okresie międzywojennym nadano jej nazwę 
Stary Dwór nawiązującą do istniejącego w tym rejonie w przeszłości dworu. Teren ten w tym czasie 
uznawany był za przysiółek bardziej związany z Ratajami niż z Wąchockiem. Nazwa ta została 
potwierdzona w uchwale Gromadzkiej Rady Narodowej w Wąchocku z dnia 28 września 1968 r. 
Niestety trudno dzisiaj powiedzieć z jakiego powodu nazwę tej ulicy  zmieniono uchwałą Gminnej 
Rady Narodowej w Wąchocku z dnia 7.09.1974 r. na ul Górną. Nazwa ta oddaje istotę rzeczy, bo 
rzeczywiście jest to ulica górzysta, ale szkoda historycznej nazwy Stary Dwór, która często używana 
jest do dnia dzisiejszego.
Na tym terenie jeszcze po II wojnie światowej  były gospodarstwa rolne i potrzebne do ich 
prowadzenia budynki gospodarcze.  W okolicach dawnego dworu do lat pięćdziesiątych XX w.  
zachowały się dwie sadzawki, chyba jako pozostałość dawnych stawów, w których hodowano ryby. 
    Dzieci ze Starego Dworu chodziły do szkoły w Wąchocku. W związku z bardzo trudną sytuacją 
lokalową Szkoły Podstawowej w Wąchocku i dużą liczbą dzieci uczęszczających do niej, inspektor 
oświaty w Starachowicach podjął decyzję o przydzieleniu od roku szkolnego 1951/1952 uczniów z  
przysiółka Stary Dwór do rejonu SP nr 3 w Starachowicach.
    Aktualnie uczniowie z tego terenu są w rejonie Szkoły 
Podstawowej w Wąchocku, ale niektóre  chodzą do szkół 
podstawowych w Starachowicach. 
    Na początku lat osiemdziesiątych  XX w. pojawiła się  
inicjatywa grupy mieszkańców ul. Górnej i Wygoda 
wspierana przez władze Starachowic  przyłączenia tych ulic 
do tego miasta. Gminna Rada Narodowa w Wąchocku w  
dniu 30 grudnia 1985 r. w zdecydowany sposób odrzuciła  

 Ulica Górna
 

Ul... Górna 1952 r.
- sadzawka i stara zabudowa.

ul.. Górna 1952 r.- stara zabudowa.

Ul.Górna - lipiec 1968 r.  
Na zdjeciu stoi Barbara Barańska
Widoczny jest bruk .

Ulica Górna - 2021 r.
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 Ulica Górna przed remontem- 2016 r.  Ulica Górna po remoncie- 2018 r.

 Jedna z odnóg ulicy Górnej w kierunku Starego Dworu- 2021r.
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Uroczystość nadania WDK w Ratajach
 im. Marianny Wiśnios

Uroczystość nadania imienia Marianny Wiśnios dla Wiejskiego 
Domu Kultury w Ratajach rozpoczęła się mszą św. w intencji zmarłej 
przed 25-laty malarki ludowej z Rataj. Kazanie będące rozważaniem na 
temat istoty piękna, które było obecne także w obrazach malowanych 
przez Mariannę Wiśnios, wygłosił o. Tymoteusz Kaczmarczyk Ocist. 
w asyście pochodzącego z Rataj alumna Bartosza Szczepańczyka. Po 
nabożeństwie, przy pamiątkowej tablicy dedykowanej słynnej malarce, 
wiązanki kwiatów złożyły delegacje: samorządu Miasta i Gminy 
Wąchock burmistrz Jarosław Samela z zastępcą Sebastianem 
Staniszewskim i przewodniczącym Rady Miejskiej Adrianem 
Malinowskim, delegacja mieszkańców Rataj reprezentowana przez 
radną Zofię Miernik, przewodniczącą KGW Wiesławę Adamczyk i sołtys 
Annę Fiślak oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Wąchocku Marian Susfał
W dalszej części uroczystości przy obiekcie WDK dyrektor Marian 
Susfał, sprawujący zarząd nad wyróżnioną placówką kultury 
z Rataj, przywitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m. in. 
członkowie rodziny Marianny Wiśnios, syn Norbert z małżonką Anielą, 
przyjaciele rodziny, opiekunowie i propagatorzy jej twórczości z 
Radomia prof. dr hab. Stanisław Zbigniew Kamieński i dr. Wojciech 
Szafrański, Poseł na sejm RP Agata Wojtyszek, Radni Rady Miejskiej, 
skarbnik gminy Wąchock Beata Franczyk, sołtysi, delegacje Kół 
Gospodyń Wiejskich. Sponsorzy: prezes Banku Spółdzielczego w 
Wąchocku Anna Latała i właściciel firmy Malibud Zbigniew Malicki z 
małżonką. 
W oficjalnym wystąpieniu przewodniczący Rady Miejskiej Adrian 
Malinowski odczytał uchwałę Rady z 30 sierpnia 2021 r. zmieniającą 
statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, którego filią jest 
WDK w Ratajach, poprzez dodanie w nazwie im. Marianny Wiśnios. 
Inicjatorami upamiętnienia nieprofesjonalnej artystki ludowej z Rataj, 
nazywanej wąchockim Nikiforem, byli prof. Zbigniew Kamieński i dr. 
Wojciech Szafrański, którzy po spotkaniu z samorządem i środowiskiem 
Rataj przyjęli z zadowoleniem, by  upamiętnienie polegało na nadaniu 
imienia Wiejskiemu Domowi Kultury. W miejsce przygotowanego przez 
siebie odczytu prof. Zbigniew Kamieński zaproponował 
zaprezentowanie okolicznościowego wiersza napisanego przez Zofię 
Miernik, członkini rodziny i emerytowaną nauczycielkę. Wiersz, 
poetycką formę życiorysu artystki i jej drogi życiowej, przeczytały panie 
Elżbieta Wróbel, Zofia Miernik, Wiesława Adamczyk i Magdalena 
Majchrzyk. Starosta starachowicki Piotr Babicki w imieniu samorządu 
powiatowego przekazał gratulacje dla organizatorów w postaci 
pamiątkowego grawertonu. W części artystycznej wiązankę melodii 
ludowych zaśpiewał Zespół Śpiewaczy miejscowego Koła Gospodyń 
„Zośki”. Uczestnicy uroczystości otrzymali własnoręcznie oprawione 
reprodukcje prac Marianny Wiśnios przygotowane przez aktywne Panie 
z Rataj pod kierunkiem plastyczki MGOK Elżbiety Wróbel. Oryginalne 
prace artystki pochodzące ze zbiorów WDK w Ratajach i prywatnych 
kolekcji Anny Woźniak z Rataj i rodziny Wiśnios z Wąchocka oraz 
prezentację multimedialną można było oglądać w sali WDK. 

Słowa podziękowania dla burmistrza Jarosława Sameli 
i pozostałych organizatorów skierował, nie kryjąc wzruszenia, syn 
Marianny Norbert Wiśnios. 

W części piknikowej był bigos, kiełbaski z grilla i słodki poczęstunek 
z domowymi pączkami i wypiekami przygotowanymi przez miejscowe 
gospodynie. Muzycznie biesiadę oprawił inst. Krzysztof Pecelt, 
prowadzący Zespół Śpiewaczy „Zośki”. 

Dziękuję wszystkim współorganizatorom, zarówno ekipie damskiej, 
jak i męskiej za zaangażowanie przy pracach przygotowawczych, 
technicznych i kulinarnych.

     Marian Susfał -  Dyrektor MGOK w Wąchocku
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Złote gody par małżeńskich
Uroczyście obchodzono jubileusz wieloletniego pożycia 
małżeńskiego par z terenu naszej gminy. Złote Gody, czyli 
pięćdziesiąt lat w małżeństwie, w tym roku obchodzi 26 par. W sali 
widowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku 17 
września świętowano ten ważny jubileusz.
Spotkanie poprowadzili: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego Dorota Wiśnios, Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 
Jarosław Samela oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w 
Wąchocku Sylwester Rudzki. W roku 1971 Urząd Stanu Cywilnego 
w Wąchocku zarejestrował 87 ślubów, a do pięćdziesiątej rocznicy 
ślubu wytrwało 26 par, które to tego dnia zostały odznaczone 
medalami przyznanych przez Prezydenta RP na wniosek USC w 
Wąchocku. Medale te są jedynymi odznaczeniami rangi państwowej 
nadawanymi przez prezydenta, które otrzymać można wyłącznie we 
dwoje, jako nagrodę za wytrwałość w miłości i wierności złożonej pół 
wieku temu przysiędze małżeńskiej. Małżonkowie, którzy obchodzą 

Złote Gody stanowią wzór mądrego życia, piękny przykład dla innych, a 
wspólne dźwiganie obowiązków czyni je łatwiejszymi. 
Po życzeniach parom małżeńskim 
lub ich przedstawicielom wręczono 
odznaczenia w postaci medali, 
legitymacje oraz kolorowe bukiety 
kwiatów, a czas umiliły występy 
KGW z Wąchocka oraz Rataj. 
Wszystkim parom gratulujemy 
pięknego jubileuszu i życzymy 
wszelkiej pomyślności  
i wytrwałości na lata następne.

Emilia i Aleksander Jaskulscy Bożena i Krzysztof Miernikowie
Barbara i Mieczysław Szczucińscy Teresa i Stanisław Jaruszewiczowie
Helena i Władysław Skroczyńscy Helena i Mieczysław Habowie
Danuta i Andrzej Płatkowie Halina i Andrzej Mindowie
Janina i Marek Pająkowie Grażyna i Adolf Spadłowie
Elżbieta i Jan Kaniowie Elżbieta i Ireneusz Zielińscy
Wanda i Marian Wrońscy Krystyna i Tadeusz Rogalowie
Stanisława i Ryszard Miernikowie Krystyna i Andrzej Rogalowie
Alicja i Feliks Bodulscy Małgorzata i Marian Zdziesińscy
Teresa i Adam Gałowie Helena i Stanisław Wośkowie
Alina i Mieczysław Laseccy Teresa i Antoni Rymarczykowie
Ewa i Czesław Lutkowie Maria i Marian Wronowie
Zofia i Zygmunt Rymarczykowie Anna i Krzysztof Śpiewakowie

Pary małżeńskie z Gminy Wąchock obchodzące w tym roku „Złote Gody”:


