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Przewodniczący Rady Gminy Stefan Grudzień i jego zastęp-
ca Aneta Rutowicz gratulują nowo zaprzysiężonemu wójtowi 
Szczepanowi Skorupskiemu.

Wybory samorządowe 2010

Szczepan Skorupski  
- wójtem gminy Zagnańsk !

Zmiany w Radzie Gminy
W niedzielę, 21 listopada br., odbyły się kolejne wybory 

samorządowe: w gminie Zagnańsk nie wybrano wójta w I tu-
rze: do kolejnej tury - 5 grudnia br. - weszli: dotychczasowy 
włodarz gminy Zbigniew Zagdański, na którego głosowało 
2534 wyborców, co stanowi 41,67 % frekwencji oraz Szcze-
pan Skorupski: 2167 głosów – 35, 64 % głosujących. 

W 12 okręgach wyborczych, na terenie naszej gminy, upraw-
nionych do głosowania było 10.519 wyborców. Do lokali wybor-
czych, 21 listopada br. udało się 6.148 dorosłych mieszkańców, 
co stanowi frekwencję – 58,45 %.

Dość  istotne  zmiany  nastąpiły w Radzie Gminy,  do  której 
weszło  8  nowych  radnych. A  oto  15 wybrańców,  którzy  spra-
wować będą władzę uchwałodawczą w gminie, w latach - 2010 
– 2014:

dokończenie na str. 4

I sesja Rady Gminy w nowej kadencji

Stefan Grudzień  
- przewodniczącym RG
W Zagnańsku, 2 grudnia br., od-

była się pierwsza w tej kadencji sesja 
Rady Gminy, w której uczestniczyli 
wszyscy nowo wybrani, w wyborach 
– 21 listopada br. – radni w liczbie 15 
osób.

Jak każe obyczaj, sesję otworzył i po-
prowadził radny – senior, 63 -  letni Ja-
nusz Schmeidel, który powitał nowo wy-
branych radnych, wójta gminy Zbignie-
wa Zagdańskiego  oraz  liczną  publicz-
ność. Senior poprosił przewodniczącego 
Gminnej Komisji Wyborczej Sławomira 
Sochę o wręczenie radnym zaświadczeń 
o ich wyborze do Rady Gminy.

Następnie odbyło się ślubowanie rad-
nych:  po  odczytaniu  roty  ślubowania, 
każdy z nich, po odczytaniu przez prze-
wodniczącego obrad, nazwiska odpowie-
dział:  „Ślubuję,  tak mi  dopomóż  Bóg”. 
(nazwiska i charakterystyki radnych pu-
blikujemy w  informacji  o wyborach  sa-
morządowych).

Niech każda chwila  
Świąt Bożego Narodzenia,  

Żyje własnym pięknem,  
A Nowy Rok 2011 obdaruje ,  
pomyślnością i szczęściem. 

Te serdeczne życzenia przekazują  
Mieszkańcom Gminy:

Życzenia świąteczne
Niechaj magiczna noc 
Wigilijnego Wieczoru,  

Przyniesie spokój 
 i radość. 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Grudzień
Wójt Gminy

Szczepan Skorupski
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-  Okręg  nr  1:  Anna Piotrowska – 
KWW  „Razem  dla  Gminy  Zagnańsk”  – 
145 głosów. Mieszka w Goleniawach, ma 
42  lata,  wykształcenie  średnie  –  technik 
ekonomista, pracuje w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy, studiuje administrację państwo-
wą na WSAP, mężatka, dwoje dzieci.

- Okręg nr 2: Stefan Grudzień - KWW 
„Twoja  Gmina”  –  341  głosów.  Mieszka 
w  Zagnańsku,  ma  51  lat,  wykształcenie 
wyższe  –  nauczycielskie.  Pracuje  w  Ze-
spole  Szkoły  Podstawowej  nr  2,  Przed-

Szczepan Skorupski - wójtem gminy Zagnańsk !
Zmiany w Radzie Gminy

dokończenie ze str. 1

224  głosy.  Mieszka  w  Kajetanowie,  jest 
radcą  prawnym,  wykształcenie  wyższe 
prawnicze. Żonaty, ma dwóch synów: Ma-
teusza i Bartka.

- Okręg nr 6: Aneta Rutowicz - KWW 
„Aneta Rutowicz” – 277 głosów. Mieszka 
w Samsonowie Ciągłych. Lat 34, wykształ-
cenie wyższe, ekonomiczne. Pracuje w Sta-
rostwie Powiatowym w Kielcach.  Panna.

- Okręg nr 7: Kamil Piasecki – KW 
PiS – 288 głosów. Mieszka w Janaszowie, 
lat  32,  jest  asystentem  europosła  Jacka 

kształcenie zawodowe – piekarz, prowadzi 
działalność gospodarczą. Żonaty, czwórka 
dzieci.

- Okręg nr 12: Teresa Milcarz – KW 
PSL – 177 głosy. Mieszka w Kaniowie, ma 
53  lata,  wykształcenie  wyższe,  rolnicze. 
Mężatka, dwoje dzieci: córka – Agnieszka 
i syn – Grzegorz.

 Janusz Schmeidel – KWW „Twoja 
Gmina” – 230 głosów. Mieszka w Boro-
wej  Górze,  wykształcenie  wyższe  –  inż. 
mechanik, emeryt.

Włosowicza, wykształcenie wyższe – kie-
runek:  resocjalizacja  z  profilaktyką  spo-
łeczną, kawaler.

- Okręg nr 8: Ewa Kita – KW PSL – 
229 głosów. Mieszka w Tumlinie – Zaci-
szu, lat 49, wykształcenie średnie, ekono-
miczne. Nie pracuje. Mężatka, troje doro-
słych dzieci.

 Artur Pierzak – KWW „Razem dla 
Gminy Zagnańsk”  –  224  głosy. Mieszka 
w Tumlinie Węgle, ma 35 lat, wykształce-
nie wyższe, pedagogiczne, pracuje w Pań-
stwowej  Straży  Rybackiej  w  Kielcach  – 
komendant wojewódzki, żonaty.

-  Okręg  nr  9:  Kazimierz Tomasiak 
–  KWW  „Twoja  Gmina”-  169  głosów. 
Mieszka w Szałasie, ma 55 lat, wykształ-
cenie  wyższe,  pracuje  jako  nauczyciel 
w SP w Szałasie, żonaty, syn – pełnoletni.

-  Okręg  nr  10: Krzysztof Gębski – 
KWW  „Twoja  Gmina”  –  170  głosów. 
Mieszka w Kołomani, ma 48 lat, wykształ-
cenie średnie, pracuje w MUSI Kielce, żo-
naty, jedno dziecko: pełnoletnia córka.

-  Okręg  nr  11:  Tomasz Dąbrowski 
–  KW  OSP  w  Zagnańsku  –  132  głosy. 
Mieszka  w  Zagnańsku,  ma  40  lat,  wy-

Radni nowo wybranej Rady Gmi-
ny składają, za naszym pośrednictwem, 
serdeczne podziękowania Mieszkańcom 
gminy za oddanie na nich głosów, które 
traktują jako wyraz zaufania dla ich dzia-
łalności na rzecz gminy.

szkola i Gimnazjum w Zagnańsku. Żona-
ty, posiada dwóch synów. Na I sesji RG, 
w nowej kadencji, wybrany na przewod-
niczącego Rady Gminy.

Grażyna Wawszczak  –  KW  OSP 
w  Zagnańsku  –  376  głosów.  Mieszka 
w Zagnańsku, lat 49, wykształcenie śred-
nie-  Technikum  Kolejowe.  Nie  pracuje, 
pobiera  zasiłek  przedemerytalny.  Mężat-
ka, posiada troje dzieci pełnoletnich.

- Okręg nr 3: Artur Kudzia – KWW 
„Razem dla Gminy Zagnańsk” – 247 gło-
sów. Mieszka w Jaworzach, ma 41 lat,  jest 
zastępcą  dyrektora  Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kielcach, wykształcenie wyższe 
ekonomiczne, prezes Stowarzyszenia Ra-
zem  dla Wszystkich,  żonaty,  ma  syna  – 
6-letniego Marcela.

-  Okręg  nr  4:  Agnieszka Gębska – 
KWW „Razem dla Gminy Zagnańsk” – 215 
głosów. Mieszka w Ścięgnach, wykształce-
nie wyższe – mgr resocjalizacji i sądownic-
twa,  prowadzi  własną  działalność  gospo-
darczą,  współpracuje  ze  Świętokrzyskim 
Biurem Rozwoju Regionalnego.

-  Okręg  nr  5:  Wojciech Chłopek – 
KWW  „Razem  dla  Gminy  Zagnańsk”- 

Szczepan Skorupski  
- wójtem gminy Zagnańsk !

W wyborach samorządowych 
– 21 listopada br. - żaden z kandy-
datów na wójta gminy nie uzyskał 
wymaganej liczby głosów, by objąć 
tę funkcję już w I turze wyborów. 
Dogrywka miała miejsce w niedziele, 
5 grudnia br.

Frekwencja  wyborcza,  w  II  turze, 
wyniosła 55,93 %,czyli  lokale wybor-
cze  w  gminie  odwiedziło  5889  osób. 
Oddano  5844  głosów  ważnych:  Zbi-
gniew Zagdański uzyskał – 2.641 gło-
sów,  zaś  Szczepan Skorupski 3203 
głosy i on został wybrany na wójta 
gminy Zagnańsk, w kadencji: 2010 
- 2014.

Nowo wybrana Rada Gminy z przewodniczącym Gminnej Komisji Wyborczej Sławomirem Sochą (drugi z prawej).
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Z sesji Rady Gminy – 14 grudnia br.

Zaprzysiężenie  odbyło  się  w  obecności 
15  radnych  oraz  licznie  przybyłych  miesz-
kańców  gminy.  Z  gratulacjami  i  kwiatami 
pospieszyli do wójta: starosta powiatu kielec-
kiego Zdzisław Wrzałka oraz wiceprzewod-
nicząca Rady Powiatu Renata Janik, prze-
wodniczący Rady Gminy Stefan Grudzień 
i jego zastępca Aneta Rutowicz, przedstawi-
ciele OSP w  Zagnańsku Chrustach: Ryszard 
Wawszczak oraz Aneta Zawrzykraj -Mo-
jecka. Wójt, wyraźnie wzruszony, podzięko-
wał za gratulacje i życzenia (tekst podzięko-
wania drukujemy oddzielnie).

Po przyjęciu porządku obrad, radni prze-
szli  do  jego  realizacji:  na  wstępie    ustalili 
uposażenie wójta, które - ze wszystkimi do-
datkami - wynosi 10.130 zł brutto. Następ-
nie ogłoszono tajne głosowanie nad projek-
tem uchwały o odwołaniu przewodniczące-
go Rady Gminy Stefana Grudnia. Komisja 
Skrutacyjna stwierdziła, że liczba oddanych 
głosów  za  odwołaniem  przewodniczącego 
nie stanowi bezwzględnej większości głosu-
jących, wobec czego odwołanie okazało się 
nieskuteczne. Stefan Grudzień jest więc na-
dal przewodniczącym RG.

Nie  udało  się  powołać wiceprzewodni-
czących  rady,  na które  to  stanowiska  zgło-
szono: Kazimierza Tomasiaka i Janusza 
Schmeidla. Także i w ich przypadku liczba 
bezwzględnych głosów, oddanych w tajnych 
wyborach, okazała się niewystarczająca. Tak 
więc jedyną wiceprzewodniczącą jest Aneta 
Rutowicz wybrana na I sesji rady - 2 grud-
nia br.

Rada ustaliła  składy: Komisji Rewizyj-
nej – 3 osoby oraz pozostałych komisji RG – 
po 5 osób. W skład Komisji Rewizyjnej we-
szli: Wojciech Chłopek, Tomasz Dąbrow-
ski i Artur Kudzia.

Prace w Komisji Planowania, Budżetu 
i Finansów zadeklarowali: Wojciech Chło-
pek, Ewa Kita, Artur Pierzak, Aneta Ru-
towicz i Janusz Schmeidel.

Powołano komisje RG
Ślubowanie wójta

Nowo wybrany wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski złożył ślubowa-
nie na sesji Rady Gminy 14 grudnia br. Wcześniej przewodniczący Gminnej 
Komisji Wyborczej Sławomir Socha wręczył wójtowi zaświadczenie o wyborze 
na tę funkcję.

Komisję Promocji, Turystyki i Rol-
nictwa stanowią: Agnieszka Gębska, Ewa 
Kita, Teresa Milcarz i Anna Piotrowska.

Komisja Ochrony Środowiska i Bez-
pieczeństwa Publicznego: Tomasz Dą-
browski, Krzysztof Gębski, Artur Pie-
rzak, Aneta Rutowicz i Grażyna Wawsz-
czak.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 
Pomocy Społecznej i Zdrowia: Agnieszka 
Gębska, Artur Kudzia, Kamil Piasecki, 
Kazimierz Tomasiak i Grażyna Wawsz-
czak.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i In-
frastruktury Technicznej: Krzysztof Gęb-
ski, Kamil Piasecki, Anna Piotrowska, Ja-
nusz Schmeidel i Kazimierz Tomasiak.

Rada wyznaczyła przedstawiciela gminy 
do Zgromadzenia Międzygminnego Związ-
ku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach - 
Artura Kudzię. 

Powołano  także skład Rady Społecznej 
Samorządowego  Zespołu  Ośrodków  Zdro-
wia  na  czele  z  przewodniczącym  (wcho-
dzi  z  urzędu), wójtem gminy Szczepanem 
Skorupskim. W jej skład weszli ponadto - 
przedstawiciel  wojewody  oraz:  Agnieszka 
Gębska, Ewa Kita, Artur Kudzia, Artur 
Pierzak i Anna Piotrowska.

Jak  zwykle,  o  godz.15.00  oddano  głos 
mieszkańcom  gminy.  Przedstawiciel  Sam-
sonowa  Ciągłych  poinformował  zebranych 
o  proteście  191  mieszkańców  (na  piśmie) 
przekazanym marszałkowi woj. świętokrzy-
skiego a dotyczącym wierceń geologicznych 
na terenach, gdzie znajdują się zasoby iłów. 
Mieszkańcy nie  chcą budowy kopalni  tego 
surowca w sąsiedztwie swoich posesji. Wójt 
obiecał spotkanie z zainteresowanymi.

Pozostałe  głosy  dotyczyły  odśnieżania 
poszczególnych miejscowości, co do które-
go mieszkańcy mają  opinie  krytyczne.  Do 
problemów  tych  ustosunkowali  się:  wice-
wójt Mirosław Garecki oraz kierownik Za-
kładu Usług Komunalnych – Tomasz Świ-
taj.

Bieżące  zmiany  w  budżecie  gminy  na 
rok 2010,  to kolejna uchwała, którą podję-
li radni. Polega ona na zwiększeniu docho-
dów i wydatków w poszczególnych działach 
gospodarki  gminy. Radni  podjęli  też  decy-
zję w sprawie zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego, w wysokości  prawie  3 miliony 
złotych,  na  pokrycie  planowanego deficytu 
budżetowego w 2010  roku oraz na  realiza-
cję  inwestycji gminnych: przebudowę dróg 
powiatowych  w  Gruszce,  ulic  –  Spacero-
wej i Słonecznej w Zagnańsku,  skrzyżowa-
nia  drogi  powiatowej Samsonów – Tumlin 
– Miedziana Góra z drogą powiatową przez 
wieś Tumlin Węgle, budowę drogi gminnej 
w ciągu ul. Dęba Bartka i Bartkowe Wzgó-
rze,  przebudowę  drogi  dojazdowej,  wraz 
z  urządzeniami,  przy  szkole  w  Tumlinie, 
budowę drogi dojazdowej z parkingiem, do 
szkoły w Samsonowie oraz na spłatę wcze-
śniej  zaciągniętych  pożyczek  i  kredytów. 
Źródłem spłaty kredytu będą wpływy z po-
datków i opłat lokalnych do roku 2016.

Radni  zgłosili  także  interpelacje  doty-
czące bieżących spraw gminy oraz poszcze-
gólnych sołectw.  (Kos.)

Szczepan Skorupski urodził  się 
w 1971 roku. W wieku 3 lat, po tragicz-
nej  śmierci  obojga  rodziców,  trafił  do 
Domu Dziecka. Z gminą Zagnańsk zwią-
zany  jest od ponad 33  lat,  to właśnie  tu 
jako  dziecko  znalazł  kochającą  rodzinę 
małżeństwa Wiesławy  i  Henryka  Baru-
chów, którzy go wychowali. Tu ukończył 
Szkołę  Podstawową  nr  1  w  Chrustach. 
W  1990 r. zdał maturę i jako absolwent 
Liceum  Ekonomicznego  uzyskał  swój 
pierwszy  tytuł  zawodowy:  technik  eko-
nomista. Kolejny etap jego życia to służ-
ba wojskowa, którą  zakończył w 1991 r. 
w stopniu podoficerskim. 

Tytuł  magistra  o  specjalności  eko-
nomiczno-administracyjnej  uzyskał  
w  1996  r.  kończąc  Wydział  Zarządza-
nia  i Administracji,  na  kieleckiej WSP. 
Po  studiach  pracę  zawodową  rozpoczął 
w 1996 r., pełniąc obowiązki kierownika 
Studenckiego  Klubu  „Wspak”.  Następ-
nie przez trzy lata pracował w międzyna-
rodowej firmie Coca Cola Poland, a kie-
dy Polska  w 2004 r. stała się członkiem 
Unii Europejskiej, zawodowo związał się 
z  firmą EPRD - Biurem Polityki Gospo-
darczej i Rozwoju Regionalnego w Kiel-
cach, gdzie przystąpił do Stowarzyszenia 
Integracja i Rozwój - SIR. 

W    latach    2006/2007 był  prezesem 
Zarządu  SIR  oraz  szefem  Regionalne-
go  Ośrodka  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego  na  Województwo  Święto-
krzyskie.  Zarówno  w  firmie  EPRD  jak 
i  w  SIR  uczestniczył  w  projektach  fi-
nansowanych  ze  środków  europejskich, 
mających  na  celu   wsparcie  zrównowa-
żonego  rozwoju  obszarów  wiejskich. 
W EPRD m.in. kierował zespołem, któ-
ry  opracowywał Plan Rozwoju Lokalne-
go dla Gminy Zagnańsk. 

Od  listopada  2007  r.  był  Prezesem 
Zarządu  Świętokrzyskiego  Centrum  In-
nowacji i Transferu Technologii - ŚCITT, 
która  to  firma  jest  spółką:  Samorządu 
Województwa  Świętokrzyskiego,  Mia-
sta Kielce i Politechniki Świętokrzyskiej. 
ŚCITT również realizuje projekty finan-
sowane  ze  środków  Unii  Europejskiej, 
których  głównym  celem  jest  wsparcie: 
przedsiębiorczości,  rozwoju  i  promocji 
innowacji  oraz  transferu  nowych  tech-
nologii.  Ponadto  od  2008  r.  jest  także 
członkiem założycielem Stowarzyszenia 
„Razem dla Wszystkich” w Zagnańsku, 
w którym działa i pracuje społecznie.
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Głównym punktem sesji był wybór przewodniczącego Rady 
Gminy: Radny Kazimierz Tomasiak zgłosił na tę funkcję Ste-
fana Grudnia,  podkreślając,  że  jest  to doświadczony działacz 
społeczny  i  radny 4 kadencji oraz dobry organizator. Te cechy 
z pewnością sprawią, że będzie dobrze pełnił funkcję szefa Rady 
Gminy.

Innych  kandydatur,  ku  zdziwieniu  uczestników  sesji,  nie 
zgłoszono. W tajnych wyborach Stefan Grudzień uzyskał 8 gło-
sów (przeciw – 7) i on został przewodniczącym Rady Gminy na 
kadencję: 2010 – 2014.

Radna Ewa Kita następnie zgłosiła kandydaturę Anety Ru-
towicz na funkcję wiceprzewodniczącej RG. I tym razem opo-
zycja nie zgłosiła kontrkandydata. Kandydatka uzyskała maksy-
malną liczbę głosów – 15 i została wiceprzewodniczącą rady.

Na zdjęciu: Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej 
Sławomir Socha wręcza Stefanowi Grudniowi zaświadczenie 
o wyborze na funkcję przewodniczącego Rady Gminy.

Stefan Grudzień  
- przewodniczącym RG

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
- zarówno 21 listopada jak i 5 grudnia 2010 
r. - poszli na wybory. W naszej gminie fre-
kwencja  wyniosła  ponad  58 % w  I  turze 
oraz  55 % w  II  turze,  był  to  jeden  z  naj-
wyższych wyników w regionie. To dowód 
na  to,  iż społeczność naszej Małej Ojczy-
zny oczekuje zmian i pragnie bardziej dy-
namicznego  rozwoju.  To  również  dowód, 
że  jesteśmy  dojrzałą,  lokalną  społeczno-
ścią, która doskonale wie, czego chce i ja-
kie są jej oczekiwania.

Drodzy  Mieszkańcy,  obdarzyliście 
mnie  mandatem  zaufania,  a  każdy  odda-
ny na mnie głos to wielki dar, wielkie zo-
bowiązanie  i  ogromna  odpowiedzialność. 
Wierzę, iż przez najbliższe 4 lata, zgodnie 
z moim hasłem wyborczym, będziemy pra-
cować: „Razem dla Gminy Zagnańsk”. 

Przed  nami  wiele  ciężkiej  pracy,  ale 
zmiany  wymagają  wysiłku  oraz  odwagi 
w  podejmowaniu  trudnych  i  niepopular-
nych  decyzji,  które  mają  służyć  nie  jed-
nostkom,  ale  dobru  całej  społeczności 
gminnej.

Rozwój  przedsiębiorczości,  turystyki, 
mieszkalnictwa,  inwestycje  w  infrastruk-
turze, wsparcie aktywności obywatelskiej, 
edukacji,  kultury  i  sportu –  to  te obszary, 
które  musimy  wypełnić  codzienną  pracą, 
tak  aby  nasze  dzieci  i  przyszłe  pokolenia 
były dumne z Ziemi, na której rośnie naj-
starszy w Polsce „Dąb Bartek”.

Symbolem  tegorocznych  wyborów 
niech będzie  fakt,  iż w noc  św. Mikołaja, 
w  gminie Zagnańsk, wygrała NADZIEJA 
NA ZMIANY 

 Szczepan Skorupski 
 - wójt gminy Zagnańsk

Podziękowanie  
wójta gminy

Najbogatsze tradycje obrzędowe w Polsce związane są z tzw. oktawą 
świąt Bożego Narodzenia : od Wigilii (24XII) do Trzech Króli (6. I).

Jak wiadomo, przed świętami panuje ogólne zamieszanie: robi się 
gruntowne porządki, w których każdy z domowników ma swój udział, 
szuka prezentów dla najbliższych, czy też przygotowuje potrawy. W okre-
sie tym dzieci piszą też listy do Świętego Mikołaja, wyrażając swoje ży-
czenia dotyczące prezentów jakie chciałyby dostać pod choinkę.

W wigilię Bożego Narodzenia zwykle rano ubiera się choinkę.
Góralska legenda mówi, że choinkę bożonarodzeniową zawdzięcza-

my niedźwiedziowi, który to, gdy doszła do niego wiadomość o narodzi-
nach Jezusa, pobiegł do Betlejem. Zmartwiony tym, że nie ma dla naro-
dzonego Dzieciątka godnego prezentu urwał kawałek świerku. Podczas 
niesienia go do Betlejem na jego gałązkach usiadały ptaki i tak przy-
ozdobione drzewko podarował Jezusowi.

Dzisiejszy zwyczaj stawiania choinki rozpowszechnił się w Polsce 
dopiero pod koniec XVIII wieku , a w niektórych okolicach dopiero 
w latach trzydziestych XX wieku.

W Małopolsce do dzisiaj spotyka się zwyczaj zawieszania nad sto-
łem wigilijnym korony splecionej ze słomek, w którą wplata się ozdoby 
i świecidełka.

Starszym typem drzewka bożonarodzeniowego do dziś spotykanym 
w południowej Polsce, na Podkarpaciu jest „podłaźniczka” Nazwa 
ta w Polsce oraz u niektórych ludów słowiańskich oznacza kogoś kto 
pierwszy w dzień Bożego Narodzenia przychodzi do domu z życzenia-
mi, przy czym musi on być młody i zdrowy by przynieść te właśnie cechy 
odwiedzanemu domowi. Miał to być symbol pomyślności i szczęścia. 
Chodzeniem na podłaźnię trudniła się młodzież męska (dziewczęta nie 
były mile widziane gdyż podobno nie przynosiły szczęścia). W dzisiej-
szych czasach na Podkarpaciu podłaźnicy przed świętami przynoszą 
do odwiedzanych domów gałązki jodły lub drzewko świerkowe. Drzew-
ka świerkowe zawieszane są pod sufitem wierzchołkiem w dół. Gałązki 
jodły i drzewka przyozdabiane są różnymi ozdobami, głównie owocami 
i orzechami.

BOŻE NARODZENIE
 - tradycje obrzędowe

I sesja Rady Gminy w nowej kadencji
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Grupa AA „Bartek” trzyma się dzielnie

W spotkaniu rocznicowym uczestni-
czyli: biskup Kazimierz Gurda, ksiądz 
proboszcz Ryszard Niemiec, wójt gmi-
ny Zagnańsk  Zbigniew Zagdański, Elż-
bieta Korus  –  kierownik  GOPS, Bar-
bara Milcarz  –  przedstawiciel  Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, przyjaciele i sympatycy 
grupy AA „Bartek”.

  Przedstawiciele  grupy  dziękowali 
Jego Ekscelencji za inicjatywę i pomoc 
przy  powstawaniu  grupy.  Wójt  gminy 
Zagnańsk w ciepłych słowach przekazał 

To już 13 lat !
W połowie listopada br. ksiądz Ryszard Niemiec odprawił mszę św. w inten-

cji 13 rocznicy Grupy AA „BARTEK”. Mottem otwartego mityngu dla grupy 
AA i osób zaprzyjaźnionych z grupą były słowa: „Przeżywaj każdy dzień tak, 
jakbyś całe życie żył dla tego właśnie dnia„.

wyrazy uznania dla tych, którzy potrafi-
li podnieść się z upadku i podjąć trudną 
walkę z choroba alkoholową. Stwierdził, 
ze  członkowie Grupy AA  są  dowodem 
na to, że można odbudować to co wielu 
z nich przez wiele lat niszczyło. Są peł-
noprawnymi członkami naszej  społecz-
ności  lokalnej,  zasługującymi  na  uzna-
nie i szacunek. 

Ksiądz Ryszard Niemiec podkreślił, 
że  rodzina  to  dobro  najwyższe  i  wie-
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  przyjaznej  atmosferze  spotkania 
rocznicowego  padało  wiele  gorzkich 
słów  –  dla  straconych  lat  w  chorobie 
alkoholowej,  wiele  słów  pełnych  stra-
chu  przed możliwością  powrotu  do  pi-
cia. Ale dla wszystkich to zaszczyt i ho-
nor być członkiem Grupy AA „Bartek”. 
Stanowi ona dowód na to, że można żyć 
trzeźwo, że przestali się wstydzić swojej 
trzeźwości, są dumni z tego co osiągnę-
li – ale też znając zagrożenie wiedzą, że 
muszą być ostrożni. 

Członkowie  Grupy  AA  „Bartek” 
i  terapeuta  Henryk Kowalczyk  wyra-
zili  wdzięczność  wójtowi  Zbigniewo-
wi Zagdańskiemu za okazywaną pomoc 
i wsparcie ich działań mających na celu 
pokonanie choroby alkoholowej.

Elżbieta Korus

4 grudnia br., po raz kolejny, dzie-
ci z gminy Zagnańsk uczestniczyły 
w „Spotkaniu z Mikołajem”, które od-
było się w strażnicy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Chrustach.

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecz-
nej  przygotował  paczki  dla  150  dzieci 
z rodzin najuboższych zagrożonych wy-
kluczeniem  społecznym,  dzieci  niepeł-
nosprawnych  oraz  rodzinnych  domów 
dziecka i rodzin zastępczych.

Zabawa  z  Mikołajem  odbywała  się 
w miłej  atmosferze  i  w  blasku  koloro-
wych  świateł. Konkursy zorganizowały 
i poprowadziły zabawę nauczycielki ze 
Szkoły Podstawowej w Belnie: Barba-
ra Molasy, Maria Wapińska i Bożena 
Nawrot.  Dzieci  i  towarzyszący  im  ro-
dzice zostali poczęstowani słodkościami 
i herbatą. 

Zabawa  zakończyła  się  miłym  ak-
centem,  na  który  dzieci  oczekiwały  od 
rozpoczęcia  spotkania.  Mikołaj  rozdał 
paczki, dzieci radośnie mówiły wierszy-
ki i śpiewały piosenki. 

Serdeczne  podziękowania  organi-
zatorzy  spotkania  z Mikołajem  składa-
ją Emilowi Więckowskiemu - „Zakład 
Piekarniczy” w Bodzentynie, dzięki któ-
remu wzbogacono poczęstunek. Wyrazy 
wdzięczności  składamy  na  ręce  Zarzą-
du OSP w Zagnańsku za udostępnienie 
sali i pomoc w organizacji oraz  dyrekcji 
i nauczycielom że Szkoły Podstawowej 
w Belnie za wspaniałą oprawę muzycz-
ną i konkursy.  

Elżbieta Korus 

Uroczystości  rozpoczęły  się  mszą 
w kościele parafialnym p.w. Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny w Samso-
nowie  -  Piechotnych,  którą  celebrowali 
ks. Stanisław Świerk  i ks. Józef Smul-
czyński. Ksiądz proboszcz wyraził zado-
wolenie z racji odnotowywania przez TZS 
ważnych wydarzeń  historycznych  zwią-
zanych  z  naszą  ziemią  rodzinną. Dzięki 
zaangażowaniu  Janiny Salwy  w  nabo-
żeństwie  uczestniczył  poczet  sztandaro-
wy Szkoły Podstawowej w Samsonowie. 
Następnie  uczestnicy  eucharystii  zebrali 
się  przed  pomnikiem,  upamiętniającym 
zamordowanych  mieszkańców  Samso-
nowa w latach 1939 – 1945, do którego 
tablice z nazwiskami wykonał Jan Weso-
łowski z Tumlina. Wartę pod pomnikiem 
pełniły  harcerki  i  młodzi  adepci  pożar-
nictwa. Krótką modlitwę za ofiary wojny 
zmówili zebrani w towarzystwie ks. Józe-
fa Smulczyńskiego. 

Wieńce pod pomnikiem złożyli: Lidia 
Putowska  –  przewodnicząca TZS  i To-
masz Witecki  -  radny  gminy Zagnańsk 
(strażak i członek TZS), Justyna Ślewa – 

Spotkanie  
z Mikołajem  
w Chrustachprzewodnicząca Rady Gminy i Zbigniew 

Zagdański  -  wójt  gminy  Zagnańsk. 
Znicze  zapalili:  Szczepan Skorupski, 
Zuzanna i Norbert Samulakowie  (za-
służeni członkowie TZS), Krzysztof We-
sołowski i inni. 

Dalszy  ciąg  obchodów  odbył  się 
w  siedzibie  towarzystwa.  Goście  mogli 
wysłuchać lekcji patriotyzmu zaczerpnię-
tych z książki Jadwigi Chamiec o Adamie 
Mickiewiczu w wykonaniu: Ewy Olesiń-
skiej, Lidii Putowskiej oraz Celiny Śle-
farskiej, która przygotowała teksty i ilu-
stracje muzyczne, pasujące do całości. 

Wśród  nas  byli  obecni  kombatanci: 
Bogumił Jasiczek i Feliks Krzeszowski 
z Umru. Obecnych poruszył śpiew Kasi 
Sobczyk,  która  zaśpiewała  pieśń  o  pol-
skich  kwiatach.  Jak  zwykle  niezawodna 
Marianna Kłosowska  wystąpiła  z  pie-
śnią  o marszałku  Piłsudskim  oraz  snuła 
swoje  wspomnienia  z  wojny.  Urywki 
swoich  wspomnień  przedstawił  członek 
oddziału  gen.  Hedy  „Szarego”.  Człon-
kowie  Towarzystwa: Zdzisława Witec-
ka  i Marianna Kłosowska opowiedziały  
naszemu gościowi o dokonaniach party-
zantów  z  Samsonowa  i  okolic. W  dys-
kusję  włączył  się  Zbigniew  Zagdański, 
pytając naszego gościa o oddziały NSZ, 
czy mogli oni kolaborować z Niemcami. 
Odpowiedź była negatywna. Kombatant 
oświadczył,  że przez pewien czas udało 
się partyzantom z tej organizacji przeko-
nać  Niemców,  że  chcą  walczyć  przede 
wszystkim  z  komunistami,  więc  przez 
pewien  czas  byli  przez  okupanta  mniej 
nękani. 

Na  zakończenie  spotkania  śpiewano 
pieśni partyzanckie. (L.P.)

W hołdzie ofiarom wojny !
Z inicjatywy Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej, pod patronatem gminy 

Zagnańsk, 14 listopada br. odbyły się obchody pierwszej rocznicy poświęcenia 
pomnika ofiar wojny w Samsonowie.

Składanie wieńców i kwiatów przed pomni-
kiem ofiar II wojny światowej w Samsonowie.
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„Złote Gody” w Zagnańsku

Uroczystość  została  poprzedzona 
okolicznościową  mszą  św.,  w  intencji 
Jubilatów, w kościele św. Józefa w Za-
gnańsku,  celebrowaną  przez  ks.  Prze-
mysława Zaborskiego.

Otwierając  spotkanie  w  Urzędzie 
Gminy, wójt  serdecznie przywitał „zło-
te” pary, podkreślając ich piękny Jubile-
usz, będący wynikiem miłości, zgodno-
ści i cierpliwości wzajemnej przez okres 
ponad pół wieku. – Jesteście wzorem – 
powiedział – dla młodego pokolenia, jak 
trzeba  być  wytrwałym  i  odpowiedzial-
nym przez tyle wspólnie przeżytych lat.

Wójt pogratulował „złotego” Jubile-
uszu oraz złożył małżeńskim parom ser-
deczne życzenia długiego, dalszego po-
życia małżeńskiego w zdrowiu  i  szczę-
ściu rodzinnym.

Do  gratulacji  i  życzeń  dołączył  po-
seł na Sejm RP Henryk Milcarz, który 
wprawdzie nie mógł uczestniczyć osobi-
ście  w  uroczystości  (obowiązki  w  Sej-
mie),  ale  przysłał  swoich  reprezentan-
tów z  listem gratulacyjnym dla wszyst-
kich, odznaczonych par. 

Prezydent  RP  odznaczył  medalem 
„Za  długoletnie  pożycie  małżeńskie”: 
Mariannę i Bronisława Adamców 
z Belna, Leokadię i Mariana Adam-
ców z Kajetanowa, Wiesławę i Stani-
sława Baruchów z Samsonowa - Cią-
głych, Irenę i Stanisława Baruchów 
z Umru, Stanisławę i Ryszarda Cedro 
z Kajetanowa, Antoninę i Kazimierza 
Chaba z Belna, Annę i Mariana Chyb 
z Zagnańska, Stanisławę i Antoniego 
Duś z Długojowa, Zofię i Eugeniusza 
Dąbrowskich z Zagnańska, Marian-
nę i Eugeniusza Gała z Jasiowa, Tere-
sę i Stanisława Gonciarzów z Kołoma-
ni, Michalinę i Stanisława Jończyków 
z Zabłocia, Janinę i Mieczysława Kaj-
tek z Kajetanowa, Stanisławę i Wła-
dysława Kozioł z Kajetanowa, Bar-
barę i Stanisława Michalskich z Za-
gnańska, Kazimierę i Józefa Mondzik 
z Kaniowa, Zofię i Ireneusza Nawarów 
z Tumlina – Węgli, Jadwigę i Włady-
sława Olesińskich z Samsonowa – Ko-
morników, Zofię i Józefa Papros z Ja-
worzy, Franciszkę i Bronisława Piwo-
warczyków z Belna, Janinę i Stefana 
Rzońca z Belna, Krystynę i Edwar-
da Salwów z Tumlina – Osowy, Ire-
nę i Andrzeja Sieradzan z Kaniowa, 

Zenonę i Henryka Siewierskich z Ja-
worzy, Alicję i Zbigniewa Słomkow-
skich z Kaniowa, Mariannę i Stefana 
Stefańskich z Tumlina – Dąbrówki, 
Krystynę i Zdzisława Stępniów z Za-
gnańska, Mariannę i Bronisława Su-
cheniów z Kołomani, Janinę i Ryszar-
da Ślusarczyków z Janaszowa, Stefa-
nię i Stefana Wiech z Belna oraz Sta-
nisławę i Mieczysława Wydrych z Za-
gnańska. 

Odznaczenia wręczył Jubilatom wójt 
gminy.

Podczas uroczystości o garść wspo-
mnień  sprzed  pół  wieku  poprosiliśmy 

Wspólne wędrowanie  
po drodze życia

Miła i wzruszająca uroczystość miała miejsce 18 listopada br. w Urzędzie 
Gminy w Zagnańsku: wójt Zbigniew Zagdański oraz kierownik USC Janina 
Janik zaprosili tutaj 31 par małżeńskich z gminy, obchodzących w tym roku 
„Złote Gody”, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego. Spotkanie stało się okazją do 
wręczenia Jubilatom medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadanego, na 
wniosek wójta, przez Prezydenta RP.

Alicję  i  Zbigniewa  Słomkowskich:  po-
znali się w liceum Norwida w Kielcach, 
gdzie  chodzili  do  jednej  klasy.  „Za-
iskrzyło” między nimi, gdy byli w kla-
sie dziesiątej. Pan Zbigniew po maturze 
„wyemigrował”  do  Lublina  na Akade-
mię Medyczną,  ale  związek  przetrwał: 
- pisaliśmy do siebie  listy, często przy-
jeżdżałem do Kielc - wspomina p. Zbi-
gniew. 

Decyzję o zawarciu związku małżeń-
skiego podjęli  jeszcze podczas  studiów 
– ślub odbył się w kościele p.w. Święte-
go Krzyża w Kielcach.

Po studiach zamieszkali w Kielcach, 
doktor Słomkowski rzucił się w wir pra-
cy, osiągając w swoim zawodzie  liczne 
sukcesy,  żona  zajęła  się  domem  i  wy-
chowaniem dwojga dzieci: córki i syna, 
którzy dziś są dorosłymi ludźmi. Jubila-
ci doczekali się dwojga wnucząt.

Za  odznaczenia,  prezenty  w  posta-
ci  ciepłego pledu,  za kwiaty, gratulacje 
i życzenia podziękowała, w imieniu od-
znaczonych Wiesława Barucha.

Tekst i zdjęcia: Jerzy Kosowski
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Gośćmi  spotkania  byli  radny  powiatu 
kieleckiego – Ireneusz Żak -  prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Ochotniczej Stra-
ży  Pożarnej  oraz  radny  z  Samsonowa  To-
masz Witecki,  również  zawodowo  związa-
ny z OSP. 

Spotkanie  rozpoczęło  się  od  prezentacji 
przez autorów wybranych na ten wieczór wier-
szy.  Skrzydlate  statuetki  z  metalu,  ozdobione 
szklanym sercem, wraz z dyplomami otrzymali:

- Marianna Kłosowska – jubilatka, zna-
komita animatorka kultury, kierująca zespo-
łem „Tumlinianki”

- Józefa Bucka – autorka refleksyjnych, 
poruszających wierszy z Miedzianej Góry

Poezja w „kolorach jesieni” 
W siedzibie Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej odbył się wieczór poetycki, który 

zostanie w pamięci uczestników na długo. Współorganizatorem spotkania był Janusz 
Główczyński – kowal artysta z Ćmińska, o którym tylko nieliczni wiedzieli, że pisze wier-
sze. Przywiózł nagrody dla 6 zaproszonych poetów. 

- Celina Ślefarska  –  publikująca  swe 
utwory  w  „Głosie  Samsonowa”,  wydaw-
nictwach  TZS  oraz    zdobywająca  nagrody 
w konkursach

- Halina Kubicka  z  Tumlina  –  pisze 
wiersze z dużą dozą humoru, posługując się 
ciętym językiem

- Małgorzata Sajkiewicz-Kręt – specja-
lizuje się w krótkich „białych” wierszach bez 
rymów

Janusz Główczyński – zaskoczył wszyst-
kich głębokimi egzystencjalnymi przemyśle-
niami zawartymi w jego utworach.

Przewodnicząca  TZS  Lidia Putowska 
pogratulowała wyróżnionym. Specjalny  dy-

plom  za  popieranie  inicjatyw  kulturalnych 
otrzymał radny - Ireneusz Żak, który prze-
mówił  do  uczestników  spotkania.  Wyraził 
zadowolenie,  że  kultura  ludowa  jest  kulty-
wowana i mamy tylu regionalnych poetów. 

Uczestnicy spotkania mieli okazję usły-
szeć po kilka wierszy sześciu autorów. Róż-
niły  się  one  tematyką,  indywidualnym  spo-
sobem odbierania świata, a  ta różnorodność 
zaprezentowała nam całą paletę barw  jesie-
ni. Niektóre wiersze wprowadziły obecnych 
w  zadumę,  inne  zachwyciły  słuchaczy  lub 
wywołały gromkie brawa. 

Na  zakończenie  tego,  miłego  wieczo-
ru  postanowiliśmy  kontynuować  poetyckie 
spotkania. Odbiór poezji  był  tak wspaniały, 
że zachęcił poetów do kontynuowania twór-
czości i dzielenia się swymi wierszami z tak 
wdzięczną publicznością.

Zanotowała: L. Putowska

Drogi Generalnej Dyrekcji Dróg  
Krajowych i Autostrad:

Droga  nr  S-7  i  drogi  dojazdowe  wzdłuż 
drogi S-7, telefon dyżurnego w Kielcach : /41/ 
366-39-36 i / 41/ 34-574-3 – całodobowo oraz 
serwis  informacyjny  w  Kielcach  pod  nr  tel.: 
/41/ 368-42-93 i /41/ 368-41-15 w godz. od 
7:00-15:00

1.Droga wojewódzka:
Droga nr 750 na odcinku od drogi ekspre-

sowej  E-7  w  kierunku miejscowości  Ćmińsk 
(Lekomin, Ścięgna, Chrusty – po trasie, ul. Tu-
rystyczna, Janaszów, Samsonów, Tumlin Oso-
wa - ul. Sosnowa, Umer po trasie).

Za stan w/w drogi odpowiada Święto-
krzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kiel-
cach, ul. Jagiellońska Nr 72. Tel. /41/ 347 04 
92 - całodobowo 

1. Obwód Drogowy w Zgórsku - dyżur 
całodobowy: tel.: /41/ 346-58-40, /41/ 346-
58-50.  Dyżurny  obwodu  odpowiedzialny  za 
utrzymanie przejezdności dróg komórka 604-
401-210 

2. Osoby do kontaktu: a) Stanisław Krze-
śniak- Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich 
w Zgórsku, tel.: /41/ 346-53-03 w godz. 7:00-
15:00, komórka – 604536233, b) Danuta Mo-
chocka - Kierownik Sekcji Technicznej Rejo-
nu Dróg Wojewódzkich w Zgórsku,  tel.: /41/ 
346 - 53 – 03 w godz. 7:00- 15:00 , komórka 
- 600 225 407, 

2.  Drogi powiatowe:
Zagnańsk – Kielce, Jaworze, Gruszka, Ka-

jetanów,  Zachełmie,  ul.  Wrzosowa  –  Belno, 
Kaniów, Jasiów, Samsonów – Piechotne, Sam-
sonów – Ciągłe, Szałas(Szałas I ,Szałas - Ko-
morniki wraz z łącznikiem do Szałasu I, Szałas 
Zapust),  Chrusty,  ul.  Przemysłowa,  Bartków, 
Goleniawy,  Samsonów  –  Komorniki,  Tumlin 
- Osowa, Tumlin- Dąbrówka, Tumlin - Węgle, 
Tumlin - Zacisze, Kołomań, Umer , Długojów.

Za stan w/w dróg odpowiada Powiatowy 
Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Miła nr 73, tel.: 
w godz. 7:00-15:00, /41/ 345 - 64 – 12; /41/ 
345 – 63 – 98; /41/ 345 – 63 – 99 

1. Obwód Drogowy w Strawczynku - dy-
żur całodobowy Tel. /41/ 30-38-777

2. Osoby do kontaktu: a) Bogusław Spa-
czyński  -  Kierownik  Obwodu  Drogowego 

w Strawczynku komórka 600 059 814, b) An-
drzej  Snoch  -  Inspektor Obwodu Drogowego 
w Strawczynku komórka 606 123 95

 3.  Drogi gminne, gospodarcze, wygo-
ny itp.:

Siodła, Siodła - Jaworze - Chrusty ( łącz-
nik),  Zabłocie,  Kajetanów  Dolny,  Kajetanów 
koniec wsi – łącznik w lewo i w prawo, Ścię-
gna, wygon do p. Wrońskiego, Kościelna Gór-
ka, Zachełmie – ul. Pogodna, Zachełmie – ul. 
Spokojna,  Borowa Góra  od  ul.  Turystycznej, 
wysięgnik  przy  posesji  nr  51,łącznik  –  (B. 
Góra – Kaniów II), Kaniów II – ul. Dębowa, 
3 wysięgniki w Kaniowie  II  od  ul. Dębowej, 
Chrusty Małe  (od  ul.  róg  Spacerowej  a  Sło-
necznej,  koło  dworca  PKP),  Bartków  (przed 
wsią  w  prawo,  od  krzyżówki  do  końca  wsi, 
przed torami PKP w prawo i w lewo, za tora-
mi PKP na wprost do Leśniczówki Pana Sta-
niszewskiego i w lewo, Osiedle Knieje, Gole-
niawy Górne (od ul. Kieleckiej), do końca wsi 
oraz  łącznik od końca wsi  do przejazdu PKP 
Goleniawy, ul. Bartkowe Wzgórze i Dęba Bart-
ka, Osiedle Wrzosy łącznie z drogą przy koń-
cu w lewo koło posesji p. Kasicy , ul. Piasko-
wa, ul. Rurarnia, Umer – Zarzecze, Samsonów 
(ul. Miodowa i Kwiatowa), Osiedle Kaniów – 
ulice:  Klonowa,  Gajowa,  Brzozowa,  Polna  + 
wysięgnik do posesji p. Waksmundzkiego, Za-
gnańsk – ul. Leśna, ul. Borek, ul. Zacisze, ul. 
Rzemieślnicza (od Turystycznej za CPN ), ul. 
Słoneczna ( od ul. Kieleckiej  II  linia zabudo-
wy), od ul. Turystycznej przy posesji Nr 8 (do 
cmentarza)  i  w  lewo  przed  przejazdem  PKP, 
ul. Przemysłowa II, Długojów – Szałas (łącz-
nik), „Kępa”- (łącznik od msc. S. Piechotne do 
msc.  S.  Ciągłe),Samsonów  –  Ciągłe  (koniec 
wsi w lewo do wys. posesji nr 61), S. Podlesie 
- łącznik (od msc. S. Ciągłe do msc. Kołomań, 
od wsi T. Zacisze przed torami do wsi T. Wę-
gle – „łącznik”, Tumlin –Węgle przed przejaz-
dem w prawo i za przejazdem w lewo, Tumlin 
– Węgle za cmentarzem pierwsza w prawo ja-
dąc od strony msc. T. Dąbrówka oraz następna 
pierwsza w lewo pod górę, Kajetanów – droga 
do cmentarza, Chrusty –Jaworze (łącznik koło 
posesji nr 36 do wysokości kurnika),od ul. Tu-
rystycznej  do  ujęcia wody  (przy  kościele  św. 
Józefa) w Zagnańsku. 

Za stan wszystkich w/w dróg, parkin-
gów, zatok autobusowych odpowiada Za-
kład Usług Komunalnych w Zagnańsku.

W  sezonie  zimowym  2010/2011  do 
31.12.2010  r.  drogi  gminne,  parkingi,  zatoki 
autobusowe będą utrzymywane przez:

a) Zakład Usług Komunalnych, ul. Spa-
cerowa  8,  26-050  Zagnańsk  w  terminie  do 
31.12.2010r, tel.:/41/300-37-18 , w godz. 7:00-
15:00

b) drogi, które nie jest w stanie odśnieżyć 
Zakład Usług Komunalnych  będzie  utrzymy-
wał Wykonawca firma SPAPEX: 25-216 Kiel-
ce, Stokowski Piotr Domaszowice 174 c, tel.: 
/41/369-25-80, w godz. 7:00-15:00

Osoby do kontaktu:
a)  Kierownik  Zakładu  Usług  Komu-

nalnych:  p.  Tomasz  Świtaj /41/ 300-37 18, 
kom.796-39-10-80 - całodobowo,

b)    P.  Jerzy  Szlufik,  tel.:  /41/ 312-98-41, 
kom.: 600 031 158 - całodobowo 

c)  Właściciel  firmy  SPAPEX,  Piotr  Sto-
kowski  /41/ 369-25-80, kom.: 601-545-839 - 
całodobowo

Za stan wszystkich dróg i chodników 
w zakresie prawidłowego utrzymania odpo-
wiadają pracownicy Zakładu Usług Komu-
nalnych:

a) Jerzy Szlufik - pracownik odpowiedzial-
ny  za  zimowe  utrzymanie  dróg,  ciągów  pie-
szych, parkingów, zatok autobusowych. kom.: 
- 600 031158 - całodobowo

b)  Tomasz  Świtaj  -  kierownik  Zakładu 
Usług Komunalnych, tel.: - /41/ 300-13-22 w. 
15 w godz. od 7:00-15:00, 604 068 048  - ca-
łodobowo

W  sprawie  nieprawidłowości  w  zakresie 
utrzymania dróg, ciągów pieszych, parkingów, 
zatok autobusowych interwencje będzie przyj-
mował  pracownik  Zakładu  Usług  Komunal-
nych - Renata Knez, pod nr telefonu: /041/ 300 
37 18 - w godz. 7:00 - 15:00 ;

Wszystkie zgłoszenia będą odnotowywane 
w rejestrze zgłoszeń i na bieżąco przekazywa-
ne do poszczególnych  zarządców dróg  celem 
wyeliminowania nieprawidłowości.

Na drogach gminnych stan dróg monitoru-
je Zakład Usług Komunalnych i w zależności 
od warunków atmosferycznych decyduje o ich 
utrzymaniu w porozumieniu z wyznaczonymi 
pracownikami  Urzędu  Gminy.  Realizuje  je 
w  takim  czasie,  aby  świadczona  usługa  była 
wykonana starannie i na godzinę 6.00 rano.

Zasady utrzymania dróg  
w okresie zimowym



Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Zagnańsk, 

Serdecznie Państwu dziękuję za po-
parcie, udzielone mi w czasie wyborów 
do Rady Powiatu Kieleckiego. Dzięki 
Państwa głosom zostałam radną i będę 
reprezentować w samorządzie powiato-
wym mieszkańców gminy Zagnańsk. 

Traktuję ten wybór jako wyzwanie, 
wiem, że spoczywa na mnie ogromna od-
powiedzialność. Obiecuję, że nie zawio-
dę zaufania, którym mnie Państwo obda-
rzyliście. Zamierzam być radną aktywną, 
stale utrzymująca kontakt z wyborcami, 
dbającą o jak najlepszy rozwój naszych 
Małych Ojczyzn. Już teraz zapraszam 
więc do rozmów o sprawach najważniej-
szych dla naszej gminy i naszego powia-
tu. Tylko współpracując ze sobą, będzie-
my w stanie osiągać sukcesy. 

W oczekiwaniu na zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok,  
pełni nadziei, spoglądamy w przyszłość. 
Składam Państwu, z tej pięknej okazji, 
serdeczne życzenia: zdrowia, pogody 
ducha, spełnienia marzeń, zawodowej 
satysfakcji i wielu sukcesów.  

Niech radość i pokój Świąt Bożego 
Narodzenia towarzyszą nam przez cały 
Nowy Rok. Mam nadzieję, że uda nam 
się go przeżyć wspólnie w atmosferze 
ciepła, dobroci i wzajemnego zaufania. 
Przyjmijcie, proszę,  najlepsze życzenia 
wszelkiej pomyślności dla Was i dla Wa-
szych Rodzin.

Renata Janik  
– wiceprzewodnicząca  

Rady Powiatu Kieleckiego

Podziękowanie

Wszystkim, którzy wzięli udział 
w uroczystościach pogrzebowych mojej 

Mamy - Zofii Kołodziej
składam serdeczne podziękowania

Wiesław Kołodziej 
z rodziną

Podziękowanie

Wyrazy współczucia
CECYLII I ZDZISŁAWOWI  

BILSKIM

z powodu śmierci MATKI

składają: 
członkowie SEiR ZNP w Zagnańsku

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego i dostatniego Nowego Roku

życzy 

Mieczysław Gębski – radny Sejmiku.
Przy okazji pragnę serdecznie podziękować wszystkim Mieszkańcom,  

którzy oddali na mnie głosy w wyborach  
do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Obiecuję, że nie zawiodę Państwa zaufania i oczekiwań.

Papierowe  i  z  masy  solnej,  glinia-
ne  i  włóczkowe,  z  wielkimi  skrzydłami 
i  w  powłóczystych  szatach.  Wspaniałe 
anioły  zawitały do Starostwa Powiatowe-
go  w Kielcach,  a  wszystko  to  za  sprawą 
konkursu plastycznego, na który napłynę-
ło  909  prac  z  całego  regionu.  Jury miało 
nie lada zadanie, by wybrać te najbardziej 
oryginalne. Artyści, z których najmłodsi to 
dzieci z „zerówek”, a najstarsi – to gimna-
zjaliści  wykonali  anioły  różnymi,  często 
zaskakującymi  technikami.  Był  sznurek, 
papier, makaron, drewno, włóczka, plastik, 

masa solna, plastelina, a nawet kawa i dy-
nia. Były również piękne rysunki aniołów.

Ostatecznie  po  długich  naradach  na-
grodzono  i wyróżniono  46  prac w  trzech 
kategoriach wiekowych. Wśród grona lau-
reatów znalazła  się Dominika Wójcicka, 
uczennica kl. III Szkoły Podstawowej nr 2 
w  Zagnańsku,  która  otrzymała  wyróżnie-
nie. 

Gratulujemy  i  życzymy dalszych  suk-
cesów. 

Opiekun: H. Górzyńska

Radość wśród aniołów
Piękne anioły opanowały w piątek, 10 grudnia 2010 r. foyer Starostwa Powiato-

wego w Kielcach. Przy dźwiękach kolęd rozstrzygnięto doroczny konkurs bożona-
rodzeniowy.

W  dedykacji  na  egzemplarzu  książki, 
podarowanej  niżej  podpisanemu,  p. Wie-
sław  napisał: „ Do dorosłości każdy do-
chodził własną drogą. Moje ścieżyny były 
nieco pokręcone, ale niezwykle koloro-
we...” I  snuje  swoje wspomnienia, pisząc 
we wstępie:  „To, co prezentuję w dalszej 
części książki, jest próbą spisania moich 
wspomnień od najmłodszych lat czyli od 
czasu jak głęboko sięgam pamięcią do pro-
gu dorosłości. Siłą rzeczy przedstawiłem 
też niektóre wątki z życia moich najbliż-
szych”.

Ale  nie  tylko,  rodowici  mieszkańcy 
Zagnańska,  Samsonowa,  gdzie  mieszkali 
dziadkowie autora, i innych miejscowości 
gminy,  znajdą w  tych wspomnieniach za-
pomniane  już miejsca,  znajomych,  z  któ-
rych sporo już odeszło z tego świata, a tak-
że ludzi żyjących, dla których wydawnic-
two  będzie  powrotem  do  czasów  swojej 
młodości. I dlatego książkę się czyta z du-
żym  zainteresowaniem.  Tym  bardziej,  że 
jest ona napisana językiem prostym, często 

ironicznym, nie pozbawionym nutek auto-
ironii.

Recenzując  tę  pozycję,  Lidia  Putow-
ska  pisze  w  „Głosie  Samsonowa:  „Spi-
sując swe wspomnienia, autor jest przede 
wszystkim szczery i autentyczny. Nie miz-
drzy się do czytelnika, by zapewnić sobie 
jego pozytywną ocenę. Nie kreuje się na 
nadzwyczajnego bohatera i pozostaje sobą 
na kartach tej książki do końca. Autor ma 
nadzieję, że jego przesłanie czytelnikom 
się spodoba i będzie dla nich pożyteczne. 
Pomoże młodym wybrać dobrą drogę, uni-
kać błędów i zakrętów lub wyciągać z nich 
właściwe wnioski, by stać sie mądrym i do-
brym człowiekiem”.

Dlatego warto  tę książkę polecić  czy-
telnikom,  zwłaszcza  tym,  którzy  się  tutaj 
urodzili  lub mieszkają  od  kilkudziesięciu 
lat.  Znajdą  bowiem w  niej  cząstkę  siebie 
i swoich wspomnień...

Książkę  można  kupić  w  kiosku  „Ru-
chu”, obok Urzędu Gminy, w Zagnańsku.   
(Kos.)

Ze wspomnień ancymona

...a potem była dorosłość
Pod takim tytułem ukazała się w tym roku książka – wspomnienie z lat młodo-

ści i wieku późniejszego Wiesława Kołodzieja – rodowitego mieszkańca Zagnańska, 
który spędził w tej gminie swoje dzieciństwo i wczesną młodość, by później wyemi-
grować w inne rejony Polski i powrócić tutaj „na stare śmieci”.
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