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Z ekologią  
za pan brat ! 

Zagnańsk najlepszy  
w województwie !

Kilkudziesięciu przedsiębiorców i przedstawicieli instytu-
cji z województwa świętokrzyskiego uczestniczyło, 9 czerw-
ca br., w VII Międzynarodowej Konferencji Środowiskowej 
„Gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”, 
zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego.

- Tematyka właściwego gospodarowania i unieszkodliwiania 
odpadów stanowi aktualnie jeden z istotnych problemów naszej 
działalności - tymi słowami Marek Gos, członek Zarządu Woje-
wództwa rozpoczął spotkanie w Hotelu Kongresowym w Kielcach 
- Dzisiejsza konferencja ma na celu zapoznanie się z aktualnymi 
rozwiązaniami dotyczącymi „polityki odpadowej” i zagadnienia-
mi związanymi z wdrażaniem dyrektyw unijnych w sprawie opa-
kowań i odpadów opakowaniowych. Mam nadzieję, że pomocne 
okażą się doświadczenia naszych zagranicznych prelegentów - 
podkreślił Marek Gos.

Nagrodę dla najbardziej ekologicznej gminy wójtowi Zbigniewo-
wi Zagdańskiemu wręcza Ryszard Żołyniak - prezes Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gratulacje i życzenia sędziwemu Jubilatowi, w imieniu władz 
gminy, składa przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa.

Statuetkę „Euro-Gminy 2009/2010”, w dziedzinie ekologii, 
sekretarzowi gminy Bogdanowi Chabikowi wręcza wojewoda 
świętokrzyski Bożentyna Pałka - Koruba.
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dokończenie ze str. 1

Znaczącym akcentem konferencji 
było wyróżnienie w X edycji Konkur-
su „Na najbardziej ekologiczną gminę 
województwa świętokrzyskiego”, tych 
miejscowości, które najaktywniej zaan-
gażowały się w usuwanie i utylizację 
azbestu oraz wręczenie nagród uczestni-
kom konkursu plastycznego „Szukamy 
rady na odpady”.

wał za to zaszczytne wyróżnienie, pod-
kreślając, iż jest to efekt dobrej współ-
pracy z samorządem gminy, sołtysami, 
a także zaangażowania się pracowników 
Urzędu Gminy w kształtowanie polity-
ki ochrony środowiska. To także coraz 
większe zrozumienie mieszkańców dla 
poszanowania naturalnego środowiska 
człowieka.

Konkurs „Na najbardziej ekologiczną gminę”

25 lipca br.- Dzień Zagnańska

Zagnańsk najlepszy  
w województwie !

Impreza ściągnęła wielu kielczan, 
którzy najpierw skrzętnie skrywali się 
pod parasolami. Wystarczyło jednak, by 
na scenie pojawiły się kandydatki do ty-
tułu Miss Kaniowa, a publiczność skupi-
ła się wokół sceny. 

Na starcie stanęło osiem urodziwych 
panien. Miały one za zadanie oczaro-
wać jurorów oraz publiczność, bowiem  

w tym roku o podziale tytułów decy-
dowały połączone punkty z głosowania 
jury oraz z głosowania sms - ami i ku-
ponami. 

Warto dodać, że I Wicemiss Kaniowa 
została Gabriela Ślewa z Zagnańska.

Wszystkie laureatki dostały zaprosze-
nie do finału Miss Lata, który w tym roku 
odbędzie się 28 sierpnia w Bałtowie. 

Paulina Wójcik z Kielc  
- Miss Kaniowa

„Echo Dnia” zainaugurowało, nad zalewem w Kaniowie, tegoroczne wybo-
ry Miss Lata 2010. W niedzielę, 27 czerwca br., na starcie stanęło 8 dziewczyn. 
Bezkonkurencyjna okazała się kielczanka Paulina Wójcik, która otrzymała aż 
cztery szarfy. Została: Miss Kaniowa, Miss PZMot., Miss Buskowianki i Miss 
Publiczności.

dów. Gmina dysponuje również planem 
usuwania azbestu, systematycznie reali-
zowanym, dzięki wsparciu funduszami 
ochrony środowiska szczebla powiato-
wego i wojewódzkiego.

Podczas spotkania w Hotelu Kon-
gresowym wręczono także nagrody  
i wyróżnienia w szkolnym konkursie 
plastycznym „Szukamy rady na odpa-
dy”. Wyróżnienie otrzymała uczennica 
Szkoły Podstawowej w Tumlinie Ga-
briela Gluza (opiekunka: Halina Gro-
sicka).  (Kos.)

Nagroda dla Gabrieli Gluzy ze Szkoły Podstawowej w Tumlinie.
Miło nam poinformować, iż gmina 

Zagnańsk zajęła w tym konkursie I 
miejsce w województwie świętokrzy-
skim, zdobywając nagrodę pieniężną 
wysokości 80 tys. zł. Nagrodę odebrał, 
z rąk członka Zarządu Woj. Świętokrzy-
skiego Marka Gosa, wójt naszej gminy 
Zbigniew Zagdański, który podzięko-

ulegających biodegradacji (2008 
r.) oraz II miejsce za działalność na 
rzecz ochrony środowiska (2009 r.). 
W przyjętym przez Radę Gminy „Planie 
gospodarki odpadami” założono mini-
malizację ilości odpadów powstających 
na terenie gminy oraz doskonalenie sys-
temu odzysku i unieszkodliwiania odpa-

Jak co roku, w lipcu odbywa się 
Święto Gminy – Dzień Zagnań-
ska. Atrakcją tego dnia będzie 
występ zespołu PAPAD (daw-
ny Papa Dance). Warto sobie 
zarezerwować popołudnie tego 
dnia. Zespół PAPAD, to dobra 
grupa  i warto jej posłuchać.

Zapraszamy  
nad zalew  

w Borowej Górze

Przez dwa ostatnie dni lipca  
(30 -31) oraz 1 sierpnia br. trwać 
będzie - na boisku leśnym w Za-
gnańsku - Turniej Piłki Nożnej  
o Puchar Wójta Gminy. Uczestni-
kami rozgrywek mogą być osoby 
od 16 do 100 roku życia.

Zapisy: Hala GOKSiR w Za-
gnańsku, tel.: 311-31-77 lub 692-
256-174. Spotkanie organizacyjne: 
28 lipca br. o godz.: 20.15 w hali 
sportowej. Zapraszamy zespoły 
6-osobowe, które rozegrają mecze 
na połowie boiska.

Zaproszenie  
do turnieju piłki nożnejGmina Za-

gnańsk, jako jed-
na z nielicznych 
w województwie, 
jest zwodociągo-
wana w całości,  
a stopień gazyfi-
kacji wynosi po-
nad 75 %. Prawie 
połowa mieszkań-
ców dysponuje 
także kanalizacją. 
Aspekty te mają 
wpływ na ochro-
nę środowiska  
a także na wize-
runek gminy eko-
logicznej. Gmina 
w tej dziedzinie 
zdobyła wiele na-
gród i wyróżnień,  
w tym I miej-
sce w programie 
z a g o s p o d a r o -
wania odpadów 
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Uroczystość z udziałem ks. bp. Kazimierza Gurdy

Uroczystość zgromadziła setki wier-
nych, którzy przyszli złożyć swojemu 
Księdzu gratulacje i życzenia z okazji 
tak doniosłego jubileuszu. W okoliczno-
ściowej homilii, ks. bp. K. Gurda przy-
pomniał kapłańską drogę ks. probosz-
cza: urodził się u podnóża Tatr, w Ka-
sinie Wielkiej, gdzie ukończył szkołę 
podstawową. Już od młodych lat poczuł  
w sobie powołanie do służby kapłań-
skiej i dlatego wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Kielcach. Tutaj, w 1960 
r. otrzymał święcenia kapłańskie od ów-
czesnego ordynariusza Diecezji Kielec-
kiej ks. bp. Czesława Kaczmarka. 

– To były trudne czasy dla kleru - 
mówił ks. bp. K. Gurda - czasy prześla-
dowań księży przez komunistyczne wła-
dze. W takich warunkach przyszło nieść 
słowo boże także ks. Stanisławowi.

Od 1975 roku, ks. Stanisław, jako 
wikary parafii tumlińskiej, rozpoczął or-
ganizować wspólnotę kościelną w Sam-
sonowie, najpierw w niewielkiej kapli-
cy, później w obecnym kościele, który 
powstał w Jego inicjatywy, przy wielkim 
wsparciu parafian.

- 28 grudnia 1981 roku, ks. Stanisław 
został proboszczem parafii rzymsko  
– katolickiej p.w. Wniebowzięcia  NMP 
w Samsonowie, 

- 23.11.2008 r., w tej miejscowości 
odbyła się uroczystość Chrystusa Kró-
la - konsekracja kościoła jako jeden  
z najbardziej uroczystych aktów litur-
gicznych. 

Ks. bp. Kazimierz Gurda przekazał 
Jubilatowi serdeczne podziękowania za 

jego długoletnią posługę pasterską, za 
oddanie w ofierze całego swojego życia 
Bogu i parafianom. Złożył Mu także ży-
czenia dalszych sukcesów kapłańskich.

Po mszy św., na całej długości ko-
ścioła, ustawiła się kolejka wiernych 
z kwiatami i symbolicznymi prezenta-
mi: życzenia i gratulacje złożyli swoje-
mu Pasterzowi m.in.: strażacy, młodzież 
szkolna, przedstawiciele organizacji ko-
ścielnych, a nawet słynny bramkarz re-
prezentacji Polski a obecnie jednego  
z najlepszych klubów piłkarskich świa-
ta – Realu Madryt – Jerzy Dudek z ro-
dziną (żona pochodzi z parafii Samso-
nów). Słynny piłkarz wcześniej służył 
do mszy, czytając listy z ewangelii.

W imieniu władz gminy gratulacje 
i życzenia złożyli Jubilatowi: przewod-
nicząca Rady Gminy Justyna Ślewa 
oraz kierownik Referatu Organizacyjne-
go i Spraw Obywatelskich UG – Zenon 
Więckowski. 

W związku z jubileuszem pięknej 
pracy duszpasterskiej ks. Stanisława 
Świerka, 4 lipca br. w rodzinnej miejsco-
wości Księdza, Kasinie Wielkiej odbyła 
się uroczysta msza św. z udziałem Jego 

50-lecie święceń kapłańskich  
ks. Stanisława Świerka

Niecodzienna uroczystość kościelna miała miejsce 11 czerwca br. w kościele 
parafialnym w Samsonowie Piechotnych: 50-lecie święceń kapłańskich obcho-
dził tutaj ks. proboszcz Stanisław Świerk. Z tej okazji, w intencji kościoła oraz 
jego żarliwego Sługi, uroczystą mszę św. odprawił ks. biskup Kazimierz Gurda 
wraz z księżmi – przyjaciółmi Jubilata.

Uprzejmie informuję, że w siedzibie 
tutejszego Urzędu (tablica ogłoszeń) został 
wywieszony wykaz informujący o prze-
znaczeniu do sprzedaży, w drodze prze-
targu nieograniczonego – licytacji, nieru-
chomości niezabudowanych, położonych  
w obrębie geodezyjnym Zagnańsk, gm. Za-
gnańsk, oznaczonymi numerami ewiden-
cyjnymi: 302/3, 302/4 302/5 302/6 302/7, 
302/8, 302/9, 302/10, 302/11, 302/12.

Wykaz podaje się do publicznej wia-
domości na okres 21 dni, licząc od daty 
wywieszenia wykazu, tj. od 5 do 26 lip-
ca 2010 r.

Sekretarz Gminy – Bogdan Chabik

Komunikat  
Urzędu Gminy

koleżanek i kolegów z klasy maturalnej, 
mieszkańców oraz rodziny. 

O miłą niespodziankę dla Jubilata 
postarali się parafianie z naszej gminy, 
którzy, z gospodarzami gminy: Zbignie-
wem Zagdańskim oraz Justyną Ślewą, 
autokarem, wybrali się tego dnia do Ka-
siny Wielkiej. Tutaj, podczas mszy św. 
wójt pogratulował Księdzu wspaniałego 
Jubileuszu oraz podziękował rodzinie  
i miejscowym mieszkańcom urodzenia 
i wychowania tak wspaniałego człowie-
ka, który spełnia teraz posługę pasterską 
u nas – w kościele w Samsonowie. Po-
tem było przyjęcie u strażaków z OSP 
oraz toasty za zdrowie sędziwego Jubi-
lata. (Kos.)

Gratulacje i życzenia ks. S. Świerkowi złożył także słynny piłkarz Jerzy Dudek z rodziną.

Pamiątkowa fotografia delegacji z Zagnańska, z ks. proboszczem, w jego rodzinnej 
Kasinie Wielkiej.
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VI edycja plebiscytu „Euro-Gmina”

Z ekologią za pan brat !
W sali koncertowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, w czerwcu br., poznaliśmy laureatów plebiscytu na 

najlepszą jednostkę samorządu terytorialnego „Euro - Gmina”2009/2010. 
Włodarze świętokrzyskich gmin  

i powiatów, które wykazały się najcie-
kawszymi inicjatywami oraz bogatym 
dorobkiem z różnych dziedzin, uhono-
rowani zostali statuetkami. Honorowy 
patronat nad imprezą objął marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Adam 
Jarubas (w imieniu którego nagrody 
wręczył członek Zarządu Wojewódz-
twa Marek Gos) oraz wojewoda świę-
tokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba. 
Gościem uroczystej gali był przewodni-
czący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk. 

Plebiscyt „Euro - Gmina” to corocz-
ne podsumowanie dokonań najlepszych 
gmin województwa świętokrzyskiego. 
Laureatów konkursu wyłania Kapituła, 
w skład której wchodzą, poza marszał-

kiem i wojewodą, przedstawiciele orga-
nizacji samorządowych. Przyznają na-
grody główne i wyróżnienia. 

Miło nam poinformować, iż gmi-
na Zagnańsk została w tym plebiscy-
cie uznana za Gminę Ekologiczną 
2009/2010 Roku. Statuetkę oraz dy-
plom, w imieniu wójta, odebrał, z rąk 
przewodniczącego Sejmiku oraz woje-
wody świętokrzyskiego, sekretarz gmi-
ny Bogdan Chabik.

Dziękując Kapitule za to wyróżnie-
nie gminy, sekretarz stwierdził m.in.,  
iż sukces ten jest zasługą wielu ludzi: 
pracowników Urzędu Gminy, którzy 
potrafią pisać dobre projekty o wspar-
cie unijne gminnych inwestycji, Rady 
Gminy, która wspiera poczynania wójta 
w tym zakresie oraz mieszkańców, któ-
rzy pomagają wcielać w życie projekty 
z udziałem środków Unii Europejskiej. 
Dzięki temu gmina notuje coraz większe 
sukcesy w ochronie naturalnego środo-
wiska.

W uzasadnieniu tego wyróżnienia, 
prowadzący imprezę stwierdzili m.in.: 

„Priorytetem gminy jest podtrzymy-
wanie działań w zakresie m.in.: ochrony 
wód, przyrody i powietrza w celu przeka-
zania środowiska naturalnego następnym 
pokoleniom w nienaruszonym stanie. 60 

procent terenów gminnych stanowią lasy, 
wchodzące w skład Puszczy Świętokrzy-
skiej, prowadzą przez nie ścieżki rowe-
rowe. Trzy zbiorniki wodne: w Kanio-
wie, Zachełmiu i Umrze stanowią ide-
alne miejsce do pływania kajakami oraz 
żaglówkami. Gmina, co roku, przezna-
cza środki na zarybianie zbiorników, np.  
w 2009 r. zakupiono 910 kg narybku.

Ostatnio gmina została rozsławiona 
przez odkrycia, których dokonali pale-
ontolodzy i geolodzy, znajdując najstar-
sze na Ziemi ślady czworonożnych istot 
– tetrapodów.

Gmina jest w 100 % zwodociągowa-
na, w 75 % zgazyfikowana oraz w 40 % 
skanalizowana. Powyższe aspekty mają 
wpływ na poprawę ochrony środowiska 
na terenie gminy a także na jej wizeru-
nek jako gminy ekologicznej.

Gmina, w ramach programu z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woj. 
Świętokrzyskiego na lata: 2007 – 2013, 
złożyła wniosek, pod nazwą: „Podnie-
sienie atrakcyjności gminy Zagnańsk 
poprzez kompleksowe zagospodarowa-
nie terenu przy obiektach atrakcyjnie tu-
rystycznie wokół Dęba „Bartka” i zna-
leziska geologicznego w Zachełmiu, na 
kwotę 12 mln złotych.

Jerzy Kosowski

Tomek to wybitnie utalentowany 
uczeń, o umyśle wyjątkowym, zarówno 
humanistycznym, jak też i matematycz-
no-fizycznym. Świadczą o tym liczne 
zwycięstwa i czołowe miejsca w konkur-
sach na różnych szczeblach, m.in. woje-
wódzkim i ogólnokrajowym. Wystarczy 
podać, iż w minionym roku szkolnym 
został laureatem: VIII Konkursu Fizycz-
nego, II Olimpiady Wiedzy Ekologicz-
nej, finalistą VII Konkursu Geograficz-
nego oraz VIII Konkursu Języka Angiel-
skiego, zajął II miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie o Życiu i Twórczości F. 
Chopina, uczestniczył także w VII Kon-
kursie Matematycznym, uzyskał  naj-
wyższy wynik na egzaminie zewnętrz-
nym z części humanistycznej i matema-
tyczno-przyrodniczej.

Tomkowi gratulujemy tych sukce-
sów i życzymy kolejnych, na wyższym 
etapie edukacji.

Nagroda  
im. Stanisława 

Kubickiego  
za szczególne 
osiągnięcia  
dla Tomka 

Dudkowskiego
Tomasz Dudkowski - uczeń kl. III B Gim-
nazjum w Zagnańsku - został, w roku 
szkolnym 2009/2010, laureatem nagrody  
im. Stanisława Kubickiego za szczegól-
ne osiągnięcia w nauce.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Zagnańsku dzięki współfinansowa-
niu przez Unię Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, od 
01.01.2010 do 31.12.2010 realizuje pro-
jekt systemowy „Pomoc w aktywności za-
wodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym w 
Gminie Zagnańsk”  skierowany do miesz-
kańców Gminy. Projekt spójny jest z wy-
tycznymi:

 Priorytet  VII Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.1  Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji, Pod-
działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej.

Za wykonanie projektu odpowiedzial-
ny jest Kierownik Ośrodka, Pani Elżbieta 
Korus, która na potrzeby projektu powołała 
zespół projektowy. W skład zespołu wcho-
dzą: Kierownik projektu-Elżbieta Korus, 
Koordynator- Justyna Goliat, główny księ-
gowy - Anna Piwowarczyk oraz pracow-
nicy socjalni i specjaliści pracy socjalnej 
bezpośrednio realizujący kontrakty socjal-
ne: Agata Sykulska, Marlena Wiśniewska.

„Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu  
osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym  

w Gminie Zagnańsk”
Beneficjentami Ostatecznymi projek-

tu będzie grupa 10 osób bezrobotnych oraz 
nieaktywnych zawodowo, zamieszkują-
cych Gminę Zagnańsk.

Celem głównym projektu jest: 
• Zmiana postawy życiowej oraz akty-

wizacja zawodowa osób objętych kontrak-
tami socjalnymi w ramach projektu.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
1. Nabycie umiejętności społecznych,
2. Podniesienie kwalifikacji zawodo-

wych,
3. Zwiększenie samooceny,
4. Poprawienie sytuacji społeczno-ma-

terialnej.
Gmina Zagnańsk/Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej urzeczywistniając cel 
projektu tworzy niezbędne warunki do 
uczestniczenia w kursach zawodowych, 
warsztatach umiejętności społecznych, 
indywidualnych konsultacjach. Osoby za-
kwalifikowane do uczestniczenia zostaną 
objęte kontraktem socjalnym oraz zasiłka-
mi. 

Całkowity koszt projektu: 181 033,00
Elżbieta Korus
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Walne Zebranie LGD „Dorzecze Bobrzy” 

„Bobry” rozdane !

Święto Chleba w Tokarni

Tadeusz Zawrzykraj z Kaniowa zakupił na święcie w Tokarni 
zdrowy, wiejski chleb.

Już po raz drugi w historii, 13 czerwca, w Parku Etnograficznym w Tokar-
ni odbyło się II Świętokrzyskie Święto Chleba. Celem imprezy jest zaprezento-
wanie publiczności procesów powstawania chleba oraz zmian, jakie zachodziły 
w sposobie jego przygotowania i wypieku na przestrzeni wieków.

Patronat honorowy nad imprezą ob-
jął marszałek województwa Adam Ja-
rubas i prezes Rzemieślników i Przed-
siębiorców w Kielcach Krzysztof Or-
kisz. Pieczę organizacyjna sprawował 
prezes Cechu Rzemieślników i Przedsię-
biorców Branży Spożywczej w Kielcach 
Józef Telecki.

Na święcie spotkaliśmy kilku miesz-
kańców z naszej gminy, m.in. Tadeusza 
Zawrzykraja z małżonką oraz znajo-
mymi z Kaniowa - Ewą i Andrzejem 
Michta. Pan Tadeusz powiedział m.in.: 
- To bardzo dobry pomysł z tym świę-
tem, wiemy przecież jak wielką wagę  
w każdym, domowym menu przywiązu-
je się do chleba, jest on podstawowym 
artykułem żywnościowym. Warto po-
znać tajniki wypieku i promować pie-
czywo bez polepszaczy, bo to przecież 
chemia. Szkoda, że z naszej gminy nie 
ma tutaj piekarzy. Tokarnia, to możli-
wość promocji dla swojej produkcji.

Program impre-
zy był bardzo bo-
gaty. W samo po-
łudnie odbyła się 
msza święta, póź-
niej na mieszkań-
ców regionu oraz 
turystów czeka-
li najlepsi piekarze 
i cukiernicy regio-
nu świętokrzyskie-
go. Na specjalnych 
stoiskach zaprezen-
towali swoje wyro-
by, które wszyscy 
chętni mogli póź-
niej skosztować. 

Informację z działalności zarządu zło-
żył prezes zarządu stowarzyszenia Jaro-
sław Wałek: organizacja otrzymała nowe 
pomieszczenia w byłej plebanii w Mie-
dzianej Górze, co przyczyni się, zapewne, 
do jej stabilnego działania. W ocenianym 
okresie LGD skupiła się m.in. na promo-
waniu gmin wchodzących w skład stowa-
rzyszenia, uczestnicząc w licznych tar-
gach: 

 - na XVI Międzynarodowych Tar-
gach Regiony Turystyczne „Na styku kul-
tur 2020” w Łodzi promowano atrakcje 
turystyczne i walory krajoznawcze nasze-
go regionu poprzez prezentacje i rozda-
wanie materiałów promocyjnych (folde-
ry, mapki z trasami rowerowymi, wykaz 
bazy noclegowej, pocztówki), prezentację 
prac rodzimych artystów ludowych oraz 
młodzieży szkolnej, 

- na Międzynarodowych Targach Tu-
rystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGRO 
TRAVEL” w Kielcach, gdzie zorgani-
zowano stoisko LGD z materiałami pro-
mocyjnymi naszych gmin a także stoiska 
„Karczma” i „Jarmark”. Ze swoją ofer-
tą wystąpiło Centrum Kultury i Sportu  
w Strawczynie. Przez całe targi swoje 
prace prezentował artysta rzeźbiarz z Za-
gnańska – Krzysztof Wesołowski, a na 
stoisku „Karczma” miód z własnej pasie-
ki i wyroby z wosku pszczelego oferował 
Zygmunt Wałęka z gm. Zagnańsk. Atrak-
cją stoisk był Zbój „Madej” (Czesław Na-
porowski z gm. Miedziana Góra). Do wy-
stępów przygotowane były zespoły lu-

dowe, m.in. „Jagienki”  
z Oblęgorka, ale żałoba, 
w związku z katastrofą  
w Smoleńsku, sprawiła, 
że występy odwołano.

Prezes poinformo-
wał także o zrealizowa-
nych projektach unij-
nych (m.in. nauce języ-
ka angielskiego i kursie 
przewodników PTTK) 
oraz o przygotowaniu 
kolejnych ofert projek-
tów unijnych.

Zebranie przyjęło 

codzienne propozycje dla klientów (m.in. 
wycieczki terenowe quadami, strzelanie  
z broni pneumatycznej, opieka nad dzieć-
mi w czasie wycieczek rodziców itp.)

- w kategorii najlepszy produkt tury-
styczny:

- Czesław Naporowski – za stworze-
nie nietuzinkowej postaci Zbója „Made-

Tylko 32 członków Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” (na 82) 
przybyło 23 czerwca do remizy OSP w Miedzianej Górze na swoje Walne Ze-
branie Członków Stowarzyszenia. Aby decyzje tego forum były prawomocne, 
zebranie odbyło się w II terminie.

sprawozdanie finansowe zarządu za rok 
2009 oraz uchwałę w sprawie pokrycia 
niewielkiej straty finansowej w 2009 r., 
wynikającej z zapłacenia odsetek od kre-
dytu niezbędnego dla funkcjonowania or-
ganizacji.

Przewodnicząca kapituły Konkursu 
„Nagrody Bobra” Justyna Ślewa przed-
stawiła tegorocznych laureatów konkur-
su. I tak:

- w kategorii: najlepsza usługa nagro-
dy przyznano: 

- Stanisławowi Moćko z Oblęgorka 
– kowalstwo artystyczne m.in. za dobrą 
współpracę z LGD i eksponowanie swo-
ich prac na targowych stoiskach „Dorze-
cza Bobrzy”,

- Gospodarstwu Agroturystycznemu 
„Agroklub” Moniki Wojtali i Zbignie-
wa Ciska z Kontrewersu – za atrakcyj-
ną ofertę agroturystyczną, bogatą w nie-

ja” („Jeto”) i popularyzację walorów tu-
rystycznych gmin i regionu,

- w kat. osoba niezwykła: 
- Maria Niciejewska z gm. Zagnańsk 

– artystka plastyk, hafciarka – za prezen-
towanie swoich prac na licznych impre-
zach promujących nasze gminy,

- w kat. podmiotów wyróżniających 
się dobrą współpracą z LGD i promującą 
jej działalność:

- Gminna Biblioteka Publiczna  
w Piekoszowie - m.in. za zorganizowanie 
kina studyjnego i licznych imprez promu-
jących czytelnictwo.

Wręczenie nagród przewidziano na 
znaczących imprezach gminnych.

W dyskusji podkreślano (Jan Szustak 
z Miedzianej Góry), coraz lepszą pracę za-
rządu LGD, który uporał się z dotychcza-
sowymi niedociągnięciami i wyprowadził 
działalność LGD „na prostą”.       (KOS.)

Delegacja gminy Zagnańsk na walnym zebraniu LGD.
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- W mediach faktycznie pojawiły się in-
formacje, że wniosek został odrzucony, że 
był źle przygotowany, co absolutnie nie jest 
prawdą. Zarówno sam wniosek jak i studium 
wykonalności projektu zagospodarowania 
terenu w rejonie Dęba Bartka i kopalni Za-
chełmie opracowany został przez wyspecja-
lizowaną firmę konsultingową. Dokumenta-
cja została dobrze przygotowana stosownie 
do treści regulaminu konkursu ogłoszonego 
przez Zarząd Województwa Świętokrzyskie-
go a zakres przedmiotowy projektu zgod-
ny jest z „Podręcznikiem kwalifikowalności 
wydatków objętych dofinansowaniem w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2007-2013”.  Wniosek przeszedł pozytywną 
ocenę formalną oraz ocenę merytoryczno – 
techniczną bez żadnych uwag. Kolejnym po-
twierdzeniem tego, że wniosek został dobrze 
przygotowany jest umieszczenie go na liście 
rezerwowej do dofinansowania bez potrzeby 
wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian.

- Były też zarzuty, że projekt jest duży, 
że zawiera wydatki na infrastrukturę.

- A jaki ten projekt miał być? Przecież 
ślady tetrapoda odkryto w dawnej kopalni 
kamienia, gdzie nie ma żadnej infrastruktury 
nawet drogi dojazdowej, nawet choćby jed-
nego miejsca parkingowego. Gdyby to była 
kopalnia złota być może sama w sobie sta-
nowiłaby atrakcję turystyczną, tymczasem tu 
trzeba stworzyć produkt turystyczny od pod-
staw, od zera. To, niestety, kosztuje. Szacu-
nek kosztów prac ujętych w projekcie i tak 
został opracowany na minimalnym pozio-
mie. Ze strony mediów jak i tych, którzy do 
kopalni Zachełmie już dzisiaj przyjeżdżają 
najwięcej krytyki jest o to, że nie ma tam po-
rządnej drogi, nie można zaparkować pojaz-
du, i to między innymi wzięliśmy pod uwa-
gę przygotowując projekt zagospodarowa-
nia tego miejsca. Powiedzmy sobie szczerze, 
dzisiaj w dobie samochodu trudno w ogóle 
mówić o atrakcji turystycznej bez dojazdu  
i miejsc do parkowania. To jest podstawa.

- A czy nie można zbudować drogi  
i parkingu z innych środków?

- Nie, nie można bo ostatni konkurs na 
projekty drogowe, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego, został zamknię-
ty co najmniej rok temu a więc wtedy, gdy 
nie było jeszcze informacji o odkryciu w Za-
chełmiu, gmina z tych pieniędzy dostała do-
finansowanie, ale na inne projekty drogowe. 
Kolejne nabory będą już w następnym okre-
sie finansowania czyli po roku 2013 bowiem 
alokacja środków przeznaczonych w okresie 
finansowym 2007 – 2013 została w całości 
rozdysponowana.

- Decyzja Zarządu Województwa była 
dużym zaskoczeniem. Wielokrotnie sły-
szeliśmy deklaracje i opinie władz regionu 
świętokrzyskiego, że tak wielkie odkrycie 
należy wykorzystać dla rozwoju turystyki.

- Tak, faktycznie bezpośrednio po ogło-
szeniu sensacyjnego odkrycia, ale też póź-

niej w trakcie wielu spotkań, konferencji 
prasowych władze województwa deklarowa-
ły wsparcie działań gminy zmierzających do 
uczynienia z kopalni Zachełmie prawdziwej 
perełki turystycznej regionu świętokrzyskie-
go a tymczasem taka decyzja. Podobnie z za-
gospodarowaniem otoczenia Dęba Bartka, 
którego w sezonie odwiedza 20 -25 autoka-
rowych wycieczek dziennie.

Chcę przy tej okazji dodać, że mimo po-
wszechnej euforii i wielu deklaracji wcale nie 
myśleliśmy, że będzie łatwo o pieniądze. Za-
kres naszego projektu przedstawiliśmy Panu 
Marszałkowi zanim został ostatecznie złożo-
ny. Przed rozstrzygnięciem konkursu odby-
liśmy wiele spotkań z Panem Marszałkiem, 
członkami Zarządu Województwa z prośbą  
o poparcie wniosku spotykając się z przy-
chylnością i deklaracją pomocy. Rozmawia-
liśmy z radnymi Sejmiku, związanymi z na-
szym terenem, prosząc o zainteresowanie  
i wsparcie. Wiem również, że takie działania 
podejmowali niektórzy mieszkańcy gminy 
spotykając się z przedstawicielami samorzą-
du województwa.

- A może należało przygotować od-
dzielny wniosek w sprawie Bartka, na 
stronie internetowej były nawet takie kry-
tyczne uwagi, że niepotrzebnie połączono 
te dwie atrakcje w jednym projekcie.

- Decyzja Zarządu Województwa po-
kazuje, że nie miało to żadnego znaczenia. 
Wiedząc, że z uwagi na dużą ilość chęt-
nych na pieniądze w tym konkursie  nie 
ma szans by gmina otrzymała wsparcie na 
dwa projekty, przygotowaliśmy jeden wnio-
sek co w żaden sposób nie naruszało zasad 
określonych w regulaminie tego konkur-
su. Zarówno przed złożeniem wniosku jak  
i w czasie już po jego złożeniu wspólnie  
z przewodniczącą Rady Gminy odbyliśmy 
szereg spotkań z Marszałkiem wojewódz-
twa oraz członkami Zarządu Wojewódz-
twa, prezentując nasz wniosek i nigdy nie 
było uwag do jego zakresu i treści. Władze 
województwa mogły także podjąć decyzję  
o wsparciu części tego projektu – na zago-
spodarowanie terenu wokół Bartka wystar-
czy niewiele ponad 1 mln zł, ale i w tym za-
kresie nie było takiej woli.

- A może należało się odwołać od decy-
zji nieprzyznającej nam dotacji?

- Niestety, takiej możliwości gmina nie 
ma. Zgodnie z § 5 „ Regulaminu dwuetapo-
wego konkursu zamkniętego nr 2.3.3 Dzia-
łania 2.3 Promocja gospodarcza i turystycz-
na regionu” protest może być wniesiony wy-
łącznie w przypadku „negatywnego rozpa-
trzenia wniosku o dofinansowanie” (odrzu-
cenia projektu). Ponieważ nasz wniosek nie 
został odrzucony, nie możemy skorzystać  
z procedury odwoławczej. Zgodnie z § 5 ust. 
3 „regulaminu” brak wystarczającej ilości 
środków na dofinansowanie danego projek-
tu, gdy uzyskał on pozytywną ocenę formal-
ną i merytoryczną, nie jest negatywnym roz-
patrzeniem wniosku.

- Jak Pan sądzi, jakie będą dalsze losy 
zagospodarowania tych ważnych obiek-
tów turystycznych w naszej gminie?

- Ja mam jednak ciągle nadzieję, że z li-
sty rezerwowej nasz wniosek, jeżeli nie w ca-
łości, to chociaż w części, zostanie dofinan-
sowany. Często się zdarza, że projekty, ujęte 
na liście podstawowej, okażą się - w wyniku 
przetargu - tańsze niż pierwotnie zakładano  
i z listy rezerwowej wchodzą następne przed-
sięwzięcia – a nasz projekt jest na pierwszym 
miejscu tej listy – jest zatem duża szansa. 

Domyślam się jednak, że, zadając to py-
tanie, oczekuje Pan Redaktor ode mnie odpo-
wiedzi jakie są perspektywy na zagospodaro-
wanie tych ważnych miejsc w gminie nieza-
leżnie od obecnych problemów związanych 
z dofinansowaniem. Zdecydowanie uważam, 
że obie wymienione tu atrakcje turystyczne 
zasługują na właściwą oprawę, dlatego - nie-
zależnie od decyzji władz samorządu woje-
wództwa - kontynuujemy prace projektowe 
niezbędne do przeprowadzenia prac zapew-
niających bezpieczeństwo Dęba Bartka (do-
datkowe podpory, modernizacja instalacji 
odgromowej) oraz prac dotyczących zago-
spodarowania turystycznego terenu otaczają-
cego „króla drzew”. Trwają także prace pro-
jektowe dotyczące budowy parkingu oraz 
drogi dojazdowej do kopalni Zachełmie. 

Decyzja w sprawie ewentualnego uru-
chomienia kolejnego procesu projektowego, 
dotyczącego utworzenia w rejonie kopalni 
parku paleontologicznego, zostanie podjęta 
po spotkaniu z Marszałkiem Województwa 
planowanym jeszcze w lipcu. W najbliższym 
czasie zostaną także podjęte rozmowy z Re-
gionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Kielcach w sprawie zakresu prac koniecz-
nych i możliwych do wykonania wewnątrz 
wyrobiska w związku z planowanym utwo-
rzeniem tam rezerwatu geologicznego.

- Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Kosowski

To nie jest tak, jak wielu myśli...
Rozmowa z wójtem gminy Zagnańsk – Zbigniewem Zagdańskim

- Ostatnio w mediach pojawiły się artykuły, jakoby wniosek o dofinansowanie zagospoda-
rowania głównych atrakcji gminy i regionu: Dęba Bartka oraz kopalni Zachełmie, gdzie od-
kryto tropy słynnego już tetrapoda, został przez Urząd Marszałkowski odrzucony, choć wcze-
śniej władze regionu świętokrzyskiego obiecywały pomoc w zagospodarowaniu i udostępnie-
niu turystom tych zabytków przyrodniczych. Jaka jest prawda o tych przedsięwzięciach ?

Makulatura, szkło, plastik i złom będą 
odbierane w następujących sołectwa i ter-
minach:

Bartków, Belno, Chrusty, Gruszka, 
Kajetanów, Jaworze, Lekomin, Zacheł-
mie i Zagnańsk:

- w II i III kwartale – w każdą drugą śro-
dę miesiąca kalendarzowego, w IV kwarta-
le - 15 grudnia br.:

Długojów, Janaszów, Kaniów, Koło-
mań, Samsonów, Szałas, Tumlin, Umer:

- w II i III kwartale – w każdy drugi pią-
tek miesiąca kalendarzowego, w IV kwarta-
le -17 grudnia br.

Odpady należy wystawić do godz.: 8.00 
przed posesjami w sposób nie powodujący 
zakłóceń w ruchu pieszym i kołowym. Od-
pady wystawione w innym terminie i czasie 
nie będą odbierane.

Uwaga, wójt gminy apeluje o segrego-
wanie odpadów (takich jak podano wy-
żej) we własnych gospodarstwach. Będą 
one odbierane bezpłatnie, zgodnie z po-
wyższym harmonogramem.

Ekologia

Harmonogram odbioru 
odpadów segregowanych
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Spadły: Lubrzanka, Skała i Samson

Z sesji Rady Gminy

Nasi kopią gorzej !

Gmina pomoże powodzianom
Wyższe diety dla sołtysów

Lubrzanka spadła, w tym sezonie, do 
IV ligi, zajmując w tabeli III ligi ŚZPN 
16 miejsce (na 18 drużyn) z 25 punktami, 
gdy lider - Puszcza Niepołomicka zgro-
madziła ich ...70 ! Nasi piłkarze strzelili 

Kiedy po sezonie piłkarskim 2007/2008 Lubrzanka Kajetanów awansowała, po 
raz pierwszy w historii, do III ligi piłkarskich rozgrywek w świętokrzyskim okręgu 
piłki nożnej, cieszyliśmy się bardzo, podkreślając, że jest to jedyny klub gminny w 
regionie, który dostąpił tego zaszczytu. Podkreślaliśmy jednak wtedy, że trzeba ol-
brzymiego wysiłku, dużo większych pieniędzy (czyt. sponsorów) i determinacji, by 
utrzymać się na tym poziomie rozgrywek. I wykrakaliśmy...

tylko 28 bramek, tracąc...87, a więc naj-
więcej z drużyn w tej grupie. 

Mówi się trudno i...gra się dalej, tyle, 
że znowu w IV lidze. Oby tylko nasze dru-
żyny utrzymały się w tej lidze...

Dołuje gminna piłka nożna także  
w klasie okręgowej: Skała Tumlin oraz 
Samson Samsonów zajęły w tabeli grupy 
II - 14 i 15 miejsce i pożegnały się z roz-
grywkami w tej klasie. Od jesieni znowu 
zagrają w A klasie. Honor zagnańskiej 
piłki nożnej uratowała Sparta Zagnańsk, 
która w grupie I klasy A zajęła III miej-
sce, ustępując tylko Sokołowi Rykoszyn  
i Astrze Piekoszów. Te dwie drużyny 
awansowały do klasy okręgowej. 

Mamy nadzieję, że kibice nie odwrócą 
się od zespołów, które spadły do niższych 
klas. Jak mawiał Jan Ciszewski, „piłka 
jest okrągła a bramki są dwie”, może  
w przyszłym sezonie będzie lepiej..?

Obrady otworzyła przewodnicząca rady 
Justyna Ślewa, witając uczestników sesji,  
z wójtem Zbigniewem Zagdańskim. Rad-
ni przyjęli porządek obrad, po czym przeszli 
do jego realizacji. Na wstępie wójt złożył 
informację o swojej pracy między sesjami. 
M.in.: w centrum Exbudu odebrał nagrodę 
w konkursie „Na najbardziej ekologiczną 
gminę” oraz nagrodę w wysokości 80.000 
zł, kilka dni później, w WDK, wyróżnienie 
w plebiscycie „Euro-Gmina 2009/2010” za 
osiągnięcia ekologiczne gminy.

W tym czasie rozstrzygnięte zostały 
przetargi na remonty szkół (z wyjątkiem 
przedszkola w Samsonowie - za wysokie 
żądania finansowe), na budowę drogi dojaz-
dowej do szkoły w Tumlinie oraz parkingu 
przy tym obiekcie, w końcowej fazie znaj-
duje się projekt zabezpieczenia oraz zago-
spodarowania terenu wokół Dęba Bartka.

Wójt odbył spotkanie z projektantem na 
temat przebudowy parkingów przy Urzę-
dzie Gminy oraz ośrodku zdrowia w Za-
gnańsku. Wybrany został wykonawca mo-
dernizacji boiska sportowego w Zagnań-
sku, które otrzyma sztuczną nawierzchnię. 
Na przebudowę boiska w Tumlinie ogło-
szony zostanie niebawem kolejny przetarg. 
Złożono dwa wnioski o środki unijne na za-
kup instrumentów dla orkiestry dętej oraz 
remont kapliczki w Samsonowie (wnioski 
zakwalifikowano do realizacji, gmina otrzy-
ma pomoc finansową w wysokości 28.000 
zł). Gmina złożyła także wnioski o wspar-
cie finansowe budowy sceny oraz parkin-
gu w Borowej Górze. Wójt prowadził roz-
mowy (z efektem pozytywnym) w sprawie 
wykupu gruntów przy kopalni w Zachełmiu 
pod potrzeby drogi oraz parkingu przy tym 
obiekcie. Zlecono prace nad projektem dro-
gi oraz parkingu.

Niestety, Komisja Urzędu Marszałkow-
skiego nie zakwalifikowała, mimo wcze-
śniejszych obietnic przedstawicieli Zarzą-

du Województwa, m.in. na uroczystej sesji 
Rady Gminy, wniosku – projektu dot. Dęba 
Bartka oraz kopalni Zachełmie (promocja 
słynnego tetrapoda). Projekt, jak poinfor-
mował wójt, znalazł się na tzw. liście rezer-
wowej.

Wójt uczestniczył w zjeździe sołtysów 
w Wąchocku, gdzie wręczano nagrody i dy-
plomy Sołtysom Roku 2009. Z naszej gmi-
ny wyróżniono Grażynę Wawszczak z Za-
gnańska oraz Krzysztofa Gębskiego z Ko-
łomani (piszemy o tym oddzielnie).

Gospodarz gminy poinformował  
o zbiórce darów oraz pieniędzy (1400 zł) 
dla powodzian, zorganizowanej przez szko-
ły w Szałasie i Zagnańsku oraz OSP Za-
gnańsk. Łączna wartość przekazanych da-
rów i pieniędzy - 7.000 zł. 

29 czerwca br. gmina Zagnańsk prze-
kazała dary dla gminy Dwikozy poszkodo-
wanej w wyniku powodzi w maju i czerw-
cu bieżącego roku.  Zbiórka  prowadzona 
była przez jednostki organizacyjne gminy, 
OSP i parafie. Przekazano: około 200 kg ar-
tykułów żywnościowych w tym pieczywo, 
wodę mineralną, odzież, pościel, koce, koł-
dry, artykuły chemiczne i inne. 

Serdeczne podziękowania składamy 
wszystkim mieszkańcom naszej gminy, 
którzy odpowiedzieli na apel wójta Zbi-
gniewa Zagdańskiego i przekazali pomoc 
poszkodowanym. Mieszkańcy gminy Dwi-
kozy dziękują za jeszcze ciepły ale jakże 
smaczny, w tych warunkach chleb i bułecz-
ki naszym piekarzom: Czesławie Gumuła, 
Jolancie Sobczyk, Kazimierzowi Kamu-
sińskiemu, Stanisławowi Kopeć i Emilo-
wi Więckowskiemu.

Jak zwykle, o godz. 15.00 oddano głos 
mieszkańcom gminy, którzy dość licznie 
stawili się na sesji. Zgłosili kilka proble-
mów swoich sołectw oraz gminy. Podzię-
kowano wójtowi m.in. za naprawę drogi, 
znaku drogowego oraz uzupełnienie oświe-

tlenia w Goleniawach, za wyróżnienia dla 
sołtysów, zgłoszono konieczność remon-
tów dróg powiatowych, budowy chodni-
ków w Gruszce i Lekominie oraz uregulo-
wania procedur związanych z budową cią-
gu pieszo-rowerowego na Borową Gorę,  
poruszono problem organizacji placów za-
baw z funduszu sołeckiego. Do problemów 
tych ustosunkowali się wójt oraz sekretarz 
gminy. 

Radni podjęli następnie kilka uchwał  
w sprawach: 

- zmian w budżecie gminy – zwiększo-
no dochody budżetowe o kary za nietermi-
nowe projekty oraz wydatki, m.in. na: mo-
dernizację parkingu przy szkole w Zacheł-
miu oraz przy boisku szkolnym w Umrze, 
na likwidację „dzikich” wysypisk, na wy-
konanie rowu odwadniającego w Umrze.   

Zmniejszono wydatki budżetowe, 
m.in. o 100 tys. zł z budowy drogi gminnej  
w ciągu ul. Dęba Barta i Bartkowe Wzgórze,  
o 20 tys. zł – z przebudowy drogi w Za-
błociu, w ramach tzw. „schetynówek” oraz  
o 150 tys. zł z budowy parkingu przed UG  
i ośrodkiem zdrowia w Zagnańsku;

- udzielenia pomocy finansowej -  
w wysokości 15 tys. zł na wsparie organiza-
cji wypoczynku letniego dzieci ofiar powo-
dzi oraz na zakup sprzętu AGD powodzia-
nom z gm. Nowy Korczyn;

- wysokości diet dla sołtysów i prze-
wodniczących rad soleckich za udział  
w posiedzeniach sesji Rady Gminy –  
po 120 zł.

Dokonano także zmian w kilku do-
tychczas podjętych uchwałach - zmiany 
redakcyjne oraz wynikające z poprawek  
w uchwale budżetowej.

Radni dokonali także zmiany w miej-
scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego sołectwa Kaniów – uwzględnio-
no uwagi wniesione przez mieszkańców. 
Wyrazili także zgodę na dalsze funkcjono-
wanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dra-
pieżnych przy ZSL w Zagnańsku. Przyję-
li też regulamin wynagradzania nauczycieli 
– wysokość dodatków funkcyjnych dla dy-
rektorów tych placówek.

W „sprawach różnych” oraz „interpela-
cjach” radni oraz sołtysi podnieśli kilka lo-
kalnych problemów. Na tym sesję zakoń-
czono. (Kos.)

Na kolejnej sesji Rady Gminy - 28 czerwca br. – radni dokonali m.in. zmian 
w budżecie gminy na rok 2010, podjęli decyzję o pomocy materialnej ofiarom 
powodzi w Nowym Korczynie oraz podwyższyli diety za udział w sesjach RG 
sołtysom i przewodniczącym rad sołeckich.



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

Restauracja „Chata” 603-516-396
 665-648-556
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
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
Agencja Pocztowa Samsonów 041-300-34-01
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
Zakład Usług Komunalnych 041-300-37-18

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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Wszystkich powitał szczerze i serdecz-
nie sołtys wojewódzki, czyli prezes SSZK 
Feliks Januchta, po czym odbyła się naj-
przyjemniejsza część zjazdu: wręczanie dy-
plomów i pucharów ufundowanych przez 
marszałka województwa a także nagród rze-
czowych od wójtów najlepszym sołtysom  
z poszczególnych gmin. Okazały puchar, na-
grody i kwiaty otrzymała laureatka regional-
nego plebiscytu - Sołtys Roku 2009 - Mał-
gorzata Kozubek z Masłowa.

Gminę Zagnańsk reprezentowali na zjeź-
dzie: Grażyna Wawszczak, Krzysztof Gęb-

ski, Ewa Kita, Krystyna Szydłowska i Ma-
rek Wiech. Towarzyszył im wójt Zbigniew 
Zagdański, który przywiózł do Wąchocka 
statuetki dla najlepszych sołtysów w gminie 
oraz okolicznościowe listy gratulacyjne. Pu-
chary od marszałka województwa, Adama 
Jarubasa dyplom a także ww. statuetki od 
wójta gminy otrzymali: Grażyna Wawszczak 
– sołtys z Zagnańska oraz Krzysztof Gębski 
– sołtys z Kołomani – na zdjęciach poni-
żej. 

Jak podkreślił z trybuny zjazdowej wójt 
naszej gminy, ta dwójka sołtysów wyróżnia 

się swoją aktywnością społeczną oraz upo-
rczywością w dążeniu do celów, którymi są 
najczęściej inwestycje w sołectwach.

Grażyna Wawszczak jest sołtysem Za-
gnańska pierwszą kadencję, przewodzi Kołu 
Sołtysów w gminie. Cieszy ją dobra współ-
praca z mieszkańcami sołectwa, Radą Sołec-
ką oraz władzami gminy, które często uda-
je się przekonać do wniosków zgłaszanych,  
w imieniu mieszkańców, na sesjach Rady 
Gminy. Pani Grażyna dziękuje za to wójtowi 
oraz radnym. Jej najbliższym zamiarem jest 
pełne wykorzystanie Funduszu Sołeckiego 
(cel określi najbliższe zebranie wiejskie).

Krzysztof Gębski pełni funkcję sołty-
sa już od dwóch kadencji. Jest jednocześnie 
radnym, reprezentującym interesy wybor-
ców z Kołomani, Umru i Długojowa. Cie-
szy go wykonany remont kapliczki w Koło-
mani oraz kotłowni i instalacji c.o. w szkole,  
w Umrze. Także rozpoczęcie projektowania 
kanalizacji dla Kołomani i Umru oraz gazyfi-
kacji dla tych miejscowości. Dąży do budowy 
drogi gminnej Umer – Zarzecze. Swój wysi-
łek społeczny skoncentruje teraz na dopro-
wadzeniu do finału tych inwestycji. (Kos.)

XVI  Zjazd Sołtysów w Wąchocku

Coś dla ducha, ciała i rozumu
Kolejny Zjazd Sołtysów regionu świętokrzyskiego w Wąchocku, zorganizowany  

w dniach: 26 - 27 czerwca br., spełnił wszystkie aspekty zakładane przez organizato-
rów - Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej: było coś dla ducha (doznania emocjo-
nalne uczestników), ciała (turniej sprawnościowy wymagał nie lada kondycji) i rozu-
mu (szkolenie oraz testy z wiedzy rolniczej). Jak przystało na „najśmieszniejszą” gmi-
nę Polsce, nie obyło się bez skandalu – mało brakowało a zwycięzcą turnieju okazałby 
się sołtys samozwańczy, a w rzeczywistości syn sołtyski ze Skowronna. W porę wyja-
śniono nieporozumienie i główna nagroda – skuter trafił we właściwe ręce.


