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Gmina Zagnańsk zwyciężyła w konkursie ekologicznym - czyt. na str. 5

Z sesji Rady Gminy

BUDŻET

W I PÓŁROCZU 2008 r.

ŚRODKI NA ZIMOWE

UTRZYMANIE DRÓG
czyt. na str 3

Nowy rok szkolny, który rozpoczął 
się 1 września br., przynosi ze sobą wie-
le zmian. Niektórzy twierdzą nawet, że 
oznacza on początek największej od 
1989 r. reformy w oświacie. W ciągu 
najbliższych paru lat system naucza-
nia ma ulec rewolucyjnej zmianie. 
Znikną relikty czasów PRL-u i pozos-
tałości „lodowcowej” - jak twierdzą 
niektórzy - epoki Romana Giertycha, 
którego mundurki, wojny z lekturami 
czy próby odgórnej kontroli progra-
mów nauczania stały się symbolami 
ideologizacji nauczania.

Inauguracja nowego roku szkolnego

ODCHODZĄ MUNDURKI,

NADCHODZĄ ZMIANY

dokończenie na str. 4

Maluchy z drugiego oddziału przedszkolnego w Tumlinie chętnie
korzystają z dobrej pogody i bawią się w ogródku przyszkolnym.

Udany festyn nad zalewem w Umrze

POŻEGNANIE WAKACJI
Z dużą pompą gmina Zagnańsk pożegnała wakacje oraz 

tegoroczny sezon letni. Miało to miejsce podczas festynu, 
zorganizowanego przez GOKSiR, przy zalewie w Umrze - 
31 sierpnia br. W imprezie wzięło udział ponad 1000 
mieszkańców z całej gminy. dokończenie na str. 5

dokończenie na str. 2

W sierpniu oraz we wrześniu br. w gminie rozpoczęto 
realizację inwestycji, które będą mieć istotne znaczenie dla 
poprawy życia i wygody mieszkańców. Warto podkreślić, że 
przy budowie wodociągów oraz kanalizacji wykorzysta się 
środki unijne, w ramach wniosków złożonych przez Gminę 
Zagnańsk.

Kanalizacja, wodociągi, drogi, oświetlenie

INWESTUJEMY !

Budowa kanalizacji w Samsonowie – Komornikach
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Kanalizacja, wodociągi, drogi, oświetlenie

INWESTUJEMY !
dokończenie ze str. 1

• Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Chrustach II - o długości 1465 m oraz 
przykanalików - 879 m. Na początku 
września br. na plac budowy wszedł wy-
konawca – Zakład Sieci Wodociągowych 
i Instalacji Sanitarnych z Solca Zdroju, 
który ma się uporać z tym zadaniem do 
końca I kwartału przyszłego roku. 
Wartość kosztorysowa inwestycji:1.458, 
7 tys. zł.

• Budowa kanalizacji sanitarnej 
Samsonów – Komorniki – Dudków – 
długości 1324 m, kanał tłoczny – 620 m, 
przykanaliki – 482 m oraz przepompow-
nia. Wykonawca – Zakład Instalacji 
Wod.-Kan ze Starachowic wszedł na plac 
budowy w sierpniu br. z nadzieją zakoń-
czenia tego zadania w I kwartale 2009 r. 
Wartość inwestycji: 1,9 mln zł.

• Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Tumlinie – Dabrówce - długość – 
2325 m, kanał tłoczny – 800 m , przyka-
naliki – 498 m, przepompownia ścieków. 
Wykonawca – Zakład Inżynieryjno-
Instalacyjny z Kielc od sierpnia wykonu-
je prace, z którymi ma się uporać 
w I kwartale przyszłego roku. Wartość 
inwestycji: 2.988 tys. zł.

• Budowa kanalizacji w Bartkowie 
– długość 2016 m, kanał tłoczny – 104 m. 
Wykonawca - Zakład „EKOPRIM” 
z Kielc - miał wejść na plac budowy 
w lipcu tego roku, jednakże tego nie 
uczynił. Obecnie organizuje sobie plac 
budowy i obiecuje nadrobić zaległości.

• Budowa wodociągu w Samsono-
wie – Podlasiu – długość – 3014 m. Wy-
konawca - kielecki „EKOPRIM” - wyko-
nał połowę zadania wartości 428,6 tys. zł 
 i zamierza uporać się z nim do końca 
roku.

Wszystkie inwestycje, wykonywane 
w ramach projektu Związku Gmin Gór 
Świętokrzyskich, kosztować będą ponad 
9 milionów złotych, przy czym Unia 
Europejska dofinansuje te zadania w wy-
sokości ok. 4 mln zł.

tycji wynosi 689,2 tys. zł, z czego 
Powiatowy Zarząd Dróg dołoży 189,2 
tys. zł. Resztę pokryje budżet gminy.

• Planowana jest przebudowa drogi 
powiatowej : Długojów – Kołomań, 
długości ok. 1200 m, na dwóch 
odcinkach. Modernizacja polegać ma na 
poszerzeniu drogi, położeniu nawierz-
chni bitumicznej oraz budowie zjazdów 
do lasu oraz na posesje. Wartość tego 
przedsięwzięcia - 354 tys. zł, w kosztach 
ma partycypować Powiatowy Zarząd 
Dróg. Wykonawca – firma „FART” – 
lada dzień wejdzie na plac budowy. Za-
kończenie prac przewidziano do końca 
października br.

Ruch inwestycyjny panuje także 
na drogach przebiegających przez 
naszą gminę:

• W Szałasie Starym trwają prace 
przy remoncie drogi powiatowej, na od-
cinku 1700 metrów. Roboty polegają na 
położeniu dwóch warstw bitumicznych, 
wykonaniu dróg dojazdowych do pól 
(z tłucznia) oraz dojazdów do posesji, 
z szarej kostki.

Wykonawcą prac  jes t  f i rma 
„TRAKT”, która ma zakończyć zadanie 
do 31 października br. Wartość tej inwes-

LEPSZE DROGI

„FART”, która ma tego dokonać do 
końca października br. Wartość prac: 
876,2 tys. zł, z czego 220 tys. zł zapłaci 
gmina.

• Udrożnienie rowów przy drodze 
powiatowej w Kaniowie, na odcinku 
1100 metrów. Na odcinku tym zbudowa-
ne zostaną także zjazdy do posesji. War-
tość prac: 300 tys. zł, inwestycja wspólna 
z PZD w Kielcach. Oferty na to zadanie 
zostały otwarte w UG – 10 września br.

Wszystko wskazuje na to, że już nie-
długo w centrum Zagnańska pojawią 
się ozdobne lampy oświetleniowe, któ-
re nie tylko dadzą wieczorami i nocą 
światło, ale także poprawią wizerunek 
centrum gminy.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji zaprasza dzieci i młodzież 
na zawody rowerowe, które odbędą się 
27 września br.

Zapisy:
w Biurze GOKSiR, w hali sportowej 

w Zagnańsku, tel.: 041/31-13-177 
(www.goksir.zagnansk.pl).

ZAPROSZENIE NA ZAWODY ROWEROWE

• Wspólnie ze Świętokrzyskim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich, gmina 
przebuduje drogę wojewódzką oraz 
skrzyżowanie – w Samsonowie – 
z drogą na Oblęgorek. Będzie to odci-
nek 511 – metrowy (nowa nawierzchnia 
bitumiczna), który zostanie przeprofilo-
wany. Zmodernizowane zostaną także 
chodniki na tym odcinku. Przetarg na 
wykonanie tego zadania wygrała firma 

17 stylowych lamp oświetli teren 
przy ul. Spacerowej (dwie lampy), koło 
filii Banku Spółdzielczego (2 lampy) 
oraz ul. Turystyczną aż do szkoły.

Wykonawcą nowego oświetlenia jest 
Zakład Elektryczny z Sukowa, który wy-
kona to zadanie za 141,5 tys. zł (z budże-
tu gminy).Umowa przewiduje zakończe-
nie prac do końca października br. (Kos.)

Budowa kanalizacji w Tumlinie – Dąbrówce

OZDOBNE LAMPY ZABŁYSNĄ 

W ZAGNAŃSKU
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Sesję otworzyła przewodnicząca ra-
dy Justyna Ślewa, witając jej uczest-
n ików,  z  wój tem Zbigniewem 
Zagdańskim. Po przyjęciu porządku 
obrad, radni przystąpili do jego 
realizacji.

Wójt gminy złożył informację o swo-
jej działalności między sesjami RG. 
Obfitowała ona w tym okresie w wiele 
wydarzeń o charakterze okolicznościo-
wym, jak i typowo roboczym. M.in. wójt 
gratulował „Złotych godów” kilkunastu 
parom z terenu gminy, wręczając im 
medale  „Za długoletnie pożycie małżeń-
skie”, uczestniczył w zakończeniu roku 
szkolnego w ZSP,PiG nr 2 w Zagnańsku, 
spotkał się z pracownikami Banku Spół-
dzielczego w Samsonowie, wziął udział 
w Zjeździe Sołtysów w Wąchocku, gdzie 
gratulował Ewie Kita z Tumlina tytułu 
Sołtysa Roku, oraz w naradach dotyczą-
cych budowy drogi wojewódzkiej 
Samsonów – Miedziana Góra i skrzy-
żowania w Tumlinie – Węgle, także 
w spotkaniach z mieszkańcami kilku 
sołectw, dotyczących planów odnowy 
tych miejscowości. Wójt podejmował 
także delegację zaprzyjaźnionej gminy 
Striżawki na Ukrainie.

Skarbnik gminy Robert Szechnicki 
złożył informację o wykonaniu budżetu 
gminy w I półroczu 2008 r. Na pla-
nowane 26.024.883 zł, dochodów budże-
towych, zadanie wykonano w kwocie 
13.993.955 zł, co stanowi 53,77 %.

W I półroczu gmina spłaciła pożyczki 
w wysokości 495, 1 tys. zł zaciągnięte 
w WFOŚiGW, na budowę kanalizacji sa-
nitarnej w Borowej Górze, Samsonowie 
i Janaszowie. Gmina uzyskała, z tytułu 
umorzenia ostatnich rat, 227,5 tys. zł.

Radni dokonali bieżących zmian 
w budżecie gminy, zwiększając dochody 
o 747,2 tys. zł oraz wydatki o ponad 
milion złotych i zmniejszając je w niek-
tórych działach o 288,1 tys. zł.

Na wniosek radnych: zdjęto z wy-
datków 30 tys. zł na budowę fotorada-
ru w Tumlinie i przeznaczono tę kwo-
tę: 12 tys. zł – na podkłady geodezyjne 
pod budowę drogi w Tumlinie – Za-
cisze oraz 18 tys. zł – dla Klubu 
„Skała” Tumlin.

Podjęto też uchwałę dotyczącą proce-
dury uchwalania budżetu gminy oraz 
rodzajów i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projek-
towi budżetu.

BUDŻET W I PÓŁROCZU 2008 r.
ŚRODKI NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Z sesji Rady Gminy

Rada dokonała zmiany w Statucie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w związku z wejściem w życie (od 1.X. 
br.) ustawy, z 7 września 2007 r., o pomo-
cy osobom uprawnionym do alimentów.

Wprowadzono również zmiany do 
uchwały z 18 czerwca br., dotyczącej 
zmiany organizacji Samorządowego Zes-
połu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku, 
polegającej na likwidacji ośrodka zdro-
wia w Samsonowie. Zmiany te polegały 
na poprawkach zasugerowanych przez 
wojewodę świętokrzyskiego.

Radni wyrazili zgodę na:
- zawarcie umowy na zimowe utrzy-

manie dróg, ciągów pieszych i parkin-
gów w sezonie zimowym 2009  r. Na ten 
cel przeznaczono 350 tys. zł.

- na nabycie przez gminę działki w m. 
Jaworze pod budowę pompowni ścieków 
dla tej miejscowości,

- nabycie (nieodpłatnie) od Agencji 
Nieruchomości Rolnych nieruchomości 
w Tumlinie z przeznaczeniem pod drogę 
dojazdową w tej miejscowości,

- nabycie przez gminę (w drodze 

przetargu) nieruchomości w Kołomani, 
z przeznaczeniem do zasobu gminy.

Rada przyjęła następnie uchwały 
w sprawie zmian w planach zagospoda-
rowania przestrzennego oraz przystąpie-
nia do sporządzenia zmian w „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego” sołectw: Chrusty, 
Zagnańsk, Kaniów, Lekomin, Jaworze, 
Gruszka, Bartków, Belno, Długojów, 
Janaszów, Kajetanów, Kołomań, Samso-
nów, Szałas, Tumlin, Umer i Zachełmie.

W „sprawach różnych” oraz „interpe-
lacjach i zapytaniach” uczestnicy sesji 
poruszyli wiele problemów całej gminy 
jak i poszczególnych sołectw Dotyczyły 
one m.in.: pozyskiwania alternatywnych 
źródeł energii, wyboru kandydatów na 
członków LGD „Dorzecze Bobrzy”, 
budowy wjazdu do szkoły w Tumlinie, 
potrzeby zakupu teczek i zszywaczy 
sołtysom, wywozu śmieci, konieczności 
wymiany rur w łazienkach szkolnych 
w Kajetanowie, konieczności usunięcia 
eternitu z przystanku autobusowego 
w Tumlinie, planów odnowy poszczegól-
nych wsi, budowy łącznika między 
szkołą a halą sportową w Zagnańsku, 
zagospodarowania pomieszczeń po 
ośrodku zdrowia w Samsonowie, roz-
mieszczenia lamp ozdobnych w gminie, 
zorganizowania punktu obsługi intere-
santa w Urzędzie Gminy oraz zaawanso-
wania budowy kanalizacji w Belnie. Do 
problemów tych ustosunkował się wójt 
oraz pracownicy Urzędu Gminy (szcze-
góły - w protokóle z sesji).  Na tym sesję 
zakończono. (Kos.)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2008 r., zmiany 
w budżecie na rok bieżący, uchwalenie Statutu GOPS oraz przystąpienie do 
sporządzenia zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego” a także zmiany w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego gminy, to główne punkty obrad radnych na sesji Rady Gminy 
26 sierpnia br.

Z wielkim zdziwieniem przyjąłem 
wniosek jaki na ostatniej sesji RG, 
w imieniu Komisji Budżetu i Finan-
sów, zgłosił Radny Pan Robert 
Kaszuba w sprawie wykreślenia z bud-
żetu gminy środków finansowych na 
ustawienie fotoradaru w rejonie 
szkoły, w Tumlinie.

Tego, że skrzyżowanie drogi z Węgli  
z trasą Samsonów – Miedziana Góra jest 
niebezpieczne nikt nie kwestionuje. 
W tym rejonie potrzebne są wielokierun-
kowe działania, które poprawią stan 
bezpieczeństwa zarówno pieszych jak 
i poruszających się pojazdami.

W czerwcu 2007 r., na spotkaniu 
z przedstawicielami powiatu kielec-
kiego, który jest odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo na drogach powiato-
wych, ustalono, że - na zasadach współ-
działania gminy i powiatu -opracowany 
zostanie projekt przebudowy skrzyżowa-
nia. Już wówczas wiadomo było, że przy 
możliwym do zrealizowania zakresie 
modernizacji, nie da się zapewnić pełnej 
widoczności dla pojazdów wyjeżdżają-

NIE BĘDZIE FOTORADARU
DLA WĘGLI

cych z Węgli w stronę Kielc, dlatego też 
ustalono, że równolegle należy dążyć do 
spowolnienia ruchu pojazdów na drodze 
Kielce – Samsonów. Ponieważ nie 
wszyscy kierowcy należycie reagują na 
ustawione tam znaki drogowe o ograni-
czeniu prędkości do 30  km/h, zdecydo-
wano, że niezbędnym będzie ustawienie 
fotoradaru. W ślad za tym, z inicjatywy 
Pana Starosty Zenona Janusa, odbyło się 
spotkanie z Komendantem Miejskim 
Policji, który potwierdził możliwości ko-
rzystania z tego urządzenia w tym rejo-
nie. Odpowiednie decyzje podjęła rów-
nież Rada Gminy, zatwierdzając budżet 
gminy z wydatkami na ten cel. Wniosek 
w sprawie rezygnacji z zabudowy 
fotoradaru połączono z propozycją 
przeznaczenia uzyskanych w ten sposób 
oszczędności na sport i podziały 
geodezyjne terenów.  

Z całą pewnością wszystkie potrzeby 
są ważne, należy sobie jednak postawić 
pytanie czy te związane z bezpieczeń-
stwem ludzi nie są najważniejsze ?

Wójt gminy – Zbigniew Zagdański
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Inauguracja nowego roku szkolnego

ODCHODZĄ MUNDURKI, NADCHODZĄ ZMIANY
dokończenie ze str. 1

Zmiany, które proponuje minister 
edukacji Katarzyna Hal, są ambitne: już 
w tym roku szkolnym, na maturze, po-
jawi się egzamin z matematyki. Znika 
ograniczenie, zgodnie z którym szkoła 
mogła wybrać dla swych uczniów tylko 
trzy podręczniki do nauczania każdego 
przedmiotu. O tym jak będą w szkole 
ubrani uczniowie zdecydują rodzice 
i nauczyciele, a nie minister.

Decentralizacja edukacji oznacza 
także  mniejsze uprawnienia kuratorów 
i większy wpływ samorządów na szkołę.

Ten rok szkolny będzie najkrótszym 
od lat - zakończy się 20 czerwca 2009 r.

 Już w roku szkolnym 2009/2010: 
sześciolatki pójdą do szkoły - naukę 
w kl. I rozpoczną dzieci urodzone do 
kwietnia 2003 r., znikną „zerówki”, 
wejdą nowe programy nauczania.

W nowym roku szkolnym 2008/2009 
do pięciu szkół podstawowych na terenie 
naszej gminy poszło 995 uczniów, w tym 
do przedszkoli: 68, „zerówek” – 124 oraz 
klas I - 103. Do gimnazjów udało się 532 
uczniów, w tym 165 – do klas 
pierwszych. 

Wszystkie placówki oświatowe zos-
tały przygotowane do inauguracji nauki 
w nowym roku szkolnym. Staraniem dy-
rekcji, często przy pomocy rodziców, od-
świeżono pomieszczenia lekcyjne, po-
malowano ściany, uzupełniono posadzki 

w podłogach. Np. w szkole, w Zacheł-
miu, pomalowano elewację zewnętrzną, 
a w szkole nr 2 w Zagnańsku – kilka 
pomieszczeń.

Korzystając ze środków z budżetu 
gminy, dokonano także remontów i mo-
dernizacji wielu obiektów szkolnych. 
I tak: w szkole w Chrustach wykonano 
wentylację w kuchni i nawierzchnię 
z kostki na drodze dojazdowej do szkoły, 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Zagnańsku 
wymieniono dwa piony instalacji cen-
tralnego ogrzewania, w szkole, w Szała-
sie, wyremontowano kominy, w przed-
szkolu, w Samsonowie, wymieniono pły-
ty balkonowe, zaś w szkole w Tumlinie – 
drzwi od strony boiska, pomalowano hol 
na parterze, sale przedszkolne i szatnię, 
połączono bibliotekę z pracownią multi-
medialną, gdzie zainstalowano siedem 
komputerów. Pomieszczenie to udostęp-
niono nie tylko uczniom, ale także miesz-
kańcom, którzy, każdego dnia, do godz. 
16.00, mogą skorzystać z tego sprzętu. 
Szkoła wzbogaciła się o nową pracownię 
komputerową, w której zainstalowano 10 
nowych komputerów oraz trzy nieco 
starsze. W sumie na uczniów czeka tutaj 
13 komputerów.

Jak poinformowała nas wicedyrektor 
szkoły w Tumlinie Beata Sidło, inaugu-
racja nowego roku szkolnego rozpoczęła 
się od okolicznościowej mszy świętej, 

odprawionej przez ks. proboszcza 
Czesława Biskupa, w miejscowym 
kościele parafialnym. Po eucharystii ucz-
niowie i grono nauczycielskie a także 
rodzice przeszli do szkoły, gdzie wszyst-
kich powitała dyrektor Barbara 
Domagała. Ze szczególną serdecznością 
zwróciła się do najmłodszych uczniów, 
którzy przyszli do szkoły po raz 
pierwszy.

Po oficjalnym powitaniu i komuni-
katach organizacyjnych poszczególne 
klasy przeszły, pod opieką wychowaw-
ców, do swoich klas.

W tym roku szkolnym naukę rozpo-
częło w szkole podstawowej 180 ucz-
niów, w tym 21 w kl. I. Do gimnazjum 
poszło 120 uczniów, w tym do klas I – 42. 
W „zerówce” powitano 21 maluchów. 

Warto odnotować, że dzięki porozu-
mieniu włodarzy Zagnańska i Miedzia-
nej Góry, uruchomiono tutaj drugi 
oddział przedszkolny. W dwóch oddzia-
łach opiekę znalazło 50 dzieci, w tym 
prawie połowa z gminy Miedziana Góra.

Podobny charakter miały inauguracje 
w pozostałych szkołach na terenie gminy. 

W nowym roku szkolnym uczniom 
oraz nauczycielom życzymy sukcesów 
w nauce i pracy dydaktyczno - wycho-
wawczej.   (Kos.)

Obsługą petentów zajmuje się 
Bożena Michta:

- Przyjmuję każdego interesanta, 
który odwiedza nasz urząd - informuje 
p. Bożena. Pytam, w jakiej sprawie 

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA

Od 1 września br., w Urzędzie Gminy

Realizując wniosek radnych, wójt gminy zorganizował, od 1 września br., na 
parterze urzędu, Punkt Obsługi Interesanta. Punkt czynny jest w godzinach 
pracy urzędu: codziennie od godz.:7.00 do15.00 oraz w środy: od 7.00 do18.00.

przyszedł do gminy, 
a potem staram się go 
skierować do właściwe-
go referatu czy komórki 
organizacyjnej gminy, 
podając piętro i numer 
pokoju. Jeśli zachodzi 
taka potrzeba, poma-
gam petentowi wypeł-
nić wniosek lub formu-
larz...

Inicjatywa urzędu 
spotkała się z bardzo 
pozytywnym przyję-
ciem przez mieszkań-

ców odwiedzających gminę.
- Teraz nie muszę błądzić po urzędzie 

– powiedział jeden z mieszkańców gmi-
ny. Chwila rozmowy z panią obsługującą 
punkt i już wiem gdzie się udać...

Od ponad dwóch tygodni na parterze Urzędu Gminy funkcjonuje
Punkt Obsługi Interesanta.

Z inicjatywy Komendy Miejskiej 
Policji w Kielcach, najmłodszym ucz-
niom naszych szkół uszyto specjalne, 
odblaskowe torby (na kapcie), dzięki  
którym maluch, idący do lub ze szkoły, 
jest bardziej widoczny na drodze, 
zwłaszcza o zmroku.

Wójt gminy Zagnańsk podjął decyzję 
o zakupie 500 sztuk takich toreb, które 
podarował uczniom klas: 0 - III we 
wszystkich szkołach naszej gminy. Na 
odblaskowej torbie widoczny jest napis: 
„Gmina Zagnańsk” i „Komenda Miejska 
Policji w Kielcach.”- na zdjęciu. W ten 
sposób połączono bezpieczne z pożyt-
ecznym. (J.)

BEZPIECZNE TORBY !
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Niewątpliwą zachętą do udziału 
w imprezie był program artystyczny 
w wykonaniu znanych artystów estra-
dowych. Na początek zaprezentowały się 
rodzime artystki: Karolina Zimnicka – 
śpiew oraz utalentowana tancerka, 
laureatka wielu nagród Natalia Nawara. 
Dziewczynki zebrały duże brawa za 
swoje występy. 

Prawdziwą furorę zrobili kolejni wy-
konawcy: coraz bardziej znany na pol-
skiej estradzie kielecki „Kabaret Ske-
czów Męczących” oraz parodysta i saty-
ryk Stan Tutaj.

Uczestników festynu, w trakcie jego 
trwania, odwiedzili m.in.: poseł na Sejm 
RP Henryk Milcarz oraz wójt gminy 
Zbigniew Zagdański, którzy wrócili 
akurat z Dożynek Powiatowych w Bo-
dzentynie. Gospodarz gminy nie omiesz-
kał się pochwalić I nagrodą gminy 
Zagnańsk, w powiecie kieleckim, w kon-
kursie na odbiór odpadów segregowa-
nych, którą to nagrodę otrzymał podczas 
dożynek  (piszemy na ten temat oddziel-
nie).

Poseł Henryk Milcarz pozdrowił 
uczestników festynu, serwując im kilka 
zabawnych dowcipów.

W przerwach między występami zes-
połów organizatorzy zaprosili uczest-
ników festynu do kilku zabawnych kon-
kursów z nagrodami, które ufundował 
Urząd Gminy.

Wieczorem wystąpił zespół „Fore-
ver”, który zagrał także do tańca. W we-
sołym nastroju, przy dobrej zabawie 
mieszkańcy gminy pożegnali wakacje. 

Udany festyn nad zalewem w Umrze

POŻEGNANIE

WAKACJI
dokończenie ze str. 1

 (J.)

Kabaret Skeczów Męczących z Kielc
pozdrawia czytelników „Gazety Zagnańskiej”

Sołec twa:  Bartków,  Be lno ,  
Chrusty, Gruszka, Kajetanów, 
Jaworze, Lekomin, Zachełmie, 
Zagnańsk

- w III kwartale - w każdy drugi 
poniedziałek miesiąca kalendarzowego

- w IV kwartale: 8 grudnia br.
Sołectwa: Długojów, Janaszów, 

Kaniów, Kołomań, Samsonów, Szałas, 
Tumlin, Umer 

HARMONOGRAM ODBIORU

ODPADÓW SEGREGOWANYCH W 2008 r.
- w III kwartale - w każdy drugi 

wtorek miesiąca kalendarzowego
- w IV kwartale: 9 grudnia br. 

00Odpady należy wystawić do godz. 8  
przed posesjami w sposób nie powodu-
jący zakłóceń w ruchu pieszym i ko-
łowym. Odpady wystawione po poda-
nym wyżej terminie i czasie nie będą 
odbierane. 

Do udziału w konkursie zgłosiły się 
gminy: Miedziana Góra, Piekoszów, Zag-
nańsk, Bieliny, Chmielnik oraz Straw-
czyn. Wygrała gmina Zagnańsk, drugie 
miejsce zajęła gmina Miedziana Góra, 
a trzecie gmina Bieliny.

- Komisja przy wyborze laureatów kie-
rowała się takimi kryteriami jak: rzetel-
nością danych, różnorodnością metod 
realizacji programu, w tym sposobami 
pozyskiwania środków finansowych, czy 
też przejrzystością i czytelnością infor-
macji przekazywanych mieszkańcom gmi-
ny w zakresie działań związanych z za-
gospodarowaniem odpadów ulegających 
biodegradacji - powiedział Marian 
Szałas - naczelnik Wydziału Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Celem konkursu było zwrócenie 
uwagi pracowników administracji 

Gmina Zagnańsk zwycięzcą konkursu ekologicznego

JAK WYKORZYSTAĆ ODPADY ?

Dożynki Powiatowe w Bodzentynie: starosta pow. kieleckiego Zenon Janus
za chwilę wręczy wójtowi gminy Zagnańsk I nagrodę w konkursie ekologicznym

Gmina Zagnańsk zdobyła pierwsze miejsce w konkursie dla samorządów 
gminnych: „Pilotażowy program zagospodarowania odpadów ulegających 
biodegradacji na terenie gminy …” zorganizowanym przez Powiat Kielecki .

gminnej na konieczność redukcji ilości 
odpadów biodegradowalnych, opraco-
wanie przez samorządy gminne pilotażo-
wego programu zagospodarowywania 
odpadów ulegających biodegradacji, któ-
rego uczestnikami będą dzieci i mło-
dzież, prowadzenie edukacji ekologicz-
nej wśród mieszkańców oraz zapoznanie 
mieszkańców z możliwościami pozyski-
wania środków finansowych na zakup 
pojemników do przydomowego kom-
postowania odpadów biodegradwalnych.

Nagrody zostały wręczone laureatom 
31 sierpnia br., podczas Dożynek Powia-
tu Kieleckiego, Miasta i Gminy Bodzen-
tyn. Nagrodę za I miejsce w konkursie, 
z rąk starosty pow. kieleckiego Zenona 
Janusa, odebrał wójt naszej gminy – 
Zbigniew Zagdański. 
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JESZCZE KOGOŚ

ZASKOCZĄ....

Refleksja na początek roku szkolnego
Gdy przychodzili na świat, nie wie-

dzieli co ich czeka. Każde z nich dorasta-
ło na swój własny sposób. Stawiając 
pierwsze kroki, zachwycali tylko rodzi-
ców. W ogrodzie domowego ciepła roz-
kwitali, wierzyli w dobro, ale najbardziej 
wierzyli w siebie...

Zaczęła się szkoła podstawowa. 
Każde z nich wystartowało inaczej, każ-
de z nich miało inne, własne preferencje 
i cele. Sukces przyszedł nieco później, 
gdy się spotkali, ale na niego pracowały 
lata wcześniejsze.

Okres nauczania początkowego prze-
brnęli w troskliwych ramionach wycho-
wawców – Doroty Chmielewskiej, 
Zuzanny Szczepańskiej. Odnaleźli w 
nich ciepło rodzinnego domu. To już wte-
dy wyłaniały się pierwsze osobowości, 
odsłaniały wielorakie talenty

Kolejny etap nauki i nowe, szanse, 
aby zaistnieć. Pod czujnym  i fachowym 
okiem opiekunów – Justyny Szczepa-
nik, Alicji Lisowskiej - szlifowali swoje 
talenty. Najmniejsza okazja nie umykała 
ich uwagi. Zawsze byli przed innymi. 
Nie dlatego, że przepychali się łokciami, 
ale że byli nieprzeciętni. Czego się tknęli, 
zamieniali w mityczne złoto.

Rozkwit ich umiejętności nastąpił jed-

nak w gimnazjum. W wyniku przeszere-
gowań uczniów, znaleźli się w jednej kla-
sie. Nauczyciele – Marta Jass, Zbig-
niew Staniec – w doskonały sposób 
wizerunek pedagoga pogodzili z dobrym 
kompanem, wydobyli z nich wartości, 
o których nawet nie śnili.... Niczym 
uczniowie z powieści „Stowarzyszenie 
umarłych poetów” wzbili się na najwyż-
szy szczyt swoich umiejętności. Tego 
sukcesu by nie było, swoich pomysłów 
nigdy by nie zrealizowali. Potrzebny im 
był ktoś taki jak ONI. To z NIMI i dla  
NICH byli zdolni przenosić góry. To w tej 

szkole mogli napisać scenariusz do 
książki „Ania z Zielonego Wzgórza” 
(pod czujnym okiem p. Marty Jass), 
a następnie w sposób profesjonalny 
zagrać na deskach szkolnego teatru 
(Festyn Rodzinny 2007 r). Uczniowski 
scenariusz poruszył serca, zachwycił 
mieszkańców Samsonowa.

Festyn Rodzinny 2008 r. był ich ko-
lejnym sukcesem. Mimo egzaminów, 
w dość krótkim czasie (2 tygodnie), przy-

gotowali wraz z wychowawcą i po mis-
trzowsku zagrali sztukę Wiliama 
Szekspira „Poskromienie złośnicy”. To 
były niezapomniane kreacje aktorskie...

Skończyli gimnazjum i poszli w dal-
szą drogę, zwaną dorosłość. Nie chcą sły-
szeć o rozstaniu. Najchętniej przedłu-
żyliby lata gimnazjum na resztę życia. 
Boją się, że już nigdy nie spotkają takich 
wychowawców i nauczycieli. Obawiają 
się, że nauka straci sens i smak. Czy ko-
lejny opiekun  dmuchnie w żagle ich 
umiejętności, czy raczej podetnie 
skrzydła? Są nadzwyczajni. Po ich 
odejściu w szkole powieje pustką.

Byli nadzwyczajni i z tą niezwykłoś-
cią wyruszyli w świat i.... jeszcze kogoś 
zaskoczą. Zaskoczą jeszcze nas. Zasko-
czą przede wszystkim siebie. Duch pięk-
na i szacunku do nauki, zaszczepiony 
w tej wiejskiej szkole w Samsonowie, bę-
dzie w nich rósł i w odpowiednim czasie 
przemówi .

Z wyrazami podziękowania i szacunku 
za właściwe ukształtowanie naszych 
dzieci i pedagogiczną pomoc we wpro-
wadzeniu ich w świat dorosłych.

Celina Ślefarska

Powrót Funduszu Alimentacyjnego to dob-
ra wiadomość dla rodziców po rozwodach, któ-
rzy zawarli nowy związek albo żyją w konkubi-
nacie. Zgodnie z nowymi przepisami, nie stracą 
oni, jak to jest teraz, prawa do alimentów (dziś 
zaliczki mają tylko osoby samotne).

Od 1 października br. rozpocznie się wypłata 
świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, które zas-
tąpią wypłacane obecnie zaliczki alimentacyjne.

Świadczenia z FA przyznawane będą na tzw. 
okresy świadczeniowe, trwające od 1 października 
do 30 września następnego roku. Gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia z FA złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia, 
świadczenia przysługujące za październik zostaną 
wypłacone najpóźniej do 31 października. Jeśli 
wniosek zostanie złożony w okresie 1 września – 31 
października, świadczenia przysługujące za paź-
dziernik zostaną wypłacone najpóźniej do 30 
listopada. 

Osobą uprawnioną do świadczenia jest 
dziecko, które ma zasądzone alimenty od rodzica, 
jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. 
Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie 
dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku, komor-
nik nie wyegzekwował pełnej należności z tyt. zale-
głych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. 
Bezskuteczność egzekucji potwierdzał będzie 
komornik odpowiednim zaświadczeniem. 

Świadczenia z FA przysługują na dziecko do 
ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze 
świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat, pod 
warunkiem że uczy się w szkole lub szkole wyższej. 
Z kolei na dziecko posiadające orzeczenie o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic 
nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia 
przysługują bez ograniczeń co do jego wieku.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżą-
co zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść 
więcej niż 500 zł na dziecko. Prawo do świadczenia 
przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód 
netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym 
okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. 
Ustalając więc prawo do świadczenia na okres od 1 
października 2008 r. do 30 września 2009 r., brany 
będzie pod uwagę dochód uzyskany przez 
członków rodziny w 2007 r. 

WRACA FUNDUSZ

ALIMENTACYJNY

Parafialna uroczystość zgromadziła 
rolników z Tumlina (Dąbrówka, Osowa, 
Węgle, Zacisze i Wykień) oraz Długo-
jowa, Umru i Kołomani. Dożynkowe 
bochny chleba przynieśli sołtysi z Tum-
lina (gm. Zagnańsk) i Tumlina (gm. Mie-
dziana Góra). Wieńce zostały przygo-
towane przez gospodynie z Tumlina-
Osowy i Umru. Uroczystość uświetnili 

DOŻYNKI PARAFIALNE

W TUMLINIE
W niedzielę, 31 sierpnia br., odbyły się w Tumlinie dożynki parafialne. 

Uroczystą, dożynkową mszę św., w intencji rolników, odprawił proboszcz, 
ks. kanonik Czesław Biskup, dziękując za tegoroczne plony.

swoją obecnością: zastępca wójta gminy 
Zagnańsk Mirosław Garecki oraz radni 
obydwu gmin. 

To ważne wydarzenie parafialne uka-
zuje nam wieź łączącą społeczność para-
fii Tumlin tym bardziej, że należą do niej 
mieszkańcy zarówno gm. Miedziana 
Góra jak i gm. Zagnańsk.

Delegacje z poszczególnych sołectw z dożynkowymi darami.

Rodzice
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Mecz, po raz pierwszy przed własną 
publicznością, rozgrywali zawodnicy 
Lubrzanki Kajetanów a przeciwnikiem 
był nie byle kto - były mistrz Polski 
(1931r.), wicemistrz Polski (1929 r.) – 
Garbarnia Kraków (15 sezonów w I li-
dze, 20 sezonów w II lidze). Na specjal-
nie przygotowanej scenie już od godziny 
15.00 dość licznie zgromadzoną publicz-
ność zabawiał Kabaret Pirania. Tuż przed 
rozpoczęciem spotkania swoje gratulacje 
składali: poseł Henryk Milcarz, który 
jest również prezesem Klubu z Kajetano-
wa, przedstawiciele władz powiatu oraz 
gospodarz gminy Zagnańsk, wójt 
Zbigniew Zagdański. Ze sceny głos 
swój zabrał także założyciel klubu 
Zenobiusz Foks, przybliżając historię 
klubu. Później przedstawiciele władz, 

NA POCZĄTEK REMIS
Z BYŁYM MISTRZEM POLSKI

Dzień 30 sierpnia 2008 roku przejdzie do historii zarówno dla klubu 
sportowego Lubrzanka Kajetanów jak i gminy Zagnańsk, a wszystko to za 
sprawą inauguracyjnego spotkania piłkarskiego w rozgrywkach III ligi jakie 
odbyło się na boisku w Kajetanowie. 

Pierwszy mecz Lubrzanki w III lidze

wraz z zawodnikami LSZ Lubrzanka 
Kajetanów, zrobili wspólne pamiątkowe 
zdjęcie.

Spotkanie miało wyrównany prze-
bieg i zakończyło się sprawiedliwym re-
misem 2:2. Bramki dla gospodarzy zdo-
byli: Karol Bracha z rzutu karnego, 
w 20 minucie i Mosiołek z rzutu wol-
nego, w 76 minucie.

A oto skład naszych debiutantów: 
Przybył-Górecki, Franus, Siwek, Cedro, 
Mat la ,  Mosiołek (Stępnik 87) ,  
Woszczycki (Borowiec 82), K. Bracha, 
M. Bracha, Staszewski.

Życzymy kolejnych dobrych wystę-
pów w rozgrywkach i oczekujemy pierw-
szego zwycięstwa.

TO NIEBYWAŁY SUKCES !
Rozmowa z prezesem Lubrzanki Kajetanów Henrykiem Milcarzem

- Panie Prezesie, w imieniu czytel-
ników „Gazety Zagnańskiej” składam 
serdeczne gratulacje z okazji awansu 
Lubrzanki do III ligi. Jak Pan przyjął 
ten sukces ?

-Z wielką radością i satysfakcją. Ka-
jetanów, to przecież najmniejsza miej-
scowość w naszym regionie, która może 
się poszczycić swoją drużyną w III lidze. 
Nasz zespół znalazł się w grupie, w której 
występują, między innymi, byli mistrzo-
wie Polski, jak choćby nasz inaugura-
cyjny przeciwnik Garbarnia, czy Hutnik 
Kraków. Awans na ten szczebel rozgry-
wek, to olbrzymi sukces zawodników, 
działaczy sportowych i władz gminy Zag-
nańsk. Wszystkim, zwłaszcza rodzinom 
p.p. Foksów, Doropowiczów i wójtowi 
gminy Zbigniewowi Zagdańskiemu, 
chciałbym serdecznie podziękować za 
okazaną pomoc klubowi i zawodnikom.

- Był taki czas, że niewielu miłoś-
ników piłki nożnej wierzyło w ten 
awans..? 

- Śmiem twierdzić, że do wielu tak 
naprawdę ta wiadomość jeszcze na dobre 
nie dotarła. Niektórzy nie wierzyli, że 
uda nam się sprostać wymaganiom regu-
laminowym III ligi i przygotować sta-
dion do rozgrywek. A jednak pokona-
liśmy te trudności i rozgrywamy mecze 
na własnym boisku. Było to jednak moż-
liwe, dzięki zaangażowaniu wielu ludzi 
dobrej woli, którym jeszcze raz gorąco 
dziękuję.

- Chyba przez wrodzoną skrom-

ność nie wspomina Pan o swoim udzia-
le w tym sukcesie...

- Kiedy przed dziewięciu laty działa-
cze klubowi zwrócili się do mnie, bym ob-
jął przewodnictwo Zarządu Klubu, mia-
łem mieszane uczucia ze względu na nad-
miar obowiązków zawodowych i spo-
łecznych. Jednakże trudno mi było, jako 
mieszkańcowi gminy Zagnańsk, odmó-
wić. Dziś mogę stwierdzić, że była to 
trafna decyzja. W ciągu stosunkowo 
krótkiego czasu udało nam się pokonać 
różne trudności w funkcjonowaniu klu-
bu, zespół awansował do następnych 
klas, aż dotarł do III ligi. To nie tylko 
awans sportowy, ale i społeczny: klub  

- Główny cel, jaki sobie zakładamy, 
to utrzymanie się w III lidze, na przyz-
woitym miejscu w tabeli. Wiemy, że nie 
będzie to łatwe, ale wierzę, że się to uda. 
Spełnienie tego zamiaru wymagać bę-
dzie wielu wysiłków organizacyjnych, 
pozyskania dalszych sponsorów, współ-
działania władz klubu oraz gospodarzy 
gminy. Wierzę także w wielkie oddanie 
i zaangażowanie się samych zawod-
ników, którzy już dali dowód, że potrafią 
walczyć.

Ze swojej strony obiecuję, że dołożę 
wszelkich starań, by pozyskiwać nowych 
sponsorów klubu i systematycznie pop-
rawiać warunki zawodnikom. Kto wie, 
może za kilka sezonów doczekamy się 
w gminie... II ligi ?

- Dziękuję za rozmowę i życzę speł-
nienia tych szczytnych zamiarów.

zrzesza wielu za-
wodników mło-
dych, w rozgryw-
kach uczestniczą, 
obok ligowców, 
także  drużyny 
juniorów i młodzi-
ków. Dla tych 
chłopców, to szan-
sa na spełnienie 
swoich sporto-
wych ambicji, na 
społeczny awans. 
Sport, także piłka 
nożna, to także 
sposób na życie...

- Jakie są per-
spektywy Lub-
rzanki w najbliż-
szym okresie ?

Rozmawiał: Jerzy Kosowski
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INFORMATOR GMINNY

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA

UPRAW ROLNYCH W 2008 ROKU.

Ważne dla rolników

Na podstawie ustawy z 7 lipca 2005 r. 
o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich (Dz. U. nr 
150, poz. 1249, z późn. zm.), od 2006 
roku w Polsce obowiązuje system 
ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich z dofinansowaniem 
z budżetu państwa: 

• dla produkcji roślinnej
- zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, 
chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, 
drzew i krzewów owocowych, truska-
wek, ziemniaków, buraków cukrowych 
lub roślin strączkowych) od: huraganu, 
powodzi, deszczu nawalnego, gradu, 
pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, su-
szy, ujemnych skutków przezimowania 
lub przymrozków wiosennych,

• dla produkcji zwierzęcej (tj. byd-
ła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: 
huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, 
gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, 
lawiny, uboju z konieczności. 

Poziom dopłat z budżetu państwa 
do składek ubezpieczeń;

1. 35% składki do 1 ha uprawy 
chmielu, warzyw, drzew i krzewów owo-
cowych, ziemniaków lub buraków 
cukrowych  

2. 40% składki do 1 ha uprawy zbóż, 
kukurydzy, rzepaku lub rzepiku

3. 45 % składki do 1 sztuki dla koni 
lub drobiu

4. 50 % składki do 1 sztuki dla bydła, 
owiec, kóz i świń. 

Do zawierania umów z rolnikami 

 (tj. upraw 

w sprawie ubezpieczeń upoważnione 
są:

1. Powszechny Zakład Ubezpie-
czeń S.A. w Warszawie,

2. MTU Moje Towarzystwo Ubez-
pieczeń w Sopocie,

3. Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-
jemnych „TUW” w Warszawie,

4. Concordia Polska Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych w Poz-
naniu.

Od 1 lipca 2008 r. rolnik, który złożył 
wniosek o płatności bezpośrednie, 
będzie miał obowiązek ubezpieczenia co 
najmniej 50% powierzchni upraw roślin-

nych wykazanych w tym wniosku od 
zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od 
ryzyka wystąpienia szkód spowodowa-
nych przez powódź, grad, suszę, ujemne 
skutki przezimowania oraz przymrozki 
wiosenne.

Rolnik, który nie dokona takiego 
ubezpieczenia będzie zobowiązany do 
wniesienia opłaty za niespełnienie tego 
obowiązku. Wysokość opłaty stanowić 
będzie równowartość w złotych 2 Euro 
od 1 ha. Opłata za niespełnienie obo-
wiązku zawarcia umowy ubezpiecze-
nia obowiązkowego będzie wnoszona 
na rzecz gminy właściwej ze względu 
na miejsce zamieszkania albo siedzibę 
rolnika. 

W przypadku strat w gospodar-
stwie spowodowanych wystąpieniem 
klęsk żywiołowych, o pomoc z budżetu 
państwa będzie mógł się ubiegać rol-
nik, który będzie miał ubezpieczone 
uprawy rolne - obowiązek ten nakłada 
Unia Europejska.  

Hotel „Pod Jaskółką” - Umer 041 300-30-58
Stajnia „Elbara” - Kołomań 0 887-634-400

uprawnienia. Jeżeli wniosek okaże się 
prawidłowy, to starosta nie będzie mógł 
odmówić rejestracji inwestycji. Na tę 
czynność będzie miał jedynie 30 dni.

Jeżeli natomiast ten termin starosta 
przekroczy, to wojewoda nałoży na niego 
karę w wysokości 500 zł za każdy dzień 
zwłoki. Po zarejestrowaniu inwestycji 
starosta będzie musiał wydać inwestoro-
wi, w terminie 7 dni, zaświadczenie o wpi-
saniu inwestycji do rejestru. Jeśli zaś 
termin ten zostanie przekroczony, inwe-
stor automatycznie uzyska prawo rozpo-
częcia robót budowlanych - czytamy 
w "Gazecie Prawnej".

NIE BĘDZIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ

Jest nowy projekt prawa budowlanego

Rozpoczęcie prac budowlanych bę-
dzie możliwe już po 30 dniach od złoże-
nia przez inwestora u starosty wniosku 
o zarejestrowanie budowy. Oznacza 
to, że inwestorzy nie będą musieli ubie-
gać się o pozwolenie na budowę, na któ-
re dziś trzeba czekać nawet kilka-
naście miesięcy.

Takie zmiany przewiduje projekt no-
wego prawa budowlanego przygotowa-
nego przez Ministerstwo Infrastruktury, 
do którego dotarła "Gazeta Prawna".

Po otrzymaniu wniosku starosta 
sprawdzi, czy złożone dokumenty są pop-
rawne i kompletne oraz, czy osoby, które 
się pod nim podpisały, mają wymagane 


