
Z sesji Rady Gminy: Jak gospodarowano w I półroczu 2010 r. - czytaj na str. 2

Numer 10/175
Październik 2010

dokończenie na str. 3
Odsłonięcia pomnika, w lesie na Siodłach, dokonują: weteran 
Zygmunt Pietrzak oraz poseł na Sejm RP Henryk Milcarz.

W patriotycznej  
zadumie

Odsłonięcie pomnika - w lesie na Siodłach  
- w hołdzie żołnierzom 4 PP Legionów AK 

Przepiękna, słoneczna pogoda towarzyszyła patrio-
tycznej uroczystości, jaka miała miejsce w lesie, niedaleko 
wsi Siodła, 25 września br., gdzie 66 lat temu - 15 sierpnia  
1944 r. - sformował się 4 Pułk Piechoty Legionów Armii 
Krajowej, śpieszący z odsieczą walczącej Warszawie.

Uroczystości, poświęconej odsłonięciu pomnika ku czci 
poległych żołnierzy AK, połączonej z odprawieniem mszy 
świętej, przez kapelana wojskowego ks. płk. Adama Pru-
sa oraz ks. proboszcza parafii Zagnańsk Ryszarda Niemca, 
nadano niezwykłą oprawę: obecna była kompania honorowa  
WP z jednostki na kieleckiej Bukowce, orkiestra dęta z Bo-
dzentyna oraz chór z Zagnańska.

„Wyróżnienia Gminy Zagnańsk 2010”

- czytaj na str.: 4-5

Zaszczyty dla zasłużonych

Laureaci „Wyróżnień Gminy Zagnańsk 2010” z gospodarzami gminy.
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Z sesji Rady Gminy

Medale za długoletnią służbę

Medale „Za długoletnią służbę” wrę-
czył wicewojewoda świętokrzyski Piotr 
Żołądek, gratulacje odznaczonym zło-
żyli: wójt gminy Zbigniew Zagdański 
oraz przewodnicząca Rady Gminy Ju-
styna Ślewa. Medale otrzymali, na zdję-
ciu od lewej: złoty – Danuta Adamiec, 

Trud pracowniczy  
nagrodzony

Pracownicy Urzędu Gminy oraz GOPS, z wójtem Zbigniewem Zagdańskim, w chwi-
lę po otrzymaniu odznaczeń.

Podczas uroczystej gali, z okazji wręczania „Wyróżnień Gminy Zagnańsk 
2010”, uhonorowano także pracowników Urzędu Gminy i jednostki organiza-
cyjnej UG za długoletnią pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Zenon Więckowski, Janina Janik, Ha-
lina Dąbrowska, srebrne: Halina Cha-
ba, brązowy: Elżbieta Korus i Robert 
Szechnicki. Za wyróżnienie, w imieniu 
uhonorowanych, podziękował Zenon 
Więckowski.

Obrady otworzyła przewodniczą-
ca rady Justyna Ślewa, która powita-
ła uczestników sesji z wójtem Zbignie-
wem Zagdańskim oraz radnymi: Rady 
Gminy, Sejmiku – Krzysztofem Gęb-
skim i powiatu kieleckiego Mirosławem 
Gębskim. Po przyjęciu porządku obrad, 
uzupełnionego o wniosek radnego Ro-
berta Kaszuby, dotyczący informacji 
wójta z realizacji inwestycji w gminie, 
przystąpiono do części roboczej sesji.

Na wstępie wójt gminy złożył infor-
mację o swoich pracach między sesjami 
RG. Był to okres, jak zwykle, niezwykle 
pracowity, obfitujący w liczne spotka-
nia. M.in. gospodarz gminy spotkał się 
z marszałkiem województwa Adamem 
Jarubasem, by omówić finansowanie 
inwestycji ze środków unijnych oraz 
zagospodarowanie kopalni Zachełmie 
(po odkryciu tropów tetrapoda), a także 
w gminnych zawodach sportowo-pożar-
niczych, zebraniu z zarządami klubów 
sportowych, mszy dożynkowej w Tum-
linie oraz w zakończeniu lata nad zale-
wem w Umrze. Wójt otrzymał informa-
cję od Komisarza Wyborczego, że skar-
ga mieszkańców Belna na nowy podział 
na okręgi wyborcze i lokalizację lokalu 
obwodowej komisji wyborczej została 
odrzucona. Wójt mówił także o przetar-
gach na inwestycje gminne. 

Na wniosek radnego Roberta Kaszu-
by, wójt przedstawił szczegółową infor-
mację o realizacji tegorocznych inwesty-
cji na terenie gminy (szeroko pisaliśmy 
o nich, dając bogatą ilustrację zdjęciową, 
we wrześniowym numerze „GZ”).

Radni przyjęli informację wójta, 
przedłożoną wcześniej na piśmie, o wy-
konaniu budżetu gminy w I półroczu br. 
W dyskusji podkreślono, że niewielkie 
zaawansowanie wydatków w tym okre-
sie wynika z faktu rozliczeń inwestycji 
dopiero pod koniec roku.

Rada dokonała bieżących zmian 
w budżecie gminy 2010 r., m.in.: zmniej-
szono dochody, m.in. na budowę sola-
rów na obiektach użyteczności publicz-
nej - mniejsza kwota po przetargach oraz 
zwiększono wydatki m.in. na: budowę 
kanalizacji w Bartkowie (o 180 tys. zł), 
na przebudowę ulic Spacerowej i Sło-
necznej w Zagnańsku (300 tys. zł), na 
remonty dróg gminnych (15 tys. zł), na 
wymianę ogrodzenia przy szkole w Za-
gnańsku (25 tys. zł), na opłatę mediów 
w placówkach szkolnych (50 tys. zł), na 
wykonanie tablic informacyjnych do ko-

Jak gospodarowano w I półroczu 2010 r. ?
Plany odnowy miejscowości

Informacja wójta o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2010 r., a także o zaawansowaniu tegorocznych inwesty-
cji, zmiany bieżące w budżecie gminy na rok 2010 a także uchwalenie planów odnowy kilku miejscowości, to główne te-
maty obrad Rady Gminy na sesji – 13 września br.

palni Zachełmie (13 tys. zł), na remont 
hali sportowej w Zagnańsku (15 tys. zł), 
na opracowanie projektu technicznego 
na realizację obiektów sportowych w ra-
mach „odnowy wsi” (50 tys. zł).

Kolejne uchwały Rady Gminy doty-
czyły: 

- przyznania Parafii Rzymsko-Ka-
tolickiej p.w. św. Stanisława Bp. M. 
w Tumlinie dotacji celowej, w kwocie 15 
tys. zł, na zakup i montaż instalacji prze-
ciwpożarowej i antywłamaniowej oraz 
na konserwację instalacji odgromowej,

- udzielenia pow. kieleckiemu po-
mocy finansowej na przebudowę drogi 
powiatowej – ulic: Słonecznej i Space-
rowej w Zagnańsku, w kwocie 1,1 mln 
zł oraz na wykonanie remontu drogi po-
wiatowej Kielce – Zagnańsk, etap II, na 
kwotę 500 tys. zł,

- negatywnej opinii rady w sprawie 
uznania lasów (429 ha), położonych 

w obrębie leśnym Bliżyn, za ochronne, 
- wyrażenia zgody na objęcie ochro-

ną rezerwatową działek w obrębie Za-
chełmie – temat mocno kontrowersyjny, 
wywoł sporo emocji radnych, przyjęty 
większością głosów.

Radni zatwierdzili plany odnowy 
miejscowości na lata 2010 – 2016 dla: 
Umru i Kaniowa, podjęli też uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmian w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego sołectw: 
Zachełmie, Kaniów,  Kołomań, Chrusty 
i Zagnańsk.

Radni oraz wójt wysłuchali proble-
mów mieszkańców gminy, którym - jak 
zwykle - udzielono głosu o godz.15.00. 
Problemy gminne oraz poszczególnych 
sołectw uzupełnili radni. Wójt usto-
sunkował się do tych spraw (szczegóły 
w protokóle z sesji RG).  (Kos.)
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dokończenie ze str. 1

Odsłonięcie pomnika  - w lesie na Siodłach - w hołdzie żołnierzom 4 PP Legionów AK 

W patriotycznej zadumie
Przybyli kombatanci, uczestnicy 

walk w wojnie obronnej 1939 roku oraz 
ruchu oporu, z uczestnikiem zgrupowa-
nia pod Siodłami kpr. pchor. Zygmun-
tem Pietrzakiem, pseudonim „Bekas”. 
Przy pomniku ustawiły się poczty hono-
rowe ze sztandarami organizacji komba-
tanckich, szkół oraz OSP, obecne były 
delegacje młodzieży z placówek oświa-
towych gminy oraz gmin sąsiedzkich - 
szkół mających za patronów organizacje 
partyzanckie oraz kombatanckie.

Uroczystość rozpoczął wójt gminy 
Zagnańsk, gospodarz terenu, Zbigniew 
Zagdański, który stwierdził m.in.: 
„Znajdujemy się w tym rejonie gminy 
Zagnańsk, gdzie w sierpniu 1944 roku 
odbyło się sformowanie 4 PP Legionów 
AK, który - po uroczystej mszy świętej, 
15 sierpnia - następnego dnia wyruszył 
na pomoc walczącej Warszawie, w ra-
mach akcji „Burza”. Kilkadziesiąt lat od 
tych wydarzeń, w listopadzie 2007 roku, 
zgłoszony został wniosek Światowego 
Związku Żołnierzy AK, aby upamiętnić 
te wydarzenia. We wrześniu 2009 roku 
utworzony został Komitet Budowy Po-
mnika, pod przewodnictwem członka 
Zarządu Powiatu Kieleckiego Ryszar-
da Barwinka. Patronat honorowy objęli: 
poseł Henryk Milcarz oraz starosta kie-
lecki Zenon Janus.

W wyniku prac Komitetu Budowy Po-
mnika, wsparcia sponsorów oraz pomo-
cy władz powiatowych i gminnych, po-
wstał ten oto obelisk, nieopodal wsi Sio-
dła, wsi, której mieszkańcy w tamtym 
czasie, kiedy alianci byli jeszcze dale-
ko od granic III Rzeszy, mogli na wła-
sne oczy przekonać się, „że jeszcze Pol-
ska nie zginęła”, widząc tak dużą licz-
bę umundurowanych i uzbrojonych, pol-
skich żołnierzy Armii Krajowej”.

Gospodarz gminy powitał następnie 
uczestników uroczystości, z gośćmi ho-

norowymi: senatorem Grzegorzem Ba-
nasiem, posłami na Sejm RP – Henry-
kiem Milcarzem i Mirosławem Pawla-
kiem, przewodniczącym Rady Powiatu 
Tomaszem Lato, przedstawicieli Zarzą-
du Powiatu: Ryszarda Barwinka i Szy-
mona Jarzynę, a także kombatantów 
i wszystkich uczestników patriotyczne-
go spotkania. 

Okolicznościową mszę św. odprawił 
kapelan wojskowy ks. płk. Adam Prus 
w koncelebrze z ks. proboszczem parafii 
Zagnańsk Ryszardem Niemcem. Ksiądz 
pułkownik, w swojej homilii, nawiązał 
do bohaterskich walk żołnierzy AK i par-
tyzantów innych ugrupowań, czasie hi-
tlerowskiej okupacji, o wyzwolenie kra-
ju, o ciężkiej drodze do wolności usłanej 
krzyżami poległych żołnierzy oraz ofiar 
hitlerowskiej kaźni. Mówił także o wy-
siłku całego narodu w drodze do pełnej 
wolności naszej Ojczyzny.

Po mszy świętej do zebranych prze-
mówił uczestnik pamiętnego zgrupowa-
nia żołnierzy 4 PP Legionów AK – kpr. 
pchor. Zygmunt Pietrzak, dziękując ini-
cjatorom budowy pomnika, m.in. żoł-

Barwinkowi i jego zastępcy, wójtowi na-
szej gminy Zbigniewowi Zagdańskiemu 
oraz pracownikom Urzędu Gminy i Sta-
rostwa Powiatowego a także Nadleśnic-
twu Zagnańsk.

Do wydarzeń sprzed 66 laty nawiąza-
li goście honorowi uroczystości, podkre-
ślając słuszność organizowania takich 
uroczystości, kształtujących patriotycz-
ną postawę społeczeństwa.

Uroczystego odsłonięcia pomnika 
dokonali: kpr. pchor. Zygmunt Pietrzak 
oraz poseł na Sejm RP, jeden z głównych 
sponsorów obelisku, Henryk Milcarz. 
Kompania WP oddała salut honorowy, 
po czym odbył się apel poległych, pod-
czas którego wezwano poległych w woj-
nie obronnej 1939 roku i uczestników ru-
chu oporu. 

Delegacje poszczególnych środo-
wisk złożyły przed pomnikiem wieńce 
i wiązanki kwiatów. 

W ten sposób, w lesie pod Siodłami, 
oddano hołd poległym w obronie Polski 
oraz w walce o odzyskanie jej niepodle-
głości.

Tekst i zdjęcia: Jerzy Kosowski

Uroczystość otworzył wójt gminy Zagnańsk Zbigniew Zagdański.

Goście uroczystości kombatanckiej w lesie na Siodłach.

nierzom 4 pułku: 
Tadeuszowi Ro-
bakowi i Zbignie-
wowi Chodako-
wi (którym choro-
ba uniemożliwiła 
udział w uroczy-
stości) za tę pięk-
ną inicjatywę. Po-
dziękował także 
wszystkim, któ-
rzy wnieśli wkład 
w realizację idei 
budowy pomnika, 
m.in.: przewod-
niczącemu Komi-
tetu Budowy Po-
mnika Ryszardowi 
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„Wyróżnienia Gminy Zagnańsk 2010”

Uroczystość otworzył wójt gminy, witając 
wyróżnionych, gości honorowych: posła na 
Sejm RP Henryka Milcarza, wicewojewo-
dę Piotra Żołądka, który wręczał uhonoro-
wanym także swoje upominki, radnych Rady 
Gminy oraz dotychczasowych laureatów 
„Wyróżnień”. Wójt podkreślił, iż to doroczne 
spotkanie jest podziękowaniem dla osób, któ-
re szczególnie zasłużyły się dla rozwoju gmi-
ny. Statuetka dęba „Bartka”, autorstwa znane-
go artysty rzeźbiarza Grzegorza Łagowskie-
go, oraz dyplom są symbolami wdzięczności 
za ten wkład własnej pracy, talentu i osobi-
stych zdolności w rozwój gminy. Do gratu-
lacji oraz życzeń pod adresem wyróżnionych 
dołączyli: poseł na Sejm RP Henryk Milcarz 
oraz wicewojewoda Piotr Żołądek.

Laureatami tegorocznych „Wyróżnień 
Gminy Zagnańsk” zostali:

RYSZARD NIEMIEC – ks. proboszcz 
Parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca Naj-
świętszej Marii Panny w Zagnańsku.

Urodził się w 1953 roku, w mjsc. Sułoszo-
wa, w Dolinie Ojcowskiej, pod Krakowem, 
gdzie ukończył Szkołę Podstawową. Następ-
nie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego 
w Skale, k. Ojcowa, które ukończył w 1972 r.

Pod wpływem bardzo religijnego środo-
wiska, w miejscu zamieszkania oraz rodziny, 
podjął decyzję o wstąpieniu do Seminarium 
Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłań-
skie otrzymał w 1978 roku i przez kolejne 
lata, jako wikariusz, odbywał posługę kapłań-
ską w parafii daleszyckiej.

W latach: 1980 – 85 służył w Parafii św. 
Wojciecha w Kielcach, w latach: 1985 – 88 – 
w parafii Bolesław, k. Sosnowca, a od 1988 
roku zostaje proboszczem w parafii Wierb-
ka, w pow. Zawiercie, gdzie kończy budowę 
miejscowego kościoła.

Od 1998 r. zostaje proboszczem parafii 
p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnań-
sku, gdzie pełni posługę kapłańską do chwili 
obecnej. Obowiązki duszpasterskie przejmuje 
z rąk b. ks. proboszcza a obecnie ks. biskupa 
Kazimierza Gurdy.

W Zagnańsku poświęcił się organizowa-
niu życia religijnego nowo powstałej - od 14 
lat - parafii. Bardzo zaangażowany w działal-
ność grupy AA, utworzonej przez obecnego 
ks. bp. Kazimierza Gurdę.

Ksiądz proboszcz Ryszard Niemiec za-
inicjował rozbudowę kościoła parafialnego 
w Zagnańsku z własnych środków parafii. 
Obecnie trwają prace montażowe dachu.

Satysfakcję naszemu pasterzowi przyno-
si praca z młodymi ludźmi, m.in. z  Zespołu 
Szkół Leśnych w Zagnańsku, organizowane 
wyjazdy wycieczkowe uczniów oraz pomoc 
najbiedniejszym parafianom.

ANNA ŁUĆ – emerytowana nauczy-
cielka - prezes Sekcji Emerytów i Renci-
stów ZNP w Zagnańsku:

Urodziła się w Suchedniowie, gdzie ukoń-
czyła Szkołę Podstawową. Następnie uczęsz-

czała do Liceum Wychowawców Przedszkoli 
w Kielcach, skąd – jako absolwentka - otrzy-
mała nakaz pracy – w przedszkolu w Ćmiń-
sku, którego była organizatorką. Od 1955 r. 
jest kierowniczką Przedszkola przy Zakła-
dach Drzewnych w Zagnańsku. W latach 80. 
była wizytatorem  Oddziału Doskonalenia 
Zawodowego Nauczycieli w Kielcach ds. wy-
chowania przedszkolnego.

Od 1991 r. na emeryturze, po 35 latach 
pracy w placówkach oświatowych. W okresie 
czynnym zawodowo udzielała się w Towa-
rzystwie Przyjaciół Dzieci oraz Związku Na-
uczycielstwa Polskiego. Jako emerytka działa 
bardzo aktywnie w Sekcji Emerytów i Ren-

Zaszczyty
Już po raz piąty z kolei gmina Zagnańsk uhonorowała ludzi, którzy - zdaniem kapituły - wnieśli największy wkład 

w jej promocję i rozwój: 30 września br., w ośrodku „Bohema”, odbyła się gala, podczas której gospodarze gminy: wójt 
Zbigniew Zagdański i przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa wręczyli - siedmiu podmiotom - statuetki dęba „Bart-
ka” i dyplomy za wybitne osiągnięcia gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe i społeczne na rzecz gminy. 

Gospodarze gminy oraz goście na uroczystości w „Bohemie”.
cistów ZNP - prezes tej organizacji na tere-
nie gminy Zagnańsk. Ponadto w każdej wol-
nej chwili udziela pomocy starszym osobom 
potrzebującym wsparcia. Załatwia im m.in. 
sprawy w ZUS, w specjalistycznych przy-
chodniach zdrowia na terenie Kielc, w urzę-
dach.

Jak sama mówi: każdy dzień bez wyświad-
czenia usługi bliźniemu, jest dniem straco-
nym. Ostatnio np. bardzo aktywnie włączyła 
się do akcji niesienia pomocy ofiarom powo-
dzi na terenie naszego regionu. Była inicja-
torką, w swoim środowisku, zbierania pienię-
dzy oraz darów w naturze na rzecz powodzian 
z Sandomierza.

Za rzetelną pracę zawodową i społeczną 
uhonorowana licznymi odznaczeniami, m.in. : 
Medalem Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką 
TPD, Medalem Henryka Jordana oraz Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

MICHAŁ KUBICKI – dyrektor gene-
ralny polsko-hiszpańskiej firmy Volume-
tric MK Polska.

Urodził się 6 marca 1971r. w Zagnańsku 
i z tą miejscowością jest związany do dziś, 
jako jej mieszkaniec. Jest absolwentem Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku, tutejszego 
Technikum Leśnego, kieleckiego Uniwersy-
tetu im. Jana Kochanowskiego oraz Univer-
sity of Calgary w Kanadzie. 

Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. 
w kieleckiej firmie Echo Investment jako dy-
rektor ds. zakupów. Następnie od 2000 do 
2006 r. pełnił funkcje zarządcze w najwięk-
szych firmach deweloperskich w Polsce. Od 
2006 r. jest współudziałowcem i dyrektorem 
generalnym polsko-hiszpańskiej firmy dewe-
loperskiej Volumetric MK Polska, która wy-
budowała do tej pory ponad 430 mieszkań 
i domów w Warszawie i Kielcach.

Michał Kubicki prowadzi od wielu lat sze-
reg działań o charakterze społecznym i chary-
tatywnym. Od 2006 r. jest sponsorem drużyny 
piłkarskiej Sparta Zagnańsk, jest także wice-
prezesem zarządu klubu. Ponadto jest stałym 

sponsorem nagród i darczyńcą dla najlepszych 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnań-
sku, akcji charytatywnych Caritas Diecezji 
Kieleckiej, Społecznego Komitetu Przyjaciół 
Szpitala Dziecięcego w Kielcach, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zagnańsku, Parafii p.w. św. 
Józefa w Zagnańsku oraz Muzeum Narodo-
wego w Kielcach.

Volumetric MK Polska, którą reprezen-
tuje, jest sponsorem drużyny Mistrza Polski 
w piłce ręcznej - Vive Targi Kielce oraz pił-
karskiej drużyny Korony Kielce.

Michał Kubicki jest także inicjatorem 
działań wspierających rozwój lokalnej kultu-
ry i sztuki. 

„JAWORZANKI”- zespół ludowy.
Początki zespołu śpiewaczego „Jaworzan-

ki” sięgają roku 1973. Tworzyły go wtedy 
wyłącznie panie, członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich z miejscowości Jaworze. Jego prze-
wodniczącą i założycielką była Mieczysława 
Kudzia. Miejscem spotkań był Klub w Ja-
worzach. „Jaworzanki”, w swoim pierwszym 
składzie, występowały z okazji różnych wy-
darzeń społecznych i kulturalnych w gminie 
i województwie aż do 1988 roku. Po 8-letniej 
przerwie zespół wznowił swoją działalność, 
występując 16 czerwca 1996 roku na festy-
nie rodzinnym w Szkole Podstawowej w Ja-
worzu. Kierowniczką grupy  została Grażyna 
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„Wyróżnienia Gminy Zagnańsk 2010”

dla zasłużonych
Grudziecka. „Jaworzanki” sięgnęły po nowy 
repertuar, co umożliwiło udział w bardziej 
prestiżowych imprezach  i przyczyniło się do 
powiększenia składu zespołu. Praca członków 
zespołu została dostrzeżona i uhonorowana 
licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

Obecnie zespół „Jaworzanki” tworzą: 
Grażyna Grudziecka  (kierowniczka ze-
społu),Teresa Chłopek Genowefa Kubicka, 
Mieczysława Milcarz, Ewa Pięta, Danuta 
Pytel, Grażyna Staniec, Teresa Tkacz, Zofia 
Tkaczyk, Andrzej Grudziecki, Jan Piwo-
warczyk, Stanisław Pycia, Marek Stępień.

Nowy i wciąż wzbogacany repertuar ze-
społu, jego fachowość i ogromne zaangażo-
wanie  umożliwiły „Jaworzankom” udział 
w prestiżowych imprezach, przeglądach, kon-
kursach czy  festiwalach organizowanych 
w regionie i poza nim, jak choćby: w Między-
narodowej Biesiadzie z Folklorem w Racibo-
rzu w 2000 r., w przeglądach zespołów ludo-
wych w Masłowie, Śladkowie, Jędrzejowie, 
Busku-Zdroju, Bliżynie i Kielcach, w Tar-
gach Bożonarodzeniowych na Rynku Głów-
nym w Krakowie w 2001 r., w finale XXXII 
Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folk-
lorem w 2008 r., w finale XV i XVI Święto-
krzyskiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek we 
Włoszczowie w 2008 i  2009 roku, w przeglą-
dzie folklorystycznym katolickich i ewange-
lickich parafii w Ratingen-Homberg w Niem-
czech w 2008 r.

ZENON JANUS – starosta kielecki.
Mieszka w Bolechowicach (gmina Sitów-

ka - Nowiny), ma 60 lat, jest absolwentem 
Akademii Rolniczej w Lublinie, w 2010 r. 
ukończył prestiżową Akademię Liderów Sa-
morządowych przy Uniwersytecie Warszaw-
skim. Od lat związany z ruchem ludowym, 
radny powiatowy, żonaty, ma trzech synów 
i 2 wnucząt.

Dzięki działaniom powiatu kieleckiego 
i gminy Zagnańsk, wspólnie realizowane są 
inwestycje drogowe. W 2007 r. przebudowa-
no drogę  powiatową w Starym Szałasie, na 
odcinku Szałas – Zaupust, za kwotę – ponad 
351 tys. zł, w roku następnym przebudowa-
no drogi powiatowe: Stary Szałas (na odcin-
ku Szałas Stary); Salata - Umer (w miejsco-
wościach Długojów oraz Kołomań), odbudo-
wano rowy i przepusty przy drodze biegnącej 
przez wieś Kaniów oraz przygotowano pro-
jekt budowlany na przebudowę skrzyżowania 
drogi powiatowej Samsonów – Tumlin - Mie-
dziana Góra z drogą powiatową w miejsco-
wości Tumlin Węgle. Ogólny koszt tych in-
westycji  wyniósł ponad 1mln 307 tys. zł. 

W 2009 r. przeprowadzono następujące 
inwestycje drogowe: przebudowa drogi Kiel-
ce - Zagnańsk (etap I do granicy z pasem ko-
lejowym oraz  ulice - Spacerowa i Słoneczna 
w Zagnańsku – podział geodezyjny działek), 
budowa chodnika wraz z nawierzchnią w cią-
gu drogi powiatowej  Kajetanów - Lekomin 
w miejscowości Gruszka, przebudowa skrzy-
żowań dróg powiatowych w miejscowości 
Tumlin Dąbrówka i Umer. 

Na wszystkie inwestycje drogowe (7.995 
metrów) w latach 2007-2009 wydatkowano 
kwotę ponad 4 mln 545 tys. zł. 

Na 2010 r. zaplanowano w gminie Za-
gnańsk inwestycje drogowe za łączną kwotę 3 
mln 190 tys. zł. W planach znalazły się  prze-
budowy: skrzyżowań: w miejscowościach 
Umer i Tumlin - Węgle, budowa chodnika 
przy drodze powiatowej w Tumlinie, przebu-
dowa drogi powiatowej w Kajetanowie, prze-
budowa i rozbudowa ulic: Spacerowej, Sło-
necznej i Kieleckiej w Zagnańsku, przebudo-
wa drogi powiatowej przez Kaniów, na od-
cinku  od skrzyżowania z ul. Młynarską do 
skrzyżowania z ulicą Dębową, przebudowa 
drogi powiatowej Kajetanów - Gruszka - Le-
komin w miejscowości Gruszka. 

Pozasportowe osiągnięcia w pracy:  
6 – krotnie jego uczniowie byli finalistami 
wojewódzkich konkursów z chemii, 2 – krot-
nie zdobywali tytuł Laureata  Wojewódzkiego  
Konkursu Chemicznego, wielokrotnie jego 
zdjęcia i zdjęcia jego uczniów zdobywały 
czołowe lokaty w konkursach fotograficznych 
i były publikowane w prasie gminnej („Ga-
zeta Zagnańska”), lokalnej („Echo Dnia”) 
i centralnej („Głos Nauczycielski”),  w 2008 
r. jego uczniowie zajęli III miejsce w woje-
wódzkim konkursie na prezentację multime-
dialną   „Miejsca Pamięci Narodowej w Foto-
grafii i na Mapie”.

MAŁGORZATA JÓŹWICKA - właści-
cielka stadniny koni.

Małgorzata Jóźwicka, urodzona w Kiel-
cach, od trzeciego roku życia mieszkan-
ka gminy Zagnańsk. Absolwentka Akademii 
Rolniczej w Lublinie, wydziału zootechnicz-
nego ze specjalizacją w hodowli koni. Zaraz 
po studiach wybrała pracę w swoim zawodzie 
wprowadzając nowości zarówno w gospodar-
stwie swojego ojca Andrzeja Jóźwickiego, jak 
i  pomagając rolnikom województwa kielec-
kiego, a potem świętokrzyskiego unowocze-
śniać swoje hodowle.  

Po wielu latach zmagań z biurokracją, 
w 2009 r. wybudowała nowy obiekt i mogła 
uroczyście wprowadzić doń swoje konie, któ-
rych, z roku na rok, stawało się coraz więcej. 
Stajnia ma profil hodowlano – rekreacyjny, 
jednak w przyszłości ma to być ośrodek spor-
towy. W 2010 r. powstał kolejny profesjonal-
ny obiekt – plac treningowy. 

Wszystkie konie są własnej hodowli – 
głównie młode zwierzęta, które zaczynają 
trening sportowy, jak również klacze hodow-
lane. W 2010 r., w sezonie letnim, zainaugu-
rowane zostały starty w zawodach jeździec-
kich – skoki przez przeszkody. Są to dopiero 
początki, ale już z sukcesami. 

W stajni uczy się jeździectwa spora gru-
pa, głównie dziewcząt, w różnym wieku. Staj-
nia jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą 
przebywać z końmi, chcą jeździć konno (nie-
koniecznie wyczynowo) i chcą przyjąć przy-
jaźń tych wyjątkowych zwierząt. 

Podczas uroczystej gali wyróżniono także 
dwie wybitne uczennice, uczestniczki gmin-
nego programu stypendialnego „Mocny Fun-
dament”:

MARCELINĘ DOMAGAŁĘ – z Pu-
blicznego Gimnazjum w Tumlinie, laureat-
kę m.in.: V Konkursu Języka Polskiego, VII 
Konkursu Chemicznego, Konkursu Humani-
stycznego i Matematyczno - Fizycznego oraz 
XVI Literackiego Konkursu Sienkiewiczow-
skiego w Oblęgorku,

NATALIĘ NAWARĘ – członkinię kadry 
polskiej w disco dance, wicemistrzynię Polski 
w kat. duety, zdobywczynię czołowych miejsc 
w licznych turniejach tańca. Zakwalifikowała 
się m.in. do Mistrzostw Świata w swojej kate-
gorii, które odbędą się w Danii.

Galę w „Bohemie” uświetniły występy 
Małgorzaty Główki – kieleckiej piosenkarki, 
który wystąpiła w tym roku m.in. na Festiwa-
lu Polskiej Piosenki w Opolu, oraz Kieleckie-
go Teatru Tańca. (Kos.)

MIROSŁAW KOWALSKI – nauczyciel  
Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Gimna-
zjum i Przedszkola w Zagnańsku.

Ma 53 lata, w szkole w Zagnańsku pracu-
je od września 1980 r. Przez 18 lat uczył che-
mii i WF. Obecnie jest nauczycielem informa-
tyki i wychowania fizycznego. A oto informa-
cja o jego osiągnięciach zawodowych:

Ważniejsze osiągnięcia sportowe w pra-
cy z dziećmi: 6 razy I miejsce w wojewódz-
twie w siatkówce chłopców, 2 razy II miej-
sce w województwie w siatkówce chłopców, 
4 razy III miejsce w województwie w siat-
kówce chłopców, III miejsce (Połaniec 1998 
r.) i IV m. (Biała Podlaska 1997 r.) w makro-
regionie, 12 miejsce (Elbląg 2008 r.), 15 miej-
sce (Głuchołazy 2005), 24 miejsce (Zabrze 
2010) w Mistrzostwach Polski w siatkówce, 
II miejsce w województwie i VI w makrore-
gionie w 4-boju lekkoatletycznym

Najważniejsze  osiągnięcia sporto-
we w gminnej drużynie nauczycielskiej: 
I miejsce w mistrzostwach powiatu nauczy-
cieli – 2003 r., II miejsce w siatkówce nauczy-
cieli woj. świętokrzyskiego – 2006 r. 

Marcelina Domagała i Natalia Nawara, z ro-
dzicami i wójtem gminy, na gali w „Bohemie”.

Występ artystów Kieleckiego Teatru Tańca.
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Święto Małych Ojczyzn

Mówiąc o inicjatywie włodarzy woje-
wództwa świętokrzyskiego oraz prezyden-
ta Kielc, zachęcającej gminne samorządy 
do promocji swojej gminy, wójt Zbigniew 
Zagdański, na łamach gazety regionalnej, 
stwierdził m.in.: „Kielce są dla nas miejscem 
szczególnym, ponieważ ściśle z nim współ-
pracujemy. Nasi mieszkańcy w stolicy regio-
nu edukują się, jeżdżą na zakupy i korzystają 

Dobre strony gminy Zagnańsk !
12 gmin  powiatu kieleckiego zaprezentowało się w weekend: 25-26 września br. – na 

głównym deptaku Kielc - ulicy Sienkiewicza oraz na Placu Artystów, by pokazać swój 
dorobek kulturalny, osiągnięcia artystyczne oraz polecić specjalności kulinarne.

z dóbr kulturalnych. Dlatego takie inicjatywy 
są dla nas ważne. Chcemy pokazać kielcza-
nom co mamy najcenniejszego.”

Gmina tej szansy nie zaprzepaściła: już 
w sobotę, na deptaku, kielczanie mogli za-
smakować potraw regionalnych przygotowa-
nych przez panie zintegrowane przez program 
unijny „Pogodna Jesień”, w ramach warszta-
tów aktywizujących lokalną społeczność. Na 

Kita, Renata Pietrzyca, Halina Kubicka 
i Zofia Korska.

O walorach turystycznych i rekreacyj-
nych gminy Zagnańsk mówił na scenie za-
stępca wójta Mirosław Garecki, zapraszając 
kielczan w nasze strony. 

Muzyczną wizytówką gminy był występ 
zespołu ludowego „Jaworzanki”. 

Stoisko naszej gminy na ul. Sienkiewicza w Kielcach.

- Dobiega końca kadencja organów 
władzy samorządowej, jak Pan ocenia ak-
tywność gminy Zagnańsk w pozyskiwaniu 
środków unijnych ?

- Władze Zagnańska, od chwili rozpoczę-
cia prac nad Regionalnym Programem Ope-
racyjnym Województwa Świętokrzyskie-
go (RPOWŚ) na lata 2007-2013 oraz przy-
gotowaniem działań w ramach sektorowe-
go Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW),  blisko współdziałały z samorzą-
dem województwa świętokrzyskiego. Chcę 
powiedzieć, że wiele cennych uwag i suge-
stii, w zakresie programowania rozwoju, tra-
fiało do nas od doświadczonych partnerów 
samorządowych – gmin, w szczególności od 
tych, gdzie na czele władz lokalnych od lat 
stoją doświadczeni włodarze. Tak też było 
w przypadku gminy Zagnańsk. Po przyjęciu 
RPOWŚ przez Rząd RP i zatwierdzeniu go 
przez Brukselę tworzyliśmy wspólnie, m.in. 
z  gminami,  tzw. „ bazę projektów ” najpeł-
niej wpisujących się w strategię rozwoju wo-
jewództwa.

Niejednokrotnie wtedy miałem okazję 
gościć Panią Justynę Ślewę - Przewodniczącą 
Rady Gminy i Pana Zbigniewa Zagdańskie-
go - Wójta Gminy, którzy prezentowali naj-
ważniejsze i najpilniejsze potrzeby rozwojo-
we gminy.

Nie wszystkie one mogły uzyskać wspar-
cie z przyczyn oczywistych – ograniczonych 
środków, ale uznane za priorytet inwestycje 
drogowe zostały znacząco dofinansowane. 
Pogratulować chcę również dużej skutecz-
ności w pozyskaniu środków z PROW oraz 
z budżetu województwa. 

- Odkrycie tropów tetrapoda w Zacheł-
miu zelekryzowało środowisko naukowe 

i opinię publiczną. Były obietnice władz, 
dotyczące zagospodarowania tego znale-
ziska dla celów turystycznych, tymczasem 
projekt gminy, związany z tym przedsię-
wzięciem, znalazł się – mimo obietnic – na 
liście rezerwowej unijnego wsparcia. Czy 
jest szansa na jego realizację ?

- Jeśli chodzi o projekt pod nazwą „Pod-
niesienie atrakcyjności gminy Zagnańsk po-
przez kompleksowe zagospodarowanie tere-
nu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie 
- wokół Dęba Bartka i znaleziska geologicz-
nego w kopalni Zachełmie”, który został zło-
żony do konkursu w działaniu 2.3.4 RPOWŚ 
– Promocja gospodarcza i turystyczna re-
gionu, mieliśmy bardzo złożony problem. 

Po pierwsze - projekt opiewał aż na kwo-
tę wsparcia 9,6 miliona złotych, po drugie – 
znaczna część projektowanych w nim prac 
dotyczyła infrastruktury technicznej. A więc 
projekt bardzo kosztowny (do podziału było 
tylko 43 milionów złotych na całe wojewódz-
two i wiele wspaniałych projektów). Biorąc 
jednak pod uwagę cel projektu - promocję 
cennego odkrycia geologicznego - jako je-
den z promotorów cennego pomysłu prze-
konałem kolegów z Zarządu Województwa, 
aby dać mu szansę i taką szansą jest pierwsze 
miejsce na liście rezerwowej.

Z mojego, wieloletniego już doświad-
czenia w realizacji programów pomocowych 
wynika, że projekty z pierwszych miejsc re-
zerwowych zwykle wchodzą do realizacji. 
Tak też  będzie pewnie i w tym przypadku, 
natomiast trzeba uzbroić się trochę w cierpli-
wość, czekając na dodatkowe środki w tym 
działaniu.

- Na jakie unijne środki mogą liczyć 
programy gminne w latach: 2011- 2013 ?

- Podział środków unijnych na cały okres 
programowania 2007 – 2013 dobiega prak-
tycznie końca. Zostało do podziału trochę 
środków w PROW i Programie Operacyjnym 
Kapitał Ludzki, warto więc jeszcze o  nie za-
biegać. Natomiast dalej mam nadzieję, że 
w nowej już kadencji dotychczasowe instru-
menty wsparcia finansowego, realizowane 
z budżetu państwa i budżetu województwa, 
a dotyczące cennych projektów lokalnych, 
przez następny Zarząd Województwa będą 
utrzymane i rozwijane.  

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jerzy Kosowski

stoisku prezentowano 
ponadto wyroby sztu-
ki ludowej: wyszy-
wanki, sztuczne kwia-
ty, serwetki, obrusy, 
haftowane bluzki itp. 
Autorkami prac oraz 
smakowitości, serwo-
wanych kielczanom, 
były: Ewa Olesiń-
ska, Renata Lutek, 
Wioletta Lutek, Ha-
lina Chłopek, Wan-
da Banaszak, Anna 
Lechowicz, Graży-
na Wawszczak, Ewa 

Gratulacje za skuteczność
Rozmowa z członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Markiem Gosem

W związku z licznymi wnioskami miesz-
kańców gminy zarządzam przeprowadzenie 
akcji odbioru wystawionych  przed posesją 
odpadów segregowanych w roku 2010, tj.: 
makulatura, szkło, plastik, złom.

Sołectwa: Bartków, Belno, Chrusty, Grusz-
ka, Kajetanów, Jaworze, Lekomin, Zachełmie, 
Zagnańsk -  27 października 2010 r. (środa)

Sołectwa: Długojów, Janaszów, Kaniów, 
Kołomań, Samsonów, Szałas, Tumlin, Umer - 
29 październik 2010 r. (piątek).

Odpady należy wystawić do godz. 800 
przed posesjami w sposób nie powodujący 
zakłócenia w ruchu pieszym i kołowym.

Odpady wystawione po podanym wyżej 
terminie i czasie nie będą odbierane.

Uwagi dotyczące funkcjonowania systemu 
odbioru odpadów prosimy składać pod nume-
rem telefonu: 41 300 37 18.

Zbigniew Zagdański
Wójt gminy Zagnańsk

DODATKOWY ODBIÓR 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH
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Wizyta ks. bp. Kazimierza Gurdy w zagnańskich szkołach

Punkt konsultacyjny psychoterapeu-
ty w Zespole SP nr 2, P i G w Zagnańsku 
mgr Małgorzaty Piłat czynny we wtor-
ki,  godz. 14.00-17.00, w terminie: 21.09. 
- 30.11. 2010 r.

W ramach  Punktu Konsultacyjnego zo-
staną udzielone porady  w kwestiach m.in.:

- Agresywnych zachowań dzieci i mło-
dzieży (zwłaszcza w wieku gimnazjalnym), 
zarówno agresji słownej, jak i fizycznej,

- Odizolowania się dziecka od reszty 
społeczności klasowej oraz rówieśników 
w miejscu zamieszkania,

- Zachowania autodestrukcyjne,
- Trudności dziecka w nauce,
- Zaburzonej komunikacji pomiędzy 

rodzicami a dziećmi, pomiędzy rodzicami, 

Uwaga, dyżur 
psychoterapeuty

- Zaniżonej samooceny dziecka (niedo-
wartościowanie), zwłaszcza wynikającej 
z trudnej sytuacji finansowej rodziny,

- Bezrobocia rodziców i jego wpływu 
na sytuację dziecka w szkole,

- Kłamstw, oszustw względem nauczy-
cieli, rodziców, rówieśników oraz osób po-

pomiędzy rówieśnikami, pomiędzy kadrą 
pedagogiczną szkoły a uczniami,

- Braku akceptacji w grupie rówieśni-
czej,

średnio wpływających na proces wycho-
wawczy,

- Zachowań przestępczych (kradzieże),
- Wulgaryzmów i zachowań agresyw-

nych,
- Długotrwałej absencji szkolnej (wa-

gary),
- Sieroctwa społecznego oraz ducho-

wego dziecka, bardzo często na skutek wy-
jazdu rodzica poza granice kraju,

- Bezradności rodziców w zaoferowa-
niu dziecku racjonalnego wykorzystania 
czasu wolnego,

- Zawodów uczuciowych,
- Rozpadu rodziny (rozwód rodziców)
- Dysfunkcji w rodzinie ( przemoc).

Ksiądz biskup był witany w szkol-
nych progach szczególnie, wszak przez 
wiele lat był tutaj – w Zagnańsku – pro-
boszczem parafii p.w. św. Józefa Oblu-
bieńca NMP. Gość przywitał się bardzo 
serdecznie z nauczycielkami – emeryt-
kami, z którymi pracował, na co dzień, 
jeszcze jako proboszcz.

Niezwykle sympatycznie powitały 
gości najmłodsi uczniowie „zerówki” 
oraz klas: I – III. Były kwiaty, okolicz-
nościowe wierszyki, prezent dla ks. bi-
skupa, w postaci obrazu namalowanego 
przez dzieci, były pieśni religijne. Gość 
pozdrowił wszystkie dzieciaki, ich wy-
chowawczynie i rodziców.

Główne spotkanie, z uczniami klas 
starszych, nauczycielami, rodzicami 
i przedstawicielami władzy gminnej od-
było się w sali gimnastycznej, przystro-
jonej na tę okoliczność, m.in. w hasło 

Ks. bp. Kazimierz Gurda, wójt Zbigniew Zagdański i gospodarze szkoły na spotka-
niu z maluchami.

Pokłońmy się Jezusowi
Niecodzienną wizytę uczniom ZSP nr 2PiG w Zagnańsku złożył - 30 wrze-

śnia br. - ks. bp. Kazimierz Gurda, w towarzystwie księdza wizytatora Sylwe-
stra Okły. Gości powitali: dyrektor szkoły Marzanna Moćko, wójt gminy Zbi-
gniew Zagdański, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, także zaprosze-
ni emeryci, oraz uczniowie.

kwiatami oraz występami artystyczny-
mi. Trębacze odegrali popularną, ulubio-
ną pieśń Jana Pawła II – „Barkę”. Dy-
rektor Marzanna Moćko omówiła krótko 
sukcesy szkoły, podkreślając jak ważną 
role, w wychowaniu młodego pokolenia, 
ogrywa religia.

Głos zabrał także wójt Zbigniew Za-
gdański, dziękując gościom za wizy-
tę w parafii, gminie i w szkole, podkre-
ślając troskę władz o oświatę gminną 
oraz rolę kościoła, jako sprzymierzeńca 
szkoły, w wychowaniu dzieci i młodzie-
ży. Wójt, wspólnie z radnym Stefanem 
Grudniem, wręczyli ks. biskupowi, na 
pamiątkę wizytacji, obraz – płaskorzeź-
bę „Ostatnia wieczerza”.

Ksiądz biskup Kazimierz pogratulo-
wał szkole sukcesów, a w słowie bożym 
podkreślił rolę talentu wiary w życiu. – 
Ten talent jest potrzebny w codziennym 
życiu – mówił ks. biskup – żeby być do-
brym człowiekiem. Rozwijajmy nasze 
człowieczeństwo a będziemy dobrymi 
ludźmi ! Nie zapominajmy też o Jezusie, 
żyjmy z nim na co dzień. 

Duszpasterz, na koniec, pobłogosła-
wił obecnych na spotkaniu.

Tego dnia ks. biskup odwiedził także 
uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Za-
gnańsku. (J.)

„Bądź pozdrowiony Gościu nasz”. I tu-
taj delegacja uczniów powitała biskupa 

Wójt Zbigniew Zagdański oraz radny Stefan Grudzień wręczają płaskorzeźbę do-
stojnemu gościowi.
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Pani mgr Jolancie Dworak
Nauczycielce ZSPiG  

w Kajetanowie
oraz Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia  
i żalu z powodu śmierci 
Córki KATARZYNY

składają: dyrektor, nauczyciele, 
pracownicy, uczniowie i rodzice 
uczniów ZSPiG w Kajetanowie.

W związku z 60 rocznicą powsta-
nia KS „Skała” Tumlin, 12 września 
br., na boisku klubu, odbył się Turniej 
Piłki Nożnej dla młodych sportowców. 
Wzięli w nim udział zawodnicy: z Ja-
siowa, Umru, Samsonowa, Tumlina 
i Kostomłotów.

I miejsce w turnieju zajęli piłkarze 
„Skały” Tumlin, II – Samsonów, III – 
Kostomłoty. Turniej sfinansowano ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego w ra-
mach programu „Świętokrzyska Akade-
mia Sportu na Obszarach Wiejskich”.

Nagrody wręczył zwycięzcom wice-
marszałek woj. świętokrzyskiego Zdzi-
sław Wrzałka.

Na 60-lecie KS „Skała” Tumlin

Turniej młodych 
piłkarzy

W ramach działań profilaktycznych, 
realizowanych przez gminę, możliwe jest 
przeprowadzenie w roku bieżącym dobro-
wolnych szczepień przeciwko grypie. 

Programem profilaktycznych szcze-
pień gmina Zagnańsk objęła mieszkań-
ców powyżej 60. roku życia. W odpowied-
nim czasie wysłano do nich zaproszenia 
na szczepienia, które nadal są aktualne.

Szczepienie jest bezpłatne i dobrowol-
ne. Osoba, zainteresowana skorzystaniem ze 
szczepienia, proszona jest o szybkie powia-
domienie ośrodka zdrowia, którego jest 
pacjentem o chęci zaszczepienia się. Brak 
deklaracji w tym terminie będzie równo-
znaczny z rezygnacją ze szczepionki.

Szczepienie będzie przeprowadzone 
w wyznaczonym przez ośrodek zdrowia 
terminie. 

Gmina Zagnańsk, po otrzymaniu z po-
szczególnych ośrodków zdrowia listy za-
szczepionych osób, pokryje koszty zabiegu.

Darmowe szczepienie 
przeciwko grypie

Przedstawiciele beneficjenta Funduszu Spójności: prezes Henryk Milcarz i dyrektor 
Władysław Karol Jacewicz podpisują Umowę o Dofinansowanie Projektu „Kom-
pleksowej ochrony wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”.

„Wodociągi Kieleckie” podpisały umowę  
o dofinansowanie projektu unijnego,  

wartego setki milionów złotych.

Umowę o dofinansowanie Projektu 
„Kompleksowej ochrony wód podziem-
nych aglomeracji kieleckiej podpisali: 
w imieniu NFOŚiGW zastępca prezesa 
zarządu Małgorzata Skucha, zaś w imie-
niu beneficjanta prezes zarządu Henryk 
Milcarz oraz prokurent, dyrektor ds. 
ekonomicznych Władysław Karol Jace-
wicz. 

Prezes Zarządu Spółki „Wodociągi 
Kieleckie” Henryk Milcarz powiedział: 
Przychylność dla projektu na wszystkich 
etapach kontroli w kraju oraz pozytywna 
rekomendacja, wydana przez unijnych eks-
pertów inicjatywy JASPERS, daje podsta-
wy do optymistycznych oczekiwań wzglę-
dem Decyzji Komisji Europejskiej. Biorąc 
pod uwagę fakt, że Ministerstwo Rozwo-
ju Regionalnego poinformowało Spółkę 
o przekazaniu 23 sierpnia 2010r. wniosku 
Spółki o potwierdzenie wkładu finanso-
wego wraz z załącznikami dla Projektu 
„Kompleksowa ochrona wód podziemnych 
aglomeracji kieleckiej” do Brukseli, taka 
decyzja, potwierdzająca ostatecznie przy-
znanie dofinansowania na realizację tego 
ogromnego i priorytetowego Przedsięwzię-
cia, jest oczekiwana w najbliższej perspek-
tywie czasu.

Podczas Międzynarodowych Targów TIWS, odbywających się, w dniach 5-7 
października 2010r. w Kielcach, podpisano uroczyście Umowę o dofinansowanie po-
między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, a beneficjentem – „Wodociągami Kieleckimi” Sp. z o. o. Umowa dotyczy 
dofinansowania projektu „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji 
kieleckiej” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
powyżej 15 tys. RLM, priorytetu Gospodarka wodno-ściekowa Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.  

Prokurent, dyrektor ds. ekonomicz-
nych Spółki „Wodociągi Kieleckie” 
Władysław Karol Jacewicz: O tym, jak 
poważna będzie to inwestycja Spółki Wodo-
ciągi Kieleckie, jako operatora infrastruktu-
ry wodno-kanalizacyjnej, w bezpieczeństwo 
ekologiczne obecnych mieszkańców gmin 
Masłów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk 
oraz miasta Kielce, świadczy zestawienie 
podstawowych danych liczbowych.  Z sza-
cunkowych danych wynika, że liczba osób 
korzystających z podłączenia do wybudo-
wanej w ramach Projektu sieci kanalizacji 
sanitarnej wyniesie przeszło 19 000 osób, 
zaś do wybudowanej sieci wodociągowej 
2 000. Szacowana wartość przedsięwzięcia 
na dziś to przeszło 550 milionów złotych 
brutto. Wodociągi Kieleckie ubiegają się 
o to, by Unia Europejska, w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko na lata 2007 – 2013, dofinansowała 85 
% wydatków kwalifikowanych inwestycji.

Jest to ważna informacja dla miesz-
kańców naszej gminy, ponieważ, w ra-
mach tego programu, ma być budowana 
kanalizacja sanitarna, na którą miesz-
kańcy czekaja już od 10 lat. Brak umowy 
o dofinansowanie stanowił, do tej pory, 
przeszkodę w realizacji tych projektów.


