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Sołtys Roku Władysław Zaczkiewicz z Szałasu, w towarzystwie marszałka woje-
wództwa Adama Jarubasa i wójta naszej gminy Zbigniewa Zagdańskiego, w chwilę 
po otrzymaniu okolicznościowego pucharu.

* XV Zjazd Sołtysów  
* XII Krajowy Turniej Sołtysów

W Wąchocku 
na poważnie  
i na wesoło

Dwa wydarzenia, ważne dla go-
spodarzy wsi z naszego regionu, miały 
ostatnio (27 – 28 czerwca br.) miejsce 
w Wąchocku - stolicy sołtysów i humo-
ru: XV Zjazd Sołtysów oraz XII Kra-
jowy Turniej Sołtysów. 

Zjechało na nie 230 sołtysów,  
w tym 150 w naszego regionu, oraz gości  
z kilku województw w kraju. Przyjechali  
w dzień, bo jak głosi kolejna anegdota: 
w nocy przez Wąchock nie można prze-
jechać, bo sołtys zwija asfalt...

„Złote Gody” w Zagnańsku
- czytaj na str. 2
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Organizatorzy przygotowali atrakcyj-
ny program rozrywkowy, który rozpocznie 
się o godz.:15.30 i potrwa do godz.:23.00. 
Uczestników festynu powitają „Tumlinian-
ki” oraz „Jaworzanki”. Potem na scenie po-
jawią się wykonawcy programu dla dzieci, 
a za nimi kabaret z Samsonowa, zespół ta-
neczny i orkiestra dęta.

Zapraszamy na „Dzień Zagnańska”
Władze gminy, jak co roku, zapraszają w lipcu na Święto Gminy – „Dzień Zagnańska”, który odbędzie się 26 lipca 

br. (niedziela) nad zalewem w Borowej Górze.
O godz.17.00 nastąpi oficjalne otwarcie 

„Dnia Zagnańska”, którego dokona wójt na-
szej gminy – Zbigniew Zagdański. Zaraz po 
tym przewidziano wręczenie nagród w kon-
kursie „Mój piękny ogród” i ogłoszenie wyni-
ków konkursu wędkarskiego.

W części wieczornej wystąpią: kaba-
ret „Stan Tutaj Show – parodie”, zespół ta-

neczny z Ukrainy, zespół coverowy oraz 
„Kobranocka”. W trakcie imprezy „Wodo-
ciągi Kieleckie” przeprowadzą konkursy  
z atrakcyjnymi nagrodami.

Będzie się więc działo nad zalewem  
w Borowej Górze. Zapraszamy !

„Złote Gody”, czyli 50-lecie pożycia 
małżeńskiego, obchodziło – 8 lipca br. 
– w naszej gminie 30 par małżeńskich.  
W samo południe, w kościele parafial-
nym, odbyła się msza św. w intencji Ju-
bilatów, celebrowana przez ks. probosz-
cza Ryszarda Niemca.

Po ceremonii kościelnej Jubilaci zosta-
li przywiezieni do Urzędu Gminy, gdzie 
zostali oficjalnie powitani przez gospo-
darzy gminy: wójta Zbigniewa Zagdań-
skiego oraz przewodniczącą Rady Gmi-
ny Justynę Ślewę. Wójt poinformował, 
że na jego wniosek prezydent RP odzna-
czył 30 par małżeńskich Medalem  „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie”. „Złoci” 
Jubilaci, to: Helena i Marian Adamiec   
z Chrustów, Helena i Stefan Bałchanowscy  
z Tumlina - Osowy, Helena i Marian Bi-
ber z Bartkowa, Cecylia i Henryk Błoń-
scy z Kaniowa, Marianna i Mieczy-
sław Chmiel z Kajetanowa, Stanisława 
i Mieczysław Czerwińscy z Gruszki, Ja-
nina i Józef Durlik z Samsonowa -Pie-
chotnych, Helena i Stanisław Dziedzic 
z Jaworzy, Kazimiera i Stefan Fąfara 
ze Ścięgien, Zdzisława i Tadeusz Fąfa-
ra z Zabłocia, Irena i Czesław Gębscy  
z Janaszowa, Janina i Eugeniusz Gębscy 
z Janaszowa, Czesława i Czesław Jarosz 
z Kajetanowa, Jadwiga i Jan Kabała z 

jaki do każdej pary wystosował poseł na 
Sejm RP Henryk Milcarz.

Następnie wójt udekorował każdą parę 
medalami „Za długoletnie pożycie małżeń-
skie”, przewodnicząca Rady Gminy wrę-
czyła im kwiaty oraz dyplomy gratulacyj-
ne od gminy. Każda para otrzymała także 
ciepły pled.

Wójt wzniósł następnie toast szampa-
nem, składając Jubilatom najserdeczniej-
sze życzenia. Sędziwi goście, przy napo-
jach i słodyczach, wspominali dawne, do-
bre czasy.

Korzystając z okazji, poprosiliśmy 
o rozmowę i chwilę wspomnień Hele-
nę i Mariana Adamców. Oboje mieszka-
li w Chrustach i znali się od dziecka. Ani 
się spostrzegli, jak zaczęli ze sobą sym-
patyzować i razem chodzić na potańców-
ki, do kościoła i na różne imprezy. Po roku 
p. Marian podarował narzeczonej zło-
ty pierścionek i tak doszło do zaręczyn. 
Ślub cywilny wzięli we wrześniu 1958 r. 
w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Za-
gnańsku a kościelny - w grudniowe świę-
ta, tegoż roku, w kościele parafialnym  
w Zagnańsku.

Dziś są emerytami, mają sześcioro 
wnucząt i czekają na prawnuki. Najwięk-
szą satysfakcję małżeństwu przyniosły 
dzieci, dodatkowo p. Marianowi także pra-
ca społeczna w OSP Chrusty. Dzięki jego 
inicjatywie, zbudowano tutaj remizę stra-
żacką, jednostka zyskała na wyposażeniu. 
W uznaniu zasług, Marian Adamiec został 
dożywotnio honorowym prezesem OSP 
Chrusty.

Państwu Adamcom, a także pozosta-
łym Jubilatom, życzymy wszystkiego naj-
lepszego ! (Kos.)

„Złote Gody” w Zagnańsku

Pół wieku na wspólnej drodze życia!

Medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie” wójt gminy Zbigniew Zagdański de-
koruje Jubilatów: Irenę i Czesława Gębskich z Janaszowa.

Helena i Marian Adamcowie z Chrustów, po dekoracji.

Zagnańska, Helena i Ryszard Kołodziej-
czyk z Kajetanowa, Jadwiga i Edward 
Korus z Kaniowa, Zofia i Szczepan Ku-
mor z Chrustów, Cecylia i Marian Łobo-
da z Zagnańska,  Irena i Zenon Marcisz 
z Samsonowa - Piechotnych, Stanisława 
i Eugeniusz Milcarz z Kaniowa, Janina  
i Zygmunt Moćko z Zachełmia, Zdzisła-
wa i Tadeusz Niebudek z Tumlina - Wę-
gle, Helena i Józef Papros z Gruszki, Ro-
zalia i Mieczysław Pedryc z Tumlina - 
Osowej, Helena i Stanisław Salwa z Ko-
łomani, Teodozja i Wacław Ślusarczyk 
z Samsonowa - Ciągłych, 
Władysława i Zdzisław Sta-
niec z Samsonowa - Piechot-
nych, Janina i Stanisław 
Starz z Umru, Maria i Ma-
rian Szcześniak z Kaniowa 
oraz Kazimiera i Jan Wro-
na z Bartkowa.

Gospodarze gminy złoży-
li Jubilatom serdeczne gratu-
lacje, podkreślając znaczenie 
ich długowiecznego pożycia 
dla ich rodzin, a także gminy. 
Zgodne pożycie, przez ponad 
pół wieku, to przykład do na-
śladowania przez młodych 
mieszkańców gminy. Wójt 
odczytał List Gratulacyjny, 
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Z sesji Rady Gminy

Obrady otworzyła przewodniczą-
ca rady Justyna Ślewa, witając uczest-
ników sesji z wójtem Zbigniewem Za-
gdańskim oraz radnych : Sejmiku Woj. 
Świętokrzyskiego – Mieczysława Gęb-
skiego i Rady Powiatu – Mirosława 
Gębskiego. Radni, po przyjęciu porząd-
ku obrad, przeszli do jego realizacji

Wójt gminy złożył informację ze swo-
ich prac między sesjami Rady Gminy. 
Był to okres bardzo pracowity ze wzglę-
du na liczne spotkania, także z miesz-
kańcami sołectw, wyjazdy, uczestnictwo  
w wielu okolicznościowych wydarze-
niach w gminie i poza jej granicami, pod-
pisywanie umów na wykonanie inwesty-
cji i dotacje dla gminy a także załatwia-
nie bieżących spraw i rozwiązywanie 
problemów mieszkańców oraz wynikają-
cych z pracy Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych.

Rada przyjęła uchwałę w sprawie 
zmian w budżecie gminy na rok 2009, 
polegającą na zwiększeniu dochodów 
o blisko 195 tys. zł, z tytułu m.in.: do-
chodów od osób fizycznych i prawnych 
(m.in. wpływy z opłat za wydawanie ze-
zwoleń na sprzedaż alkoholu), zwrotu 
nadpłat za energię elektryczną i otrzy-
mania środków z gm. Miedziana Góra 
– partycypacja w kosztach utrzymania 
przedszkola w Tumlinie, dotacji rozwo-
jowej na realizację przedsięwzięć w ra-
mach Programu Kapitał Ludzki, a także 
z tytułu dotacji Woj. Funduszu Ochrony 
Środowiska na utylizację azbestu.

Na mocy tej uchwały zwiększo-
no wydatki w kwocie ponad 813 tys. 
zł, m.in. na: wpłatę do Zw. Gmin Gór 
Świętokrzyskich na budowę kanaliza-
cji, wykonanie zjazdu przy drodze woj. 
nr 750, wydatki na realizację programów 
w ramach PO Kapitał Ludzki, utylizację 
azbestu w gminie, na przeprowadzenie 
konkursów ekologicznych w szkołach.

Radni nie zgodzili się na likwida-

Zmiany w budżecie 2009 r.
Nie ! – dla likwidacji poradni zdrowia w Kielcach

Kilka istotnych, dla funkcjonowania gminy, uchwał podjęli radni Rady Gminy podczas sesji - 30 czerwca br. Dotyczy-
ły one m.in.: bieżących zmian w budżecie gminy, wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji poradni kardiologicznej i endo-
krynologicznej w przychodni przeciwgruźliczej w Kielcach oraz udzielenia pomocy rzeczowej województwu, w formie 
wykonaniu zjazdu na działkę przy ul. Turystycznej w Zagnańsku.

cję poradni kardiologicznej i endokry-
nologicznej w Wojewódzkiej Specjali-
stycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób 
Płuc w Kielcach (taka decyzja wymaga 
konsultacji środowisk korzystających  
z usług ww. przychodni).

Rada wyraziła natomiast zgodę na 
zamianę nieruchomości niezabudowa-
nej - własność gminy - w Zachełmiu 
na nieruchomość w Zagnańsku z prze-
znaczeniem jej na poszerzenie parkingu 

w Zlewni Górnej Nidy oraz Międzyg-
minnego Związku Wodociągów i Ka-
nalizacji Uczestnictwo w tych organiza-
cjach wiąże się z konkretnymi korzyścia-
mi gminy: m.in. ogłoszony został prze-
targ na wyłonienie nowego wykonawcy 
kanalizacji w Goleniawach i Bartkowie; 
po interwencji w „Wodociągach Kielec-
kich” znalazły się środki na opracowanie 
dokumentacji zadania, polegającego na 
poprawie zaopatrzenia w wodę miejsco-
wości: Jasiów i Lekomin.

W „sprawach różnych” kierownik 
nowo powołanego Zakładu Usług Ko-
munalnych – Marek Kubuś przedstawił 
koncepcję organizacyjną tej jednostki. 
Wiąże się ona z uzyskaniem lokalu biu-
rowego i warsztatu dla ZUK, zatrudnie-
niem ludzi, nakładami na jego zorganizo-
wanie oraz na zakup sprzętu warunkują-
cego funkcjonowanie zakładu: ponieważ 
firma ma zamiar zająć się odbiorem od-
padów, potrzebny będzie samochód spe-
cjalistyczny, także sprzęt do utrzymania 
dróg i ich odśnieżania. Środki na pełny 
rozruch zakładu, to kwota ok.1,1 mln zł 
netto.

Zarówno radni, jak i wójt podkreśli-
li, że budżet gminy nie jest przygotowa-
ny od razu na taki wydatek, zakład bę-
dzie się rozwijał stopniowo, zarabiając 
na swoje utrzymanie. Myśli się także  
o wykorzystaniu środków unijnych na 
wyposażenie zakładu.

W zapytaniach i interpelacjach rad-
nych oraz mieszkańców gminy domino-
wały  bieżące problemy sołectw, zwią-
zane m.in.: z wakacyjnymi remontami 
placówek oświatowych, zagospodarowa-
niem starej szkoły w Samsonowie, eksce-
sami chuligańskimi w określonych miej-
scach gminy oraz sprzedażą alkoholu 
nieletnim, rozróbami nocnymi nad zale-
wem w Umrze (obecny na sesji kierow-
nik posterunku policji Artur Konieczny 
obiecał zająć się tymi sprawami), z ko-
niecznością umocnienia skarpy przy bo-
isku Skały Tumlin, umożliwienia eks-
ploatacji gliny na działce „ceramicznej”  
w Samsonowie-Podlesiu, budową pomni-
ka ku czci pomordowanych podczas II 
wojny światowej w Szałasie, budową ka-
nalizacji w Ścięgnach oraz wykorzysta-
niem starej szkoły i placu w Długojowie.

Do problemów tych ustosunkowali 
się wójt gminy i jego zastępca (szczegó-
ły w protokóle z sesji).    (Kos.)

przy cmentarzu parafialnym. Radni pod-
jęli także decyzję o udzieleniu pomocy 
rzeczowej województwu, w formie prze-
budowy zjazdu na działkę przy ul. Tury-
stycznej w Zagnańsk - w kwocie 8 tys. zł.

Wójt gminy, jako przedstawiciel do 
związków międzygminnych, poinformo-
wał radę o działalności: Związku Gmin 
Gór Świętokrzyskich, Związku Gmin  

Kierownik nowo powołanego Zakła-
du Usług Komunalnych w Zagnańsku 
- Marek Kubuś przedstawia wizję tej 
jednostki.

Lecznica Weterynaryjna w Samsono-
wie, przy współpracy z Towarzystwem 
Opieki nad Zwierzętami z Kielc, organizuje 
akcję „Tanie sterylizacje”. Cena zabiegu, 
którą ponosi właściciel to: suczka - 20 zł, 
kotka - 10 zł. Resztę zabiegu, około 100 zł, 
pokrywa Towarzystwo Opieki nad Zwierzę-
tami. 

Tanie sterylizacje
Oferta dotyczy mieszkańców gminy 

Zagnańsk, których nie stać na pokrycie 
pełnych kosztów zabiegu oraz miesz-
kańców gmin sąsiednich. Ilość zabie-
gów ograniczona. Osoby chętne prosimy  
o kontakt telefoniczny: 

Lecznica Weterynaryjna w Samso-
nowie: (041) 30-03-405, 0-695-640-308.
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Kolejna impreza, w ramach wyborów Miss 
Lata, organizowanych przez „Echo Dnia”, od-
była się 5 lipca br. nad zalewem w Kaniowie. 
Nawet pogoda nie była w stanie popsuć zaba-
wy. 

Na starcie stanęło trzynaście dziewczyn, ale 
miejsca na podium zajęło tylko pięć z nich. Ser-
ce publiczności podbiła Agnieszka Węgorska  
z Kielc, a Miss Kaniowa została Ilona Gruszka. 
Ma 22 lata. Mieszka w Kielcach. Jej hobby to: mo-
deling, łucznictwo i siatkówka.

- Brałam udział już w kilku konkursach  
i wreszcie udało mi się wygrać - żartowała nowo 
wybrania Miss Kaniowa. - Jestem szczęśliwa. Być 
najpiękniejszą jest bardzo, bardzo miło!

Dodajmy, że Misterem Kaniowa został miesz-
kaniec naszej gminy. Publiczność  wykrzyczała (ta-
kie były zasady wyboru) tytuł Mistera dla Roberta 
Wysockiego z pobliskiego Bartkowa.

Ilona Gruszka z Kielc - Miss Kaniowa

Wójt gminy Zbigniew Zagdański wręcza Sołtysowi Roku Władysławowi Zaczkiewi-
czowi z Szałasu drewnianą figurkę – prezent od gminy.
* XV Zjazd Sołtysów * XII Krajowy Turniej Sołtysów

W Wąchocku na poważnie  
i na wesoło

Przez weekend asfalt pozostał jed-
nak nienaruszony, bo gości najechało 
się wielu, w tym najważniejsi z kraju  
i regionu: posłowie na Sejm: Przemysław 
Gosiewski,  Andrzej Pałys i Krzysztof 
Lipiec, marszałek województwa Adam 
Jarubas, jego zastępca Zdzisław Wrzał-
ka, wojewoda świętokrzyski Bożentyna 
Pałka – Koruba, prezes Krajowego Sto-
warzyszenia Sołtysów – Ireneusz Nie-
wiarowski starosta powiatowy Zenon 
Janus, przewodniczący Rady Powiatu 
Tomasz Lato, dyrektorzy instytucji ob-

sługujących rolnictwo, burmistrzowie  
i wójtowie gmin. Za stołem prezydial-
nym w Miejsko - Gminnym Ośrodku 
Kultury nie wszyscy się pomieścili, to-
też prezes Stowarzyszenia Sołtysów Zie-
mi Kieleckiej – Feliks Januchta dwoił 
się i troił, by wszystkich ulokować w sali 
obrad.

Naszą gminę reprezentował Sołtys 
Roku 2008 gminy Zagnańsk – Władysław 
Zaczkiewicz z Szałasu oraz gospodarze 
gminy: wójt Zbigniew Zagdański i prze-
wodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa.

Na początek wręczono najlepszym 
gospodarzom wsi odznaczenia państwo-
we oraz puchary i dyplomy – wyróżnie-
nia w plebiscycie Sołtys Roku. Nasze-
mu, wyróżnionemu sołtysowi puchar  
i dyplom wręczył marszałek wojewódz-
twa, natomiast statuetkę dla najlepszego 
sołtysa w gminie – wójt, który publicz-
nie zaprezentował sylwetkę jednego  
z najstarszych - stażem i wiekiem - sołty-
sa, sprawującego rządy w Szałasie od 30 
lat. Ten staż świadczy, że laureat plebi-
scytu cieszy się niesłabnącym zaufaniem 
mieszkańców, którzy powierzają mu tę 
funkcję w każdych wyborach. – Mam 
wielką satysfakcję z  faktu otrzymania 
tych wyróżnień – mówił laureat. To za-
sługa mieszkańców moich wsi, z któ-
rymi na co dzień bardzo dobrze mi się 
współpracuje.

Podczas zjazdu sołtysi podnieśli wie-
le ważnych problemów w swojej pracy: 
systematycznie będzie spadać prowizja 
od pobieranych podatków, bo rolnicy 
coraz częściej uiszczają te zobowiązania 
drogą elektroniczną lub przelewami, co-
raz więcej ludzi pracuje w mieście a śpi 
na wsi, państwo nie zamierza uhonoro-
wać sołtysów przywilejami emerytalny-
mi, bo go na to nie stać (podobne żądania 
mają inne grupy społeczne, m.in. straża-
cy z OSP).

Sołtysi przedstawili swoje problemy, 
po czym wzięli udział w XII Krajowym 
Turnieju Sołtysów, który rozpoczął się  
w sobotnie popołudnie a zakończył  
w niedzielę. Emocji i humoru nie brako-
wało, a że turniej potraktowano bardzo 
serio świadczy fakt, że jedna z p. sołty-
sów złamała a druga skręciła  nogę i obie 
musiały skorzystać z opieki starachowic-
kiego szpitala.

Turniej wygrał Grzegorz Kamizela  
z Łabędziowa, gm. Morawica i - w na-
grodę - odjechał skuterem. (Kos.)

dokończenie ze str. 1
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Umowa podpisana

Będą środki  
na pomoce dydaktyczne

Głównym założeniem „Świętokrzy-
skiego Programu Wspierania Rozwoju 
Edukacji na Obszarach Wiejskich” jest 
stworzenie instrumentu wsparcia szkół  
i placówek przedszkolnych z terenów 
wiejskich w zakresie rozwoju ich no-
woczesnej bazy dydaktycznej, nowych 

W Wojewódzkim Domu Kultury przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowal-
czyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Józef Żurek, marszałek Adam Jarubas oraz 
członek Zarządu Województwa Lech Janiszewski podpisali umowy na udzie-
lenie pomocy finansowej w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania 
Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich”. Środki trafią do 107 podmiotów 
z województwa świętokrzyskiego i przeznaczone zostaną na doposażenie szkół  
i przedszkoli w pomoce dydaktyczne.

możliwości korzystania z technologii in-
formacyjnych i komunikacyjnych, roz-
szerzenie procesów doskonalenia na-
uczycieli, pozwalających im na wyko-
rzystywanie nowoczesnych metod na-
uczania w zakresie wszystkich przed-
miotów szkolnych. 

Szacuje się, że całkowite koszty re-
alizacji programu wyniosą ponad 9,5 
mln zł. Środki finansowe na jego re-
alizację będą pochodziły z: budżetu 
województwa (kwota 5 mln zł), Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
(ok. 4 mln), budżetów jednostek samo-
rządu terytorialnego - organów prowa-
dzących jednostki oświatowe (wkład 
własny min. 10% wartości wsparcia – 
ok. 582 tys.), Świętokrzyskiego Kurato-
ra Oświaty i Świętokrzyskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli.

W wyniku oceny formalnej wnio-
sków, jakie trafiły do Urzędu Marszał-
kowskiego, wybrano 100 wniosków 
gmin/szkół (przedszkoli) w zakresie 
udzielenia pomocy rzeczowej, tj. inte-
raktywnego zestawu multimedialnego 
o wartości ok. 20 000 zł oraz 107 gmin/
szkół (przedszkoli) w zakresie udziele-
nia pomocy finansowej w postaci dotacji 
celowej o wartości do 20 000 zł na zakup 
pomocy dydaktycznych. I z tymi ostatni-
mi 2 lipca br. podpisane zostały umowy. 

Wśród beneficjentów programu jest 
również Zespół Szkoły Podstawowej nr 
2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnań-
sku: umowę z marszałkiem wojewódz-
twa podpisali: wójt gminy Zbigniew Za-
gdański oraz dyrektor zespołu – Ma-
rzanna Moćko. W umowie czytamy 
m.in.: „Województwo udziela gminie po-
mocy finansowej w postaci dotacji ce-
lowej w kwocie 20.000 zł na doposaże-
nie Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, 
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku 
w pomoce dydaktyczne, przy czym be-
neficjent wnosi finansowy wkład własny  
w wysokości nie mniejszej niż 2000 zł.” 

Środki mają być wykorzystane do 25 
listopada br.     (Kos.)

Członek Zarządu Woj. Świętokrzyskiego Lech Janiszewski gratuluje dyrektor zespo-
łu szkół w Zagnańsku Marzannie Moćko dotacji na pomoce dydaktyczne. Umowę 
podpisał także wójt Zbigniew Zagdański.

Zebrani podsumowali działalność 
banku w 2008 roku, zatwierdzili spra-
wozdanie finansowe, sprawozdanie rady, 
określili kierunki działania na rok bieżą-
cy i założenia do strategii banku na lata 

Bank Spółdzielczy w Samsonowie  
podsumował działalność

W Zagnańsku, 15 czerwca br., odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku 
Spółdzielczego w Samsonowie – najwyższego organu banku. Obrady poprowa-
dził Henryk Milcarz, poseł na Sejm RP. 

Wiceprezes Zarządu BPS SA w War-
szawie przedstawiła siłę zrzeszenia ban-
ków spółdzielczych i ich pozytywną sytu-
ację, banków w całości z polskim kapita-
łem. Podkreśliła bardzo dobrą działalność 

banku w Samsonowie oraz - co bardzo 
ważne - owocną współpracę banku i sa-
morządu gminnego. Wspomniała o dzia-
łalności prezesa Zarządu Józefa Florka  
w Radzie Zrzeszenia i Komitecie Finan-
sowym BPS SA w Warszawie. 

Wójt gminy powiedział m.in., że 
bank pracuje z dobrym skutkiem, a osią-
gnięty wynik kształtuje rozwój i przy-
ciąga kapitał. Bank udzielając kredytów, 
tworzy nowe miejsca pracy, znaczne 
środki przeznaczał na kulturę i sport.

Fragment obrad - przemawia wiceprezes Aniela Szafran.

do 2012 roku. Dokonano po-
działu nadwyżki bilansowej, 
przeznaczając ją niemal w ca-
łości na zwiększenie funduszy 
banku oraz udzielono absolu-
torium zarządowi. 

W zebraniu udział wzięli 
m.in.: wójt gminy Zbigniew 
Zagdański, wiceprezes Zarzą-
du Banku Polskiej Spółdziel-
czości S.A w Warszawie Anie-
la Szafran oraz dyrektor Od-
działu Operacyjnego BPS SA 
w Kielcach Stanisław Zdyb. 



GAZETA ZAGNAŃSKA6

Uroczystego otwarcia wystawy do-
konała prezes TZS Lidia Putowska, 
która zaprezentowała autorów prac, po 
czym spore grono uczestników spotka-
nia obejrzało eksponowane, na I piętrze 
budynku, dzieła.

Prace Ewy Hajdukiewicz – Nowak, 
to efekt pleneru malarskiego w ub. roku  
w Strawczynie. Realistyczne obrazy wiej-
skich obiektów, krajobrazy świętokrzy-
skie, przyroda, to główne tematy, specja-
lizującej się w akwareli, artystki. Z kolei 
 rzeźby znanego artysty z Zagnańska, 
to przeniesienie na drewno m.in. zna-
nych obiektów regionalnych, np. Huty 
Józefa w Samsonowie, którą to rzeźbę  
p. Krzysztof podarował towarzystwu.

Warto podkreślić, iż na parterze 
obiektu zorganizowano wystawę przed-
miotów związanych z Ziemią Samso-
nowską i jej historią. Obejrzymy tutaj 
m.in. wiekowe przedmioty codziennego 
użytku, jak też unikatowe egzemplarzy 
broni palnej i tzw. białej broni.

W trakcie wernisażu swoje wiersze 
zaprezentowała poetka i malarka Mał-

Wystawę otwiera prezes TZS Lidia Putowska, obok: autorka prac malarskich - Ewa 
Hajdukiewicz - Nowak.

Z inicjatywy Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej

Wystawa w „ośrodku”

Stowarzyszenie Nowych Możliwo-
ści, z siedzibą w miejscowości Umer, już 
po raz trzeci jest realizatorem programu 
stypendiów pomostowych na terenie 
gminy Zagnańsk. Swój program stypen-
dialny adresujemy do zdolnej młodzieży 
mieszkającej na terenie gminy Zagnańsk 
i pochodzącej z rodzin o trudnych wa-
runkach materialnych. Nasz program 
stypendiów pomostowych ułatwi zdoby-
wanie wykształcenia, będzie formował 
postawę nakierowaną na pogłębianie 
wiedzy wśród młodzieży, ale także przy-
czyni się do wyławiania wśród uczestni-
ków talentów. Stowarzyszenie Nowych 
Możliwości prowadząc program stypen-
dialny wierzy, że w niezaprzeczalny spo-
sób pomoże młodzieży i ulży ich rodzi-
com jednocześnie przyczyniając się do 
popularyzacji dobrego nauczania i po-
średnio do rozpropagowanie idei działań 
stowarzyszenia oraz integracji społecz-
ności lokalnej. Roczne stypendium wy-
nosi 5000 zł  i wypłacane będzie w 10 
równych ratach miesięcznych po 500 zł 

każda - od października 2009 r. do lipca 
2010 r. Niezbędne dokumenty do ubie-
gania się o stypendium, tj. wniosek o 
przyznanie stypendium wraz z załączni-
kami oraz regulamin programu stypen-
dialnego w wersji elektronicznej można 
pobrać ze strony internetowej: www.sty-
pendia-pomostowe.pl/segmen2.html

Termin składania kompletnych 
wniosków upływa 14 sierpnia 2009 roku 
o godzinie 1600. Kompletne wnioski, tyl-
ko w wersji papierowej, wraz z orygi-
nalnymi załącznikami, należy składać 
w miejscu zamieszkania członków sto-
warzyszenia, tj. w miejscowości Umer 
pod nr 10a oraz w miejscowości Tum-
lin Dąbrówka pod nr 34, codziennie  
w godzinach: 1600-1800. Dodatkowe in-
formacje można uzyskać pod nr telefo-
nów: 608558067 oraz 509494172.

Do ubiegania się o stypendium 
uprawnieni są maturzyści, którzy ukoń-
czyli szkołę ponadgimnazjalną w 2009 
roku i spełniają warunki określone w re-
gulaminie programu stypendialnego tj.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Nowych Możliwości

Stypendia dla zdolnych
Prezes Stowarzyszenia Nowych Możliwości Robert Kaszuba ogłasza nabór  

wniosków na III edycję programu stypendialnego realizowanego na terenie 
gminy Zagnańsk w ramach II segmentu Programu Stypendiów Pomostowych

a) mieszkają na wsi na terenie gminy 
Zagnańsk, powiat kielecki, woj. święto-
krzyskie,

b) pochodzą z rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o do-
chodzie rodziny w przeliczeniu na osobę 
lub dochodzie osoby uczącej się nie wyż-
szym niż 893 zł netto lub 1021 zł, gdy 
członkiem rodziny jest dziecko legitymu-
jące się orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści lub orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności,

c) osiągnęli na egzaminie maturalnym 
liczbę punktów nie niższą niż 90 wyliczo-
ną wg algorytmu stanowiącego załącznik 
do regulaminu.

O liczbie przyznanych stypendiów 
pomostowych dla młodzieży, mieszkają-
cej na terenie gminy Zagnańsk, zadecy-
duje komisja stypendialna powołana dla 
II segmentu stypendiów pomostowych.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Robert Kaszuba

Program realizowany jest wspólnie  
z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczo-
ści, Polsko-Amerykańską Fundacją Wol-
ności, Fundacją Wspomagania Wsi przy 
współpracy ze stowarzyszeniami:  Brac-
two Świętokrzyskie i  Warszawski Klub 
Przyjaciół Ziemi Kieleckiej. 

Nie tak dawno Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej otrzymało pomieszczenia 
po ośrodku zdrowia w Samsonowie, a już lokal ten zaczyna tętnić życiem kultu-
ralnym: 27 czerwca br. otwarto tutaj wystawę prac: Ewy Hajdukiewicz – Nowak 
(obrazy) oraz Krzysztofa Jana Wesołowskiego (rzeźby).

gorzata Sajkiewicz-Kręt, po czym roz-
począł się wieczór towarzyski. Mówio-

no o przyszłości TZS, o perspektywach 
rozwojowych muzeum, o imprezach to-
warzyszących. Zgodnie stwierdzono, 
że Towarzystwo chętnie zagospodaro-
wałoby cały budynek b. ośrodka zdro-
wia. Mógłby tu powstać np. Klub Senio-
ra, codzienne miejsce spotkań towarzy-
skich, imprez kulturalnych i okoliczno-
ściowych. Kierownictwo TZS ma wy-
stąpić do władz gminy z takim projek-
tem. (Kos.)
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Piłkarze zakończyli rozgrywki

Miło nam poinformować, iż Sam-
son Samsonów, po zajęciu w tabeli swo-
jej grupy II miejsca, awansował do kla-
sy okręgowej.  Nie obyło się, przy oka-
zji, bez pewnego zamieszania: najpierw, 
to Wicher Miedziana Góra świętował 
awans do klasy okręgowej, jednakże od-
wołanie Samsonu Samsonów od meczu  
z Tęczą Gowarczów przyniosło mu wal-
kower i to on – zamiast Wichra - wszedł 
do klasy okręgowej. 

Działacze ŚZPN tak wyjaśniają to za-
mieszanie: - W ostatniej kolejce Samson 
Samsonów świętował awans po zwycię-
stwie z GKS Kluczewsko i jednocze-
snym remisie AZS Politechniki Kiel-

Awans Samsona do klasy okręgowej !
Leśnik w klasie A !

W czerwcu br. zakończyły się rozgrywki piłkarskie, w których nasze dru-
żyny występowały: Skała Tumlin - w klasie okręgowej, Samson Samsonów  
- w klasie A oraz Leśnik Zagnańsk w klasie B.

ce z Wichrem Miedziana Góra. Jednak  
w tym ostatnim spotkaniu w drużynie 
kieleckiej wystąpił nieuprawniony za-
wodnik, co skutkowało przyznaniem 
walkoweru dla Wichra. W tym momen-
cie piłkarze z Miedzianej Góry przesko-
czyli w tabeli Samsona i mieli awans. 
W zaistniałej sytuacji działacze z Sam-
sonowa złożyli odwołanie do Komisji 
Odwoławczej w sprawie jesiennego me-
czu ich drużyny z Tęczą Gowarczów, 
którego sprawa toczyła się w Wydziale 
Gier i została oddalona - Komisja Od-
woławcza, po rozpatrzeniu odwołania  
i przesłuchaniu świadków, zweryfikowa-
ła mecz na korzyść Samsona - a to spo-

wodowało przesunięcie na drugie miej-
sce w tabeli i awans do klasy okręgowej 
- powiedział Arkadiusz Krala, sekre-
tarz ŚZPN. Dzięki odwołaniu, Samson 
wszedł do klasy okręgowej.

Bez problemu natomiast awanso-
wał do klasy A Leśnik Zagnańsk, który  
w I grupie klasy B, w 16 meczach, zdobył 
37 punktów, strzelając 38 i tracąc 16 bra-
mek. Drugi w tabeli, Gród Ćmińsk (który 
również awansował) uzyskał 33 punkty.

Wójt gminy Zagnańsk Zbigniew Za-
gdański, gratuluje zespołom sukcesu, 
dziękując im za skuteczną grę i - przy 
okazji - dobrą promocję gminy.

Dodajmy, że, grająca w klasie okrę-
gowej, Skała Tumlin zajęła wśród 16 
drużyn VI miejsce, uzyskując - w 30 me-
czach - 46 punktów, strzelając 54 i tracąc 
39 bramek. 

Gratulujemy wszystkim naszym dru-
żynom piłkarskim sukcesów i życzymy 
dalszych osiągnięć w nowym sezonie 
2009/2010.

„Wodociągi” eksploatują główne 
ujęcie wody dla Kielc w Zagnańsku, 
stąd pochodzi i tutaj mieszka prezes fir-
my, poseł na Sejm RP Henryk Milcarz, 
z udziałem tego przedsiębiorstwa po-
wstają w gminie duże inwestycje kana-
lizacyjne, z wykorzystaniem środków 
unijnych. To właśnie „Wodociągi Kie-

80 lat „Wodociągów Kieleckich”

Święto wody nad Silnicą
„Wodociągi Kieleckie” - firma bardzo związana z naszą gminą - obchodziły 
80-lecie swego istnienia. Impreza z tej okazji odbyła się 20 czerwca br., podczas 
Dni Kielc, na mostku nad Silnicą. Było to, kolejne już, Święto wody.

Liczne konkursy, z atrakcyjnymi nagro-
dami, skupiły na - i przed sceną - dużo 
dzieci i ich rodziców.

Wieczorem licznych widzów przed 
estradą powitał prezes „Wodociągów”- 
Henryk Milcarz, zapraszając na kon-
cert gwiazdy wieczoru - Dzianiego wraz 
z cygańskim zespołem. Koncert bardzo 

Wśród gości, oglądających występy na mostku nad Silnicą - przewodnicząca Rady Gminy – Justyna Ślewa.

się publiczności podobał, bo wiadomo, 
zabawa jest potrzebna jak woda !

Na święcie widzieliśmy sporo miesz-
kańców Zagnańska m.in. przewodniczą-
cą Rady Gminy Justynę Ślewę, w towa-
rzystwie przewodniczącego Rady Po-
wiatu Tomasza Lato i przedstawicieli 
Starostwa Powiatowego.

Wcześniej prezes „Wodociągów”  
z prezydentem Kielc Wojciechem Lu-
bawskim dokonali otwarcia zdroju 
ulicznego, między ulicami: Małą i Dużą. 
W okresie letnich upałów będzie można 
- w centrum Kielc - wodą z Zagnańska 
ugasić pragnienie.  (Kos.)

leckie” są głównym 
sponsorem różnego 
rodzaju imprez kultu-
ralnych i sportowych 
w naszej gminie.

Święto wody, jak 
przystało na zacną fir-
mę, było bardzo za-
uważalne w kalejdo-
skopie imprez z oka-
zji Dni Kielc. Już od 
godz. 11.00, na scenie 
nad Silnicą,  pojawili 
się soliści i zespoły ar-
tystyczne. Bardzo cie-
pło publiczność przy-
jęła występ młodej 
piosenkarki ze szko-
ły w Tumlinie Marty 
Huk, którą wspiera-
ła duchowo dyrektor 
szkoły Barbara Do-
magała. Na estradzie 
pojawili się tancerze 
ze znanych kieleckich 
szkół: Step by step 
oraz Jump, zespoły: 
Syp Klatka oraz An-
drzej i Przyjaciele, te-
atry: Nadzieje i Strefa. 
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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 041-31-13-007

 0502-253-043
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa   041-311-33-55
Punkt apteczny 0607-073-602
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 PODSTAWOWE
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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Organizatorem wypoczynku było Sto-
warzyszenie Nowych Możliwości. W akcji 
uczestniczyło 20. dzieci z terenu powiatu kie-
leckiego, w tym większość z gminy Zagnańsk. 

Obóz, jak co roku, przygotowano dzieciom 
pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji finan-
sowej. Obozowicze uczestniczyli m.in. w za-
jęciach z jeździectwa, mogli spróbować swo-
ich sił w strzelaniu z łuku, uczyli się grać na 
bębenkach, zwiedzali malownicze i pełne ta-

Wakacyjny obóz w Hotelu „Pod Jaskółką”

Dzieci sprawdziły swoje możliwości
W dniach od 6 do 11 lipca br., w miejscowości Umer, gm. Zagnańsk, w Hotelu 

„Pod Jaskółką”, została zorganizowana (po raz piąty) wakacyjna akcja letnia pod 
nazwą „Obóz Nowych Możliwości - Umer 2009”.

w harmonogram działań stowarzyszenia i bar-
dzo ciepło jest przyjmowana przez społeczność 
lokalną. 

Uczestnictwo w obozie było bezpłatne  
a środki zapewnili organizatorzy wypoczynku. 
Każdy z uczestników obozu otrzymał, na za-
kończenie, nagrodę w postaci sprzętu sporto-
wego i wyprawki do szkoły.

Realizacja tego zamierzenia była możliwa 
dzięki pracy jaką wykonali członkowie stowa-

rzyszeń oraz dzięki środkom pozyskanym od: 
starosty kieleckiego, osób i firm wspierają-
cych, tj: Zdzisławy i Zdzisława Szwed - wła-
ścicieli „Hotelu pod Jaskółką”, spółki DO-
DONI, dostarczającej napoje dla dzieci, Ma-
riusza Gumuły - właściciela piekarni dostar-
czającego pieczywo, Moniki i Mahmouda 
Othman - właścicieli biura projektowego 
„Dom z Klasą”, Edyty i Rafała Krzysiek - 
właścicieli biura projektowego SDF „Pro-
jekt”,  Mirosławy Kusztal-Musiał - właści-
cielki gospodarstwa agroturystycznego „El-
bara”, organizatorki nauki jazdy konno oraz 
Władysława Kowalskiego - organizatora za-
jęć łuczniczych. 

Szczególne podziękowania należą się opie-
kunkom dzieci, tj.: Elżbiecie Więckowskiej, 
Uli Michalskiej oraz Agnieszce Kaszuba za 
trud i okazane dzieciom serce. 

Dotacje z Unii Europejskiej 
wnioski dla firm, gospodarstw agroturystycznych
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jemnic okolice 
gminy Zagnańsk,  
a przede wszyst-
kim dobrze się 
bawili. Każdy 
dzień kończył się 
wspólnym, inte-
gracyjnym ogni-
skiem,  podczas 
którego śpiewa-
ne były szanty 
oraz przedstawia-
ne programy ar-
tystyczne. Gdyby 
nie obóz, więk-
szość tych dzie-
ciaków nie mia-
łoby prawdzi-
wych wakacji. 
Ta forma wypo-
czynku dzieci na 
stałe wpisała się  Uczestnicy obozu z gminy Zagnańsk.


