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Ponad 600 osób nie dopuściło do uruchomienia 
zakładu produkującego asfalt  

Radny Kamil Piasecki: zawiesiłem krzyż,  
gdyż wiarę traktuję poważnie.

Radny z Janaszowa wieszając krzyż przypomniał w swym 
krótkim wystąpieniu słynne słowa Jana Pawła II wygłoszone 
6 czerwca 1997 r. w Zakopanem: Dziękujmy Bożej Opatrz-
ności za to, że krzyż powrócił do szkól, szpitali, urzędów pu-
blicznych. Niech on tam pozostanie.

– Do tych słów dodałem: niech pozostanie i tutaj, u nas 
w gminie Zagnańsk. Niech ten symbol wiary chrześcijańskiej 
przypomina nam o roli, jaką Kościół katolicki odegrał w tysiąc-
letnich dziejach Państwa Polskiego i niech sprawi, że w reali-
zacji naszych gminnych zadań zawsze kierować będziemy się 
dobrem wspólnym, bo to jest najważniejsze – powiedział „Ga-
zecie Zagnańskiej” radny Kamil Piasecki.

Skanska  
zrezygnowała!

Po protestach mieszkańców gminy firma Skanska ogło-
siła 12 stycznia br. swą rezygnację z budowy wytwórni masy 
bitumicznej w Zagnańsku. Miała ona dostarczać 240 ton as-
faltu na dobę i oznaczało to zwiększenie ruchu samochodów 
ciężarowych. Decyzję firmy odczytał mieszkańcom gminy 
wójt Szczepan Skorupski podczas zebrania, które odbyło 
się tego samego dnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.  

Zanim doszło do spotkania w tej sprawie, wcześniej miesz-
kańcy zebrali ponad 600 podpisów pod petycją, by nie dopuścić 
do uruchomienia zakładu produkującego asfalt. Na zebranie 
przybyli tłumnie, aby zdecydowanie zaprotestować przeciw-
ko uciążliwej inwestycji. Budynek gminy z trudem pomieścił 
wszystkich. 

Wójt Szczepan Skorupski na samym początku spotkania 
poinformował obecnych, że firma Skanska podjęła decyzję 
o wycofaniu się z tej inwestycji. Następnie odczytał przesłany 
faksem do Urzędu Gminy komunikat, potwierdzający ogłoszo-
ną decyzję. 

W uzasadnieniu decyzji Skanska podała, że jej celem było 
„prowadzenie działalności biznesowej z poszanowaniem za-
sad zrównoważonego rozwoju. Dlatego też decyzja o każdej 
inwestycji Skanska podejmowana jest na podstawie najlep-
szych standardów dotyczących ochrony środowiska, a także 
z uwzględnieniem opinii społeczności lokalnej”.

Mieszkańcy brawami nagrodzili wójta za odczytany komu-
nikat, ale też wyrażali pretensje wobec przedstawicieli władz 
samorządowych, że nie powiadomili ich wcześniej o zamiarach 
lokalizacji wytwórni asfaltu na terenie gminy.

dokończenie na str. 2dokończenie na str. 2

Krzyż w sali obrad
Podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się 23 grud-

nia ub. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zagnańsku 
radny Kamil Piasecki zawiesił na ścianie obok państwowego 
godła i herbu gminy krzyż. Poświęcenia dokonał ks. Tadeusz 
Skrzyniarz, proboszcz parafii p.w. św. Rozalii i św. Marcina 
w Zachełmiu.

–  Podją łem 
się takiej inicja-
tywy, ponieważ 
jestem osobą, któ-
ra wiarę traktuje 
poważnie. Trochę 
mnie to raziło, że 
w gminie, w której 
jest tyle kościo-
łów, nie ma sym-
bolu naszej wiary 
w miejscu, gdzie 
zapadają ważne 
decyzje dotyczące 
nas wszystkich – 
dodał radny.

Po zawieszeniu krzyża w stronę radnego Kamila Piasec-
kiego przy dzieleniu się opłatkiem popłynęły z ust radnych, 
urzędników i zaproszonych gości pochlebne komentarze. Jeden 
z nich brzmiał: dobrze się stało, że ten krzyż zawisł, bo Bóg 
z góry na to wszystko patrzy. 

Mieszkaniec Janaszowa zdecydował się kandydować na 
radnego, gdyż jego zamiłowanie do spraw lokalnych i polityki 
narodziło się pod koniec szkoły średniej. Jako student wstąpił 
do Prawa i Sprawiedliwości, którego członkiem jest do dzisiaj. 
W 2006 r. pierwszy raz wystartował w wyborach samorządo-
wych i jedynie 15 głosami przegrał z Justyną Ślewą.  Niektórzy 
z wyborców uznali wówczas, że jest za młody i brak mu do-
świadczenia. 
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Po długiej przerwie spowodowanej 
problemami zdrowotnymi postanowiłem 
skorzystać z możliwości powrotu do po-
wtórnego redagowania „Gazety Zagnań-
skiej”. Dołożę dużo starań, by nowa, zapro-
ponowana przeze mnie, formuła „Gazety 
Zagnańskiej” przypadła Czytelnikom do 
gustu. Chciałbym, aby nasze gminne pismo 
było platformą nie tylko wymiany informa-
cji oraz promocji naszego dziedzictwa kul-
turowego, ale również żywym ośrodkiem 
innowacyjnego podejścia do mediów. 

Będę starał się, by młodzi ludzie, któ-
rzy chcą poznać tajniki zawodu dziennikar-
skiego i chcą bezpośrednio uczestniczyć 
w życiu naszej gminy, mogli już od dziś 
współtworzyć gazetę. Myślę, że dla wielu 
młodych ludzi może być to fantastyczna 
przygoda, która zaprocentuje na całe życie. 
Moim pragnieniem jest, by redakcja miała 
swoją siedzibę, byśmy mogli spotykać się 
i pracować w sposób jak to czynią profe-
sjonaliści.

Tego samego zdania jest mój praco-
dawca, wójt Szczepan Skorupski, który 
wyraził to w wywiadzie dla naszej gazety. 
Zapraszam do jej lektury. Przede wszyst-
kim jednak zapraszam młodych i starszych 
mieszkańców naszej gminy do współpracy. 
Łamy Gazety Zagnańskiej uważam, więc za 
otwarte!

Życzę wszystkim Czytelnikom  
ciekawej lektury!

Redaktor naczelny  
Andrzej Piskulak

Otwarte  
łamy

Niektórzy przynieśli ze sobą eksperty-
zy o szkodliwości ekologicznej dla gminy. 
Mieszkańców Zagnańska wzburzyło to, że 
we wrześniu ub. r. władze gminy minionej 
kadencji zataiły przed społeczeństwem to, 
że w samym centrum ma powstać wytwórnia 
masy bitumicznej wybudowana przez firmę 
Skanska. Zarówno fakt budowy uciążliwej 
inwestycji, jak i forma potraktowania miesz-
kańców spowodowała protest ponad 600 osób. 
Wzburzenie wzbudził również fakt, że sprawa 
była trzymana w tajemnicy, prawdopodobnie 
z powodu wyborów samorządowych. 

Nowo wybrany wójt Szczepan Skorup-
ski podkreślił to, że sprawa go zaskoczyła 
i nic nie wiedział o przygotowywanej in-
westycji. Na pytanie, czy zgadza się na wy-
twórnię mas bitumicznych w centrum gminy 
odpowiedział, że choć bardzo zależy mu na 
inwestorach i nowych miejscach pracy, to 
musi też myśleć, o jakości życia mieszkań-
ców i o ochronie środowiska. W tym celu na-
tychmiast, gdy tylko dowiedział się o opro-
testowanej inwestycji, wystąpił do inwestora 
o opracowanie raportu oddziaływania na śro-
dowisko dla tej inwestycji.

Apis
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Skanska  
zrezygnowała!

Krzyż w sali obrad
Te opinie pobudziły go do aktywniejszej 

działalności politycznej i w 2008 r. został prze-
wodniczącym Forum Młodych PiS. Następnie 
odbył staż w biurze poselskim śp. posła Prze-
mysława Gosiewskiego. – Przy jego boku bar-
dzo dużo się nauczyłem – wspomina.  Założył 
także swojego bloga: JANASZÓW JASIÓW 
– NASZE WSPÓLNE 
DOBRO. Jest on na 
stronie http://kamil-
piasecki.bloog.pl/. 

Przesłaniem wy-
borczym radnego jest 
rozpowszechnianie 
idei samorządu lokal-
nego wśród młodych 
ludzi. Konsekwencją 
tego jest jego kolejna 
inicjatywa utworzenia 
Młodzieżowej Rady 
Gminy Zagnańsk. 
Przygotował już statut 
i ordynację wybor-
czą. Wybory do „mło-
dzieżowej rady”, zdaniem radnego, powinny 
odbywać się we wszystkich szkołach gimna-
zjalnych w gminie oraz w technikum leśnym. 
– Każda szkoła będzie mogła mieć po trzech 
swoich reprezentantów.  Młodzieżowa rada bę-

dzie miała charakter konsultacyjny. Dzięki niej 
będzie możliwy dialog młodzieży ze starszymi 
mieszkańcami gminy – wyjaśnia.  

 Jednym z głównych priorytetów, jakie po-
stanowił zrealizować w swoim okręgu wybor-
czym, czyli w Jasiowie i Janaszowie, będzie 
wybudowanie boiska sportowego oraz zwięk-
szenie bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 

nr 750 w Janaszowie po 
ubiegłorocznym wy-
padku, kiedy to kobieta 
z powodu impetu tira 
wpadła pod kosiarkę, 
zebrał ponad 180 pod-
pisów pod inicjatywą, 
aby podjęto działania 
mające na celu zwięk-
szenie bezpieczeństwa 
na tym odcinku jezdni.

– Jestem bardzo 
szczęśliwy, że wygra-
łem wybory w moim 
sołectwie. Bardzo mnie 
zaskoczył tak wysoki 
wynik. Uzyskałem naj-

większe procentowe poparcie w gminie – 75%. 
Liczyłem na zwycięstwo, ale nie aż na tak wyso-
kie. Dziękuję każdemu, kto oddał na mnie swój 
głos – powiedział radny Piasecki.

Apis  

Radny Artur Kudzia, rekomendując kan-
dydaturę Wojciecha Chłopka powiedział, że 
jest on odpowiednią osobą na stanowisko 
przewodniczącego Rady Gminy, ponieważ 
ma doświadczenie w pracy na wielu szcze-
blach samorządu. Nie bez znaczenia jest 
również i to, że ma wykształcenie wyższe 
prawnicze i jest radcą prawnym. Po wyborze, 
przewodniczący Wojciech Chłopek podzię-
kował radnym za wybór. Poinformował rów-

Nowy przewodniczący  
– Wojciech Chłopek

Nowym przewodniczącym Rady Gminy został radny Wojciech Chłopek. Radni 
wybrali go jednogłośnie podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 29 grudnia zeszłego 
roku. Zastąpił on radnego Stefana Grudnia, który wcześniej został odwołany.

Kudzi na funkcję wiceprzewodniczącego. 
Przyjmując ją, zaapelował o szeroką współ-
pracę wszystkich środowisk dla dobra gminy. 
Drugim kandydatem zgłoszonym przez prze-
wodniczącego Chłopka został radny Kazimierz 
Tomasiak. Po wyborze może się szczycić tym, 
że jest  jednym z najstarszych wiceprzewod-
niczących rad gminnych w województwie 
świętokrzyskim, gdyż pełni tę funkcję od pra-
wie 20 lat.                                 Apis

nież, że będzie starał 
się, aby praca Rady 
Gminy przebiegała 
sprawnie i była wy-
konywana kompe-
tentnie.

O b r a d y  s e s j i 
przebiegały w spo-
kojnej atmosferze. 
Po przegłosowaniu 
porządku obrad rad-
ni podjęli decyzję, 
by pozbawić funkcji 
przewodniczącego 
S te fana  Grudnia . 
Sam zainteresowany 
przyjął tę decyzję bez 
emocji. Za odwoła-
niem było 10 głosów, 
przeciw 5.

W chwilę póź-
niej radny Grudzień 
uzyskał rekomenda-
cję radnego Artura 

Kamil Piasecki ma 26 lat.
Mieszka w Janaszowie. Jest absolwen-

tem Uniwersytetu Humanistyczno-Przy-
rodniczego im. Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Pełni funkcję Sądowego Kura-
tora Społecznego przy Sądzie Rejonowym 
w Kielcach. W listopadzie 2008 roku został 
wybrany na przewodniczącego kieleckiej 
Młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości 
„Forum Młodych PiS”. Od marca 2010 
roku pracuje, jako asystent posła do Parla-
mentu Europejskiego Jacka Włosowicza. 
Radni powierzyli mu funkcję przewodni-
czącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Pomocy Społecznej i Zdrowia.
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Rekordowa kwesta – ponad 9400 zł!

Wojewódzka akacja pn. „Ferie z kul-
turą” organizowana przez wojewodę świę-
tokrzyskiego Bożentynę Pałkę-Korubę bę-
dzie miała swoją inaugurację 31 stycznia 
br. w Hali Sportowej w Zagnańsku. „Fe-
rie z kulturą” będą trwać do 10 lutego br. 
i odbywać się będą kolejno w: Zagnańsku, 
Łącznej, Pawłowie, Mniowie, Rakowie, 
Staszowie i Górnie.

Impreza w Zagnańsku rozpocznie się 
o godz. 10 i trwać będzie prawie 3 godziny. 
Gości przywitają wojewoda Bożentyna Pał-
ka-Koruba i wójt Szczepan Skorupski. 

W programie m.in.: wystawa chaty sta-
ropolskiej, pokaz artystyczny zespołu Ja-
worzanki, które będą też zachęcać dzieci 
do wspólnego przygotowywania potraw 
związanych z tradycją regionalną. Z kolei 
Tumlinianki wspólne z chętnymi dziećmi 
będą próbowały wykonywać robótki ręcz-
ne. Działająca w Hali Sportowej modelarnia 
zaprezentuje składanie modeli zdalnie ste-
rowanych oraz pokaz jazdy profesjonalnym 
modelem.

Stowarzyszenie Kobiet z Zagnańska 
dokona pokazu rękodzieła artystycznego 
i potraw regionalnych. Ponadto dla dzieci 
przewidziane będą różnego rodzaju zajęcia 
warsztatowe, m.in.: „Zrób to sam”, plastycz-
ne, malowania twarzy, fotograficzne oraz 
tworzenie tetrapoda z plasteliny. Swoje prace 
plastyczne zaprezentują miejscowi malarze 
i rzeźbiarze. Równocześnie w tej scenerii 
odbywać się będą warsztaty bębniarskie, ryt-
miczne marakasy dla wszystkich chętnych 
dzieci.

Ogłoszone zostaną konkursy na temat 
regionu świętokrzyskiego i Afryki (Senega-
lu) oraz na wykonanie herbu województwa 
z elementami regionalnej „małej ojczyzny”. 
Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

Impreza adresowana jest do uczniów 
szkół podstawowych. Jej celem jest m.in.: 
zorganizowanie atrakcyjnego i bezpiecznego 
wypoczynku dla dzieci w trakcie trwania ferii 
zimowych, promocja idei tolerancji i szacun-
ku wobec innych kultur, promocja zajęć po-
zaszkolnych, ciekawych hobby oraz zainspi-
rowanie szkół do organizacji zajęć dla dzieci 
w okresie przerw międzyszkolnych.

Apis

Ferie z kulturą

Po raz 19. cała Polska zagrała dla dzieci 
potrzebujących pomocy. Tym razem kwe-
stowano na rzecz dzieci z chorobami urolo-
gicznymi i nefrologicznymi. W akcję zor-
ganizowaną przez Jurka Owsiaka włączyli 
się również mieszkańcy naszej gminy.

Kwestowała młodzież ze szkół – w Za-
gnańsku, Samsonowie i Kajetanowie. 
Udało jej się zebrać wśród mieszkańców 
gminy łącznie  9406,95 zł. Ten wspania-
ły wynik to niewątpliwie zasługa wo-
lontariuszy: Magdy Pietrzycy (2062,36 
zł), Katarzyny Karcz (1770,23), Marty 

Światełko do nieba
W ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano w naszej gminie 

ponad 9400 zł, dwa razy więcej niż w ubiegłym roku, oraz zorganizowano w ru-
inach samsonowskiej Huty „Józef” pokaz fajerwerków „Światełko do nieba”.

Moćko  (964,70), Martyny Król (876,47), 
Marty Fert (817,96), Patryka Szcześniaka 
(771,92), Michała Detki (758,98), Pio-
tra Szmidta (625,77), Mateusza Karcza 
(474,88), Piotra Stodulskiego (283,68). 
Pomagali im: Karolina Karcz, Klaudia Pi-
wowarczyk, Dawid Hubar.

Opiekę nad młodzieżą sprawowali: 
Szymon Karcz, Zbigniew Staniec, Dorota 
Wikło, Ola Zagórska, Anna Gębska, Iza-
bela Michalska-Sejud.

Zwieńczeniem kwesty był zorgani-
zowany o godz. 20.00 w ruinach Huty 

„Józef” w Samsonowie niezwykły pokaz 
fajerwerków „Światełko do nieba”. Kil-
kunastominutowy pokaz w całości zo-
stał sfinansowany z prywatnych środków 
Szczepana Skorupskiego – wójta Gminy 
Zagnańsk.

Organizatorem akcji był Gminny Ośro-
dek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnań-
sku, współorganizatorami – OSP Zagnań-
sk-Chrusty oraz OSP Samsonów.

Organizatorzy w imieniu dzieci, dla 
których grała Orkiestra, dziękują na ła-
mach „GZ” wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy swym dobrym sercem i szczodrością 
wspomogli tę akcję, a także strażakom 
z OSP Zagnańsk-Chrusty oraz OSP Sam-
sonów, wolontariuszom oraz ich opieku-
nom.

Artur Cieślak

– Inspiracją do powstania gminnego chó-
ru był Przegląd Kolęd i Pastorałek, który od 
lat odbywa się w kościele św. Józefa Oblu-
bieńca NMP w Zagnańsku – opowiada gaze-
cie Michał Kopeć.

– Władze gminy zdecydowały, że powsta-
nie chór, który będzie reprezentował gminę 
i będzie jej wizytówką – dodaje dyrygent. 

R e p e r -
tuar zagnań-
skiego Con 
Passione jest 
dość szero-
ki: od muzy-
ki religijnej, 
poprzez pa-
triotyczną, 
aż po roz-
r y w k o w ą . 
Chór wyko-
nuje dzieła 
takich kom-
pozytorów, 
j ak  m. in . : 
Stanisław Moniuszko, Tadeusz Głowacki, 
Mieczysław Sołtys oraz Franciszek Schu-
bert. Utwory wykonywane są a’capella i przy 
akompaniamencie instrumentalnym.  

Chórzyści do tej pory uświetniali patrio-
tyczne Msze św. m.in. w: Zagnańsku, Tum-
linie i Siodłach, oraz imprezy rozrywkowe, 
m.in. Dni Zagnańska. – Ważnym dla nas 
koncertem był występ 8 października ub. r. 
w Muzeum Historii Kielc – mówi dyrygent 
Kopeć. 

– Nasze najbliższe plany, to m.in. nagra-
nie płyty z kolędami. Planujemy odbyć kon-
certy z muzyką rozrywkową w świętokrzyskich 
placówkach muzealnych, m.in. w Muzeum Hi-
storii Kielc i Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku. Natomiast w wakacje zamierza-
my wziąć  udział w warsztatach chóralnych 
– zapowiada dyrygent. 

Celem działalności Chóru Con Passione 
jest promocja gminy Zagnańsk oraz podno-
szenie kultury muzycznej w świadomości jej 

mieszkańców. Panuje w nim przyjazna i ro-
dzinna atmosfera. 

Michał Kopeć jest absolwentem 5-letnie-
go Diecezjalnego Studium Organistowskiego 
w Kielcach, Akademii Świętokrzyskiej w Kiel-
cach o specjalności: prowadzenie zespołów 
wokalnych i wokalno-instrumentalnych, odbył 
półroczne studia zagraniczne w Pradze na Uni-

wersy tec ie 
Karola, obec-
nie studiuje 
w Warsza-
wie w Szko-
le Głównej 
Handlowej 
na Kierunku 
M e n a d ż e r 
K u l t u r y . 
P r a c o w a ł 
w kilku ko-
ściołach jako 
o r g a n i s t a 
m.in. w para-
fii Ostrowce, 

Józefie Robotniku w Kielcach i w parafii Świę-
tych Rozalii i Marcina w Zagnańsku. Współ-
pracował z Piotrem Rubikiem i Zbigniewem 
Książkiem w „Tryptyku Świętokrzyskim”, wy-
darzeniu, które niejednokrotnie transmitowane 
było przez TVP, a także z Bartłomiejem Gli-
niakiem i Zbigniewem Książkiem w „Orato-
rium Leśniowskim” i poemacie symfonicznym 
„Listy z Placu Zgody”. Jest członkiem chóru 
kameralnego „Fermata”. W ubiegłym roku pro-
wadził chór na Świętokrzyskim Uniwersytecie 
III wieku w Kielcach, sporadycznie gra w Fil-
harmonii  Świętokrzyskiej na czeleście, akom-
paniuje na pianinie do cyklicznych imprez 
„Pieśniobranie”. Miał epizody w produkcjach 
telewizyjnych m.in. w programie kryminal-
nym 997, reklamach i innych. Obecnie pracuje 
jako chórmistrz w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Masłowie i w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Zagnańsku oraz w szkole muzycznej I stop-
nia w Pińczowie – jako nauczyciel fortepianu 
i akompaniator.                                  Apis

Chór pasjonatów śpiewania
Chór Con Passione pod batutą Michała Kopcia powstał w marcu ub. r. Należy do 

niego 30 osób, których pasją jest śpiewanie. Chórzyści wywodzą się z chóru parafialnego 
działającego przy kościele  św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku oraz z chóru z pa-
rafii św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu.
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Andrzej Piskulak: Panie Wójcie, minę-
ły pierwsze tygodnie Pańskiej pracy. Jakie 
spostrzeżenia oraz plany? 

Szczepan Skorupski: Bilans otwarcia 
nie jest zadowalający, a najlepszym dowodem 
niech będzie to, iż na mojej pierwszej sesji 
w dniu 14 grudnia ub. r., na której składałem 
ślubowanie, nowa Rada Gminy musiała podjąć 
uchwałę o zaciągnięciu kolejnego już kredytu 
na kwotę: 2.972.750,00 zł. Słowo „musiała” 
należy tu szczególnie podkreślić, ponieważ 
zarówno ja, jak i nowi radni zostaliśmy po-
stawieni w sytuacji bez wyjścia – brak decyzji 
o kolejnym kredycie groził załamaniem się 
finansów gminy w 2010 roku.

A.P.: Brzmi to bardzo groźnie, ale czy 
może Pan wyjaśnić to prościej?

Sz.S.: Może wytłumaczę to tak – w poło-
wie grudnia 2010 r. kasa gminy świeciła pust-
kami, a na biurku zastałem masę faktur, które 
zgodnie z zawartymi umowami jeszcze przez 
mojego poprzednika, powinny być zapłaco-
ne do końca roku. Powagę sytuacji zaostrzał 
brak czasu. To, że nowa Rada Gminy w dniu 
14 grudnia pozwoliła na zaciągnięcie kredytu, 
to wcale nie oznaczało, że w ciągu kilkunastu 
dni, zachowując procedury prawa zamówień 
publicznych, uda się gminie taki kredyt zdo-
być. Udało się jednak zdobyć kredyt i uregu-
lować wszystkie należności.

A.P.: A jaka jest obecna sytuacja finan-
sowa? 

Sz.S.: Mówiąc krótko, nienajlepsza, a do-
kładniej zadłużenie w naszej gminie na koniec 
2010 roku wyniosło: 10.456.308,00 zł, plano-
wany deficyt na 2011 rok wynosi: ponad 6,8 
mln złotych. To znaczne kwoty, gdy weźmie-
my pod uwagę to, że zaplanowane w projekcie 
budżetu dochody gminy na 2011 r. oscylują 
w granicach 33,9 mln złotych, zaś planowane 
wydatki budżetu gminy na 2011 r. wynoszą 
ponad 40 mln złotych. Mogę z pełną odpowie-
dzialnością stwierdzić, iż projekt budżetu na 
2011 r. to tak naprawdę kontynuacja roku 2010, 
ponieważ jesteśmy związani wieloma umowa-
mi. Muszę się jeszcze wspólnie z radnymi i ze 
skarbnikiem przyjrzeć temu projektowi, bo dla 
mnie jest on nie do przyjęcia i nie tylko dlate-
go, że przygotowywał go mój poprzednik, ale 
głównie dlatego, że w mojej ocenie wymaga 
pewnych cięć o charakterze oszczędnościo-
wym i na pewno zgłoszę autopoprawki. 

A.P.: Co w takim razie z Pańskimi pla-
nami i programem wyborczym?

Sz.S.: W swoim programie wyborczym ja-
sno określiłem, iż moim celem priorytetowym 
jest zapewnienie stabilizacji i perspektyw 
rozwoju oraz wysokiej jakości życia miesz-
kańców gminy Zagnańsk. Mówiłem i pisałem 
o tym, iż zamierzam kontynuować rozpoczęte 
już inwestycje w zakresie infrastruktury oraz 
planuję realizację nowych projektów m.in. bu-
dowę: Gminnego Basenu Rekreacyjno-Spor-
towego; Parku Archeo-Paleontologicznego 
„TETRAPOD – Prehistoria, Dziś i Jutro”, 
boiska leśnego z bieżnią i towarzyszącą in-
frastrukturą lekkoatletyczną; lodowiska sezo-
nowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
łyżwiarską. Wszystkie te projekty wymagają 

jednak zaangażowania zewnętrznych środków 
finansowych, bez których gmina nie jest w sta-
nie udźwignąć tak poważnych inwestycji.

A.P.: To prawda, ale temat tetrapoda to 
nie tylko drogie inwestycje.

Sz.S.: Zgadzam się z tym – że nie tylko – 
ale jednak o głównym sukcesie Parku Archeo-
Paleontologicznego „TETRAPOD – Prehisto-
ria, Dziś i Jutro” zadecydują duże pieniądze 
i inwestycja w infrastrukturę, a do tego trze-
ba się dobrze przygotować. Natomiast to, co 
możemy robić od razu, to przede wszystkim 
działania informacyjno-promocyjne. Czasami 
banalnie proste i stosunkowo tanie.

A.P.: Czy może podać Pan jakiś kon-
kretny przykład?

Sz.S.: Tak, staram się, jako wójt gminy 
Zagnańsk załatwić na naszej poczcie wy-
konanie i stosowanie ozdobnego datownika 
z tetrapodem. Będzie to dodatkowa atrakcja, 
że korespondencja wychodząca z gminy bę-
dzie miała własny niepowtarzalny datownik. 
Natomiast wartością dodaną do takiej inicja-
tywy jest to, iż wszystkie katalogi filatelistów 

A.P.: Może zamiast karać Panie Wójcie 
lepiej edukować?

Sz.S.: Oczywiście, że zarówno tańsze, jak 
i bardziej efektywne jest zapobieganie i edu-
kacja, ale w mojej ocenie na przykład akty 
wandalizmu zaczynają być poważnym pro-
blemem, na który trzeba reagować już teraz, 
a edukacja to inwestycja w przyszłość, o któ-
rej również należy pamiętać.

A.P.: Zatem co z naszą edukacją i kul-
turą w gminie?  

Sz.S.: W zakresie edukacji, kultury, tu-
rystyki i sportu będę dążył do poprawy do-
tychczasowych warunków poprzez: remonty 
placówek oświatowych, doposażenie szkół 
w pomoce dydaktyczne, wzbogacenie księgo-
zbioru bibliotek, utworzenie w każdym sołec-
twie punktów bezpłatnego dostępu do Inter-
netu, stworzenie warunków do podwyższania 
kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli, 
inicjowanie zajęć dodatkowych dla dzieci 
i młodzieży oraz organizację różnego rodza-
ju konkursów gminnych z zakresu edukacji, 
kultury i sportu, edukację ekologiczną dzieci 
i młodzieży w celu zapoznania ich z tematy-
ką dotyczącą ochrony środowiska, segregacji 
odpadów, a także utrwalania pozytywnych 
zachowań odnośnie otaczającej przyrody, za-
pewnienie wszystkim dzieciom dojazdu do 
szkół na terenie naszej gminy.

Planuję wprowadzenie menadżerskiego 
modelu zarządzania w jednostkach kultury, 
w których dzieci, młodzież i dorośli będą mogli 
realizować swoje pasje, np.: muzyczne, teatral-
ne, literackie, plastyczne i inne. Ważne będzie 
także promowanie uzdolnionych artystycznie 
mieszkańców gminy, zapewnienie opieki arty-
stycznej dla zespołów ludowych i kół gospo-
dyń wiejskich, organizowanie imprez eduka-
cyjno-kulturalnych o zasięgu ponadgminnym 
połączonych z promocją turystyczną gminy. 

Bardzo istotne będzie także wsparcie 
rozwoju agroturystycznej bazy noclegowej, 
organizacja Międzynarodowego Pikniku 
Geologicznego w Parku Arche-Paleontolo-
gicznym „TETRAPOD – Prehistoria, Dziś 
i Jutro” w Zachełmiu, która to impreza po-
winna odbywać się corocznie, przyciągając 
turystów z całego świata. Planuję promowanie 
i udostępnianie w szerszym zakresie wszyst-
kich placówek sportowych i oświatowych dla 
mieszkańców gminy. 

Zależy mi także na tym, by realnie wspie-
rać kluby sportowe w organizacji zajęć spor-
towych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców oraz w zakresie niezbędnych 
remontów obiektów sportowych i bieżącej na-
prawy istniejącej infrastruktury sportowej.

To ogromny wachlarz zadań, na które po-
trzebne są pieniądze, dlatego nie ukrywam, 
iż w obecnym stanie finansów gminy, będę 
chciał przyjrzeć się ze szczególną wnikliwo-
ścią wszystkim gminnym jednostkom, w tym 
również małym szkołom, do których uczęsz-
cza po kilkunastu uczniów.

A.P.: Czy zatem planuje Pan zamykanie 
szkół?

Sz.S.: Jestem świadomy tego, że będę 
również musiał podejmować niepopularne de-
cyzje, ale w kampanii wyborczej obiecywałem 
mieszkańcom tylko jedno, a mianowicie praw-
dę i być może z taką prawdą przyjdzie nam się 
zmierzyć. Myślę jednak o tym ze szczególną 
troską, bo sprawa dotyczy najmłodszych oraz 
najsłabszych mieszkańców naszej gminy i ła-
two złą decyzją ich skrzywdzić.

Bilans otwarcia nie jest zadowalający!  
Nowa Rada Gminy musiała zaciągnąć prawie 3 mln kredytu!

GŁOS Z URZĘDU 
(Wywiad z Wójtem Gminy Zagnańsk – Szczepanem Skorupskim)

na całym świecie, we wszystkich językach, 
w których są wydawane, umieszczają infor-
macje o każdym nowym datowniku zupełnie 
bezpłatnie. Liczę na zainteresowanie tetrapo-
dem kolekcjonerów, a za ich pośrednictwem 
innych osób z całego świata.

A.P.: Ciekawy pomysł, ale co z proble-
mami życia codziennego? 

Sz.S.: Ważnym celem, który również po-
ruszałem w swoim programie wyborczym, 
jest zapewnienie realnego poczucia bezpie-
czeństwa mieszkańców gminy Zagnańsk. Ten 
cel chciałbym osiągnąć poprzez: doposażenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej, utworzenie ko-
misariatu policji oraz straży gminnej w Za-
gnańsku.

A.P.: Straż gminna? Czy nie obawia się 
Pan narazić mieszkańcom?

Sz.S.: Wierzę w mądrość mieszkańców 
gminy Zagnańsk i w to, że respektowanie 
i przestrzeganie prawa, pilnowanie porządku 
a co za tym idzie czasami również karanie 
tych, którzy nie szanują dobra publicznego, 
spotka się z szeroką akceptacją społeczną.
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A.P.: A czego mogą oczekiwać ci naj-
bardziej potrzebujący w gminie?

Sz.S.: W celu wsparcia i udzielenia po-
mocy społecznej najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom w zakresie niezbędnym do 
zaspokojenia potrzeb umożliwiających ży-
cie w warunkach odpowiadających godności 
człowieka, planuję wiele działań w gminie.

Usprawnimy pracę Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, poprzez zwiększenie 
środków na realizację celowych programów 
skierowanych do mieszkańców oraz poprzez 
udział w projektach z dziedziny ekonomii 
społecznej, które wspierają takie działania 
jak: aktywizacja, szkolenia, pomoc osobom 
chorym, niepełnosprawnym, pomoc w opiece 
nad ludźmi starszymi i potrzebującymi. Stwo-
rzymy Gminny Program „Dzieci Zagnańska”, 
którego celem będzie organizowanie w roku 
szkolnym alternatywnych form spędzania wo-
lego czasu oraz wypoczynku w okresie ferii 
i wakacji dla dzieci i młodzieży pochodzących 
z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Utwo-
rzymy Gminne Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej dla osób niepełnosprawnych. Będziemy 
wspierać realizację bezpłatnych programów 
informacyjno-edukacyjnych na temat zdrowia, 
niepełnosprawności i chorób nieuleczalnych. 

Planuję także wspierać programy mające na 
celu zwiększenie dostępności do bezpłatnych 
szczepionek dla dzieci i młodzieży przeciwko 
pneumokokom i meningokokom oraz dla do-
rosłych, w tym kobiet – szczepionki zapobie-
gające nowotworom szyjki macicy. Będziemy 
wspierać organizacje pozarządowe oraz inicjo-
wać realizację projektów z zakresu przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu i margina-
lizacji, aktywizacji zawodowej i poszukiwania 
pracy oraz integracji społecznej. Ponieważ to 
właśnie stowarzyszenia i fundacje są na co 
dzień najbliżej osób potrzebujących i to one 
najlepiej wiedzą jak skutecznie pomagać tym 
osobom i jak rozwiązywać ich problemy. 

A.P.: I ostatnie pytanie dotyczące naszej 
gazety: Czy coś się zmieni?

Sz.S.: Tak, już zmienił się naczelny pisma. 
Wierzę, iż nowa formuła „Gazety Zagnańskiej” 
przypadnie mieszkańcom do gustu. Chciał-
bym, aby nasze gminne pismo pod kierownic-
twem nowego redaktora, stało się platformą 
nie tylko wymiany informacji oraz promocji 
naszego dziedzictwa kulturowego, ale rów-
nież żywym ośrodkiem innowacyjnego podej-
ścia do mediów. Ten cel chciałbym osiągnąć 
poprzez zachęcenie młodzieży do współtwo-
rzenia „Gazety Zagnańskiej”, a w przyszłości 
również internetowej telewizji. Młodzi ludzie, 
którzy chcą poznać tajniki zawodu dzienni-
karskiego, którzy chcą bezpośrednio uczestni-
czyć w życiu naszej gminy, mogą już od dziś 
współtworzyć „Gazetę Zagnańską”. Myślę, że 
dla wielu młodych ludzi może być to fanta-
styczna przygoda, która zaprocentuje na całe 
życie. Oczywiście, ich praca wymaga wspar-
cia i różnych form działania, jak np. szkolenia 
czy warsztaty dziennikarskie, ale myślę, że to 
dobry kierunek. A jak to bywa zwykle z mło-
dymi, są często buntowniczy, a przez to nasza 
gazeta ma szansę stać się niezależnym, wiary-
godnym i ciekawym pismem. Czego oczywi-
ście życzę Panu redaktorowi, sobie, a przede 
wszystkim mieszkańcom gminy Zagnańsk. 

A.P.: Dziękuję za rozmowę. 

Drodzy Sąsiedzi!
Wraz z nowym rokiem budżetowym 

naszej gminy moim obowiązkiem jest po-
informowanie Was o kilku bardzo ważnych 
kwestiach. Jednocześnie wierzę, że sprawny 
przepływ informacji to dla nas wszystkich 
podstawowe źródło tego, co się dzieje.

Nasza gmina na przestrzeni ostatnich lat 
została mocno zadłużona. Dziura budżeto-
wa zakładana przed ostatnimi wyborami na 
2011 r. miała wynosić 6.815.232.00 zł. Nie-
stety, należy jednak do tego dodać wydatki 
związane z umowami, których nie udało się 
w ubiegłym roku zakończyć i których nie 
ma w projekcie budżetu na 2011 rok. Stano-
wią one kwotę ponad 3,5 mln zł! Na przy-
kład w zeszłym roku nie udało się ukończyć 
remontów ulic Kieleckiej oraz Spacerowej 
w sołectwie Zagnańsk i dlatego teraz za-
miast iść dalej z kolejnymi inwestycjami, 
trzeba dokończyć te stare, które przecież 
także są bardzo ważne. To wszystko daje 
w rzeczywistości deficyt na poziomie powy-

TRYBUNA RADNYCH
żej 10 mln zł, który teraz należy obniżyć do 
co najmniej 6 mln zł.

Dlatego też, szanowni i drodzy Sąsiedzi, 
musicie wiedzieć, że sytuacja finansowa 
gminy, która przywitała mnie jako Waszego 
nowego reprezentanta, jest dość trudna. Pra-
gnę jednak zapewnić, że podejmuję i będę 
podejmował nieustanne starania, aby moje 
priorytety, które wskazywałem w wyborczej 
ulotce się nie zmieniły. Obecnie jestem na 
etapie poszukiwań miejsca pod boisko pił-
karskie w naszym sołectwie i z góry dzię-
kuję tym mieszkańcom, którzy w tej spra-
wie ze mną rozmawiają oraz służą pomocą. 
Wiosną pragnę rozpocząć realizację jednej 
z kolejnych moich obietnic pod nazwą „or-
ganizowanie czasu wolnego osobom star-
szym i w podeszłym wieku”. Już teraz zdra-
dzę, że przygotowuję wspaniałą wycieczkę 
pt. „Śladami Jana Pawła II”.

Kamil Piasecki

Głównym organizatorem akcji jest Towa-
rzystwo „Nasz Dom”. Zbiórka monet (głównie 
o niskich nominałach) przeprowadzana jest 
w szkołach i przedszkolach w całym kraju. 

Jej celem podstawowym jest uświado-
mienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniej-
sze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą 
stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu 
udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wie-
lu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli 
się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

W Zespole Szkół w Zagnańsku patro-
nat nad akcją sprawuje od lat Samorząd 
Uczniowski wraz z jego opiekunami. Monety 
zbierano w listopadzie i grudniu. Uroczyste 
sypanie „Góry Groszy” odbyło się 8 grudnia 
w obecności dyrekcji, nauczycieli i wszyst-
kich uczniów. Zebrane pieniądze zostaną 
przekazane Towarzystwu „Nasz Dom”, które 
przeznacza je na bardzo szlachetne cele, m.in. 
pomoc rodzinnym domom dziecka i innym 
placówkom opiekuńczo-wychowawczym, na 

Szlachetna „Góra Grosza”
Już 11. raz zorganizowana została w Zespole SP nr 2, P i G w Zagnańsku akcja chary-

tatywna „Góra Grosza”. Efektem zbiórki jest kwota 701 zł (gimnazjum 375 zł, podstawów-
ka – 325 zł), którą przekazano na szlachetne cele Towarzystwu „Nasz Dom” z Warszawy.

programy terapeutyczne i pomoc dla dzieci 
pozbawionych rodzin. 

Towarzystwo „Nasz Dom” odwołuje 
się do tradycji towarzystwa o takiej samej 
nazwie, które istniało w latach 1921–1945 
na warszawskich Bielanach, przy obecnej 
Alei Zjednoczenia 34. Jest kontynuatorem 
w szczególności myśli pedagogicznej Janu-
sza Korczaka i Maryny Falskiej, a także tych 
myślicieli w dziedzinie pedagogiki i nauk 
społecznych, których celem było upodmio-
towienie dziecka i jego rodziny oraz przy-
wracanie dzieciom utraconego środowiska 
rodzinnego. 

Towarzystwo „Nasz Dom” opiera się 
w swojej działalności na Konwencji Praw 
Dziecka przyjętej przez zgromadzenie ONZ  
20 listopada 1989 roku, jak również przyjmu-
je za swą naczelną zasadę niezbywalne pra-
wo dzieci do miłości, szacunku i pozytywnej, 
wzmacniającej opieki odpowiedzialnych za 
nich dorosłych.                       (Ch)

Informacja dla mieszkańców Janaszowa i Jasiowa

Rozmawiał Andrzej Piskulak
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Od dzisiaj na naszych łamach będziemy 
prezentować twórców, mających związek 
z ziemią zagnańską. Nowością naszych pre-
zentacji będzie przybliżenie ich twórczości. 
A doprawdy jest kogo prezentować. Różne-
go rodzaju „dusz artystycznych” w naszej 
gminie jest bez liku, zarówno tych znanych, 
także w regionie świętokrzyskim, i w całym 
kraju, jak również tych, które tworzą „do 
szuflady” i czekają na odkrycie.

Zacznę od artystów plastyków, bo ich jest 
najwięcej i wyraźnie dominują. Nie można 
zatem zapominać o takich artystach rzeź-
biarzach, malarzach, rysownikach i fotogra-
fikach, jak, m.in.: Adam Wolski, Agnieszka 
Chat, Aleksandra Maciąg-Łagowska (także 
ceramika artystyczna), Edward Tuz, Geno-
wefa Łukomska, Grzegorz Łagowski, Jadwi-
ga Święcicka-Pargieła, (specjalizująca się 
w tkaninach artystycznych), Krzysztof Jan 
Wesołowski, Małgorzata Izabella Salwa, 
Marcin Maksimiuk (artysta fotografik) Ma-
ria Anna Niciejewska, Marian Ulc, Jadwiga 
Olesińska.

Bardzo licznej grupie osób uzdolnionych 
muzycznie przewodzi Włodzimierz Kiniorski. 
Tu mają swoje korzenie niezwykle uzdolniony 
muzyk, obecnie na estradowym topie Piotr 
Restecki, Waldemar Gębski, członkowie ze-
społu Bruno Schulz oraz wielu innych. 

Kolejną potężną grupę twórczą stanowią 
literaci i regionaliści, a wśród nich, m.in.: 
Maciej Zarębski, Zuzanna i Norbert Samula-
kowie, Elżbieta Gacek i Celina Ślefarska. Nie 
dają zapominać o sobie i zawsze są obecne na 
dużych imprezach nie tylko w naszej gminie 
zespoły ludowe: Jaworzanki i Tumlinianki.

Twórcza panorama ziemi zagnańskiej

– Zaczęłam malować na starość. Gdy 
wzięłam do ręki pędzel, to nie zaczynałam 
od malowania kwiatów i krajobrazów, ale 
zaraz wzięłam się za folklor ziemi święto-
krzyskiej, a konkretnie tej najbliższej mi 
– zachełmiańskiej – opowiada malarka. 
– Nie patrzyłam na to, jak maluję, byle 
szybko, jakby mnie ktoś gonił. Byle szybko,  
bo nie zdążę – dodaje.  

Genowefa Łukomska jest rodem z Bu-
ska Zdroju. Swojego przybycia do Zacheł-
mia nie uważa za przypadkowe. Z per-
spektywy lat widzi, że musiała tu osiąść. 
Skończyła Szkołę Ekonomiczno-Handlową. 
Uważa, że pod koniec lat 80. wstąpił w nią 
jakiś duch i porwał do pracy malarskiej.

– Zawsze wydawało mi się, że to, co 
robię, to nie jest na miejscu. Ale przyszło 
mi coś takiego, jakby mnie ktoś kierował, 
jakby mi ktoś mówił, co mam malować – 
próbuje wyjaśniać przyczynę swoich pasji 
malarskich. – Namalowałam obraz Matki 
Boskiej, bo jest ona naszą opiekunką ko-
palni na Zachełmiu – dodaje.

Malowanie obrazów zajmuje Genowe-
fie Łukomskiej wiele czasu. Maluje życie 
codzienne oraz idące w zapomnienie urzą-
dzenia i obrzędy. – Folklor naszego regionu 
odróżnia się od innych. Surowy a zarazem 
bardzo fascynujący. Nikt się nim nie intere-

Pędzlem uwiecznione obrzędy
Genowefa Łukomska jest autorką ponad 80 obrazów ukazujących zapominane 

już obrzędy i zwyczaje oraz codzienne życie mieszkańców Zachełmia, który zasłynął 
na cały świat z powodu odkrycia śladów tetrapoda. Pani Genowefa ma 81 lat. Kocha 
kwiaty. Obrazy maluje od 30 lat. Pokazuje w nich temat przemian folklorystycznych 
na Zachełmiu. W swych pracach malarskich przedstawia pracowitych zachełmian 
wraz z ich obrzędami i rytuałami.

sował, a jest to przecież nasza tożsamość 
– mówi. 

Zdecydowała się pokazać przede 
wszystkim jednak życie codzienne, urzą-
dzenia, jakimi posługiwali się ludzie kilka-
dziesiąt lat temu. Chodzi jej o to, by przy-
szłe pokolenia mogły zobaczyć, jakie życie 
było dawniej. Wszystkie obrzędy i obycza-
je były ściśle przestrzegane i stanowią wiej-
ską tradycję. W tradycji tej drzemie potężna 
siła, nasz duch, który nami kieruje. 

Charakter zachełmian nie jest łatwy. 
Ludzie z Zachełmia są bardzo uparci, pra-
cowici i twardzi, chcą mieć coś swojego. 
Na Zachełmiu zawsze ciężko się żyło.  

– Jeszcze nie tak dawno, bo jakieś 30 
lat temu, kobiety na wioskach zajmowały 
się przykładowo tkactwem. Jesienią w dłu-

gie wieczory zbierały się w chatach i tka-
jąc, śpiewały lub opowiadały stare legendy 
i opowieści, przekazywały dawne zachowa-
nia i tradycje swoim dzieciom, uczyły histo-
rii wsi i rodziny. I to one właśnie stanowią 
wykładnię dla tej mojej malarskiej pracy  
– mówi Łukomska.

W swych pracach malarskich, których 
stworzyła ponad 80, uwiecznia zwyczajne 
życie, wypełnione pracą według pór roku. 
Przede wszystkim tę pozorną monotonną 
zwyczajność: młocki, przędzenia lnu i weł-
ny, darcia pierza, orki i siew, wyganiania by-
dła, sianokosy i żniwa, jesienne podorywki 
i kopania ziemniaków, zbieranie plonów 
z pola, sadu i lasu. Chciała pokazać cały 
cykl życia, który od zawsze zataczał koło 
i dawał kolejny początek i kolejny koniec.

Drugi cykl, który pokazała, to ten roz-
graniczający czas zwykły i różniący się 
od szarej codzienności, to czas niezwykły, 
kiedy człowiek idzie do kościoła, by uczcić 
święta religijne: Wielkanoc i Boże Naro-
dzenie.

W domu i gospodarstwie nie tylko lu-
dzie mieszkali i cały czas produkowali. 
– Nikt nie siedział darmo. Kobiety darły 
pierze, mężczyźni robili miotły. Każdy coś 
robił. Wieczór był stale zajęty. Wszyscy 
pracowali – opowiada. – Długie zimowe 
wieczory upływały na wykonywaniu róż-
nych czynności domowych, na które nie 
było czasu wtedy, gdy pilniejsze było wy-
konanie prac w polu i zagrodzie. Dodatko-
wo jeszcze były to prace, które przyjemniej 
i szybciej wykonywało się w towarzystwie 
innych osób – dodaje… Te obrazy są hoł-
dem dla tych ludzi. Ludzie, których malo-
wałam, nie tylko ciężko pracowali. Lubili 
się też bawić. Taki „miotlarz” polegał na 
tym, że kobieta podczas potańcówki w za-
pasce tańczyła z miotłą. Gdy rzuciła miotłę, 
to, jeśli ktoś jej nie złapał, to musiał tań-
czyć z miotłą. Bardzo fajna zabawa. W noc 
świętojańską kobiety chodziły z wiankami 
nad rzekę i je puszczały. Ludzie zbierali się 
też koło krzyża i radośnie śpiewali pieśni 
religijne.

Postawienie krzyża papieskiego na zbo-
czu Góry Chełmowej miało za zadanie odpę-
dzić biedę z Zachełmia. – Jak on stanął, to 
faktycznie zaczyna odchodzić od nas bieda. 
Nawet przez myśl mi nie przeszło, że znale-
zisko młodych kieleckich naukowców pocho-
dzące, sprzed milionów lat, może się znajdo-
wać w moim sąsiedztwie – opowiada. 

Genowefa Łukomska wierzy, że tetra-
pod może zmienić dotychczasowe życie 
mieszkańców Zachełmia. Na dwóch obra-
zach pokazała dwie czarownice: jedna to 
taka, o jakiej powiadają starzy ludzie – na 
kogucie, druga to współczesna – na tetrapo-
dzie, którego artystka nazwała Pepezałem – 
Pierwszym Przedpotopowcem Zachełamia. 

Andrzej Piskulak

Red.
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Drużyna z Tumlina nie poniosła porażki w turnieju: trzy mecze 
wygrała i jeden zremisowała. Drugie miejsce zajął Samsonów, trzecie 
JFK Kajetanów. 

Wielkie słowa uznania należą się dla Mariana Dworaka, który 
oprócz tego, że został najlepszym bramkarzem to dodatkowo oka-
zał się najstarszym uczestnikiem turnieju. Najlepszym zawodnikiem 
został Tomasz Todorowski z Tumlina, najlepszym strzelcem Marcin 
Wrona z Foksdrob Kajetanów – strzelając 7 bramek. Choć był to tur-
niej oldbojów, poziom rozgrywek był naprawdę wysoki, nie brako-
wało składnych akcji kończonych pięknymi bramkami i skutecznymi 
interwencjami bramkarskimi.

Michał Ziernik
GOKSiR Zagnańsk

Aby wypełnić na sportowo szkolną przerwę świąteczną dla 
młodzieży, GOKSiR w Zagnańsku zorganizował 26 grudnia ub. 
r. w zagnańskiej hali sportowej pierwszą edycję Małej Ligi w Ha-
lowej Piłce Nożnej. Zwyciężyła Ofensywa z Kielc. Najlepszym 
strzelcem został Paweł Kołodziej z Dream Team, zdobywając 
w rozgrywkach 12 bramek.

W  r o z g r y w k a c h 
wzięło udział 10 dru-
żyn z Zagnańska, Kielc, 
Samsonowa Zachełmia, 
Kajetanowa, Szałasu, Ja-
siowa, uczestnicy mogli 
mieć od 10 do 15 lat. 

Od początku prym 
wiodły drużyny Samso-
na, Foksdrobu i Ofen-
sywy – i te drużyny 
stoczyły ze sobą bój 
o pierwsze historyczne 
zwycięstwo pierwszej edycji. Emocje trwały do końca, faworyzowany 
Foksdrob dwa mecze zremisował i to wykorzystała Ofensywa, zwy-
ciężając w lidze. Zwycięska drużyna grała w składzie: Jakub Chyb, 
Wojciech Brzoza, Michał Brelak, Piotr Wojsa, Kamil Niebudek, Da-

Tumlin najlepszy  
wśród oldbojów!

Drużyna „Tumlin” zwyciężyła w Otwartych Mistrzostwach 
Gminy Zagnańsk Oldbojów w halowej piłce nożnej, które odby-
ły się w Hali Sportowej w Zagnańsku. Do rywalizacji przystąpiło 
pięć drużyn: Gruszka, JFK Kajetanów, Matbud Samsonów, Tum-
lin i Foksdrob Kajetanów. W turnieju mogli brać udział zawodni-
cy, którzy ukończyli 35 lat.

Kolejność końcowa: 
1. Ofensywa Kielce  9 22 26-  4 
2. Foksdrob Kajetanów  9 21 32-  1 
3. Samson Samsonów  9 20 20-  3 
4. Diil Gang Zagnańsk  9 16 18-  7 
5. Dream Team Szałas  9 16 19-  9 
6. Futsal Team  9 15 16-  9 
7. Stokrotki  9 10 20-19 
8. Zagnańsk Team  9   6   6-26 
9. Universal Jasiów  9   3   5-40 
10. FC Zagnańsk  9   0   2-46

Mała Liga  
– wielkie emocje!

Mieszkańcy Sołectwa Samsonów, 
chciałabym serdecznie podziękować moim wyborcom za 

okazane zaufanie, życzliwość oraz gest dobrej woli, które to 
przywiodły ich do urn wyborczych i skłoniły do oddania gło-
su właśnie na mnie.

Obiecuję, że będę się starać nie zawieść Państwa zaufa-
nia, zaś moje obowiązki radnej będę starała się wykonywać 
sumiennie oraz należycie, zawsze mając na uwadze przede 
wszystkim Państwa dobro.

Jeszcze raz dziękuję z głębi serca wszystkim wyborcom. 
Z Wami dla Was
Aneta Rutowicz

Szanowni Państwo

Turniej gminny w halowej piłce nożnej klubów gminy Za-
gnańsk – 5 lutego br.
Zakończenie Zagnańskiej Ligi - 13-20 lutego br.
Akcja sportowa dla dzieci i młodzieży „Ferie na sportowo” 
– 1-13 lutego br. 
Zagnańska Liga w Piłce Siatkowej Mężczyzn  
-marzec, kwiecień 2011

Zapowiedzi sportowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku  
informuje, że ogłasza nabór uczestników z gminy Zagnańsk 
do udziału w projekcie systemowym pod nazwą:

„POMOC W AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 
I FUNKCJONOWANIU OSÓB Z RODZIN 

ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 
W GMINIE ZAGNAŃSK – 2011”

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winny zgła-
szać się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8a, 26-050 Zagnańsk w godz. 
7.00–15.00 od 5 stycznia do 10 lutego br.

Wyrazy współczucia
Zdzisławie Łukomskiej
z  powodu śmierci Męża

składają 
Członkowie SEiR  ZNP

w Zagnańsku

Komunikat GOPS

wid Szcześniak, 
Albert Kołodziej, 
M a t e u s z  D u ś . 
Najlepszym za-
wodnikiem został 
Albert Kołodziej 
ze  zwycięsk ie j 
drużyny, najlep-
szym strzelcem – 
Paweł Kołodziej 
z Dream Team (12 
bramek), a najlep-
szym bramkarzem 
Krystian Zimnicki 
z Diil Gang. Już 
w ferie następna 
atrakcja dla mło-
dzieży „Ferie na 
Sportowo”.

Michał  
Ziernik

Elżbieta Korus 
 Kierownik GOPS w Zagnańsku

Zespół Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola 
i Gimnazjum  w Zagnańsku

ogłasza nabór dzieci 3-4 letnich 
DO NOWEGO PRZEDSZKOLA

Karty zgłoszeń należy składać w sekretariacie szkoły 
do 28.02.2011r.

Data inauguracyjnego otwarcia Przedszkola zostanie podana 
do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.
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Galeria Marcina Króla – Tetrapod

Galeria Genowefy Łukomskiej  
Pepezał

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
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP  041-300-11-99,
 041-300-10-98
Parafia Rzymskokatolicka
pw. 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
Gabinet logopedyczno-terapeutyczny 794-490-010
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 110a 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 
pw. Wniebowzięcia NMP 041-300-34-57
CHRUSTY
Świetlica OSP 041-311-30-08
WIŚNIÓWKA
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Częstochowskiej 041-301-15-94
TUMLIN - WĘGLE
Parafia Rzymskokatolicka
pw. 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

INFORMATOR GMINNY Tak się rodziło życie  
na Zachełmiu


