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„Rok 2009 - rokiem pracy socjalnej”

Potrzebujący  
nie są sami...

Finał Kampanii Wojewody Świętokrzyskiego - „Rok 
2009 - rokiem pracy socjalnej w województwie świętokrzy-
skim” odbył się 23 listopada br. w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach. Uroczystej gali przewodniczyli: woje-
woda Bożentyna Pałka-Koruba oraz wicewojewoda Piotr 
Żołądek. 

Podczas finału podsumowano działania podjęte w trak-
cie trwania kampanii, której celem były m.in. zmiany syste-
mowe zmierzające do m.in. sformułowania i wprowadzenia  
w życie właściwych, nowatorskich standardów pracy socjal-
nej, wzmocnienia roli pracownika socjalnego i motywowania 
do lepszej, efektywniejszej pracy. 

Wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba wręcza 
wyróżnienie wójtowi naszej gminy.

Pogody ducha, zdrowia i radości
oraz wszelkiego dobra

z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego 2010 Roku

życzą:
Przewodnicząca  

Rady Gminy

Justyna Ślewa

Wójt Gminy

Zbigniew Zagdański

Sztandar dla OSP w Szałasie przekazują: naczelnik tej jed-
nostki Mirosław Młodawski i prezes honorowy Jan Kołodziej-
czyk.

Sztandar dla OSP w Szałasie

czytaj na str. 3

Bogu na chwałę,  
ludziom na pożytek



GAZETA ZAGNAŃSKA2

W samo południe, w kościele parafial-
nym p.w. Wniebowzięcia NMP, w Piechot-
nych, odbyła się uroczysta msza św., cele-
browana przez ks. proboszcza Stanisława 
Świerka, w intencji poległych obrońców Oj-
czyzny w 1939 r. oraz pomordowanych przez 
hitlerowskich faszystów w okresie II wojny 
światowej.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości ze-
brali się przed pomnikiem pomordowanych 
w okresie II wojny światowej w Samsono-
wie. Prezes TZS Lidia Putowska powita-
ła zebranych oraz przypomniała, w krótkich 
słowach, czasy tragicznej wojny oraz boha-
terskiej walki mieszkańców gminy o odzy-
skanie niepodległości. Następnie odbył się 

Hołd bohaterom
Z inicjatywy Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej, 14 listopada br.  w Samsonowie, 

odbyły się uroczystości związane z 91 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
apel poległych, podczas którego wyczyta-
no nazwiska poległych i pomordowanych 
mieszkańców gminy, umieszczone na pły-
tach pomnika, z : Kołomani, Umru, Bobrzy, 
Ćmińska, Zagnańska, Samsonowa, Janaszo-
wa i Szałasu.

Ks. proboszcz odmówił okolicznościo-
wą  modlitwę, po czym poświęcił pomnik  
z orłem, na głowie którego spoczęła pozła-
cana korona, wykonana przez firmę Janiny 
i Wojciecha Lesińskich z „Dąbrówki”. Na-
stępnie przedstawiciele TZS oraz władz gmi-
ny w osobach: przewodniczącej Rady Gminy 
Justyna Ślewy i zastępcy wójta Mirosława 
Gareckiego złożyli przed pomnikiem wieńce 
z biało - czerwonych kwiatów.   (Kos.)

Sesję otwarła przewodnicząca Rady Gmi-
ny Justyna Ślewa, witając jej uczestników  
z wójtem Zbigniewem Zagdańskim, rad-
nym powiatowym Mirosławem Gębskim 
oraz przedstawicieli mieszkańców gminy. 
Radni zatwierdzili porządek obrad i przeszli 
do jego realizacji.

Informację o swojej działalności mię-
dzy sesjami rady przedstawił wójt gminy: 
okres ten, jak zwykle w kalendarzu gospoda-
rza gminy, obfitował w liczne wydarzenia za-
równo w gminie, jak i poza jej terenem. Wójt 
podjął wiele ważnych decyzji, m.in. o powo-
łaniu nowego kierownika Zakładu Usług Ko-
munalnych - Tomasza Świtaja. Uczestniczył 
w spotkaniach, reprezentując interesy gminy, 
m.in. w gali, w kieleckim WDK, gdzie został 
wyróżniony przez wojewodę świętokrzyskie-
go tytułem „Wójta Roku - aktywnego samo-
rządowca w zakresie polityki społecznej”.

Radni podjęli uchwałę w sprawie bieżą-
cych zmian w budżecie gminy na rok 2009. 
Uwzględniono autopoprawki wójta do bu-
dżetu - dofinansowanie inwestycji: budo-
wy placów zabaw w Kołomani i Zagnańsku, 
budowy kanalizacji dla Bartkowa Górne-
go i Goleniaw oraz opłaty dla dwojga dzieci  
z gminy, korzystających z opieki przedszko-
li w Kielcach.

Rada ustaliła wysokości podatków: od 
nieruchomości, rolnego, leśnego i od środ-
ków transportu w roku 2010 oraz w sprawie 
zwolnień z niektórych opłat (szczegóły do-
stępne w Urzędzie Gminy). Ustalono też in-
kasentów należności podatkowych, którymi 
zostali sołtysi z poszczególnych sołectw.

Wiele emocji wywołał fakt podjęcia, 
na poprzedniej sesji RG - 27 sierpnia br. - , 
uchwał w sprawie zmiany w „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego” na cel eksploatacji iłów  
w Samsonowie. Decyzja ta wywołała falę 
protestów mieszkańców tej miejscowości 
przeciwnych lokalizacji kopalni na ich tere-
nie (protest na piśmie wpłynął do Rady Gmi-
ny). Ich racje wyartykułowali na sesji m.in.: 
Robert Zapała, Władysław Strasic i Marta 
Polak, podkreślając uciążliwości, jakie przy-
niesie mieszkańcom uruchomienie kopalni, 
m.in.: zniszczenie poszczególnych elemen-
tów środowiska (bioróżnorodności), zmianę 
krajobrazu, zwiększenie hałasu, zanieczysz-
czenie powietrza, wyemigrowanie zwie-
rząt, likwidację fauny glebowej, zniszczenie 
dróg. Te argumenty wpłynęły na nową decy-
zję radnych: podjęli oni uchwały o uchyle-
niu uprzednio podjętych decyzji, co przyjęto 
ogólnymi brawami.

Podczas sesji, wójt przedstawił informa-
cję w sprawie warunków udostępnienia par-
teru budynku po b. ośrodku zdrowia w Sam-
sonowie na potrzeby Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej (jak już informowaliśmy, o pomiesz-
czenia te wystąpiła GBP oraz Towarzystwo 

Ziemi Samsonowskiej). Jak czytamy w in-
formacji, „zgodnie z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego so-
łectwa Samsonów, nie ma możliwości zlo-
kalizowania w budynku b. ośrodka zdrowia 
biblioteki publicznej. Teren po b. ośrodku, 
oznaczony w planie symbolem UPz (tereny 
usług publicznych zdrowia) wymaga zmia-
ny w obecnym planie z przeznaczeniem pod 
działalność kulturalną, komercyjną oraz usłu-
gi publiczne”.

Aby adaptować te pomieszczenia dla po-
trzeb GBP, trzeba: wykonać dokumentację 
projektową i uzyskać pozwolenie na przebu-
dowę parteru w zakresie - wyłącznie - adapta-
cji pomieszczeń. Szacunkowy koszt prac wy-
niesie ok. 120 tys. zł.

Wójt wykluczył możliwość przeniesienia 
GBP do obiektu po b. ośrodku zdrowia przed 
realizacją wymienionych wyżej warunków.

W tej sytuacji, radni podjęli decyzję  
o dokonaniu zmiany w planie zagospodaro-
wania przestrzennego.

Trudny orzech do zgryzienia mieli rad-
ni w kwestii poprawy warunków sanitarnych  
w kuchni Szkoły Podstawowej nr 1 w Za-
gnańsku (Chrusty). San.- Epid, po kontrolach, 
postawił warunek: żeby kuchnia mogła funk-
cjonować, należy zmodernizować trzon ku-
chenny, który obecnie nie spełnia wymogów 
określonych konkretnymi przepisami. Aby 
tego dokonać, należy przeznaczyć z budżetu 
gminy ok. 200 tys. zł, których... nie ma. 

Konieczność modernizacji kuchni, któ-
ra przygotowuje posiłki dla przeszło 70 
uczniów, mocno akcentowała na sesji dyrek-
tor szkoły – Anna Tuz.  Poparli ją przedsta-
wiciele rodziców.

 – Musimy podjąć męską decyzję – mó-
wił wójt. Albo rezygnujemy z dożywiania  
w szkole, albo modernizujemy kuchnię. Wójt 
zaproponował rozbudowę szkoły, o dodatko-

we pomieszczenia kuchni, kosztem środków 
zarezerwowanych na modernizację drogi wo-
jewódzkiej w tej miejscowości, w budżecie 
gminy na 2010 rok. Radni zaakceptowali tę 
propozycję wójta.

Rada zapoznała się z informacją o stanie 
realizacji zadań oświatowych za rok szkol-
ny 2008/2009, przedstawioną przez wój-
ta.  Umieszczono w niej m.in. wyniki spraw-
dzianów dla klas VI SP oraz klas III gim-
nazjów. Jak wynika z informacji, najlep-
sze oceny uzyskali szóstoklasiści ze szkół 
podstawowych: w Tumlinie, Szałasie i nr 1  
w Zagnańsku. W gimnazjach: sprawdzian 
matematyczny najlepiej wypadł w placówce 
w Tumlinie, przed Zagnańskiem, Kajetano-
wem i Samsonowem, humanistyczny: Tum-
lin, Zagnańsk, Samsonów i Kajetanów oraz  
z języka angielskiego: Tumlin, Zagnańsk, 
Samsonów i Kajetanów. 

Radni przyjęli informację, zalecając jej 
uzupełnienie o dane pozwalające na bardziej 
dogłębną analizę pracy dydaktycznej szkół.

Z dużym zainteresowaniem radni przy-
jęli informację kierownika Referatu Orga-
nizacyjnego i Spraw Obywatelskich UG  
o warunkach powołania Straży Gminnej,  
o co wnioskuje, od jakiegoś czasu, kilku rad-
nych. Okazuje się, że koszt powołania straży 
(zatrudnienie 3 pracowników, zakup potrzeb-
nego wyposażenia, adaptacja pomieszczeń 
itp.), to kwota ok. 360 tys. zł. Jak stwierdził 
wójt gminy, w budżecie gminy na rok 2010 
nie przewidziano takich środków.

Radni przyjęli ponadto kilka innych 
uchwał, dotyczących m.in.: upoważnienia 
wójta do zawarcia porozumienia z Wodocią-
gami Kieleckimi dot. projektu: „ Komplek-
sowa ochrona wód podziemnych aglomera-
cji kieleckiej”, wydzielenia z majątku gminy 
i wniesienia do używania i eksploatowania 
przez Międzygminny Zw. Wodociągów i Ka-
nalizacji infrastruktury wodociągowej w Za-
chełmiu i Kajetanowie, określenia wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubie-
gający się o uzyskanie zezwolenia na świad-
czenie usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych i opróżniania zbiorników bez-
odpływowych i transportu nieczystości cie-
kłych oraz w sprawie przystąpienia do pro-
jektu inwestycyjnego pn. „e-Świętokrzyskie 
– rozbudowa infrastruktury informatycznej 
JST”.  (Kos.)

Radni zmienili zdanie  
w sprawie kopalni

Z sesji Rady Gminy

Maraton 9 - godzinny odbyli radni podczas obrad Rady Gminy na sesji - 27 listopada 
br. Liczba spraw do przedyskutowania oraz ważnych decyzji do podjęcia przekroczyła  
w porządku obrad 30 punktów. W sesji uczestniczyła kilkunastoosobowa delegacja 
mieszkańców Samsonowa protestująca, w imieniu niemal całej społeczności tej wsi, prze-
ciwko uruchomieniu na jej terenie kopalni iłów.
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Z inicjatywy władz gminy Zagnańsk, 
społeczeństwo ufundowało jednostce 
piękny sztandar, w akcie nadania które-
go czytamy: „ Doceniając rangę i zna-
czenie Ochotniczej Straży Pożarnej, ni-
niejszym aktem przekazujemy ufundo-
wany przez społeczeństwo gminy Za-
gnańsk sztandar OSP w Szałasie”. 

Uroczystość wręczenia sztandaru - 
11 listopada br., w kościele parafialnym 
w Szałasie – połączono z obchodami 
91 rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Szałas przeżywa tę rocz-
nicę szczególnie wzniośle, pomny ofiar, 
jakie miejscowe społeczeństwo poniosło 
w walce z hitlerowskim najeźdźcą: pod-
czas pacyfikacji wsi, w czasie  II wojny 
światowej, tragicznie  zginęło tutaj kil-
kadziesiąt osób.

W uroczystościach, m.in. we mszy 
św., odprawionej przez ordynariusza 
Diecezji Radomskiej ks. bp. Adama Od-
zimka, w asyście proboszcza – ks. An-

Sztandar dla OSP w Szałasie

Bogu na chwałę,  
ludziom na pożytek

Mieszkańcy Kołomani oraz 
Umru, dyrekcja i rodzice dzięku-
ją wójtowi gminy oraz Zakładowi 
Usług Komunalnych za pomalowa-
nie elewacji zewnętrznej miejsco-
wej Szkoły Podstawowej.

Dzięki temu przedsięwzięciu, 
szkoła prezentuje się obecnie bardzo 
estetycznie i jest dumą miejscowej 
społeczności.

Podziękowanie

Jednostka OSP w Szałasie, choć liczy sobie dopiero 13 lat, to jednak zapisała 
się złotymi zgłoskami w symbolicznej księdze służby na rzecz społeczeństwa gmi-
ny. Uczestnicząc w licznych akcjach, ratowała życie i zdrowie ludzkie oraz doby-
tek. Zasłużyła sobie tym na szacunek i wdzięczność miejscowej społeczności.

ce OSP w Szałasie: zastępca komendan-
ta miejskiego PSP w Kielcach st, bryg. 
Zdzisław Kuźdub odczytał akt nadania 
sztandaru, potem wójt gminy wręczył 
go prezesowi Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP Mirosławowi Pawlakowi, następ-
nie prezes oddał go w ręce naczelnika 
OSP w Szałasie - Mirosława Młodaw-
skiego i prezesa honorowego OSP w tej 
miejscowości – Jana Kołodziejczyka,  
a ci, z kolei  wręczyli go pocztowi sztan-
darowemu jednostki w Szałasie.

Gratulacje z tej okazji, strażakom  
z Szałasu, złożyli m.in. posłowie na 
Sejm, podziękowanie za ofiarną służbę 
i życzenia przekazał także ks. bp. Adam 
Odzimek. 

Dalsza część uroczystości odbyła się 
w Domu Ludowym, gdzie najbardziej 
zasłużonym strażakom z Szałasu i OSP 
Samsonów wręczono odznaczenia bran-
żowe: złote medale „Za zasługi dla po-
żarnictwa” otrzymali:  Kazimierz To-
masiak, Jan Kołodziejczyk, Bogusław 
Lisowski, Jacek Zgrzebnicki, Wie-
sław Lisowski – s. Jana. Ponadto me-
dale srebrne i brązowe a także odznaki 
„Wzorowy Strażak” wręczono 22 dru-
hom OSP. I tutaj były podziękowania za 

drzeja Olszewskiego oraz księży Deka-
natu Czarneckiego, uczestniczyli nieco-
dzienni goście: posłowie na Sejm RP: 
Andrzej Bętkowski, Henryk Milcarz i 
Mirosław Pawlak – prezes ZW ZOSP, 
radni Sejmiku: Mieczysław Gębski i 
Jerzy Suchański, radny powiatowy Mi-
rosław Gębski, gospodarze gminy: wójt 
Zbigniew Zagdański i przewodnicząca 
Rady Gminy Justyna Ślewa, przedsta-
wiciele: Komendy Miejskiej PSP, nad-
leśnictw Lasów Państwowych, policji, 
OSP sąsiednich jednostek i społeczeń-
stwa Szałasu.

W kościele odbyła się ceremonia ofi-
cjalnego przekazania sztandaru jednost-

strażacki trud i gratulacje z okazji otrzy-
mania sztandaru i odznaczeń. Szczegól-
nie serdecznie do druhów zwrócił się 
wójt naszej gminy, który podkreślił ran-
gę uroczystości, odbywającej się w Dniu 
Święta Niepodległości, oraz zasługi stra-
żaków z OSP w niesieniu pomocy za-
grożonym mieszkańcom oraz w aktyw-
nych pracach społecznych na rzecz swo-
ich środowisk i gminy.

W części artystycznej uroczystości 
wystąpił chór z Sorbina w gm. Bliżyn.

P.s. Autorką pięknie wyszytego 
sztandaru jest mieszkanka naszej gmi-
ny – Barbara Marcinkowska z Chru-
stów.  

  Jerzy Kosowski

Wójt Zbigniew Zagdański wyraził wdzięczność ks. bp. Adamamowi Odzimkowi  
za odwiedzenie naszej gminy.

Prezes ZW ZOSP, poseł na Sejm, Mirosław Pawlak dekoruje Kazimierza Tomasiaka 
Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
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Uczestniczyli w niej m.in.: poseł na 
Sejm RP Artur Gierada, wicemarsza-
łek woj. świętokrzyskiego Zdzisław 
Wrzałka, konserwator wojewódzki Ja-
nusz Cedro, dyrektor Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich Wojciech 
Płaza oraz wójt naszej gminy Zbigniew 
Zagdański.

W imieniu wspólnoty parafialnej za 
pomoc w odnowieniu kościoła i prace 
wokół niego podziękowała Danuta Ga-

recka: „Przez niemal dwa lata – mówiła 
– odnowiono najstarszą część kościoła, 
pochodzącą z XVII wieku. Odrestauro-
wano: organy i chór, ołtarze św. Rozalii  
i św. Marcina, stacje drogi krzyżowej, 
wymieniono okna, osuszono ściany i po-
łożono tynki, całość pomalowano. Wy-
mieniono instalację elektryczną, zaku-
piono żyrandole i kinkiety. Zainstalo-
wano nowe ogrzewanie i nagłośnienie. 
Uwieńczeniem tych prac była wymia-

na więźby dachowej i pokrycia dachu. 
Zadbano także o otoczenie, wykonując 
chodnik wokół kościoła.”

Po mszy św., poświęceniu odnowio-
nej części kościoła i gratulacjach, jakie 
złożył ks. bp. Ryczan całej parafii za trud 
włożony w odnowienie „Domu Boga na 
ziemi”, proboszcz parafii ks. prałat Ta-
deusz Skrzyniarz zwrócił się do uczest-
ników eucharystii słowami: „ Dzięku-
ję Panu Posłowi Arturowi Gieradzie 
za wsparcie przy pozyskaniu środków  
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Marszałkowi Zdzisławowi 
Wrzałce - za wieloletnią troskę płynącą  
z serca i współpracę we wszystkich 
przedsięwzięciach dotyczących inwesty-
cji w naszej parafii, Konserwatorowi Ja-
nuszowi Cedro - za pomoc merytoryczną  
i opiekę nad realizowanymi przedsięwzię-
ciami, Wójtowi Zbigniewowi Zagdań-
skiemu – za przekazane środki finan-
sowe wykorzystane przy pracach, Woj-
ciechowi Płazie – za obecność i zawsze 
życzliwość, Zbigniewowi Grabowskie-
mu – dyrektorowi firmy Polbruk S.A.- za 
nieodpłatne przekazanie kostki brukowej 
na chodnik wokół świątyni. Longinowi 
Bokwie, prezesowi kopalni „Dolomit”  
w Sandomierzu - za nieodpłatne prze-
kazanie kruszywa dla potrzeb chodnika 
wokół kościoła, Andrzejowi Jezierskie-
mu - właścicielowi firmy - za wykonanie 
i montaż okien, Krzysztofowi Domaga-
le - za wykonanie prac brukarskich, wy-
konawcom prac: Janowi Grabowskie-
mu, Januszowi Waldonowi, Mieczy-
sławowi Stachurze, pod kierownictwem 
Wojciecha Szczurka,  Jarosławowi Za-
rzyckiemu, właścicielowi firmy - za nie-
odpłatne wykonanie elementów złoceń  
w wieżyczkach na frontonie kościoła  
i prace przy wymianie więźby dachowej 
oraz za prace blacharskie, Renacie Ja-
nik – za zaangażowanie, włożenie ogro-
mu serca, poświęcenie swojego, prywat-
nego czasu w realizacji tego przedsię-
wzięcia.

Warto podkreślić, iż wartość wszyst-
kich prac wyniosła kilkaset tysięcy zło-
tych, w tym 50 tys. zł z budżetu naszej 
gminy. Za tę hojność na rzecz świątyni  
w Zagnańsku ks. bp. K. Ryczan przeka-
zał: serdeczne Bóg zapłać ! 

Tekst i fot.: Jerzy Kosowski

Serdeczne Bóg zapłać ! -  za odnowienie kościoła

Ks. bp. Kazimierz Ryczan  
na uroczystej mszy św. w Zagnańsku

Niecodzienna msza św., dziękczynna, miała miejsce 15 listopada br. w kościele parafialnym p.w. św. Rozalii i św. Mar-
cina w Zagnańsku. Eucharystię, m.in. w intencji ofiarodawców na rzecz tej świątyni, poprowadził ordynariusz kielecki, 
ks. bp. Kazimierz Ryczan. 

Goście honorowi uroczystości.

Czas na oszczędzanie energii

Ministerstwo Gospodarki prowadzi 
kampanię informacyjną, której celem jest 
spopularyzowanie wśród Polaków najlep-
szych praktyk pozwalających oszczędzać  
i efektywnie korzystać z energii.

Wymiana żarówek w 13 mln polskich 
gospodarstw domowych (średnio po 5 punk-
tów świetlnych) pozwoliłaby zaoszczędzić 
4 TWh, czyli 3,5 % rocznego, krajowego 
zużycia energii elektrycznej netto. Wyższą 
cenę energooszczędnych świetlówek w peł-
ni rekompensuje ich większą trwałość (do 
8 lat) oraz efektywność (5-krotnie mniejsze 
zużycie energii).

Polacy rzadko stosują energooszczędne 
świetlówki. W gospodarstwach domowych 
stanowią one zaledwie 2,5 % źródeł światła, 
co jest jednym z najniższych wskaźników 
w Unii Europejskiej. Aby to zmienić, MG 

Zastąpienie tylko 1 tradycyjnej żarówki świetlówką energooszczędną pozwala za-
oszczędzić w ciągu roku ponad 26 zł i ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 62 kg !

rozda, w ramach akcji promocyjnej, ponad 
50 tys. nowoczesnych świetlówek. Działa-
nia te zostaną wsparte szeroką kampanią in-
formacyjna w mediach. Resort gospodarki 
będzie w ten sposób zachęcać i przekony-
wać Polaków do powszechnego stosowania 
energooszczędnych źródeł światła.

Ambitne cele, dotyczące efektywności 
energetycznej, zostały zawarte w przygoto-
wywanej przez resort „Polityce energetycz-
nej Polski do 2030 roku”.

Nasza gmina pragnie aktywnie włączyć 
się do tego programu: Urząd Gminy otrzy-
mał już świetlówki energooszczędne, któ-
re zamontowuje w obiektach użyteczności 
publicznej.

Zachęcamy mieszkańców gminy do 
włączenia się do tej kampanii ludzi świa-
domych. (J.K.)

Ekologia
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12 lat Grupy AA „Bartek”

W spotkaniu rocznicowym uczest-
niczyli : ksiądz Ryszard Niemiec, wójt 
gminy,  Zbigniew Zagdański, Elżbie-
ta Korus – kierownik GOPS, Barba-
ra Milcarz – przedstawicielka Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, przyjaciele i sympatycy 
Grupy AA „Bartek” .

Wójt w ciepłych słowach przeka-
zał wyrazy uznania tym, którzy potrafi-
li podnieść się z upadku i podjąć trudną 
walkę z chorobą alkoholową. Stwierdził, 
że członkowie Grupy AA są dowodem 
tego, że można odbudować to co wielu  
z nich przez wiele lat niszczyło. Są peł-

Rodzina  
- dobro najwyższe

22 listopada br. ksiądz Ryszard Niemiec odprawił mszę św. w intencji 12 
rocznicy powstania Grupy AA „BARTEK”. Następnie odbyło się spotkanie – 
mityng, którego mottem były słowa: „Przeżywaj każdy dzień tak, jakbyś całe 
życie żył dla tego właśnie dnia„

noprawnymi członkami naszej społecz-
ności lokalnej, zasługującymi na uzna-
nie i szacunek. 

Ksiądz Ryszard Niemiec podkreślił, 
że rodzina, to dobro najwyższe i wie-

go padało wiele gorzkich słów – dla stra-
conych lat w chorobie alkoholowej, wie-
le słów pełnych strachu przed możliwo-
ścią powrotu do picia. Ale dla wszyst-
kich to zaszczyt i honor być członkiem 
Grupy AA „Bartek”. 

Grupa stanowi dowód na to, że moż-
na żyć trzeźwo, że przestali się wsty-
dzić swojej trzeźwości, są dumni z tego 
co osiągnęli, ale też, znając zagrożenie, 
wiedzą, że muszą być ostrożni. Członko-
wie grupy to nieformalna rodzina, mają 
świadomość, że mogą liczyć na siebie 
kiedy przychodzi kryzys lub pojawiają 
się problemy życia codziennego. Człon-
kowie Grupy AA „Bartek” i terapeuta - 
Henryk Kowalczyk wyrazili wdzięcz-
ność wójtowi gminy za okazywaną po-
moc i wsparcie ich działań mających na 
celu pokonanie choroby alkoholowej.

                                Elżbieta Korus

lu członków grupy ma już tego świado-
mość. Patrząc na zebranych, ma się wra-
żenie, że stanowią jedną wielką rodzinę, 
emanuje z nich radość i ciepło. W przy-
jaznej atmosferze spotkania rocznicowe-

Z gratulacjami, życzeniami i prezen-
tami przybyli tutaj m.in.: wicemarszałek 
woj. świętokrzyskiego Zdzisław Wrzał-
ka, starosta powiatu kieleckiego Zenon 
Janus, prezes Zarządu Świętokrzyskiego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych – Bogdan Żerniak, gospo-
darze gminy: wójt Zbigniew Zagdański 
i przewodnicząca Rady Gminy Justyna 
Ślewa, wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny Miedziana Góra Jarosław Wałek,  
w raz z radnymi RG, delegacja władz za-
przyjaźnionego pow. skierniewickiego, 
zespół „Jaworzanki”. Uczestników jubi-
leuszu powitała dyrektor szkoły Barbara 
Domagała.

Do jubilatów zwrócili się, z gorący-
mi gratulacjami i życzeniami, przedsta-
wiciele władz oraz przyjaciele, wręczając 
na ręce kierowniczki zespołu Mariany 

Kłosowskiej kwiaty,  pamiątkowe gra-
wertony i prezenty. M.in. wójt gminy Za-
gnańsk wręczył wszystkim uczestnikom 
zespołu pamiątkowe zegarki z okoliczno-
ściowym tekstem, wygrawerowanym na 
kopertach czasomierzy. 

Miłym akcentem uroczystości było 
wręczenie przez prezesa ŚZRKiOR Bog-
dana Żerniaka Orderu Serca Matki Wsi 
członkiniom zespołu: Wandzie Stępień 
oraz Wandzie Więckowskiej.

Śpiewane życzenia przekazały jubi-
latkom „Małe Tumlinianki” oraz zespół 
„Jaworzanki”.

„Tumlinianki” powstały w lipcu  
w 1984 roku. Założycielką i kierownicz-
ką zespołu jest Marianna Kłosowska,  
a członkami są osoby pochodzące z oko-
licznych wiosek, gmin: Miedzianej Góry 
i Zagnańska. 

Zespół ma na koncie niezliczoną ilość 
występów nie tylko w rodzimych. ale  
i w ościennych miejscowościach:  
w Ćmińsku, Mniowie, w Tokarni, Jędrze-
jowie, Chmielniku, Pińczowie, Bodzen-
tynie, Wąchocku, Nowej Słupi, w Ślad-
kowie, Wodzisławiu i Rajczy. „Tumli-
nianki” biorą udział w corocznych prze-
glądach zespołów folklorystycznych  
w Ciekotach i Busku. Wzięły udział  
w konkursie międzynarodowym „Pieśni 
ludzi gór” w Zakopanem. 

Zespół bawi nie tylko śpiewem, ale  
i słowem, uczestniczył m.in., w organizo-
wanym przez Wojewódzki Dom Kultury 
w Kielcach, konkursie ze sztuką „Zielar-
ka”, zajmując III miejsce. Jednym z waż-
niejszych wydarzeń zespołu był udział  
w obronie województwa świętokrzyskie-
go w 1998 r. „Tumlinianki”, wraz z inny-
mi zespołami, z piosenką „A wy ministro-
wie co znowu knujecie, że nam do Kra-
kowa Kielce zabrać chcecie ?”, maszero-
wały ulicami Warszawy, przed Sejm.

W tym roku zespół „Tumlinianki” 
otrzymał stroje ludowe za 25 tys. zł ze 
Świętokrzyskiego Programu Odnowy 
Wsi. Bank Spółdzielczy w Samsonowie 
dołożył 5 tys. zł.

Zespół obecnie liczy 16 osób, w jego 
skład wchodzi 13 pań i 3 panów: Ma-
rianna Kłosowska - kierownik zespołu, 
Lech Dziwoń - harmonista oraz: Geno-
wefa Dziwoń, Wanda Stępień, Wan-
da Raczyńska, Lucyna Szwed, Janina 
Stando, Maria Pindral, Teresa Ślefar-
ska, Feliksa Stefańska, Janina Stefań-
ska, Halina Skowron, Zofia Słoń, Wan-
da Więckowska, Jan Kita i Jan Zapa-
ła. (Kos.)

25-lecie „Tumlinianek”

Gratulacje, życzenia, prezenty...
Piękny jubileusz – 25-lecie swojego, oficjalnego istnienia obchodził – 21 listopada br. - zespół folklorystyczny „Tumli-

nianki”. Uroczystość, z udziałem władz i przyjaciół zespołu, odbyła się w zespole szkół w Tumlinie. 

Gratulacje jubileuszowe Mariannie Kłosowskiej składają gospodarze naszej gminy.
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Przy wsparciu środków zewnętrznych

Inwestujemy!
3 grudnia br. miał miejsce odbiór  

I – etapu projektu zrealizowanego przy 
współfinansowaniu ze środków Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 z Działania 3.4 Odnowa 
i rozwój wsi projektu pn. „ Budowa pla-
ców zabaw i punktów sportowo-rekre-
acyjnych na terenie Gminy Zagnańsk”, 
łączna kwota 840 000 zł.

Celem projektu było utworzenie 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego na 
terenie gminy. Powstały kompleks sta-
nie się bezpiecznym miejscem do wspól-
nych zabaw dla dzieci i ich rodzin.

W okresie od 1 - 30 grudnia br. moż-
na składać wnioski o dofinansowanie na 
realizację Lokalnych Strategii Rozwoju 
– „Odnowa i rozwój wsi” do Lokalnej 
Grupy Działania Dorzecze Bobrzy. Gmi-
na Zagnańsk jest w trakcie przygotowy-
wania wniosku pn.„ Rozwój bazy spor-
towej poprzez modernizację boisk spor-
towych w sołectwach Tumlin i Zagnańsk 
oraz budowę parkingu w Samsonowie”. 
Wniosek opiewa na kwotę ok. 690 000. 
zł. 

30 września br. gmina Zagnańsk zło-
żyła do Świętokrzyskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Kielcach, Wydział Za-
rządzania Funduszami Europejskimi, 
wniosek o dofinansowanie przebudowy, 
budowy, remontu drogi lokalnej w ra-
mach programu wieloletniego pn. „ Na-
rodowy Program Przebudowy Dróg Lo-
kalnych 2008-2011”  zadania pn. „Prze-
budowa drogi oraz budowa chodnika  

Dzięki środkom z zewnątrz, głównie z programów unijnych, gmina systematycz-
nie pozyskuje nowe inwestycje. Oto najnowsze przykłady:

w msc. Zabłocie”, na, którą otrzyma do-
finansowanie w kwocie:  ok. 855 000 zł 
(wartość kosztorysowa 1 707 613,39 zł). 
Wniosek przewiduje, obok przebudowy 
drogi, wykonanie: oświetlenia ulicznego  
i chodników, a przede wszystkim zapew-
ni łączność z drogami wyższej kategorii.

W I kwartale 2010 r., ŚBRR ogłosi 
nabór do II etapu naboru wniosków pro-
jektów zrealizowanych przy współfinan-
sowaniu ze środków  Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Gmina Zagnańsk również będzie uczest-
niczyć w tym projekcie, składając wnio-

sek na budowę parkingu przy zbiorniku 
w msc. Umer oraz muszli koncertowej 
przy zbiorniku w Borowej Górze.

Droga do Borowej Góry odebrana
W październiku br. została ode-

brana zmodernizowana, kosztem po-
nad miliona złotych, doga do Borowej 
Góry, długości 2,2 km.

Tak prezentuje się nowa droga w Borowej Górze.

Przypominamy, że, zgodnie z rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 
2007 r. (Dz. U. 07.251.1885), od 1 stycznia 
2010 r. tracą aktualność zaświadczenia  
o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej z kodami PKD 2004.

Przedsiębiorcy, figurujący w Ewiden-
cji Działalności Gospodarczej, prowadzonej 
przez wójta gminy Zagnańsk, którzy doko-
nali wpisu do ww. ewidencji przed 1 stycz-
nia 2008 r. i nie dokonali po tej dacie żadnej 
zmiany w posiadanym wpisie, zobowiązani 
są do końca 2009 r. zaktualizować swoje za-
świadczenia o wpisie poprzez przeklasyfi-
kowanie przedmiotu wykonywanej działal-
ności gospodarczej z kodów PKD 2004 na 
kody PKD 2007. 

Nie dokonanie zmiany wpisu może spo-
wodować, po 1 stycznia 2010 r. , trudności 
przy załatwianiu spraw bankowych, zawie-
raniu umów gospodarczych oraz może unie-
możliwić złożenie oferty w przetargu itp.

Bezpłatnej zmiany wpisów można do-
konywać codziennie (poniedziałki, wtor-
ki, czwartki i piątki, w godz..: 7.00 - 15.00,  
w środy: 7.00 - 18.00) w Referacie Finanso-
wym UG Zagnańsk, I p., pok. nr 12.

Ważne  
dla przedsiębiorców

Droga otrzymała nowy dywanik as-
faltowy, utwardzone pobocza, zostały 
odmulone rowy oraz wzmocniono ele-
mentami betonowymi skarpy. Jednocze-
śnie wyremontowano zjazdy na posesje 
oraz do lasu, dojścia do furtek, przebu-
dowano przepusty pod drogą oraz wyko-
nano rów kryty dla odprowadzenia wód 
opadowych.

Nowy plac zabaw w Janaszowie na pewno ucieszy miejscowe dzieci i rodziców.
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„Rok 2009 - rokiem pracy socjalnej”

Gminne spotkanie z Mikołajem

Potrzebujący nie są sami...
dokończenie ze str. 1

Aby osiągnąć zamierzenia kampanii, 
zespół organizacyjny akcji opracował 
szereg działań, które z powodzeniem 
zostały wcielone w życie. Jedną z pod-
staw było opracowane porozumienie, 
które zostało podpisane podczas uroczy-
stości pomiędzy stronami wyrażający-
mi gotowość do uczestniczenia w kam-
panii. Należeli do nich m.in.: marszałek 
województwa świętokrzyskiego, bisku-
pi Diecezji: Kieleckiej, Sandomierskiej 
i Radomskiej, komendant wojewódzki 
policji w Kielcach, prezes Sądu Okrę-
gowego, świętokrzyski kurator oświaty, 
przewodniczący Konwentu Starostów, 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 
Kielcach oraz przedstawiciel Państwo-

wej Agencji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Na podstawie po-
rozumienia powołane zostały w każdym 
powiecie tzw. zespoły interdyscyplinar-
ne, stanowiące płaszczyznę współpra-
cy profesjonalistów różnych dziedzin na 
rzecz kompleksowej pomocy w rozwią-
zywaniu problemów indywidualnych  
i grupowych w środowisku lokalnym. 

Podczas gali, wojewoda oraz wice-
wojewoda wręczyli wyróżnienia lau-
reatom konkursów na jednostkę samo-
rządu, która najaktywniej przeciwdzia-
ła przemocy w rodzinie oraz prezyden-
ta/burmistrza/wójta roku 2009 - aktyw-
nego samorządowca w zakresie polityki 
społecznej. Rozstrzygnięty został także 
plebiscyt na pracownika socjalnego roku 

2009. I tak, najaktywniejszą jednostką 
samorządu zostało Miasto Kielce, w ko-
lejnej kategorii I miejsce zajął burmistrz 
miasta i gminy Wąchock Jarosław Sa-
mela, a pracownikiem socjalnym roku 
2009 w województwie świętokrzyskim 
została Teresa Kocjan, pracownik Miej-
sko- Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Busku-Zdroju.

Miło nam poinformować, iż w kam-
panii wyróżniono także gminę Zagnańsk: 
wójt Zbigniew Zagdański odebrał dy-
plom wojewody „za zdobycie wyróżnie-
nia: „Wójt Roku 2009 – aktywny samo-
rządowiec w zakresie polityki społecz-
nej”. Kapituła wyróżniła naszą gminę 
m.in. za liczbę zrealizowanych progra-
mów unijnych oraz za kwotę uzyska-
ną z programów unijnych w przelicze-
niu na 1 mieszkańca: 2.048 zł, a także 
liczbę utworzonych i funkcjonujących 
miejsc pracy (360, czego do dziś funk-
cjonuje 291, co stanowi 80 % utworzo-
nych miejsc pracy).

Podczas gali w WDK dyplom woje-
wody otrzymała, za zdobycie wyróżnie-
nia w Plebiscycie Pracownika Socjalne-
go Roku 2009, Agata Sykulska z GOPS 
w Zagnańsku. 

Dla uczestników gali, w której wzię-
ła udział także kierownik naszego GOPS 
–Elżbieta Korus, wystąpili soliści scen 
kieleckich oraz zespół artystów spraw-
nych inaczej z Gnojna. (J.)

Zdjęcia: Jerzy Kosowski

Gospodarze gminy zapraszają oso-
by samotne i wszystkich ludzi otwar-
tego serca na opłatek wigilijny – w so-
botę, 19 grudnia br. o godz.:16.00 do 
kościoła pw. św. Stanisława Biskupa  
i Męczennika w Tumlinie a następnie, 
o godz.: 17.00 – na kolację wigilijną 
do szkoły w Tumlinie.

Zaproszenie na wigilię

Maluchy, ich rodziców oraz gości ho-
norowych zabawy – gospodarzy gminy, 

Dyskoteka u strażaków !
Atrakcyjnego Mikołaja zafundował - 5 grudnia br. – 150 dzieciom z naszej 

gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku, zapraszając je do 
remizy OSP w Chrustach na dyskotekę z niespodziankami. 

z przewodniczącą Rady Gminy Justyną 
Ślewą oraz wicewójtem Mirosławem 

Gareckim, powitała kierow-
nik GOPS Elżbieta Korus. 
W sali, przystrojonej świą-
teczną choinką, balonami  
i kolorowymi serpentynami, 
rozpoczęła się mikołajowa 
dyskoteka, którą poprowa-
dziły nauczycielki miejsco-
wej szkoły podstawowej. 
Były konkursy i zabawy 
sprawnościowe z nagrodami, 
był korowód taneczny, po-
częstunek napojami i pącz-
kami, i - nagle - w sali po-

jawił się Mikołaj, w czerwonym płaszczu,  
z długą, białą brodą, który zaprosił wszyst-
kich uczestników imprezy do wspólnej za-
bawy. A potem nastąpił długo oczekiwany 
moment – wszystkie dzieci otrzymały od 
Mikołaja paczki ze słodyczami i niespo-
dziankami. Radości było co nie miara !

Warto podkreślić, iż w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu mikołajków w Chru-
stach bardzo pomogli miejscowi strażacy 
z OSP, nauczycielki ze szkoły i – oczy-
wiście – Urząd Gminy, który zapewnił 
m.in. środek transportu dzieciom z odle-
głych miejscowości. GOPS dziękuje tak-
że sponsorom: Henrykowi Milcarzowi 
– prezesowi „Wodociągów Kieleckich”, 
Emilowi Więckowskiemu – z Zakładu 
Piekarniczego w Bodzentynie, Jolancie 
i Karolowi Jacewiczom oraz Elżbiecie  
i Zbigniewowi Mróz z firmy „KONZBI”.  
Warto było ponieść ten trud, by zobaczyć 
radość i uśmiech na twarzach zaproszo-
nych dzieci. (J.)Zabawa mikołajkowa była, jak widać, bardzo udana !



ZAGNAŃSK
Urząd Gminy 041-300-13-22,
 fax 041-300-13-73
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji 041-311-31-77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 041-311-31-35
Gminny Ośrodek Zdrowia 041-300-10-57
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 041-300-14-44
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnansku 041-300-11-59
Bank Spółdzielczy
(obok Urzędu Gminy) 041-300-15-51
Bank Spółdzielczy (filia) 041-300-10-66
Gminna Spółdzielnia „SCh” 041-300-15-21
Gościniec Świętokrzyski 041-300-10-30
Nadleśnictwo Zagnańsk,
ul. Przemysłowa 041-300-10-44 do 46
Parafia Rzymskokatolicka
o.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP    041-300-11-99,
 041-300-10-98
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Rozalii i Św. Marcina 041-311-31-36
Poczta 041-311-31-59
Posterunek Energetyczny 041-300-16-20 do 22
 do godz. 15.00
Posterunek Policji 041-349-36-98, 0502-253-043

Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa   041-311-33-55
Punkt apteczny 041-312-98-44
Stacja Paliw, ul. Kielecka 5 041-300-13-03
Stacja Paliw, ul. Turystyczna 72A   041-300-11-20
LPG, ul. Kielecka l 041-300-18-04
LPG, ul. Turystyczna 11Oa 041-311-36-62
Hotel „Pod Jaskółką” - Umer 041-300-30-58
Stajnia „Elbara” - Kołomań 0887-634-400
Naprawa sprzętu AGD: 041-300-20-57;
 0606- 619-052
Usługi Pogrzebowe 
Janusz Guzik 041-311-38-15
 0602-257-248
SAMSONÓW
Biblioteka Gminna 041-300-34-12
„Nasza Przychodnia” 041-300-36-97
Urząd Pocztowy „Poczta Polska” 041-300-34-45
Punkt apteczny 041-300-34-18
Bank Spółdzielczy 041-300-34-03
Gospodarstwo Agroturystyczne 041-300-31-50
Świetlica OSP 041-300-34-22
Zakład Weterynaryjny 041-300-34-05

SAMSONÓW-PIECHOTNE
Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Wniebowzięcia NMP 041-300-34-57

CHRUSTY
Świetlica OSP 041-311-30-08

WIŚNIÓWKA
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Bożej Częstochowskiej   041-301-15-94

TUMLIN - WĘGLE
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Stanisława Biskupa 041-300-34-10

SZKOŁY
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku 041-311-32-75
Zespół Szkoły Podstawowej
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 041-300-34-14
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola
 i Gimnazjum w Samsonowie 041-300-34-07
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kajetanowie 041-301-15-13
Szkoła Podstawowa Nr l
w Zagnańsku ( Chrusty) 041-311-30-03
Szkoła Podstawowa w Belnie 041-311-31-58
Szkoła Podstawowa w Zachełmiu   041-311-31-50
Szkoła Podstawowa w Szałasie 041-300-26-03
Szkoła Podstawowa w Umrze 041-300-34-31
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17 listopada br. starosta kielecki - Ze-
non Janus, członek Zarządu Powiatu - 
Bogdan Gierada, wójt gminy Zagnańsk 
– Zbigniew Zagdański  oraz radni gmin-
ni i powiatowy, uczestniczyli w odbiorze 
drogi powiatowej Kielce – Zagnańsk.

Na przebudowanej, w ramach tzw. 
„schetynówki”, drodze położono nową 

nawierzchnię, utwardzono pobocze oraz 
wybudowano chodnik przy ul. Kielec-
kiej. Wartość zadania: 2 330 000 zł,  
z czego 50% zostało w równych czę-
ściach - po 582 500 zł - sfinansowane 
przez Starostwo Powiatowe w Kielcach 
i gminę Zagnańsk. 1 165 000 zł - to środ-
ki NPPDL.

Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonuje sołtys Zagnańska – Grażyna Wawszczak.

Droga Kielce  
- Zagnańsk odebrana

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kielce – Zagnańsk, 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 

Uprzejmie informuję, że w siedzibie 
tut. Urzędu (tablica ogłoszeń) został wy-
wieszony wykaz informujący o przezna-
czeniu do sprzedaży, w drodze przetargu 
nieograniczonego, licytacji nierucho-
mości niezabudowanych, położonych 
przy ul. Kieleckiej w Zagnańsku, obręb 
geodezyjny Zagnańsk, oznaczonych nu-
merami ewidencyjnymi: 870/14 o pow. 
0.1135 ha, 870/15 o pow. 0.1230 ha, 
870/18 o pow. 0.0980 ha, 870/19 o pow. 
0.0960 ha.

Wykaz podaje się do publicznej wia-
domości na okres 21 dni, licząc od daty 
wywieszenia wykazu, tj. od 9 do 28 li-
stopada br.

         Wójt Gminy
  Zbigniew Zagdański

P.s. Ogłoszenie to publikujemy po-
wtórnie ze względu na pomyłkowo po-
dane (w poprzednim numerze „GZ”) 
powierzchnie nieruchomości, za co zain-
teresowanych przepraszamy.

Ogłoszenie o sprzedaży 
nieruchomości


