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Występy, lasery i sztuczne ognie

dokończenie na str. 2
Pożegnanie lata w Umrze: w przeciąganiu liny najlepszą okazała się ekipa z Ko-
łomani.

Pożegnanie lata 
nad zalewem  

w Umrze
Piękna, prawdziwie letnia, pogoda 

towarzyszyła „Pożegnaniu lata” – im-
prezie zorganizowanej, nad zalewem 
w Umrze, przez Urząd Gminy oraz 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu  
i Rekreacji 29 sierpnia br.

W pięknej scenerii umerskiego zale-
wu, na scenie tuż nad wodą, zaprezen-
towano program, który dostarczył wielu 
doznań artystycznych zebranej publicz-
ności.

Dzięki wsparciu środkami z zewnątrz

czytaj na str. 4-5-6-7

Gmina Zagnańsk inwestycjami stoi

Jaworze – budowa kanalizacji.Budowa przedszkola gminnego w Zagnańsku wkroczyła w ostatnią fazę.
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dokończenie ze str. 1
Po raz pierwszy zadebiutowała publicz-

nie gminna orkiestra dęta pod batutą Walde-
mara Gębskiego. Zespół, który zaczynał od 
przysłowiowego zera, w ciągu roku osiągnął 
już takie umiejętności, że mógł z powodze-
niem wystąpić przed mieszkańcami gminy. 
Podkreślił to wójt gminy Zbigniew Zagdań-
ski, otwierając imprezę i życząc publiczności 
miłej zabawy. 

- Zespół mógł powstać - mówił gospo-
darz gminy – dzięki pomocy Urzędu Mar-

Debiut orkiestry dętej „Zagnańsk”.
Występy, lasery i sztuczne ognie

Festyn Rodzinny Parafii p.w. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku

Pożegnanie lata nad zalewem  
w Umrze

szałkowskiego i osobiście marszałka Ada-
ma Jarubasa przy zakupie instrumen-
tów muzycznych. O kolejne wystąpiliśmy 
z wnioskiem w ramach projektu „Mała od-
nowa świętokrzyska”.

Wójt powitał obecnych na imprezie rad-
nych z przewodniczącą Rady Gminy Justy-
ną Ślewa, sołtysów miejscowych wsi oraz 
mieszkańców gminy, którzy dość licznie 
stawili się nad zalewem. Dźwięki orkiestry 
dętej, niosące się szerokim  echem po wo-

dzie zalewu, przyciągały coraz szersze rze-
sze ciekawskich. 

W przerwach, między występami zespo-
łów, odbywały się konkursy dla dzieci i do-
rosłych, dostarczające wielu humorystycz-
nych momentów. Ich bohaterami stali się 
np. dwaj mali bracia z Tumlina: Damianek 
i Szczepanek, którzy poruszali się po scenie 
bardzo swobodnie, odpowiadając dowcipnie 
na pytania konferansjera. Zasłużyli przez to 
na liczne nagrody ufundowane przez Urząd 
Gminy, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 
oraz „Echo Dnia” – patrona medialnego im-
prezy. Punktem kulminacyjnym tej zabawy 
był konkurs przeciągania liny, który bezape-
lacyjnie wygrała reprezentacja Kołomani. 

Publiczność bardzo życzliwie przyję-
ła występ kieleckiego zespołu „Forever” 
oraz kabaretu gimnazjalistów z Samsono-
wa „Wyjście awaryjne”, który staje się „eks-
portową” produkcją artystyczną, bez której 
trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek impre-
zę publiczną w gminie. Furorę zrobił jeden 
z członków tej grupy, który... zapomniał tek-
stu swojej scenki, ale wybrnął z tego tak, 
jakby brak pamięci był zapisany w scenariu-
szu. Poziom występu kabaretu jest niewąt-
pliwą zasługą jego opiekunek, nauczycielek 
gimnazjum: Beaty Pokrzywińskiej - Ro-
gosz oraz Renaty Sochy.

Wielką atrakcją finału „Pożegnania lata” 
był pokaz laserów oraz ogni sztucznych, 
które wzbudziły zachwyt licznie zebranej 
publiczności. Program imprezy zakończył 
się późnym wieczorem i – jak można się 
było zorientować – dostarczył mieszkańcom 
wielu artystycznych emocji. Do zobaczenia 
za rok ! (Kos.)

Uroczystości (tego dnia odbywał się 
także odpust parafialny) zainaugurowała 
msza św., celebrowana przez ks. biskupa 
Kazimierza Gurdę, w intencji m.in. rol-
ników. W wypełnionym po brzegi koście-
le widzieliśmy m.in. honorowych gości fe-
stynu: posła na Sejm RP Henryka Milca-
rza oraz wicemarszałka woj. świętokrzy-
skiego - Zdzisława Wrzałkę. 

Po mszy św. mieszkańcy przenieśli się 
na parking obok kościoła, gdzie ustawiono 
festynową scenę. Występy rozpoczęły „Ja-
worzanki”, po czym przez scenę przewinę-
ły się zespoły ludowe z różnych miejsco-
wości. Nie zabrakło, oczywiście, „Tumli-
nianek” z Marianną Kłosowską, która re-
cytowała swój wiersz pt. „Chleb” nawią-
zując do uroczystych dożynek, odbywają-
cych się tego dnia na Jasnej Górze w Czę-
stochowie. Wystąpili także: kapela „Bliżej 
Serca”, „Kuźniczanki” z Odrowążka, ze-
spół i kapela „Ciekoty” oraz „Załawianki” 
z Załawy. Publiczność braw nie żałowała, 
bo zespoły te reprezentują wysoki poziom 
artystyczny, potwierdzony na wielu prze-
glądach folklorystycznych.

Po południu sceną zawładnęła mło-
dzież z „Ad libitum” – zespołu ze Szkoły 
Katolickiej im. Stanisława Kostki w Kiel-
cach, „Rahamin” – zespołu z Parafii p.w. 
Miłosierdzia Bożego w Kielcach oraz „Jó-
zefowe Kwiatki” – zespołu dziecięcego 
z Parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach. 

Uwagę widzów skupił następnie po-
kaz ratownictwa drogowego i medycznego 
OSP Zagnańsk Chrusty, z zastosowaniem 
nowoczesnego sprzętu. Dzięki strażakom 
- ochotnikom uratowano niejedno życie 
ofiarom wypadków drogowych.

Podstawowej w Chrustach. Ekipa Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
z Kielc rozłożyła tutaj swoje urządzenia 
do poboru najcenniejszego leku.

Akcja,  spopularyzowana m.in. przez 
księdza proboszcza Tadeusza Skrzynia-
rza, spotkała się z dużym odzewem miesz-
kańców gminy i nie tylko. Podczas odda-
wania krwi spotkaliśmy m.in. Grzegorza 
Górzyńskiego z Zachełmia, który odda-
wał cząstkę siebie po raz pierwszy. – O ak-
cji dowiedziałem się w kościele i postano-
wiłem wziąć w niej udział – mówił repor-
terowi „Gazety”. Po prostu, chcę pomóc 
komuś, kto pilnie oczekuje na krew. Może 
moja uratuje komuś życie ?

Jak nas poinformowano w Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kiel-
cach, krew w Chrustach oddało 36 osób. 
W ten sposób powiększono zapasy w ban-
ku krwi o 16,2 l tego leku.  (Kos.)

Przyjemne z pożytecznym
Bardzo bogaty program miał Festyn Rodzinny, zorganizowany przez Parafię 

p.w. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku, OSP z Zagnańska Chrustów oraz Sto-
warzyszenie „Razem dla wszystkich” 5 września br.

Wśród uczestników mszy św. wicemarszałek woj. święto-
krzyskiego – Zdzisław Wrzałka.

Finałem festynu było 
ognisko z pieczonymi kieł-
baskami, krupniokami 
i wspólnym śpiewaniem. 
Niewątpliwą atrakcją był 
występ tancerzy ognia „Ka-
mikaze” ze Stalowej Woli.

Akcja  
„Krew darem życia”
Imprezą towarzyszą-

cą festynowi była Ak-
cja „Krew darem życia”, 
zorganizowana w Szkole 
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Inauguracja nowego roku szkolnego

Los powodzian poruszył bardzo ko-
biety z naszej gminy. Przewodnicząca 
Rady Sołeckiej w Tumlinie Halina Ku-
bicka skrzyknęła aktywne panie, m.in. 
sołtyski: Ewę Kitę z Tumlina, Graży-
nę Wawszczak z Zagnańska, Natalię 
Wójcik oraz przewodniczącą Rady So-
łeckiej Krystynę Karcz z Janaszowa, 
Zofię Korską z Tumlina, Mariannę 
Duś z Długojowa a także sołtysa Umru 
– Edwarda Krzeszowskiego.

To „pospolite ruszenie” udało się do 
właścicieli gospodarstw rolnych i namó-
wiło ich do zebrania, wysuszenia i zbe-
lowania siana, które - w liczbie 4 tysięcy 
belek - trafiło następnie do poszkodowa-
nych przez wodę rolników w gminach: 
Połaniec, Opatów i Nowy Korczyn. Od-
biorcy są bardzo wdzięczni za te dary, 
które pozwoliły utrzymać przy życiu po-
zostały z powodzi inwentarz. Oficjal-

ne podziękowania przekazali do naszej 
gminy: przewodniczący Rady Gminy 
w Opatowie oraz wójt z Nowego Kor-

Organizatorki akcji pomocy powodzianom, z przewodniczącą 
Rady Gminy Justyną Ślewa, podczas przerwy w obradach RG.

Kobiety wzięły sprawę  
w swoje ręce !

Dola poszkodowanych w tegorocznej powodzi, także na terenach naszego 
województwa, poruszyła każdego. Setki ludzi utraciło dorobek swojego życia, 
zostali całkowicie ogołoceni przez żywioł. Każda pomoc powodzianom, w jakiej-
kolwiek formie, bardzo się liczy !

czyna, który obie-
cał... ucałować ini-
cjatorki tej akcji, 
jak je tylko spotka 
osobiście.

Dodajmy, że 
naszym paniom 
udało się zmobili-
zować do tej akcji 
ponad 80 miesz-
kańców kilku so-
łectw, a także wła-
ścicieli środków 
transportu: Pawła 
Tuza, Pawła Bu-
rzyńskiego oraz 
Bonifacego Sor-
nata, którzy za-

wieźli siano – bezpłatnie – poszkodowa-
nym. W ładowaniu siana pomogli straża-
cy z OSP Zagnańsk - Chrusty, z preze-
sem Ryszardem Wawszczakiem. 

Organizatorki akcji są wdzięczne 
wszystkim, którzy pomogli zebrać, wy-
suszyć, zbelować oraz dostarczyć siano 
powodzianom.

Oficjalne podziękowania, w imieniu 
gospodarzy gminy Zagnańsk, organiza-
torkom akcji oraz jej uczestnikom, prze-
kazała na sesji Rady Gminy przewodni-
cząca rady Justyna Ślewa. Uczestnicy 
obrad podziękowali paniom brawami !

Warto przypomnieć, że bieżący rok 
szkolny jest drugim rokiem realizowania 
nowej podstawy programowej w szkole 
podstawowej i gimnazjum. Nową pod-
stawę realizują klasy: O, I i II. Trzecia 
klasa realizuje starą podstawę programo-
wą. Projekty organizacyjne szkół, któ-
re prowadzą nauczanie w klasach łączo-
nych, są przygotowane do zatwierdze-
nia, łącząc klasę I z II. W związku z tym 
rozłączona zostaje klasa 0 i klasa III.

Witaj, szkoło!
Choć 1 września przypominał ra-

czej 1 listopada, zła pogoda nie odstra-
szyła uczniów Zespołu SPnr2, P i G 
w Zagnańsku, którzy licznie przybyli 
do kościoła św. Józefa, by uczestniczyć 
we mszy św. rozpoczynającej nowy rok 
szkolny. Z kościoła udano się do szkoły. 

Inauguracja roku szkolnego 2010/11 
odbyła się w sali gimnastycznej. Dyrek-
tor Marzanna Moćko powitała uczniów 

św. Józefa – ks. Ryszard Niemiec oraz 
wójt gminy Zagnańsk - Zbigniew Za-
gdański - na zdjęciu. Gospodarz naszej 
gminy życzył uczniom i nauczycielom 
sukcesów w nauce, poinformował także 
o realizacji inwestycji tj. budowie przed-
szkola i łącznika między szkołą a halą 
sportową. 

Na zakończenie prac budowlanych 
czekają niecierpliwie uczniowie, nauczy-
ciele i rodzice, bo wówczas  zagnańska 
„dwójka” stanie się z pewnością „szko-
łą marzeń!”. 

Podobny charakter miały inauguracje 
nowego roku szkolnego w pozostałych 
szkołach naszej gminy. (J.)

Życzenia na nowy rok szkolny
Z okazji nowego roku szkolnego 

2010/2011 wójt gminy Zagnańsk życzy 
powodzenia wszystkim nauczycielom, 
wychowawcom, uczniom i rodzicom. 
Rok pracy w szkole to dla uczniów szan-
sa na odkrywanie piękna i poznawanie 
tajemnic świata, na dorastanie w przy-
jaznym gronie rówieśników i dorosłych. 
Dla pedagogów i rodziców  rok szkolny 
to niepowtarzalna okazja, by kształto-
wać wartościowych ludzi, by doskonalić 
uczniów, ale także  pokazywać młodym 
ludziom  drogę do szczęśliwego i godne-
go życia.  Życzę, by dorosłym nie zabra-
kło w tej ciężkiej pracy odwagi i wytrwa-
łości, a uczniom, by spędzili ten rok z po-
żytkiem dla siebie i swojego środowiska.

Wójt gminy Zagnańsk  
- Zbigniew Zagdański

Koniec wakacyjnej laby
Ponad 26 tysięcy uczniów w pow. kieleckim rozpoczęło 1 września br. nowy 

rok szkolny 2010/2011. W tej liczbie są również dzieci z naszej gminy: w 9 szko-
łach podstawowych (z przedszkolami) rozpoczęło nowy rok 944 uczniów, w tym 
102 – w klasie pierwszej. W czterech gimnazjach do szkoły przyszło 454 uczniów, 
w tym 162 do klasy III. Ci uczniowie za rok opuszczą placówki w naszej gminie, 
by rozpocząć naukę w szkołach zawodowych oraz ogólniakach. Ogółem nowy 
rok szkolny rozpoczęło w naszej gminie 1398 uczniów i przedszkolaków.

i ich rodziców, szcze-
gólnie ciepło zwró-
ciła się do przed-
szkolaków, pierw-
szoklasistów oraz 
uczniów z Belna, 
Chrustów i Zacheł-
mia  rozpoczynają-
cych naukę w no-
wej szkole. Wśród 
zaproszonych go-
ści znajdowali się: 
proboszcz parafii  
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Przedszkole, kanalizacja, drogi, place zabaw, boiska

Gmina Zagnańsk inwestycjami stoi

- Budowa przedszkola gminnego 
w Zagnańsku – dobiega końca inwesty-
cja, na którą niecierpliwie czekają młode 
rodziny. 3-oddzialowy obiekt, świetnie 
wyposażony, zapewni doskonałą opie-
kę dla 75 dzieci. Dodajmy, że istniejące 
przedszkole jest zbyt ciasne i nie zapew-
nia dzieciom odpowiednich warunków 
pobytu i edukacji.

Koszt tego przedsięwzięcia – 2.548 
tys. zł (z budżetu gminy), na samo wy-
posażenie przeznaczono ponad 60 tys. zł 
(zabawki, programy edukacyjne, kąciki 
zabaw itp.). Przedszkole otrzyma łącznik 
z pobliską halą sportową, obok urządzony 
zostanie parking. Planowany termin odda-
nia obiektu do użytku: koniec tego roku.

Kanalizacja
Dotychczas z dobrodziejstwa XXI 

wieku mogą korzystać już mieszkańcy: 
Kaniowa, Chrustów, Tumlina – ul. Sosno-
wej, Samsonowa – Komorników, z wodo-
ciągu – Samsonowa – Podlesia. Obecnie 
trwa realizacja kanalizacji w Bartkowie 
– Goleniawach. Inwestycja prowadzona 
jest w ramach programu Związku Gmin 
Gór Świętokrzyskich na łączną wartość 
10 mln złotych, z czego połowę finansu-
je Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. Wykonaw-
ca – INSTAL - GROCH z Solca Zdroju 
obiecuje zakończyć ją do końca paździer-
nika br. Wartość zadania w Bartkowie – 
1,8 mln zł.

W ww. miejscowościach kontynu-
owana będzie budowa kanalizacji w ra-
mach projektu „Kompleksowa ochrona 
wód podziemnych aglomeracji kielec-
kiej”, realizowanego przez „Wodociągi 
Kieleckie”. I to przedsięwzięcie otrzyma 
wsparcie finansowe z Programu Opera-
cyjnego „Infrastruktura i środowisko”.

Kanalizacja realizowana jest także 
w miejscowości Jaworze. Wykonawca: 
Zakład Inżynieryjno - Instalacyjny Ry-
szarda Trzciny z Kielc wykonuje I etap 
budowy głównych kanałów sanitarnych, 
obejmujący część miejscowości Jaworze, 
od łącznika drogowego z Siodłami w stro-
nę Gruszki. Koszt I etapu – 2,4 mln zł, 
przyznane wsparcie z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich – 75 % kosztów 
zadania. Pierwszy etap prac ma być za-
kończony w grudniu tego roku. W przy-
gotowaniu jest aktualizacja kosztorysów 
na wykonanie przyłączy.

Drogi
Trwa przebudowa drogi powiatowej 

w Gruszce, o którą tak zdecydowanie do-
pominali się mieszkańcy tej miejscowo-
ści. Wójt gminy obiecał, że wprowadzi 

to przedsięwzięcie do planu i słowa do-
trzymał. Inwestycje podzielono na dwie 
części: pierwsza dotyczy budowy chod-
nika długości 300 m. Wykonawca -  fir-
ma NATUR-BRUK-WIJAS - praktycznie 
uporała się z tym zadaniem wartości ok. 
215 tys. zł. Odbył się także drugi przetarg 
na to zadanie, który wygrała firma DRO-
GOMEX  na kwotę 465,2 tys. zł. Poło-
ży ona dywanik asfaltowy długości 760 
metrów, uporządkuje pobocza i oczyści 
rowy oraz wykona zjazdy na posesje na 

czyna - liczy się z pewnym poślizgiem 
spowodowanym m.in. fatalnymi warunka-
mi atmosferycznymi w ostatnim okresie.

Kolejne przedsięwzięcie drogowe, to 
przebudowa drogi powiatowej w Kajetano-
wie. Otrzyma ona dywanik asfaltowy, z jed-
nej strony powstanie rów otwarty na wody 
opadowe, z drugiej korytka odwadniające. 
Koszt tego zadania, to 800 tys. zł. Roboty 
mają być zakończone w grudniu tego roku.

W trakcie budowy jest droga do Bart-
kowego Wzgórza. Asfaltowy odcinek 

Wielki, inwestycyjny boom zapanował w ostatnim okresie na terenie naszej gminy. Tyle budów, modernizacji i remon-
tów nie notowaliśmy od wielu lat. Wejście Polski do Unii Europejskiej rozwiązało olbrzymi, inwestycyjny róg obfitości, 
który znacznie poprawi warunki życia mieszkańców. Wymieńmy najważniejsze przedsięwzięcia:

długości 1460 m. Całość zadania koszto-
wać będzie 680 tys. zł i zostanie pokryta 
z budżetu gminy. Zakończenie prac – do 
końca listopada br. 

Roboty trwają także w Zabłociu, 
gdzie przebudowywana jest droga gmin-
na na długości 1230 m. Droga otrzyma na-
wierzchnię asfaltową, obok wybudowa-
ny zostanie chodnik, powstaną także zjaz-
dy na posesje. Koszt zadania 1.180 tys. zł, 
dofinansowanie z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych wyniesie 50 
% kosztów. Zadanie ma być zrealizowane 
do końca września, ale wykonawca - firma 
TRASBUD BUDOWNICTWO ze Straw-

długości 850 m wy-
konuje Kieleckie 
Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych. 
Koszt budowy – 
1.253 tys. zł, z cze-
go 761 tys. zł dofi-
nansuje Regional-
ny Program Opera-
cyjny Woj. Święto-
krzyskiego.

Wybudowano 
drogę dojazdową, 
z kostki brukowej, 
do Szkoły Podsta-
wowej w Samsono-
wie. Koszt tego za-
dania wyniósł 213 
tys. zł. Wykonawcą 
było Przedsiębior-
stwo Usług Budow-
lanych AGA-MAR 
z Kielc. Gmina zle-
ciła ponadto zago-
spodarowanie tere-
nu w tym miejscu 
oraz wykonanie pla-
cu manewrowego. 

Obok szkoły po-
wstaje, kosztem 106 
tys. złotych, parking 
z ażurowej kostki 
brukowej. Zadanie 
ma być wykonane 

do końca października br. również z dofi-
nansowaniem Unii Europejskiej.

Planowana jest przebudowa dojazdu do 
szkoły w Tumlinie i budowa 170 - metro-
wego odcinka kanalizacji ściekowej oraz 
chodnika i ogrodzenia. W budżecie gminy 
zarezerwowano na ten cel 200 tys. zł, prze-
targ na to zadanie odbędzie się 13 września 
br. zakończenie prac – w grudniu br.

W planach ujęto także przebudowę 
drogi powiatowej przez Kaniów, długo-
ści 450 m wraz z odcinkiem ul. Dębowej 
(140 m). Zakładany koszt: 118,3 tys. zł, 
termin realizacji: do 28 lutego 2011 r.

Bartków – budowa kanalizacji.

Gruszka - przebudowa drogi powiatowej.
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Przebudowana zostanie także droga 

do Osiedla Wrzosy w Zagnańsku. Roz-
strzygnięto już przetarg na wykonawcę 
robót – wygrała firma BRUKBUD Kiel-
ce za kwotę 141,3 tys. zł. Zakres rzeczo-
wy robót przewiduje: położenie nowego 
dywanika asfaltowego, ciek wodny z ko-
rytek betonowych oraz przebudowę jed-
nego zjazdu na posesję. Zakończenie prac 
zaplanowano na koniec października br. 

Z inwestycji drogowych warto wy-
mienić także planowaną przebudowę par-
kingów wokół Urzędu Gminy oraz ośrod-
ka zdrowia w Zagnańsku. Sam projekt  
kosztować będzie blisko 51 tys. zł, zada-
nie ma być wykonane do połowy grudnia 
br. Jest już po przetargu, ktory wygrała 
firma MOVARES z Lublina.

Boiska, place zabaw
Na terenie gminy powstało lub po-

wstanie kilka boisk sportowych oraz pla-
ców zabaw, w ramach projektu pn. „Bu-
dowa placów zabaw i punktów sporto-
wo-rekreacyjnych na terenie gminy Za-
gnańsk”, który otrzymał dofinansowanie 
z programu „Odnowa Wsi” PROW.

Na pierwszy ogień poszedł obiekt 
sportowy w Umrze: kosztem 80 tys. zł 
firma BUDEX Kielce wykonała boisko 
(o nawierzchni trawiastej) do piłki nożnej. 
Przy placu zabaw w Janaszowie powstało 
boisko do piłki siatkowej, ze szuczną na-
wierzchnią, wykonane przez firmę „Bu-
dowlane prace”. Koszt przedsięwzięcia - 
około 150 tys. zł. z dofinansowaniem w ra-
mach PROF.

Obok szkoły w Zagnańsku powstał 
kort tenisowy, ze sztuczną nawierzchnią, 
wraz z ogrodzeniem. Inwestycja koszto-
wała 283 tys. zł, wykonawcą była war-
szawska firma MORIS - SPORT.

Kolejny obiekt sportowy – boisko do 
piłki siatkowej z nawierzchnią poliure-
tanową powstał przy szkole w Tumlinie. 
Wykonawca – Budowlane Prace Izola-
cyjne z Rakowa wykonał obiekt za 140 
tys. zł.

Podobne boisko powstało przy Szkole 
Podstawowej w Zachełmiu. Za roboty za-
płacono 163 tys. zł.

Przygotowywana jest modernizacja 
boisk sportowych przy szkołach w Za-
gnańsku i Tumlinie. Będą to obiekty ze 
sztuczną nawierzchnią. Jest już po przetar-
gach na wykonawców, niebawem zosta-
ną podpisane umowy wykonawcze. Na te 
prace zarezerwowano: 187 tys. zł dla bo-
iska w Zagnańsku oraz 237 tys. zł dla bo-
iska w Tumlinie. Zadania te otrzymają do-
finansowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, w ramach projektów zgło-
szonych przez LGD „Dorzecze Bobrzy”.

W ostatnim okresie kilka miejscowo-
ści otrzymało profesjonalne place zabaw, 

wyposażone w różne urządzenia (pia-
skownice, huśtawki, drabinki, drewniane 
imitacje pojazdów itp.) Bawią się na nich 
dzieci z Janaszowa,  Chrustów, Bartko-
wa i Belna. Obiekty te wybudowała firma 
„Budowlane Prace”, dostosowując wcze-
śniej teren pod ich potrzeby. W sumie na 
place zabaw oraz boiska gmina otrzymała 
dofinansowanie, w ramach PROW, w wy-
sokości pół miliona złotych.

Kapitał Ludzki pomaga
Niebagatelne wsparcie z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymały 
placówki oświatowe z terenu gminy oraz 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

szkole dla wszystkich - promocja wy-
chowania przedszkolnego i organizacja 
punktu przedszkolnego”. Wartość zada-
nia: 174, 3 tys. zł, w tym dofinansowanie: 
171,7 tys. zł.

Obecnie jest realizowany program 
„Razem ku przyszłości” przez szko-
ły w Chrustach, Belnie, Szałasie, Umrze 
i Zachełmiu. Kapitał Ludzki zapew-
nił na wykonanie tego zadania 57,8 tys. 
zł. W trakcie realizacji jest także projekt 
„Wspólne działania młodych i seniorów” 
przez zespół szkół w Samsonowie. Na ten 
cel uzyskano dofinansowanie w wysoko-
ści 47,2 tys. zł.

Szkoła Podsta-
wowa w Belnie zre-
alizowała projekt 
„Poszukajmy ich 
wokół nas”, który 
otrzymał wsparcie 
finansowe w kwocie 
blisko 50 tys. zł.

Do grona wspie-
ranych przez Ka-
pitał Ludzki szkół 
dołączyła placów-
ka w Tumlinie, któ-
ra otrzymała na re-
alizację zadania 
„Pierwsze uczniow-
skie doświadczenia 
– droga do wiedzy” 
8 tys. zł oraz na 
program „Feniks”  
- 2 tys. zł.

Z PO Kapitał 
Ludzki skorzystał 
też Gminny Ośro-
dek Pomocy Spo-
łecznej, który zre-
alizował projekty: 
„Pomoc w aktyw-
ności zawodowej 
i funkcjonowaniu 
osób z rodzin za-
grożonych wyklu-

czeniem społecznym” – dofinansowanie 
w kwocie 133,2 tys. zł (wartość całkowita 
projektu: 149 tys. zł) oraz „Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji” (war-
tość projektu: 181 tys. zł, dofinansowa-
nie: 162 tys. zł).

Zrealizowano także program zagnań-
skie warsztaty „Radosna Jesień”, na który 
GOPS otrzymał dofinansowanie w wyso-
kości 50 tys. zł.

Jak z powyższego wynika, nasza gmi-
na jest bardzo aktywna w pozyskiwaniu 
środków z zewnątrz (głównie unijnych), 
co owocuje wieloma inwestycjami i ak-
cjami na rzecz mieszkańców. Ten proces 
będzie kontynuowany, jak długo udziela-
ne będą dotacje. (Kos.)

W ramach tego programu, projekt 
„Nowoczesna, przyjazna szkoła – wyrów-
nywanie szans edukacyjnych” zagnańska 
„dwójka” otrzymała dotację w wysokości 
249 tys. zł na organizację zajęć pozalek-
cyjnych. W ramach projektu „Przedszko-
le dla wszystkich – II edycja” Przedszko-
le Gminne zostało wsparte kwotą 255,3 
tys. zł na opiekę przedszkolną dzieci.

W ramach projektu rządowego „Rado-
sna szkoła”, placówki oświatowe w gmi-
nie otrzymały 30 tys. zł: szkoła w Samso-
nowie – 6 tys. zł, SP  Zachełmie – 6 tys. 
zł oraz SP w Zagnańsku – 18 tys. zł na za-
kup pomocy dydaktycznych.

Do końca tego roku SP nr 2 w Za-
gnańsku zrealizuje zadanie pn. „Przed-

Zabłocie – modernizacja drogi gminnej.

Droga do osiedla Wrzosy zostanie przebudowana.
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Nowo zbudowany kort w Zagnańsku czeka na tenisistów.

Do szkoły w Samsonowie prowadzi nowo zbudowana, z kostki 
brukowej, droga.

Przy szkole w Samsonowie powstaje ażurowy parking z beto-
nowej kostki.

Chrusty – nowy plac zabaw.

Zachełmie – nowe boisko, ze sztuczną nawierzchnią, do piłki 
siatkowej.

Belno – dzieci mogą się bawić na nowym, dobrze wyposażo-
nym, placu zabaw.
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Janaszów – na dzieci czeka nowy plac zabaw a na młodzież  
i doroslych boisko do piłki siatkowej.

Tumlin - nowo powstałe, przyszkolne boisko do piłki siatko-
wej.

Przy szkole w Umrze powstało nowe, trawiaste boisko do pił-
ki nożnej.

Na Bartkowe Wzgórze w Zagnańsku poprowadzi nowa droga 
asfaltowa.

Belno – nowe boisko zachęca piłkarzy do rozgrywania me-
czów.

Bartków – plac zabaw został dobrze wyposażony w urządze-
nia zabawowe.



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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Wójt gminy Zagnańsk uprzejmie informuje, że 
w siedzibie tutejszego Urzędu – (tablica ogłoszeń) zo-
stały wywieszone wykazy informujące o przeznacze-
niu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczone-
go – licytacji, nieruchomości niezabudowanych poło-
żonych:

1.przy ulicy Kieleckiej w Zagnańsku, obręb geo-
dezyjny Zagnańsk, oznaczonych numerami ewiden-
cyjnymi: 870/14 o pow. 0.1135 ha, 870/15 o pow. 
0.1230 ha, 870/18 o pow. 0.0980 ha, 870/19 o pow. 
0.0960 ha, 

2.w Zachełmiu, obręb geodezyjny Zachełmie, 
gmina Zagnańsk, oznaczonych numerami ewidencyj-
nymi: 322/9 o pow. 0,1351 ha i 323/10 o pow. 0,2597 
ha, 322/11 o pow. 0,0641 ha i 323/11 o pow. 0,0972 
ha, 322/12 o pow. 0,0639 ha i 323/12 o pow. 0,0993 
ha, 323/5 o pow. 0,0909 ha. 

 Wykazy podaje się do publicznej wiadomości na 
okres 21 dni licząc od daty wywieszenia wykazu tj. od 
30 sierpnia 2010 roku do 19 września 2010 roku.

Ogłoszenie

Informujemy, że w siedzibie tutejszego Urzędu – 
(tablica ogłoszeń) został wywieszony wykaz informu-
jący o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego – licytacji, nieruchomości niezabu-
dowanej  położonej w obrębie geodezyjnym Zagnańsk, 
gmina Zagnańsk, oznaczonej numerem  ewidencyjnym 
273/24 o pow. 0,0371 ha.

Wykaz podaje się do  publicznej wiadomości na 
okres 21 dni licząc od daty wywieszenia wykazu tj. 
od 13 września  2010 roku do 4 października 2010 
roku.

* Do wrześniowego wydania „Gazety Zagnańskiej” 
załączona jest wkładka, zawierająca ogłoszenie o prze-
targu ustnym, nieograniczonym, na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanych położonych w Osiedlu Wrzo-
sy w Zagnańsku.

Makulatura, szkło, plastik i złom będą odbierane w następujących sołectwa i ter-
minach:

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

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

Długojów, Janaszów, Kaniów, Kołomań, Samsonów, Szałas, Tumlin, Umer:
- w III kwartale – w każdy drugi piątek miesiąca kalendarzowego, w IV kwarta-

le -17 grudnia br.
Odpady należy wystawić do godz.: 8.00 przed posesjami w sposób nie powodu-

jący zakłóceń w ruchu pieszym i kołowym. Odpady wystawione w innym terminie  
i czasie nie będą odbierane.

Uwaga, wójt gminy apeluje o segregowanie odpadów (takich jak podano wy-
żej) we własnych gospodarstwach. Będą one odbierane bezpłatnie, zgodnie z po-
wyższym harmonogramem.

Komunikaty Urzędu Gminy

Witold Bimer, to postać powszechnie znana w naszej gminie. Długoletni 
dyrektor Zakładów Drzewnych w Zagnańsku a potem Okręgowego Przed-
siębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Radomiu, aktywny uczestnik wielu 
inicjatyw społecznych, których rezultatem było powstanie: Szkoły Podsta-
wowej, Technikum Leśnego, ośrodka zdrowia czy boiska sportowego, posta-
nowił spisać swoje wspomnienia sprzed kilkudziesięciu lat. 

Ten 80-letni dziś mężczyzna, świetnie się trzymający, wydał właśnie swoją 
pierwszą książkę pt. „Wspomnienia z czasów wojny. Zagnańsk 1939 -1945”. 
W rozdziale I – „Początek wojny” pisze m.in.: „ Naocznych świadków tego hi-
storycznego wydarzenia jest coraz mniej, dlatego postanowiłem powrócić pa-
mięcią do Zagnańska z lat wojny, do ówczesnych przeżyć, które – mimo upływu 
tylu lat – tkwią we mnie bardzo mocno”. 

I opisuje wydarzenia, które przeżywał jako młody człowiek, tak jak je wi-
dział własnymi oczami. To bardzo ciekawe wspomnienia, bo jako nastolatek 
wciskał się tam, gdzie trudno byłoby to uczynić osobie dorosłej, jak choćby  spo-
tkanie z „Wybranieckimi” Barabasza, w lesie na Ścięgnach, kiedy AK wybierało 
się na pomoc walczącej Warszawie.

Warto kupić (w kioskach „Ruchu” w Zagnańsku) i przeczytać tę książkę. 
W następnym numerze napiszemy więcej o autorze i jego dziele.  (Kos.)

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych

„Wspomnienia z czasów wojny. Zagnańsk 1939-1945”

Okupacja oczyma nastolatka


