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X edycja gali Liderzy Regionu

Prezes „Wodociągów Kieleckich” Henryk Milcarz otrzymuje statuetkę 
Lidera Regionu od wiceministra gospodarki Rafała Baniaka i redaktora 
naczelnego „Echa Dnia” Stanisława Wróbla.

„Wodociągi Kieleckie” 
wśród najlepszych !
Kolejny sukces zanotowały „Wodociągi Kie-

leckie”: podczas X gali  „Lider Regionu”, któ-
ra odbyła się w Hotelu Kongresowym w Kielcach  
- w lutym br., firma, kierowana przez mieszkańca 
naszej gminy, posła na Sejm RP - Henryka Milca-
rza, otrzymała tytuł Lidera Regionu 2009 w kate-
gorii: inwestycje.

Statuetkę oraz dyplom prezesowi „Wodociągów” 
wręczył wiceminister gospodarki Rafał Baniak. Suk-
cesu gratulowali m.in.: marszałek woj. świętokrzy-
skiego Adam Jarubas, wojewoda świętokrzyski – 
Bożentyna Pałka – Koruba oraz prezydent Kielc – 
Wojciech Lubawski. Tego wieczoru statuetki, w róż-
nych kategoriach, odebrało 20 przedstawicieli wyróż-
nionych firm.

Kapliczka w Kaniowie - dzieło Fran-
ciszka Chłopka.

Intencje w kapliczkach 
zamknięte

- czyt. na str. 6

Wiele dobrego w życiu osobistym  
i zawodowym,

spełnienia marzeń, gorącej miłości rodzinnej
i satysfakcji z dokonań.

Niech upływający czas przynosi same dobre wieści,
a Dzień 8 Marca niech trwa przez cały rok !

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet
wszystkim Mieszkankom gminy Zagnańsk

życzy wójt
Zbigniew Zagdański

Inwestycje przy „Bartku” i w kopalni Zachełmie

Futurystyczna wizja turystki  
w gminie

Wszystko wskazuje na to, że światowe odkrycie tropów tetrapoda w kopani Za-
chełmie zrewolucjonizuje turystykę na terenie naszej gminy. Zainteresowanie sen-
sacyjnym znaleziskiem jest bowiem tak duże, iż trzeba „kuć żelazo, póki gorące” ! 
I gmina to robi !
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Nad drogą w Zabłociu

Konkurs Kolęd i Pastorałek

W uzasadnieniu werdyktu usły-
szeliśmy m.in.: „W minionym roku 
2009 firma hucznie obchodziła jubi-
leusz. Historia naszego laureata, to 
głównie historia sukcesów, udanych 
inwestycji, nagród, a przy tym solid-
ności i jakości, docenianej tak przez 
prestiżowe gremia, jaki przez miesz-
kańców. Przykładem może być choć-
by platynowa statuetka Przedsiębior-
stwa Fair Play, jaką „Wodociągi Kie-
leckie” odebrały niedawno w War-
szawie. 

Nie dość, że nasz laureat za-
opatruje nas w jedną z najlepszych  

w Europie wód do picia, to jeszcze 
jest wzorem zarówno dbałości o śro-
dowisko naturalne, jak i skuteczności  
w pozyskiwaniu setek milionów zło-
tych z Unii Europejskiej na ekologicz-
ne inwestycje. W każdej z tych dzie-
dzin „Wodociągi” to pionier, od któ-
rego inni się dopiero uczą. Dwie gi-
gantyczne unijne inwestycje, realizo-
wane przez naszego laureata, są warte  
w sumie blisko miliard złotych !”

Prezesowi „Wodociągów” gratu-
lujemy sukcesu oraz życzymy kolej-
nych, równie prestiżowych.

                     Jerzy Kosowski

„Wodociągi Kieleckie”  
wśród najlepszych ! 62 miliony złotych to kwota, którą Zarząd Wo-

jewództwa przeznaczył na dofinansowanie projek-
tów  dotyczących regionalnej oraz lokalnej infra-
struktury ochrony środowiska i energetycznej. Za-
rząd przyjął regulamin kolejnego konkursu z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego.

Samorządy mogą się starać o dofinansowanie pro-
jektów z działań: „Rozwój regionalnej infrastruktury 
środowiska i energetycznej” oraz „Rozwój lokalnej in-
frastruktury środowiska i energetycznej”. Samorządy 
mogą liczyć na 50 procent dofinansowania planowa-
nych przez siebie przedsięwzięć. Co istotne - jest to 
już ostatni konkurs z zakresu ochrony środowiska.

Wnioski będą przyjmowane od 15 lutego do 29 
marca w Departamencie Funduszy Strukturalnych 
Urzędu Marszałkowskiego. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie: www.rpo-swietokrzyskie.pl.

Miliony na ochronę 
środowiska

Za dnia kładka dla pieszych za-
chwyca oryginalną konstrukcją  
i kolorami. Stalowy pomost z czer-
wonymi barierami podwieszony jest 
za pomocą lin do stalowych łuków 
pomalowanych na niebiesko. W po-
rze nocnej walory estetyczne kładki 
podkreśla wyjątkowa iluminacja. 
Po raz pierwszy do oświetlenia tego 
typu obiektu nad drogą krajową  
w regionie świętokrzyskim użyto 
25 specjalnych halogenowych na-
świetlaczy emitujących światło białe  
o zróżnicowanej mocy. Jeden z nich 
umieszczony został na łuku, po dzie-

sięć naświetlaczy zamontowano po 
obu stronach pomostu, pozostałe na 
filarach. Ponadto po obu stronach 
kładki zamontowano dwie lampy 
święcące pomarańczowym świa-
tłem. Dzięki takiej iluminacji kształt 
obiektu zachwyca również nocą,  
a kierowcy podziwiają pierwszy  
i na razie jedyny tak oryginalnie pod-
świetlony obiekt w regionie święto-
krzyskim. 

Autorem zdjęcia okładki jest  
Tomasz Wągrowski - GDDKiA  
O/Kielce  (M.P.)

Pierwsza taka iluminacja
Warto zobaczyć po zmroku kładkę dla pieszych w Zabłociu, wy-

budowaną w ramach węzła Kielce Północ, nad drogą ekspresową S-7.  
To pierwszy obiekt na drogach krajowych regionu świętokrzyskiego ze 
specjalnie zaprojektowaną wyjątkową iluminacją. Do tej pory przy tego 
typu konstrukcjach stosowane było zwykłe oświetlenie. 

dokończenie ze str. 1

Laury dla Tumlina !

Marcel Mazur zachwycił wszyst-
kich barwą swego głosu.

W Kielcach odbył się finał Powiatowo  
- Miejskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek. 
Ze względu na dużą frekwencję uczestników, 
przesłuchania odbyły się w dwóch terminach. 
Zespół z Tumlina, pod opieką Agaty Macek,  
w składzie: Joanna Stefańska, Marcelina 
Mróz, Marcel Mazur, Karolina Lisowska, 
Ada Maj, Kinga Adamiec i Iga Rozenberg, 
zajął I miejsce.

Jury, pod kierownictwem dyrektora Szkoły 
Muzycznej I i II st. w Kielcach - Artura Jaronia, 
oceniało nowatorski pomysł na kolędę i ogólny 
wyraz artystyczny. Na uwagę zasługuje postawa 
jednego z uczniów szkoły w Tumlinie Marcela 
Mazura, który wyróżnił się barwą głosu i cha-
ryzmą sceniczną, za co otrzymał propozycję na-
grania piosenki w profesjonalnym studio radio-
wym. Joanna Stefańska także otrzymała nagro-
dę w postaci nagrania studyjnego. Dziewczynka 
ta, kilkakrotnie uczestniczyła w latach ubiegłych  
w finale ogólnopolskiego konkursu „Wygraj 
Sukces”, po-
dobnie jak 
M a r c e l i n a 
Mróz śpiewa 
na co dzień 
w harcerskim 
zespole „Wo-
łosatki”.

O p i e k u n 
Agata Macek i 
dyrekcja SP w  
Tumlinie dzię-
kują  Zbignie-
wowi Mrozo-
wi za współ-
pracę i pomoc 
w realizowa-
niu dziecię-
cych marzeń 
małych arty-
stów.
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Znalezisko w kamieniołomie Zacheł-
mie - tropy tetrapoda  sprzed prawie 400 
milionów lat nadal jest w centrum zain-
teresowania wielu ludzi. Dowodem jest 
frekwencja - ok. 200 osób - na spotkaniu,  
z cyklu „Niedziela w Muzeum”, na któ-
rym - 21 lutego br. - odkrywcy śladów 
pierwszego czworonoga na lądzie po-
dzielili się wiadomościami o swoim od-
kryciu.

W sali portretowej Muzeum Narodo-
wego w Kielcach, doktorzy: Piotr Szrek 
i Grzegorz Niedźwiedzki opowiedzie-
li zebranym o swoich pracach odkryw-

czych, o genezie Gór Świętokrzyskich  
i o czworonogach, które pierwsze opu-
ściły środowisko wodne i wyszły na ląd 
(w Zachełmiu) w poszukiwaniu poży-
wienia. Jak już informowaliśmy, znalezi-
sko to przewróciło dotychczasową teorię  
o czasie ukształtowania się stworów czte-
rokończynowych, przyspieszając okres 
ewolucji o około 20 milionów lat. – To 
jest hipoteza, którą musimy potwierdzić 
dodatkowymi dowodami, np. w postaci 
kości tych stworów. Z doktorem Niedź-
wiedzkim szukamy ich już od roku – mó-
wił Piotr Szrek.

Znalezisko w Zachełmiu nadal w centrum uwagi

Inwestycje przy „Bartku” i w kopalni Zachełmie

Radny Władysław Kowalewski w towa-
rzystwie odkrywców tetrapoda w Zacheł-
miu, doktorów: Piotra Szreka, Grzegorza 
Niedźwiedzkiego i Zbigniewa Złonkiewi-
cza, w sali portretowej Muzeum Narodo-
wego w Kielcach.

O tetrapodzie  
w Muzeum Narodowym

Odkrycie, dokonane w nieczynnym kamieniołomie w Zachełmiu, gm. Zagnańsk, 
dowodzi, że to najstarszy ślad czworonożnego (palczastego) zwierzęcia. Okazało się, 
że pierwsze czworonogi pojawiły się na ziemi ok. 395 mln lat temu. Do tej pory uwa-
żało się, że tetrapody, przypominające najprawdopodobniej wielkie, osiągające dłu-
gość około 2,5 metra traszki, żyły o mniej więcej 20 mln lat później. Odkrycie pale-
ontologów  zmienia zasadniczo obraz ewolucji kręgowców. Jeszcze kilka lat temu, 
absurdalne byłoby stwierdzenie, że w środkowym dewonie chodziły zwierzęta.

dokończenie ze str. 1

Właśnie złożony został wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego, w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego – „Pro-
mocja turystyczna i gospodarcza Regionu 
Świętokrzyskiego” – dotyczący zagospoda-
rowania turystycznego dwóch największych 
atrakcji w gminie: dęba „Bartka” oraz ko-
palni Zachełmie. Koszt realizacji projektu 
oszacowano na 12 mln złotych, przy czym 
1,5 mln zł dotyczy inwestycji wokół dęba 
„Bartka”, resztę – zagospodarowania kopal-
ni w Zachełmiu.

Projekt jest arcyciekawy i obejmuje 
m.in. - w przypadku „Bartka”: moderniza-
cję parkingu, poprzez ułożenie nowej na-
wierzchni z kostki brukowej, wykonanie 
oświetlenia ozdobnymi lampami (takimi, ja-
kie funkcjonują już w centrum Zagnańska), 
postawienie stylowego budynku, w którym 
znalazłyby się: Informacja Turystyczna, 
kawiarenka, punkt sprzedaży regionalnych 
pamiątek oraz w.c. W rejonie dębu powsta-
ną - plac zabaw dla dzieci i elementy małej 
architektury, posadzi się ozdobną zieleń.

Przy drodze wojewódzkiej, na szeroko-
ści działki przypisanej drzewu, powstanie 
chodnik, który zwiększy bezpieczeństwo 

ścieżkę z drewnianych okrąglaków. Staną 
tutaj także tablice informujące o innych 
atrakcjach turystycznych w gminie.

Przewidziano też prace zabezpieczające 
przy samym drzewie, wg. wskazań (koszto-
rysu) prof. Marka Siewniaka, który od lat 
sprawuje naukową opiekę nad szacownym 
dębem. Środków na ten cel poszukuje się w 
Narodowym Funduszu Ochrony Środowi-
ska - rozmowy z kompetentnymi osobami 
prowadził m.in. poseł na Sejm RP Henryk 
Milcarz. Będą one kontynuowane pod-
czas kwietniowych Targów AGROTECH  
w Kielcach.

Prawdziwie futurystyczną wizję wymy-
ślili twórcy projektu zagospodarowania ko-
palni Zachełmie: w bezpośrednim sąsiedz-
twie słynnego już kamieniołomu powstanie 
pawilon ze szkła i stali, w formie półkuli, 
w którym urządzi się m.in. nowoczesne, 
trójwymiarowe kino z projekcją filmów  
o Ziemi. 

- Planujemy wybudowanie kilku bu-
dynków - informuje wójt gminy Zbigniew 
Zagdański. Znajdą tutaj miejsce: punkt 
obsługi turystów oraz prezentacja części 
znalezisk. Same skały ze śladami mają być 

również odsłonięte i dodatkowo chronio-
ne. 

Gmina chce na ten projekt otrzymać 
9,6 mln zł z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, m.in. na budowę drogi  od trasy 
wojewódzkiej do drogi powiatowej Wrzosy 
– Zachełmie oraz drogi dojazdowej do ka-
mieniołomu, dwóch parkingów, o pow.1000 
m. kw. każdy, w rejonie kopalni oraz zabyt-
kowego kościoła, na uporządkowanie i za-
gospodarowanie samego terenu wyrobiska. 
Chcemy zabezpieczyć kamienie z wyci-
śniętymi śladami tetrapoda, dookoła wyro-
biska powstaną ścieżki dla zwiedzających, 
miejsca spotkań, tablice informacyjne oraz 
funkcjonalne w.c. Od strony południowej 
powstanie park paleontologiczny, który po-
winien stać się magnesem przyciągającym 
turystów.

W projekcie przewidziano także spo-
re kwoty na promocję gminy oraz regionu 
świętokrzyskiego.

Obecnie prowadzone są rozmowy zmie-
rzające do pozyskania terenów pod pro-
jektowane inwestycje: z dyrekcją Lasów 
Państwowych (teren wokół dęba ”Bartka”) 
oraz z właścicielami prywatnych gruntów  
w Zachełmiu. W grę wchodzi wykup grun-
tów lub ich zamiana.

Na dniach zostanie ogłoszony przetarg 
na modernizację traktów komunikacyjnych, 
gmina czeka na szybkie rozpatrzenie złożo-
nego wniosku, w ramach RPO.

- Mam nadzieję, że deklaracje wsparcia, 
które padały przy okazji odkrycia tropów  
w Zachełmiu ze strony ważnych ludzi  
w województwie, nie były tylko słowami. 
Sama gmina tego projektu nie udźwignie - 
twierdzi wójt Zagdański. 

A my mamy nadzieję, że tak zawanso-
wane prace  przyniosą gminie i regionowi 
świętokrzyskiemu określone korzyści z re-
alizacji niecodziennego projektu.   (Kos.)

Uczestnicy spotkania interesowa-
li się także wykorzystaniem odkrycia 
dla promocji regionu świętokrzyskiego.  
- Marzymy - mówił dr Szrek - o utwo-
rzeniu zagnańskiego parku dewońskiego,  
w którym - na wzór bałtowskiego par-
ku jurajskiego – można by było prezen-
tować eksponaty sprzed milionów lat. 
Wiemy, że władze regionu (także gminy 
– przyp. red.) podjęły działania, by wy-
korzystać odkrycie dla celów promocyj-
nych.                                       (Kos.)

Futurystyczna wizja turystki w gminie

Wizualizacja pawilonu dla zwiedzających w kopalni Zachełmie.

zwiedzających oraz 
uniemożliwi spływ 
zasolonej wody  
z drogi w kierunku 
„Bartka”. Wytyczo-
ne zostanie również 
przejście dla pie-
szych z sygnaliza-
cją świetlną. Wokół 
drzewa ułoży się 
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Do uczestniczek warsztatów przemawia kierownik GOPS Elżbieta Korus.

Na warsztaty zakwalifikowano 20 
osób: 10 bezrobotnych i 10 nieaktyw-
nych zawodowo (emeryci i renciści). Za-
jęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, 
po kilka godzin, w remizie OSP w Sam-
sonowie. Utworzono grupy: rękodzie-
ła artystycznego, kulinarną, próbowano 
odpowiedzieć sobie na pytania: jak dzia-
łać aktywnie, skąd czerpać środki oraz 
jak zachęcić ludzi do działania.

Po kilku tygodniach zajęć, 11 lu-
tego, w „tłusty czwartek”, uczestnicz-
ki warsztatów, z kierowniczką GOPS 
– Elżbietą Korus, zaprosiły do remizy 
OSP gospodarzy gminy, radnych, przed-
stawicieli OSP na imprezę integracyjną,  
w czasie której pochwalono się efekta-
mi przeprowadzonych podczas warszta-
tów zajęć. Swoje prace hafciarskie – ob-
rusy, makaty, serwety, serwetki, bluzki, 
bieżniki itp. zaprezentowały: Maria Ni-
ciejewska, Barbara Milcarz i Regina 
Osuch. Artystki zwierzyły się jak zaczę-
ła się ich pasja, skąd czerpią pomysły na 
swoją twórczość, ile czasu poświęcają 
na realizację swojego hobby. 

Wspólna, szczera rozmowa odbywa-
ła się przy suto zastawionych stołach, na 
których dominowały dania i potrawy ty-
powe dla „tłustego czwartku”, z trady-
cyjnymi pączkami i faworkami. Najbar-
dziej smakowały jednak prażuchy - dzie-
ło Krystyny Kędzierskiej, która przy-
znała, iż recepturę zaczerpnęła z tradycji 
rodzinnej, albowiem przysmak ten przy-
rządzała jej babcia, mama a teraz ona. 
Oczywiście, dopełnieniem menu były 
znakomite nalewki, m.in. żurawinówka, 
przygotowane przez Reginę Osuch. 

Gospodarze gminy: wójt Zbigniew 
Zagdański i przewodnicząca Rady Gmi-

ny Justyna Ślewa wyrazili zadowolenie 
z faktu powstania takiej inicjatywy spo-
łecznej, która nie tylko integruje miej-
scowe środowisko, ale wyzwala wśród 
ludzi aktywny stosunek do życia. Justy-
na Ślewa sugerowała, by kontynuować 
tę pożyteczną działalność, w ramach np. 
nowo utworzonego stowarzyszenia, któ-
re mogłoby nadal korzystać z funduszy 
unijnych przy realizacji pasji mieszkań-
ców gminy.  Swoją pomocą służy tutaj 
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bo-
brzy”. Taka inicjatywa zrodziła się np.  
w Gruszce i odnosi sukcesy.

Radny, Stefan Grudzień, zgłosił 
wniosek, by przepiękne hafty artystek 
ludowych zaprezentować podczas Dnia 
Zagnańska, gdzie zobaczyłaby je szersza 
publiczność. Sołtys wsi Zagnańsk Gra-
żyna Wawszczak podkreśliła wspania-

ły klimat, jaki panuje wśród uczestni-
czek warsztatów, które zdobywają tutaj 
nie tylko nowe umiejętności manualne, 
ale poszerzają znacznie swoją wiedzę na 
temat współczesnych warunków życia. 
O tym, jak tworzyć projekty i zdobywać 
unijne pieniądze mówił szef firmy kon-
sultacyjnej – Robert Graczkowski, de-
klarując pomoc w pisaniu takich wnio-
sków.

Swoją aprobatę dla warsztatów wy-
razili także radni: Agnieszka Gębska 
oraz gospodarz lokalu, radny Tomasz 
Witecki.

„Tłustoczwartkowy” wieczór trwał 
do późnych godzin, jego uczestnicy do-
szli do wspólnego wniosku: warto orga-
nizować takie spotkania, które niosą ze 
sobą przyjemne z pożytecznym ! (Kos.)

Warsztaty „Radosna Jesień” w Samsonowie odwiedził m.in. wójt Zbi-
gniew Zagdański.

Swoje piękne prace prezentuje Barbara Milcarz.

Zagnańskie Warsztaty „Radosna Jesień”

Wyzwolić swoje pasje...
Wszystko zaczęło się od ogłoszenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku naboru na Warsztaty 

„Radosna Jesień”- inicjatywy, w ramach unijnej akcji promocji i integracji społecznej, finansowanej przez Europejski 
Fundusz Społeczny.
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Obelisk IV Pułku Piechoty Armii 
Krajowej stanie w lesie w miejscowości 
Siodła w gminie Zagnańsk. Kamienny 
pomnik zaprojektowany przez jednego 
z żołnierzy – Henryka Dłużewskiego, 
ma zostać odsłonięty w połowie sierp-
nia 2010 roku.

- Stanie on przy drodze Zagnańsk – 
Kielce – informuje Mirosław Garec-
ki, zastępca wójta gminy Zagnańsk.  
W miejscowości Siodła, w sierpniu 1944 
roku, sformowany został słynny oddział 
„Czwartaków”. Piętnastego sierpnia 
ksiądz kapelan „Wicher” odprawił mszę 
świętą, po której pułk ruszył na pomoc 
walczącej Warszawie.

Podczas spotkania, w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Kielcach, obec-
ni  byli  przedstawiciele Światowego  
Związku Żołnierzy AK, a także gmi-
ny Zagnańsk. - Chciałbym podzięko-
wać wszystkim, którzy wyszli z inicja-
tywą upamiętnienia tak ważnego wy-
darzenia w dziejach naszej małej oj-
czyzny. Z przyjemnością włączyliśmy 
się w prace komitetu organizacyjne-
go budowy pomnika – mówił Ryszard 
Barwinek, członek Zarządu Powiatu  
w Kielcach. Podczas spotkania zasta-
nawiano się nad wyborem materiału na 
pomnik oraz treścią napisu na obelisku, 
który zostanie odsłonięty w 66 rocznicę 
wymarszu „Czwartaków” na pomoc po-
wstańcom warszawskim.

Pomnik AK 
stanie w gminie 

Zagnańsk

Zagospodarowanie terenu i ustale-
nie treści napisu było tematem spotka-
nia komitetu budowy Pomnika IV Puł-
ku Piechoty Armii Krajowej w miej-
scowości Siodła.

W spotkaniu uczestniczył Ryszard 
Barwinek, członek Zarządu Powiatu  
w Kielcach. - Spotykamy się dziś, by usta-
lić treść napisu na obelisku oraz materiał 
z jakiego zostanie wykonany - mówił Ry-
szard Barwinek.

Członkowie komitetu ustalili, iż po-
mnik zostanie wykonany z granitu. Na-
pis: „15 sierpnia 1944 roku w lasach wsi 
Siodła sformowany został 4 Pułk Piecho-
ty Legionów Armii Krajowej” umiesz-
czony zostanie na tablicy granitowej  
w ciemniejszym odcieniu niż pomnik. 
Zebrani poruszyli również temat zago-
spodarowania terenu wokół pomnika.

W hołdzie 
„Czwartakom” 

„Wieczór poezji i sztuki” – tak za-
tytułowano spotkanie z twórczością lu-
dzi obdarzonych talentem szczególnym 
- układania wierszy. Prezes TZS Lidia 
Putowska zaprosiła osoby najbardziej 
kompetentne w tej materii: członków 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Kielcach, z jego prezeską, miłośnicz-
ką naszej gminy, Zytą Trych. Wraz z nią 
do Samsonowa przyjechali poeci, którzy 
mają w swoim dorobku duże sukcesy: 

...obudzić jutrzenkę

naszej gminy, dzięki funkcjonowaniu 
organizacji społecznych, które skupia-
ją wielu utalentowanych i zacnych lu-
dzi. Wykorzystując fundusze unijne, np.  
w ramach Programu Kapitał Ludzki, 
gmina wspiera taką działalność. 

- Samsonów ma wielkie tradycje sta-
roprzemysłowe - mówił wójt - które war-
to popularyzować. Temu celowi poświę-
cone były plenery malarskie, do których 
może warto powrócić..?  (Kos.)

Wśród uczestników spotkania z poezją – wójt naszej gminy Zbigniew Zagdański.

Niedługo trzeba było czekać na następną imprezę w ramach projektu „Ra-
dosna Jesień”. GOPS zorganizował ją, w ostatni dzień lutego, tym razem wspól-
nie z Towarzystwem Ziemi Samsonowskiej, w pomieszczeniach tej organizacji.

wydali kilka tomików wier-
szy i wygrali wiele konkur-
sów, nawet ogólnopolskich, 
m.in.: Anna Lachnik (au-
torka tomiku „Z uśmiechem  
i łzą”), Elżbieta Gacek 
(„Dotyk i spełnienie”), Zo-
fia Korzeńska („Obudzić ju-
trzenkę”), Dorota Putowska 
(„Na scenie życia”), a także: 
Zuzanna i Norbert Samu-
lakowie - współtwórcy TZS, 
autorzy wielu wydań poetyc-
kich, Maria Salut – wice-
prezes TPSP, poetka i malar-
ka oraz Małgorzata Sajkie-
wicz – Kręt, która już wie-
le razy gościła w życzliwych 
progach TZS.

 Poeci zaprezentowali 
swoje wiersze, zyskując wiel-
ką życzliwość publiczności, 
wśród której byli m.in.: wójt 
naszej gminy Zbigniew Za-
gdański oraz kierowniczka 
GOPS Elżbieta Korus.

Wójt wyraził swoje za-
dowolenie z systematyczne-
go rozwoju kultury na terenie Swoje wiersze czyta zebranym Norbert Samulak.
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Ocalić od zapomnienia

Każda kapliczka budowana była  
w określonej intencji, w podziękowa-
niu za coś wzniosłego, przypisywane-
go Niebiosom.

Niedaleko starego młyna Peterów, 
przy drodze do Kaniowa, stoi zadba-
na, powleczona białą farbą, kapliczka 
z napisem: „Na pamiątkę ukończenia 
wojny światowej i odzyskania wol-
nej Ojczyzny – Rok 1918”. Wystawili: 
Hieronim i Antonina Polakowie. Bóg 
– Honor – Ojczyna”.

Polakowie to stara, kaniowska ro-
dzina rzemieślnicza, ówcześni właści-
ciele piekarni. Uradowani zakończe-
niem I wojny światowej i faktem od-
zyskania niepodległości, postanowili 
je uczcić, stawiając trwałą pamiątkę 
tych wydarzeń – kapliczkę. 

Budowniczym kapliczki był miej-
scowy kamieniarz – Franciszek Chło-
pek, którego najbliższa rodzina miesz-
ka do dziś w Kaniowie. Córka Francisz-
ka, 93-letnia Józefa Chłopek, niewiele 
dziś pamięta z tamtych czasów. Ojciec 
zmarł bowiem bardzo wcześnie, mając 
zaledwie 35 lat. Dopadła go choroba 
zawodowa – pylica. Sędziwa p. Józe-
fa pamięta, że ojciec pracował m. in. 
przy wznoszeniu kościoła parafialnego 
w Zachełmiu. Pomagał także przy wy-
szukiwaniu i obróbce piaskowca twar-
dego, w rejonie kaniowskich lasów, 
na budowę tunelu kolejowego w miej-
scowości o tej samej nazwie – Tunel, 
przed Krakowem. 

Franciszek Chłopek jest także au-
torem innej kapliczki, stojącej na pry-
watnej posesji przy ul. Turystycznej, 
wzniesionej w 1917 roku. Także i ten 
obiekt zamówili u p. Chłopka p. Po-
lakowie. Na frontonie kapliczki nie 
ma podanej intencji. Jest tylko napis: 
„Boże pobłogosław Polskę, pamiątka 
– 1917” i podpis: „Wystawili: Hiero-
nim i Antonina Małżonkowie Pola-
ki”. Można się jedynie domyślać, że 
skoro rok później, następną kaplicz-
kę, przy młynie Peterów, postawili  
w intencji zakończenia I wojny świa-
towej i z okazji wyzwolenia Ojczyzny, 
to pierwszą ufundowali, by podkreślić 
swoje, wielkie i niecierpliwe oczeki-
wanie na te historyczne wydarzenia...

Kapliczka – niewielka budowla kultowa, wznoszona przy drogach lub roz-
drożach w celach wotywnych, dziękczynnych, obrzędowych itp., w najprostszej 
formie drewniana skrzynka z obrazem lub rzeźbą – świątkiem Jezusa, Matki 
Bożej lub świętego zawieszona na drzewie lub słupie. W formie rozbudowanej 
niewielka forma architektoniczna drewniana lub murowana, czasami mała ka-
plica - tyle w skrócie encyklopedycznej wiedzy o tych obiektach.

Intencje w kapliczkach 
zamknięte

Archiwalne zdjęcie sprzed II wojny światowej: Franciszek Chło-
pek z żoną Rozalią i jej matką – Marianną.

Wnuk Franciszka Chłopka - Tade-
usz Zawrzykraj, na co dzień pracow-
nik Muzeum Narodowego w Kiel-
cach, na swojej posesji w Kaniowie 
także wybudował kapliczkę, ze szli-
fowanego granitu, podświetlaną, któ-
ra kilka lat temu została poświęcona. 
Wykonawcą kapliczki jest kamieniarz 
z Kajetanowa Jerzy Pełka.

- Nowa kapliczka stanęła w miej-
scu starej, umieszczonej na pniu sta-
rego drzewa – mówi p. Tadeusz. Nikt 
nie pamięta, kto ją postawił i kiedy 
powstała, nawet moja babcia – Józefa, 
bo jak się urodziła, to kapliczka stała. 
Czas zrobił swoje, kapliczka się rozpa-
dła i na jej miejscu postawiłem nową. 
Ta wytrzyma na pewno więcej lat.

Kapliczka z 1917 roku, przy ul. Tury-
stycznej w Zagnańsku – dzieło Fran-
ciszka Chłopka z Kaniowa.Kapliczki 

dzieła Fran-
ciszka Chłop-
ka, są zadba-
ne, bo trosz-
czą się o nie 
w ł a ś c i c i e -
le posesji, na 
których dziś 
stoją. Ale ile 
jest jeszcze 
tych obiektów 
naruszonych 
zębem czasu ? 
Czy ktoś spo-
rządził ich do-
kumentację ? 
Z informacji 
wiemy, że nie 
i dlatego war-
to zaapelować 
do organiza-
cji społecz-
nych i szkół 
o zajęcie się 
tym wdzięcz-
nym tema-
tem. Ocalmy 
od zapomnie-
nia niemych 
świadków na-
szej historii.

Tekst  
i fot.: Jerzy  

Kosowski
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W ramach projektu „Comenius” – 
Partnerskie Projekty Szkół, na przełomie 
stycznia i lutego br., młodzież z ZSP nr 2, 
PiG im. Stanisława Staszica w Zagnańsku 
po raz drugi gościła we Francji. 

W skład delegacji weszli uczniowie: 
Agnieszka Wlazły, Maja Wlazły, Karolina 
Pluta, Eliza Starz, Klaudia Piwowarczyk, 
Kamil Skrzyniarz oraz Michał Detka. Licz-
nej reprezentacji towarzyszyli opiekunowie: 
koordynator projektu Dorota Starz oraz na-
uczycielka j. polskiego Alicja Lisowska. Do 
efektywnego przebiegu wizyty niewątpliwie 
przyczyniła się nauczycielka j. angielskiego 
Sylwia Maksymowicz, która w sposób pro-
fesjonalny wspierała całe przedsięwzięcie.

Do piątego już spotkania młodzieży  
z Anglii, Francji, Polski i Turcji doszło  
w Draguignan we Francji, w regionie Prowan-
sja – Alpy - Lazurowe Wybrzeże. Kolejne spo-
tkanie poświęcone było tradycjom regionu. 
Uczniowie zostali zakwaterowani częściowo 
u rodzin francuskich, częściowo w hotelu.

Pierwszy dzień obejmował udział w zaję-
ciach lekcyjnych w szkole goszczącej w Dra-
guignan i prezentację projektów multimedial-
nych. Popołudnie poświęcono na zwiedzanie 
bogatej w tradycje wioski Les Arcs. Doszło 
również do spotkania z zastępcą burmistrza 
w Urzędzie Miasta Draguignan.

W drugim dniu pobytu w Prowansji, gru-
pa odbyła niezwykle pouczającą wycieczkę 
do byłej fabryki produkującej olej oraz do 
fabryki wyrobów ceramicznych. Wieczorem 
czekała na wszystkich nie lada atrakcja – bo 
udział w balu maskowym. Nasza delegacja 
zaprezentowała się bardzo efektownie.

Środa – to zwiedzanie muzeum tradycji  
i sztuki w Draguignan i autokarowa podróż 
do miasta Saint Raphael nad Morzem Śród-
ziemnym. Dobremu nastrojowi sprzyjała 
piękna, słoneczna pogoda.

W ostatnim dniu wizyty w Draguignan 
ponownie spotkaliśmy się w szkole na zaję-
ciach wzbogacających słowniczek w czterech 
językach. Następnie uczniowie wzięli udział 
w integracyjnych zawodach sportowych. 
Wieczorem odbył się pożegnalny obiad w La 
Motte  połączony z wręczeniem pamiątko-
wych certyfikatów

Kolejnym wyjazdom młodzieży kibicu-
ją, oczywiście, rodzice. Niektórzy z nich, to 
prawdziwi przyjaciele, na których zawsze 
można liczyć. To oni zapewnili nieodpłatny 
transport uczniom i opiekunom na lotnisko 
oraz przewóz w drodze powrotnej z Warsza-
wy do Zagnańska. Toteż koordynator pro-
jektu „Comenius”, Dorota Starz wyraża ser-
deczne podziękowania za uprzejmość, życz-
liwość i bezinteresowność Państwu – Edycie 
Wlazły, Emilowi Więckowskiemu, Marcie 
i Jarosławowi Plutom, Agnieszce i Jacko-
wi Detkom i odnośnie wcześniejszej wizyty 
– Państwu Edycie Kasicy i Tomaszowi Dą-
browskiemu.

Uczestnicy projektu.

Wspomnienia z powtórnego 
pobytu we Francji

Zawiązały się 
przyjaźnie

Lp. Przewoźnik Uwagi
1. „Czystopol” A. Bielas,

ul. Kilińskiego 15, 29 -100 
Włoszczowa,

-wywóz odpadów od mieszkańców  
(pojemniki 110 l);
-wywóz odpadów z pojemników 1100 l 
(ośrodek zdrowia)

2. Zakład Transportu i Usług 
Asenizacyjnych  
– Andrzej Pogorzelski, 
Skarżysko Kamienna,  
ul. Szydłowiecka 28 a 

-wywóz odpadów od mieszkańców  
(pojemniki 110 l)
-opróżnianie kontenera KP7 przy zbiorni-
ku w Umrze

3. Veolia S. A. 
Kielce, 
ul. Zagnańska 232a

- wywóz odpadów od mieszkańców  
(pojemniki 110 l);
- wywóz odpadów z kontenerów przy zbior-
nikach wodnych oraz na cmentarzach (KP7, 
KP10, KP14);
- wywóz odpadów z pojemników 1100 l  
(Urząd Gminy, Poczta, Cmentarz Samsonów)

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Usługowo Handlowe  
„MAKPOL” Kielce, 
ul. Jagiellońska 46/19

-wywóz odpadów od mieszkańców  
(pojemniki 110 l);

5. Firma SANTA EKO  
Sandomierz

- odbiór odpadów segregowanych  
z pojemników IGLOO 

6. Agencja Usługowo Handlowa  
„Łezka” Artur Kuleta, 
ul. Traugutta 6/19,  
26-200 Końskie

-wywóz odpadów od mieszkańców  
(pojemniki 110 l);

7. PPHU WTÓRPOL,
ul. Żurawia 1,
26-110 Skarżysko-Kam.

- opróżnianie pojemników na odzież uży-
waną

Odpady zmieszane gromadzone są  
w poszczególnych gospodarstwach do-
mowych w pojemnikach o poj.110 l.  
i odbierane przez uprawnione podmio-
ty z częstotliwością minimum jeden raz  
w miesiącu. Odpady te trafiają na skła-
dowisko w miejscowości Promnik, gmi-
na Strawczyn. Wywóz  odpadów, po-
wstających na terenie gminy Zagnańsk, 

Przewoźnicy posiadający zezwolenie na wywóz odpadów z gminy Zagnańsk

Do akcji odbierania odpadów z posesji w gminie przygotowuje się także Zakład 
Usług Komunalnych, z siedzibą w Samsonowie, który od 1 marca br. zajmuje się: 
utrzymaniem czystości na ciągach pieszych, przystankach i zatokach autobusowych, 
opróżnianiem koszy ze śmieci, organizowaniem zbiórki odpadów wielkogabaryto-
wych i segregowanych oraz opon.

Ekologia

Firmy świadczące  
usługi komunalne

Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych jest podstawowym syste-
mem zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Zagnańsk. System go-
spodarki odpadami obejmuje 100% powierzchni gminy. Wywozem objęte są: 
odpady zmieszane, surowce wtórne /szkło, plastyk, makulatura/, odpady wiel-
kogabarytowe. 

prowadzony jest przez przewoźników 
wymienionych w tabeli poniżej.

Odpady zmieszane odbierane są 
bezpośrednio z miejsca gromadzenia,  
tj. z poszczególnych gospodarstw domo-
wych, cmentarzy, terenów nad zbiorni-
kami wodnymi itp. a następnie transpor-
towane na składowisko.

Do marcowego wydania gazety załączona jest wkładka zawierająca ogłosze-
nie o przetargu pisemnym, nieograniczonym na wydzierżawienie części nieru-
chomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 374/29 o pow. 50 m2, położonej 
w obrębie geodezyjnym Zagnańsk, gm. Zagnańsk, z przeznaczeniem pod punkt 
sprzedaży zniczy i asortymentu związanego z handlem przycmentarnym.

Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Gminy w Zagnańsku, pok. 21, w godz. 730 do 1430, tel.: 300-13-22, wew.34.

Komunikat



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
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
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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Kierowcy modeli RC po raz kolejny zje-
chali do Zagnańska na 3 eliminację Halo-
wych Mistrzostw Polski modeli RC Offro-
ad. Mimo trudnych warunków atmosferycz-
nych, w zawodach wystartowało 107 modeli, 
w 6 klasach. 

W pierwszym dniu wystartowały od razu 
biegi kwalifikacyjne. Dla wielu zawodników 
było to dodatkowym utrudnieniem, bo poten-
cjał i kondycję konkurentów poznawali już  
w czasie kwalifikacji. W olbrzymiej hali GOK-
SiR na zawodników czekał duży tor o wymia-
rach 30 x 18 metrów o ciekawej konfiguracji.  

Wyniki rywalizacji okazały się, w kilku kla-
sach, dużą niespodzianką. W klasie 2WD Junior 
zwyciężyła nasza jedyna zawodniczka - Bere-
nika Pel, pokonując w zaciętej walce Kubę 
Jakubowskiego oraz swojego brata Beniami-
na. Zwycięzca dwóch poprzednich elimina-
cji - Błażej Chłodziński był czwarty. W kla-
sie 4WD niespodziewanie zwycięstwo odniósł 
Piotr Okoński. 

Dodajmy, iż patronat nad imprezą objęła 
wojewoda Bożentyna Pałka –Koruba, zaś na-
grody zwycięzcom wręczyli: wójt gminy Zbi-
gniew Zagdański oraz przewodnicząca RG Ju-
styna Ślewa. Podziękowania dla Bartłomie-
ja Wiatkowskiego, dyrekcji i pracowników 
ZSPiG w Zagnańsku oraz wszystkim, którzy 
pomagali przy organizacji imprezy.

Eliminacje mistrzostw Polski

Berenika Pel  
wśród najlepszych !

zaprasza:
Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2010 roku pacjenci Niepu-

blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „NASZA PRZYCHODNIA”  
w Samsonowie, w celu uzyskania BEZPŁATNYCH świadczeń, w przy-
padku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, od 
poniedziałku do piątku, w godzinach: od 18.00 do 8.00 oraz całodobowo 
w soboty, niedziele i święta, winni zgłaszać się do NZOZ KRIO-MED  
w Kielcach, ul. Warszawska 146, telefon: 41 / 344-62-21. 

Świadczenia wykonywane przez NZOZ KRIO-MED obejmują: świad-
czenia lekarskie na miejscu, zabiegi realizowane przez pielęgniarkę w ga-
binecie zabiegowym, jak również świadczenia lekarskie oraz pielęgniarskie 
udzielane w domu pacjenta (w przypadku braku możliwości dojazdu pa-
cjenta do poradni dyżurującej).

Informujemy, że nasza poradnia dyżurująca zlokalizowana jest w Kiel-
cach, przy skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej, Turystycznej i Szydłówek 
Górny (na wysokości Kościoła Józefa Robotnika). Dojechać do nas można 
autobusami linii: 5, 7, 15, 35, 39, 46, 48, 49, 101, 103, 105, 107, F.

WAŻNE:
Świadczenia, udzielane przez NZOZ KRIO-MED., nie obejmują sytu-

acji związanych ze stanami bezpośredniego zagrożenia życia, w szczegól-
ności w przypadkach: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, 
wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów 
wypadkowych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu 
oraz dolegliwości związanych z ciążą.  W takich sytuacjach pacjent winien 
wezwać pogotowie ratunkowe, tel. 999 lub 112.

Restauracja „CHATA”,  Turystyczna 91,
tel.: 603-516-396; 665-648-556, przyjęcia okolicznościowe do 100/os.
Regionalne dania: pyzy, placki ziemniaczane, naleśniki, pierogi i inne.

Zróżnicowane obiady abonamentowe; zestaw - 10,00 zł
Kebab, hamburger, hot-dog, frytki (oryginalna pizza niebawem dołączy do menu)

Dowóz na terenie Zagnańska - GRATIS !!!


