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Publiczność na festynie, mimo deszczu, dopisała.

Tym razem organizatorzy Dnia Zagnańska nie mieli 
szczęścia do pogody, w niedzielę, 25 lipca, lało przez cały 
dzień. Deszcz nie zniechęcił jednak mieszkańców do uczest-
nictwa w zabawie. Frekwencja była wprawdzie niższa niż 
w poprzednich latach, ale i tak przed sceną, nad zalewem 
w Borowej Górze, przez niedzielne popołudnie, przewinęło 
się kilkaset osób.

W deszczu,  
ale wesoło !

Zaczęło się od akcentu ludowego – na scenie pojawiły się „Tumlinianki” a potem 
„Jaworzanki”, które wprowadziły publiczność w swojskie klimaty. Te zespoły od 
dawna cieszą się dużym uznaniem mieszkańców, toteż nie żałowano im braw. Zaraz 
po zespołach na scenę wkroczył chór gminny, zmieniając charakter muzyki i śpiewu, 
prezentując repertuar dla koneserów poważniejszej muzy. Także i ten rodzaj twór-
czości znajduje zwolenników wśród publiczności.

Spotkanie przyjaciół „Króla drzew”

Ratujmy dęba 
„Bartka” !

Czy weteran europejskich lasów – 
dąb „Bartek” musi ulec  przedwcze-
snej zagładzie ? – to dramatyczne py-
tanie przyjaciele „Króla drzew” za-
dali w apelu skierowanym do mini-
stra ochrony środowiska. W apelu pi-
szą m.in.: „Nie niszczyć bezpowrotnie 
tego, co trwa od wieków. A tak się dzieje 
w otoczeniu jednego z najokazalszych 
drzew Europy. Droga, przebiegająca 
obok weterana, nabrała znamion tran-
zytowej dla samochodów ciężkich, po-
wodujących olbrzymie drgania, które 
muszą w bardzo szybkim czasie znisz-
czyć okazałe drzewo...”

Walkę o uratowanie i ochronę dęba 
podjęło wiele osób i organizacji, m.in. 
wiceprzewodniczący sejmowej Komi-
sji Ochrony Środowiska, Zasobów Natu-
ralnych i Leśnictwa, poseł Henryk Mil-
carz.
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Kolejny blok programowy, to pro-
pozycja dla najmłodszych: „Bajkowa 
Zofia i przeszkadzający Marceli”- duet  
z Krakowa – zaprosili najmłodszych do 
licznych konkursów, zabaw i konkuren-
cji sprawnościowych. Całość, okraszo-
na piosenkami oraz wspólnymi tańcami, 
spodobała się maluchom, które długo 
nie chciały zejść ze sceny. Zaproszono 
więc na nią mamy, które wystartowały 
w konkursie dmuchania balonów. Były 
liczne nagrody, z których najcenniejszy-
mi okazały się firmowe parasole Banku 
Spółdzielczego w Samsonowie. Bardzo 
się przydały, bo deszcz nie ustawał.

Nastąpiło teraz oficjalne otwarcie 
Dnia Zagnańska: wójt gminy Zbigniew 
Zagdański zaprosił na scenę gości ho-
norowych: posła na Sejm i jednocze-
śnie głównego sponsora festynu – pre-
zesa „Wodociągów Kieleckich” – Hen-
ryka Milcarza, starostę powiatu Ze-
nona Janusa z członkami Zarządu Po-
wiatu, dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg Jerzego Komorniczaka. Gospo-
darz gminy powitał wszystkich serdecz-
nie, życząc  uczestnikom festynu znako-
mitej zabawy. Do życzeń tych dołączyli 
goście honorowi. Wieczorem na festyn 
przybył także wicemarszałek wojewódz-
twa Zdzisław Wrzałka.

Po części oficjalnej sceną zawład-
nął kabaret „Wyjście awaryjne” z gim-
nazjum w Samsonowie. Kilkunastu 
uczniów świetnie się bawi na scenie, 
prezentując stare przeboje w nowym 
opracowaniu oraz śmieszne teksty. Nic 
dziwnego, że młodym artystom dość ła-
two było wciągnąć publiczność, zwłasz-
cza tę młodszą, do wspólnej zabawy. 

Podczas festynu dokonano podsu-
mowania i wręczenia nagród w gmin-
nym konkursie „Mój piękny ogród”. Jest 
to kilkuletnia już tradycja, zainicjowana, 
jak stwierdził wójt gminy, przez Komi-
sję Promocji, Turystyki i Rekreacji Rady 
Gminy. To ona powołała kapitułę kon-
kursu, która objechała zgłoszone pose-
sje i dokonała wyboru najpiękniejszych. 
Oto wyniki: I miejsce posesja Stanisła-
wy i Henryka Coś, II – Edyty Pęczko-
wicz, III - Józefy Wiśniewskiej. Wyróż-
niono także posesję Justyny Pańszczyk. 
Nagrodzeni otrzymali z rąk wójta i prze-
wodniczącej Rady Gminy Justyny Śle-
wy okazałe puchary oraz bony do wyko-
rzystania w sklepach agrotechnicznych.

Festyn stał się okazją do wręczenia 
wyróżnienia Lokalnej Grupy Działania 
„Dorzecze Bobrzy” – Nagrody Bobra 
Marii Niciejewskiej za prezentowanie 
swoich prac na licznych imprezach pro-

Dzień Zagnańska nad zalewem w Borowej Górze

W deszczu, ale wesoło !
mujących naszą gminę. Nagrodę wrę-
czyła przewodnicząca Kapituły Justyna 
Ślewa.

Przy okazji warto wspomnieć, iż na 
festynie zorganizowano stoisko Zagnań-
skich Warsztatów „Radosna Jesień”, 
gdzie prezentowano twórczość pań za-
angażowanych w ten projekt (prowadzo-
ny przez GOPS), m.in. Marii Niciejew-
skiej. Można było podziwiać tam m.in.: 
koronkowe swetry, biżuterię, korale oraz 
kompozycje kwiatowe. Panie serwowa-
ły także pyszny chleb ze smalcem oraz 
regionalne pierogi.

Podczas gdy na scenie prezentowa-
ła się samsonowska młodzież, w pobliżu 
zalewu rozegrano siłowy turniej sołecki 
– przeciąganie liny. Emocji było co nie 
miara, ostatecznie konkurencję wygra-
ło Belno i ta drużyna otrzymała od wój-
ta puchar oraz skrzynkę carlsberga. Naj-
bardziej z tego sukcesu cieszył się radny 

z Belna Władysław Kowalewski, który 
obfotografował cały konkurs.

Na scenie odbył się konkurs „Wodo-
ciągów Kieleckich”, które także zorga-
nizowało na festynie swoje stoisko pro-
mocyjne. Uczestnicy konkursu wykazali 
się zadziwiająco dużą wiedzą o wodzie  
i jej producencie, z czego bardzo zado-
wolony był prezes „Wodociągów” Hen-
ryk Milcarz, wręczając zwycięzcom cen-
ne nagrody.

Finałem Dnia był występ gwiazdy 
wieczoru - zespołu Papa D. z Pawłem 
Stasiakiem. Ten znany od kilkunastu laty 
zespół (najpierw pod nazwą Papa Dan-
ce) wynagrodził publiczności niedogod-
ności z powodu deszczu. Wszyscy bawi-
li się przy starych i nowych przebojach 
Stasiaka znakomicie. W ten sposób ko-
lejne Święto Gminy przeszło do historii. 

Tekst i zdjęcia: Jerzy Kosowski

Puchar, dyplom i nagrodę zwycięzcom konkursu „Mój piękny ogród” – Stanisławie 
i Henrykowi Coś, wręczają gospodarze gminy.

Nagroda „Bobra”, LGD „Dorzecze Bobrzy”, trafia w ręce Marii Niciejewskiej.
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Dzień Zagnańska w fotografii
Występ chóru gminnego na festynowej scenie.

Nagrody w konkursie o „Wodociągach 
Kieleckich” wręcza zwycięzcom prezes 
firmy – Henryk Milcarz.

Stoisko „Radosnej Jesieni” oferowało 
m.in. wyroby artystyczne twórczyń lu-
dowych.

Kabaret „Wyjście awaryjne” z Samso-
nowa miał zarówno dobre wejście jak  
i wyjście ze sceny głównymi schodami.

Najmocniejsza obstawa wójta na festynie - zwycięzcy przeciągania liny z Belna.

Niewątpliwą gwiazdą wieczoru był zespół Papa D. z Pawłem Stasiakiem.
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Z sesji Rady Gminy

Mieszkańcy czekają  
na te inwestycje

Makulatura, szkło, plastik i złom będą 
odbierane w następujących sołectwach  
i terminach:

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

- w III kwartale – w każdą drugą środę 
miesiąca kalendarzowego, w IV kwartale - 
15 grudnia br.:

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

- w III kwartale – w każdy drugi piątek 

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych

Otwarcia sesji dokonała przewod-
nicząca rady Justyna Ślewa, witając jej 
uczestników z wójtem Zbigniewem Za-
gdańskim oraz radnymi: Sejmiku Mie-
czysławem Gębskim i Rady Powiatu Mi-
rosławem Gębskim. Radni przyjęli uzu-
pełniony porządek obrad, po czym prze-
szli do jego realizacji.

Wójt gminy złożył informację ze 
swojej działalności między sesjami rady. 
M.in. trzykrotnie się spotkał ze starostą 
powiatu w sprawie inwestycji drogowych 
w gminie. Efekt tych spotkań jest bardzo 
korzystny: starostwo podjęło decyzje o 
inwestycjach, o których piszemy w dal-
szej części relacji.

Wójt, z grupą radnych, spotkał się tak-
że z kierownictwem Studia ebe – Pracow-
nia Architektoniczna, by omówić szcze-
góły projektu zagospodarowania tere-
nu wokół dęba „Bartka”. Podpisał tak-
że umowy z Urzędem Marszałkowskim 
na dofinansowanie projektów budowy: 
dwóch boisk sportowych (w Zagnańsku 
i Tumlinie) oraz parkingu w Samsono-
wie a także na zakup instrumentów mu-
zycznych dla orkiestry i  remont kapliczki  
w Samsonowie.

Gospodarz gminy odbył spotkanie  
z mieszkańcami Belna i Zabłocia na temat 
inwestycji tam planowanych (kanalizacja 
i przebudowa drogi). Wójt, w Urzędzie 
Gminy, dokonał prezentacji projektu prze-
budowy drogi w Kaniowie, odbył także 
spotkanie z kierownictwem „Wodociągów 
Kieleckich” nt. ustalenia zakresu budowy 
kanalizacji w Samsonowie-Komornikach.

Radni przyjęli następnie kilka uchwał 
niezwykle ważnych dla gminy: doko-
nali zmian  w budżecie gminy, wynika-
jących m.in. z konieczności dofinanso-
wania w.w. inwestycji drogowych oraz 
otrzymania nagrody za I miejsce w kon-
kursie na najbardziej ekologiczną gminę 
(80 tys. zł). Zwiększono wydatki m.in. 
na: dofinansowanie realizacji progra-

mu e-świętokrzyskie (zakup programów  
i komputera), zakup bramek GSM dla 
OSP w Samsonowie i Zagnańsku, na po-
moc społeczną, w ramach środków z Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na 
wywóz odpadów azbestowych (środki 
ze Starostwa), na modernizację budyn-
ku szatni Skały Tumlin oraz  na wyna-
grodzenia w ramach prac interwencyj-
nych. W budżecie uwzględniono też do-
finansowanie zakupu samochodu dla OSP  
w Zagnańsku oraz przebudowę pieca c.o. 
w szkole w Szałasie.

Radni podjęli decyzje o pomocy fi-
nansowej dla pow. kieleckiego na:

- przebudowę drogi powiatowej Kiel-
ce Zagnańsk (do granic miasta) w kwocie 
500 tys. zł,

- przebudowę skrzyżowania drogi po-
wiatowej: Samsonów - Tumlin - Węgle,  
w Tumlinie - Węgle, w kwocie 1.250.000 zł 
(program przewiduje ponadto: przebudowę 
kanalizacji pod skrzyżowaniem, wymianę 
fragmentu chodnika, dojazd - z uzbroje-
niem terenu - do szkoły w Tumlinie).

- przebudowę drogi powiatowej  
w Gruszce w kwocie 680.000 zł.

Rada podjęła decyzję o podwyższe-
niu kryterium dochodowego oraz o wa-
runkach odpłatności za pomoc w zakresie 
dożywiania osób i rodzin, których dochód 
przekracza kryterium dochodowe.

Radni uchylili poprzednią uchwałę 
dotyczącą Lokalnego Programu Rewitali-
zacji (z uwagi na brak opinii Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska i Po-
wiatowego San-Epid-u) oraz zatwierdzi-
ła nowy program, który stanowi niezbęd-
ny załącznik do wniosku aplikacyjnego  
z RPOWŚ pn. „Rewitalizacja miejscowo-
ści Zagnańsk poprzez zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej”.

Dokonano także zmian w miejsco-
wych planach zagospodarowania  prze-
strzennego sołectw: Tumlin, Zagnańsk 
oraz Kołomań w celu stworzenia możli-
wości inwestycyjnych właścicielom nie-
ruchomości w tych miejscowościach.

Sporo kontrowersji dotyczyły dwie 
kolejne uchwały Rady Gminy dotyczą-
ce podziału gminy na nowe okręgi wy-
borcze (zalecenie Komisarza Wyborczego  
w związku ze zmianą liczby radnych wy-
bieranych w okręgach wyborczych, po-
wodujących, że dotychczasowy podział 
na okręgi wyborcze nie spełnia wymogów 
ustawowych). Ostatecznie rada przyjęła 
(przy 6 głosach przeciwnych) stosowną 
uchwałę a w ślad za nią kolejną uchwałę  
w sprawie ustalenia obwodów głosowania.

Jak zwykle o godz. 15.00 oddano głos 
mieszkańcom, którzy podnieśli najbar-
dziej nurtujące sprawy swoich sołectw 
oraz gminy. O podobnych problemach 
mówili także radni w „sprawach różnych” 
(szczegóły w protokóle z sesji).  (Kos.)

miesiąca kalendarzowego, w IV kwartale 
-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 segre-
gowanie odpadów (takich jak podano 
wyżej) we własnych gospodarstwach. 
Będą one odbierane bezpłatnie, zgodnie 
z powyższym harmonogramem.

Są decyzje Starostwa Powiatowego w Kielcach w sprawie modernizacji II 
etapu drogi powiatowej: Zagnańsk – Kielce, przebudowy skrzyżowań dróg po-
wiatowych w Tumlinie oraz drogi powiatowej w Gruszce. Inwestycje te muszą 
być wsparte pomocą finansową gminy i właśnie w tym celu m.in. zebrali się rad-
ni Rady Gminy – 4 sierpnia br. – by podjąć stosowne uchwały.

Starosta powiatu dotrzymał słowa !

Dziś możemy stwierdzić, że wło-
darz powiatu dotrzymał słowa: jest już 
po przetargu na modernizację tego od-
cinka, niebawem rozpoczną się prace, 
które mają być zakończone do końca 
tego roku. Tak więc od nowego roku bę-

dziemy jeździć do stolicy województwa 
pięknym, nowym traktem.

Dodajmy, że w kosztach tego przed-
sięwzięcia partycypuje nasza gmina, któ-
ra usilnie zabiegała o tę inwestycję. (J.)

Starosta powiatu kieleckiego Zenon Janus podczas wizyty na sesji Rady 
Gminy – 19 stycznia br. – zadeklarował, że zrobi wszystko, by dokończyć mo-
dernizację drogi: Zagnańsk – Kielce. Chodzi o drugi etap robót – położenie dy-
wanika asfaltowego oraz naprawę poboczy do granic miasta Kielce.

Koleżance Annie Łuć
wyrazy najszczerszego współczucia 

z powodu śmierci
SIOSTRY

składają nauczyciele emeryci  
z SEiR ZNP 

oraz Zarząd Oddziału ZNP 
w Zagnańsku
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Spotkanie przyjaciół „Króla drzew”

Ratujmy dęba „Bartka” !

Wójt gminy Zagnańsk uprzejmie 
informuje, że w siedzibie Urzędu Gmi-
ny (tablica ogłoszeń) został wywieszo-
ny wykaz informujący o przeznaczeniu 
do wydzierżawienia na okres do trzech 
lat nieruchomości oznaczonej w ewi-
dencji gruntów numerami 54/1 o pow. 
0,3100 ha oraz 54/2 o pow. 0,8300 ha, 
położonej w miejscowości Belno, ob-
ręb geodezyjny Belno, gm. Zagnańsk z 
przeznaczeniem pod użytkowanie rol-
nicze.

Komunikat  
wójta gminy

Przyjaciele dęba „Bartka” podczas debaty w restauracji „Chata” w Zagnańsku.

Z jego inicjatywy, 30 lipca br., w re-
stauracji „Chata” w Zagnańsku, spotkali 
się - po raz kolejny - ludzie, którym bardzo 
zależy na uratowaniu „Bartka”, m.in.: eu-
roposeł Jacek Włosowicz, senator Grze-
gorz Banaś, b. leśnik i znawca przyrody 
Stanisław Janicki, mieszkańcy Zagnań-
ska: Witold Bimer i Edward Adamiec, 
radni: powiatowy - Mirosław Gębski  
i gminny - Władysław Kowalewski, 
obecni byli także gospodarze gminy: wójt 
Zbigniew Zagdański oraz przewodniczą-
ca Rady Gminy Justyna Ślewa. 

Witając zebranych, poseł H. Milcarz 
stwierdził m.in.: - Było wiele deklara-
cji, dotyczących dęba „Bartka”, ze strony 
znaczących osób, m.in. posła Zbigniewa 
Chlebowskiego, ministra rolnictwa, mini-
stra ochrony środowiska. Dąb stał się waż-
nym elementem promocyjnym w kampa-
nii prezydenckiej. Trzeba wykorzystać ten 
dobry klimat dla ratowania drzewa. Trze-
ba zbilansować i zweryfikować dotych-
czasowe działania i wyznaczyć kierun-
ki najbliższych poczynań. Do najpilniej-
szych należą: wzmocnienie statyki dęba 
dwoma podporami oraz poprawienie od-
gromienia drzewa...

Optymistycznie zabrzmiały informa-
cje wójta gminy Zbigniewa Zagdańskiego, 
który przedstawił ostatnie przedsięwzięcia 
podjęte przez gminę: - zleciliśmy eksper-
tyzę prof. Markowi Siewniakowi, który 
od lat interesuje się dębem, i taką opinię, 
potwierdzoną przez autorytety naukowe, 
także zagraniczne,  otrzymaliśmy. Wyni-
ka z niej, że trzeba pilnie poprawić staty-
kę drzewa przez postawienie dwóch do-
datkowych podpór oraz usprawnić system 
ochrony dęba przed piorunami. Zawar-
liśmy umowę z firmą z Łodzi, która wy-

o przejęcie przez gminę tego gruntu. 
Przedstawiliśmy Lasom Państwowym te-
ren do zamiany. Wystąpiliśmy do Urzędu 
Marszałkowskiego o wydanie zakazu ru-
chu po drodze przy „Bartku” samochodów 
ciężkich, które stanowią duże zagrożenie 
dla drzewa. Otrzymaliśmy odpowiedź od-
mowną, w związku z czym powtórzyliśmy 
pismo, tym razem pod adresem marszałka 
województwa. Nasze argumenty mają być 
powtórnie przeanalizowane.

Wójt poinformował również o wnio-
skach złożonych do Urzędu Marszałkow-
skiego mających na celu uatrakcyjnienie 
miejsc turystycznych w gminie: wokół 
dęba „Bartka” oraz w kopalni Zachełmie 
(promocja tetrapoda). Wniosek ten znalazł 
się na pierwszym miejscu listy rezerwo-
wej z dużymi szansami na realizację. 

W dyskusji z wielką troską wypowia-
dano się o zagrożeniach „Bartka”. Radny 
Władysław Kowalewski mocno akcen-
tował potrzebę przełożenia drogi woje-
wódzkiej i takiego zagospodarowania te-
renu wokół dęba, by stał się on atrakcyj-
ny przez cały rok a nie tylko w ciągu kil-
ku wakacyjnych miesięcy. Także Edward 
Adamiec sugerował mocne naciski na ad-
ministratora drogi wojewódzkiej, by ją od-
sunąć od „Bartka”. Stanisław Janicki cały 
czas proponuje podwieszenie drzewa na 
specjalnych masztach oraz zbadanie jego 
struktury wewnętrznej. Witold Bimer 
apelował o przyspieszenie tych przedsię-
wzięć, bo one zadecydują o tym  czy dąb 
zostanie uratowany.

dokończenie ze str. 1

konywała dotych-
czasowe podpory, 
na wykonanie do-
kumentacji tego 
zabezpieczenia, a 
także na moderni-
zację systemu od-
gromienia. Po uzy-
skaniu tych doku-
mentów zajmiemy 
się wdrożeniem 
tych opracowań w 
życie. Wierzę, że 
znajdą się obiecane 
środki na ten cel.

Podpisaliśmy 
umowę z Pracow-

Jacek Włosowicz, eurodeputowany, 
zadeklarował pomoc przy organizacji wy-
stawy poświęconej europejskiemu drzewu, 
jakim jest „Bartek”, w Europarlamencie  
w Brukseli. Padły propozycje, by wystawę 
taką zorganizować także w Sejmie RP.

Prowadzący spotkanie poseł Henryk 
Milcarz podsumował  dyskusję, deklaru-
jąc konkretyzację zgłoszonych wniosków 
i dalsze działania zmierzające do ratowa-
nia „Króla drzew” z Zagnańska. 

Liczba osób, instytucji, organizacji,  
a także konkretne przedsięwzięcia podej-
mowane przez gminę, pozwalają z opty-
mizmem spojrzeć na eliminację śmiertel-
nych niebezpieczeństw, jakie grożą naj-
słynniejszemu drzewu w Polsce.  (Kos.)

Poseł Henryk Milcarz demonstruje nowo wydany album „Kiel-
ce” z fotografiami naszego dęba.

nią Architektoniczną ebe Studio w Kiel-
cach na przygotowanie dokumentacji za-
gospodarowania terenu przy dębie. Zakła-
da ona: modernizację parkingu po drugiej 
stronie drogi wojewódzkiej, wzniesienie 
budynku, w którym znajdą pomieszcze-
nia: punkt informacji turystycznej, kawia-
renka, sale - rekreacyjna oraz wystawowa  
i wc. Powstaną tutaj: plac zabaw, konstruk-
cje drewniane dla potrzeb handlu pamiąt-
kami, przejście dla pieszych przez drogę, 
chodnik wokół „Bartka”, który uniemoż-
liwi spływ pozimowej „solanki” z drogi  
w kierunku drzewa, kładka drewniana dla 
turystów i tablice informacyjne.

Przez cały czas prowadzone są roz-
mowy z właścicielem terenu przy dębie  
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Powitania przybyłych dokonała dy-
rektor – Dorota Chmielewska, która za-
prosiła publiczność do udziału we wspól-
nej zabawie. Przez kolejnych sześć go-
dzin na scenie prezentowali się młodzi ar-
tyści, na gości czekały też liczne imprezy 
towarzyszące. Można było obejrzeć spek-
takl teatralny będący adaptacją filmu ani-
mowanego „ Shrek”. Na scenie występo-
wał także kabaret szkolny „Wyjście awa-
ryjne”. Uzdolnieni muzycznie uczniowie 
mieli okazję pochwalić się swymi talenta-
mi wokalnymi i instrumentalnymi. Mło-
dych artystów do występów przygotowa-
ła p. Ania Lisowska.

Swój układ choreograficzny zaprezen-
towały przed publicznością dzieci z grupy 
tanecznej prowadzonej przez p. Ewelinę 
Barwicz. Po raz pierwszy gośćmi impre-
zy byli modelarze z GOKSiR w Zagnań-
sku, a także  Muzeum Zabawek w Kiel-
cach ( specjalne podziękowania dla p. Ar-
tura Cieślaka). Za ich sprawą po murawie 
boiska pomknęły samochody sterowane 
drogą radiową. Wielką atrakcję dla naj-
młodszych przygotowali funkcjonariu-
sze straży pożarnej z Jednostki Ratowni-
czo – Gaśniczej nr 2 w Kielcach oraz OSP  
w Samsonowie.  Wrażenia niezapomnia-
ne! O strawę duchową postarali się mło-
dzi chemicy z Koła Przyjaciół Nauk Ści-
słych działającego przy Liceum Ogólno-
kształcącym im. Św. Jadwigi w Kielcach 
( opiekun – siostra Iwona Paluch). Na 
oczach licznie zgromadzonych widzów 
zaprezentowali oni prawdziwe show na-
ukowe, na które złożyły się widowiskowe 
doświadczenia i eksperymenty. We współ-
pracy z policją i Ośrodkiem Nauki Jazdy 
„ Zaława” ( podziękowania dla instrukto-
ra p. Adama Cedro) już po raz drugi od-
był się egzamin na kartę rowerową i mo-
torowerową. Najnowsze techniki detek-
tywistyczne prezentowali funkcjonariu-
sze z Wydziału Dochodzeniowo – Śled-
czego Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Kielcach. We wnętrzach specjalnie  
w tym celu stworzonego namiotu wy-
stawę autorskich fotografii prezento-
wał nauczyciel SP w Samsonowie p. Ja-
kub Szczepański. Wśród imprez towa-
rzyszących znalazły się również warsz-
taty garncarskie, zajęcia plastyczne – ich 
efektem były barwne rysunki wykona-
ne kredą na chodnikach wokół szkoły 
(opiekun - Dagmara Szymkiewicz). Ro-
dzinny wypoczynek umilała, jak co roku, 
muzyka wykonywana na żywo przez ze-
spół Fortis ( w składzie z p. Dorotą Ma-

IV Festyn Rodzinny  - Samsonów 2010

Atrakcje na boisku
Mieszkańcy Samsonowa i okolic wzięli ostatnio udział w IV Festynie Rodzin-

nym, imprezie organizowanej przez dyrekcję i nauczycieli Zespołu Szkoły Pod-
stawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie. Zapro-
szenie na nią przyjęli: wójt gminy Zagnańsk - Zbigniew Zagdański, przewodni-
cząca Rady Gminy – Justyna Ślewa, radny Sejmiku Wojewódzkiego – Mieczy-
sław Gębski.

kuch). Dzięki wspaniałomyślności władz 
gminy dzieci mogły skorzystać z atrak-
cji mobilnego centrum wspinaczko-
wego. Pod okiem trzech instruktorów  
i przy odpowiedniej asekuracji moż-
na było zdobywać trasy wspinaczkowe 
o różnym stopniu trudności. Wydarzenie 
wieczoru stanowił recital światowej sła-
wy wirtuoza gitary klasycznej Piotra Re-
steckiego.

To, co zostało wymienione powyżej 

dy Miejskiej Policji w Kielcach, star-
szy brygadier Zdzisław Koźdub – Ko-
mendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach, funkcjonariu-
sze straży pożarnej: Tomasz Witec-
ki, przedstawiciele Jednostki Ratowni-
czo – Gaśniczej nr 2 w Kielcach, OSP  
w Samsonowie, muzycy z grupy Fortis.

IV Festyn Rodzinny bez wątpienia 
uznać należy za udany. Na kolejny zapra-
szamy za rok!

Organizatorzy: Marta Jass, Marta 
Polak, Alicja (Anka) Lisowska, Wiolet-
ta Jędrzejczyk, Dagmara Szymkiewicz, 
Grzegorz Perczak.

to zaledwie lako-
niczna lista atrakcji, 
jakie dla swych go-
ści przygotowali or-
ganizatorzy festynu. 
Należałoby tu wspo-
mnieć jeszcze o zjeż-
dżalniach, trampo-
linach, zapleczu ga-
stronomicznym. Ci, 
którzy w sobotnie 
popołudnie zainwe-
stowali czas wol-
ny i przyszli na bo-
isko przed szkołą, na 
pewno nie mogą się 
czuć zawiedzeni. 

W tym miejscu 
pragniemy serdecz-
nie podziękować na-
szym sponsorom oraz 
ludziom wielkiego 
serca, którzy bezin-
teresownie zaanga-
żowali się w przy-
gotowanie imprezy,  
a są to: państwo Ży-
cińscy – właścicie-
le firmy transpor-
towo – usługowej, 
Grzegorz Topo-
rek – właściciel za-
kładu masarskie-

Ściana wspinaczkowa po raz pierwszy, 
z inicjatywy wójta gminy, zawitała do 
Samsonowa.

Jakub Szczepański, nauczyciel ze szkoły w Samsonowie, pre-
zentuje zdjęcia z wycieczki do Nowej Zelandii.

go, Czesława Palus – właścicielka za-
kładu masarskiego, właściciele ubojni 
drobiu w Przyjmie, Zbigniew Mróz – 
właściciel firmy Konzbi, Piotr Jędrzej-
czyk z firmy Apolloplast w Kielcach, 
podinspektor  Mariusz Wiatr naczel-
nik Wydziału Dochodzeniowo – Śled-
czego Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Kielcach, Piotr Restecki, Artur Cie-
ślak z GOKSiR w Zagnańsku, siostra 
Iwona Paluch opiekunka Koła Przy-
jaciół Nauk Ścisłych z LO św. Jadwigi  
w Kielcach, Adam Cedro - instruk-
tor nauki jazdy, aspirant Tomasz Kró-
lak z sekcji Ruchu Drogowego Komen-

Pokaz modeli formuły 1 wzbudził powszechne zainteresowa-
nie uczestników festynu w Samsonowie.
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Powszechny Spis Rolny

Nie wprowadzać mieszkańców w błąd !Na sesjach Rady Gminy

Obchód przedspisowy

Jakie zadłużenie  
gminy ?

Awantura o okręgi  
i obwody wyborcze

Zasięgnęliśmy w tej sprawie „języka” 
u wójta oraz skarbnika gminy. I co się oka-
zuje ? Rzeczywiście wiele się w u nas in-
westuje, co mogłoby sugerować, że gmina 
ma ogromne długi. M.in w rejonie Jawo-
rzy i Siodeł realizuje się dużą inwestycję, 
z udziałem środków unijnych, budowę ka-
nalizacji. Jednocześnie w tym samym rejo-
nie ruszy niebawem budowa drogi. Zmo-
dernizowane zostaną drogi: w Kajetanowie, 
Gruszce, Zabłociu, Tumlinie - Węgle. Ru-
sza budowa drogi do Bartkowego Wzgórza, 
zmodernizuje się drogę w ul. Spacerowej 
w Zagnańsku.

Trwa budowa: przedszkola gminnego 
w Zagnańsku, boisk ze sztuczną nawierzch-
nią przy szkołach w Tumlinie i Zagnańsku, 
kortów, ze sztuczną nawierzchnią, w Za-
gnańsku, wodociągu w Janaszowie, kanali-
zacji: w Chrustach, Goleniawach, Samsono-
wie – Komornikach, Tumlinie – Dąbrówce.

Na dniach zostanie ogłoszony przetarg 
na budowę drogi Jaworze – Siodła.

Dodajmy, że na inwestycje przeznaczo-
no w tym roku ok. 22 mln złotych. Wiele 
z tych przedsięwzięć realizowana będzie 
z udziałem środków unijnych. Gmina musi 
wnieść udział własny.

Jak to więc jest z tym zadłużeniem ? Jak 
informuje skarbnik Robert Szechnicki, za-
dłużenie gminy Zagnańsk na koniec lipca 
wyniosło 1.800.245 złotych, co stanowi... 
3,65 % planowanych w tym roku wydat-
ków z budżetu gminy. Tu warto dodać, że 
dopuszczalne, ustawowo, zadłużenie gminy 
może sięgnąć 60 % planowanych w danym 
roku wydatków budżetowych.

Z danych tych wynika, że gmina Za-
gnańsk należy do czołówki oszczędnych 
gmin w woj. świętokrzyskim.

Reasumując, chyba się komuś pomy-
lił deficyt budżetowy z zadłużeniem gmi-
ny. (J.)

Taki stan faktyczny sprawił, że Komi-
sarz Wyborczy w Kielcach wezwał wójta 
i Radę Gminy do zmiany podziału gminy 
na okręgi wyborcze. Zastrzegł również, 
że w przypadku nie wykonania tego do 12 
sierpnia przeprowadzi zmiany we własnym 
zakresie. Powyższe problemy nie wynikają 
zatem z czyjegoś widzimisię, ale ze stano-
wiska organu wojewódzkiego nadzorujące-
go wybory samorządowe z punktu widzenia 
zgodność z prawem. Zgodnie z tymi wy-
tycznymi - na sesji 4 sierpnia br., na wnio sek  
7 radnych - Rada Gminy wniosła do po-
rządku obrad punkt o podjęciu stosownych 
uchwał. Gdyby bowiem tego nie uczyniła, 
zrobiłby to Komisarz Wyborczy we wła-
snym zakresie, by być w zgodzie z przepi-
sami.

Wójt Gminy Zagnańsk Zbigniew Za-
gdański zabierając głos podkreślał, iż do-
skonale zdaje sobie sprawę, że przepisy 
prawa wyborczego wymagają tych zmian, 
że wielokrotnie rozmawiał z dyrektorem 
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 
w Kielcach oraz z Komisarzem Wyborczym 
aby ich przekonać do pozostawienia do-
tychczasowego podziału, który jest najlep-
szy z możliwych, zapewnia równomierne 
przedstawicielstwo poszczególnych rejo-
nów gminy w radzie, został zaakceptowany 
przez społeczność lokalną i funkcjonuje od 
wielu lat bez żadnych problemów. Niestety 
za każdym razem odpowiedź była tylko jed-
na – zmiany są konieczne bo tego wymaga 
prawo. 

Wójt odpowiadając na pytania o swo-
ją koncepcję w tej sprawie wyjaśniał, że 
z uwagi na spodziewane konflikty i preten-
sje, które mogą wyniknąć z nowego podzia-
łu na okręgi, decyzje te należałoby pozosta-
wić Komisarzowi Wyborczemu i dlatego 
propozycji podjęcia uchwał w tym zakresie 
nie zgłaszał.

 Rada podjęła dwie uchwały: w spra-
wie podziału gminy na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych, wybie ranych w każdym okręgu 
a także w sprawie podziału gminy na stałe 
obwody głosowania oraz wyznaczenia sie-
dzib obwodowych komisji wyborczych.

Dodajmy, że sprawy nowego podziału 
gminy na okręgi i obwody wyborcze były 
przedstawiane radnym w komisjach RG, 
które zbie rają się przed każdą sesją. Nie jest 
więc prawdą to, co zarzucali radni z opozy-
cji, że o problemie dowiedzieli się dopiero na 
sesji. Z relacji wójta wynika, że na poszcze-
gólnych komisjach rozważano wiele róż-
nych rozwiązań, jednak żadne nie uzyskało 
akceptacji bo każde powoduje potencjalną  
utratę przedstawiciela danego sołectwa. Nic 

Kampania wyborcza wchodzi, zdaję 
się, na dobre do życia publicznego także 
w naszej gminie. Ostatnio jeden z kan-
dydatów na wójta wypowiadał się pu-
blicznie, że nasza gmina jest bardzo za-
dłużona. Czy rzeczywiście ?w tej kwestii nie zmieniłyby konsultacje 

społeczne – trudno spodziewać się by jakieś 
sołectwo zaakceptowało rezygnację z man-
datu radnego (a tylko w tej sytuacji problem 
ten zostałby załatwiony polubownie a kon-
sultacje miałyby sens). Oczywiście, jak to 
w takich przypadkach bywa, nie wszyscy są 
zadowoleni z nowych ustaleń i - jak to się 
mówi - ,,walczą o swoje”. 

Uchwały zostały oprotestowane - ze 
względów proceduralnych u wojewody 
oraz Komisarza Wyborczego. Radni opozy-
cji stwier dzili, że mieli za mało czasu by za-
poznać się z projektami uchwał. W związku 
z tym została zwołana - na 12 sierpnia br. 
– sesja nadzwyczajna, na której najpierw 
uchylono wcześniej przyjęte uchwały, po 
czym - zgodnie z procedurą- przyjęto je po-
nownie.

Nie obyło się bez incydentów. Np. rad-
ny Władysław Kowalewski zasiadł na sesji 
w miejscu dla mieszkańców a nie radnych. 
Tłumaczył to tym, że nie został powiado-
miony o sesji nadzwyczajnej, co - jak poin-
formowano mnie w Urzędzie Gminy - nie 
jest prawdą, bo z materiałami do radnego 
z Belna udał się pracownik urzędu. Nie uda-
ło mu się jednak wręczyć tych dokumentów, 
bo - jak stwierdzono - radny uni kał spotka-
nia.

Po przegłosowaniu w/w uchwał część 
radnych opuściła salę ob rad. W związku 
z brakiem quorum, przewodnicząca RG mu-
siała prze rwać obrady.

Przyjęte uchwały znowu zostały opro-
testowane, m.in. przez mieszkańców Belna, 
u wojewody oraz u Komisarza Wyborczego. 
Ten ostatni decyzją z 18 sierpnia br. protest 
mieszkańców Belna odrzucił uznając, że 
zmiany w podziale gminy na okręgi wybor-
cze były konieczne a nowy podział ustalony 
uchwałą z 12 sierpnia jest zgodny z prawem. 
U wojewody procedura jeszcze nie została 
zakończona... (J.K.)

Głównym celem obchodu jest weryfi-
kacja i aktualizacja wykazu gospodarstw 
rolnych z przydzielonych obwodów spiso-
wych oraz potwierdzenie ich geolokaliza-
cji. Dodatkowo wizyty w gospodarstwach 
rolnych są dla rachmistrzów okazją do kon-
taktu z przyszłymi respondentami, pozna-
nie terenu, na którym będą przeprowadzać 
spis oraz doręczenia listu prezesa GUS in-
formującego o znaczeniu i zakresie tema-

W dniach: od 9 do 23 sierpnia br. rachmistrze odwiedzili wszystkie gospodar-
stwa rolne na terenie kraju podczas obchodu przedspisowego przed Powszechnym 
Spisem Rolnym 2010.

tycznym spisu jak również bezwzględnym 
zachowaniu tajemnicy statystycznej.

Rachmistrze już w trakcie obchodu 
będą mieli możliwość ustalenia terminu 
przeprowadzenia wywiadu bezpośrednie-
go z użytkownikiem gospodarstwa rolne-
go, ale także przekazania informacji o in-
nych możliwościach spisania (samospis in-
ternetowy, wywiad telefoniczny).

W związku ze wzrostem liczby mieszkańców w sołectwie Kaniów, które jest obecnie 
reprezentowane w Radzie Gminy przez 1 radnego, zgodnie z Ordynacją Wyborczą so-
łectwu temu w naj bliższych wyborach samorządowych przysługuje 2 radnych.



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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Gmina Zagnańsk uczestniczy w projekcie re-
alizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Fun-
dacji Rozwoju Demokracji Ludowej pt. „Od pla-
nowania do działania nowoczesne metody zarzą-
dzania polityką społeczną” realizowanym w ra-
mach POKL, Priorytet VII, Promocja Integracji 
Społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawo-
dowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zagnań-
sku odbyło się ostatnio spotkanie, podczas którego  
przeprowadzono badania jakościowe metodą zogni-
skowanych wywiadów grupowych wśród klientów 
pomocy społecznej. Celem badań była analiza aktyw-
ności zawodowej w gminie oraz jej uwarunkowania 
wynikające ze specyfiki układu lokalnego. Badania 
prowadzone były w oparciu o trzy kategorie respon-
dentów obejmowanych pomocą GOPS w Zagnańsku: 
z powodu bezrobocia, niepełnosprawności oraz bez-
radności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Podczas spotkania, prowadzonego przez socjo-
loga, eksperta Świętokrzyskiego Centrum FRDL  
w Kielcach, Zdzisławę Skuza, starano się uzyskać od-
powiedzi na pytania problemowe dotyczące barier ak-
tywności zawodowej, pełnionych ról w rodzinie, po-
stawy wobec pracy i wiedzy o możliwościach podję-
cia zatrudnienia. Podjęto także rozmowę nt. wpływu 
lokalnych problemów społecznych na aktywność za-
wodową.

Harmonogram spotkań:
- 06.09.br., godz. 9.00 (analiza SWOT)
- 29.09.br., godz. 9.00 (analiza SWOT)
- 11.10.br., godz. 9.00 (warsztaty strategiczne)

Komunikat GOPS Zawody wędkarskie o puchar wójta gminy

Przez cztery godziny udało się złowić wiele kilogramów leszczy, płoci, oko-
ni oraz karpi. Po zważeniu ryb, komisja sędziowska ustaliła zwycięzców w po-
szczególnych kategoriach. Wśród mężczyzn najlepszym okazał się Janusz 
Adamczyk (4,950 kg), przed Tomaszem Pytką (3,970 kg) oraz Jerzym Mazu-
rem (3,280 kg).

Pięknie spisała się Teresa Miądzel, w kat. kobiet, której udało się złowić 
3,480 kg ryb. W kat dziewcząt Natalia Chmielewska zadowoliła się wynikiem 
1,430 kg.

W kategorii juniorów wygrał Sebastian Pytka (3,198 kg).
Zwycięzcy otrzymali, z rąk wójta gminy Zbigniewa Zagdańskiego, okazałe 

puchary, nagrody rzeczowe wręczył zaś prezes koła Jan Adamczyk, który po-
dziękował zawodnikom za udział w zawodach oraz wójtowi za ich sponsorowa-
nie i ufundowanie pucharów. Dodajmy, że zawody obserwowało kilkudziesięciu 
kibiców, dopingując zawodników do coraz lepszych osiągów. Impreza spełniła 
aspekt sportowy oraz rekreacyjny, wędkarze umówili się na spotkanie za rok.

Taaakie ryby !
Jak co roku, z okazji Dnia Zagnańska, Koło PZW „Bartek” organizuje 

zawody o puchar wójta gminy. Podobnie jak w latach poprzednich, zawo-
dy odbyły się na akwenie w Umrze, 25 lipca br., a udział w nich zadeklaro-
wało 16 zawodników oraz dwie zawodniczki.

Jak pokonać bariery 
aktywności zawodowej ?

Pamiątkowa fotka uczestników zawodów z wójtem gminy nad zalewem  
w Umrze.   Fot. Józef Florek


