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Na czym polega selektywna zbiórka odpadów? – czytaj na str. 14

503 osoby z gminy Zagnańsk 
znalazły pracę – str. 2

Wójt Szczepan Skorupski zaprasza dzieci ze wszystkich szkół gminy Zagnańsk do Pałacyku 
Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku na bezpłatne zwiedzanie wystawy eksponatów  
z POWStaNia StycZNiOWegO 1863 r. pt. „Między nadzieją a zwątpieniem” – czytaj na str. 6-7

„Warszawscy kielczanie” – str. 10Podpisanie umowy – str. 3

efektywna współpraca 
samorządów – str. 8-9

Funkcja radnego to zaszczyt 
i obowiązek… – str. 12

Jestem radną, która nie 
siedzi bezczynnie… – str. 5
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Mija rok działalności Lokalnego Punktu Informacyjno-Kon-
sultacyjnego (LPIK), który utworzony został 1 lutego ub. r. w Za-
gnańsku obok kościała pw. św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. 
Turystycznej 64. Placówkę z tej okazji 29 stycznia br. odwiedzili: 
starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, zastępca dyrektora Powia-
towego Urzędu Pracy w Kielcach Artur Kudzia i wójt Szczepan 
Skorupski. 

Porozumienie w sprawie utworze-
nia i prowadzenia LPIK z samorządem 
gminy Zagnańsk, reprezentowanym 
przez wójta Szczepana Skorupskiego, 
zawarł dyrektor PUP w imieniu sta-
rosty kieleckiego Zdzisława Wrzałki. 
Zdaniem wicedyrektora Artura Kudzi, 
LPIK jest wyspecjalizowaną komórką 
organizacyjną Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kielcach. Rok 2012 dla jego 
pracowników oraz kierownictwa PUP 
w Kielcach upłynął pod znakiem roz-
poznania potrzeb lokalnego, zagnań-
skiego rynku pracy oraz na aktywiza-
cji osób bezrobotnych. 

Ponadto LPIK realizuje zadania 
z zakresu funkcjonowania Wydziału Rejestracji i Informacji, Wydziału 
Koordynacji Świadczeń oraz Referatu Pośrednictwa Pracy w Centrum 
Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach. 

Do podstawowych zadań Lokalnego Punktu Informacyjno-Kon-
sultacyjnego należy w szczególności realizacja zadań w zakresie 
udzielania osobom zainteresowanym oraz pracodawcom informacji 
o możliwościach i zakresie udzielania pomocy określonej w ustawie 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby bezrobot-
ne i poszukujące pracy są także rejestrowane, prowadzona jest ich 
ewidencja i obsługa formalna oraz realizacja zadań z zakresu pośred-
nictwa pracy.

A oto dane o stanie nt. bezrobocia z terenu gminy Zagnańsk (stan 
na dzień 31.12.2012 roku). Liczba osób bezrobotnych zarejestrowa-
nych pochodzących z terenu gminy Zagnańsk wyniosła 923 osoby, 
w tym 426 kobiet, co stanowi 6,48 proc. ogółu zarejestrowanych 
w PUP, które na koniec ub. r. liczba ta wyniosła 14.240 osób. 

Po raz pierwszy lub kolejny z gminy na przestrzeni całego roku 
zarejestrowanych zostało 1275 osób (w tym 546 kobiet). Najwięcej 
zarejestrowanych nie posiadało wykształcenia średniego – 570 osób, 

było długotrwale bezrobotnych – 409, bez kwalifikacji zawodowych 
– 365 i bez doświadczenia zawodowego – 348. Osoby do 25. roku 
życia stanowiły 24,94 proc. ogółu zarejestrowanych z terenu gminy, 
zaś osoby powyżej 50. roku życia – 18,51 proc. Zarejestrowało się 
358 osób z prawem do zasiłku, w tym 154 kobiety.

Na 15.926 osób wyrejestrowujących się w ub. r. z PUP było 1055 
osób z terenu naszej gminy. 

– Z powodu podjęcia pracy  zostały wyrejestrowane 503 osoby, 
w  tym z powodu podjęcia pracy niesubsydiowanej – 441, podjęcia 
pracy subsydiowanej – 62 – informuje starosta Zdzisław Wrzałka. 

– Na poszczególne formy wsparcia 
oferowane  przez  PUP  zostało  skie-
rowane:  na  prace  interwencyjne  –  8 
osób,  roboty publiczne – 5,  szkolenia 
– 44, staże – 111 osób. Dla 500 osób 
(w  tym 233 kobiet) przygotowano  In-
dywidualny  Plan  Działania  –  dodaje 
starosta kielecki. 

Na 4519 ofert pracy, które wpły-
nęły do Powiatowego Urzędu Pracy, 
142 pochodziły od pracodawców ma-
jących działalność zarejestrowaną na 
terenie gminy Zagnańsk.

Z pomocy doradcy zawodowego 
w ramach poradnictwa zawodowego 
skorzystało: 100 osób – z rozmowy 
wstępnej, 58 – z porady indywidual-

nej, odbywając łącznie 313 spotkań, 10 – z porady grupowej, 1 – z in-
formacji zawodowej, 89 wzięło udział w zajęciach aktywizacyjnych 
realizowanych w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

–  Problematyka  zatrudnienia  i  rynku  pracy  jest  stale  obecna 
w naszym  życiu. Wszystkie podmioty odpowiedzialne  za prowadze-
nie skutecznych działań opracowują strategię działania, której celem 
nadrzędnym jest ograniczenie bezrobocia oraz negatywnych skutków 
tego zjawiska. Jest to również priorytetem działania samorządów lo-
kalnych, które w swoich strategiach rozwoju wskazują, iż skuteczna 
aktywizacja  osób  bezrobotnych  prowadzi  do  rozwoju  społeczności 
lokalnych – twierdzi starosta kielecki. 

– Przyjęte  założenia  Strategii  Rozwoju  Powiatu  Kieleckiego 
do roku 2020, które  realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Kielcach, wskazują, że tylko aktywna polityka na rynku pracy może 
prowadzić do realizacji ustawowych celów, jakimi są: pełne i produk-
tywne  zatrudnienie,  rozwój  zasobów  ludzkich, osiągnięcie wysokiej 
jakości pracy i wzmacnianie integracji oraz solidarności społecznej 
– podkreślił starosta Zdzisław Wrzałka.

Andrzej Piskulak

W Zagnańsku bliżej po pracę
W 2012 r. 503 osoby z naszej gminy znalazły pracę

W dniach 24-28.11.2012 r. na zaproszenie europosłanki Róży 
Thun sołtys Zagnańska Grażyna Wawszczak uczestniczyła w wi-
zycie studyjnej w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Była to 
nagroda za uzyskanie tytułu „Sołtys Roku 2012”. Uczestnikami 
tej wycieczki było 20 osób z województw świętokrzyskiego i ma-
łopolskiego – najlepsi uczniowie wyróżnieni w różnych konkur-
sach oraz liderzy stowarzyszeń aktywnie uczestniczący w życiu 
społecznym.

Program pobytu obejmował wizytę w Parlamencie Europejskim, 
gdzie odbywała się prelekcja na temat funkcjonowania, działalno-

Nagroda europoseł Róży thun 

ści i przyszłości Unii Europejskiej. Róża Thun przedstawiła tematy, 
którymi się w tej chwili zajmuje, tj. wydobycia gazu łupkowego, te-
lefonia komórkowa oraz działalność poczty – ujednolicenie kosztów 
przesyłek i listów na terenie Unii. 

Uczestnicy spotkania przedstawili krótko problemy mieszkań-
ców miejscowości, które reprezentowali. Sołtys Grażyna Wawszczak 
poruszyła sprawę ratowania dębu Bartka. 

Grupa zwiedzała także znajdujące się na XIV piętrze biura pol-
skich posłów do parlamentu UE. Europosłom pozazdrościć można 
fantastycznej panoramy Brukseli. Bardzo ciekawie było także w Par-
lamentarium – interaktywnym muzeum PE.

W ramach programu wizyty zwiedzano także zabytkowe centrum 
i dzielnicę europejską Brukseli. Mimo że wycieczka była krótka, do-
starczyła dużo wrażeń i wzruszeń.  Apis 

Nasza sołtys w Brukseli
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W siedzibie Wodociągów Kieleckich została podpisana 
w czwartek, 17 stycznia br. umowa o wartości prawie 1 milio-
na złotych z inżynierem kontraktu kanalizacji gminy Zagnańsk, 
w ramach unijnego projektu Kompleksowej Ochrony Wód Pod-
ziemnych Aglomeracji Kieleckiej. Gminę Zagnańsk reprezen-
towali wicewójt Rober Kaszuba i sekretarz gminy Mirosława 
Badzińska. Umowę podpisali (na fotografii od lewej): Michał 
Lenartowski, prezes EKOCENTRUM, Henryk Milcarz, prezes 
Zarządu Wodociągów Kieleckich i Karol Jacewicz, dyrektor ds. 
finansowych Wodociągów Kieleckich.

Rozpoczęcie projektu było możliwe dzięki dużemu zaangażowa-
niu naszych przedstawicieli z Międzygminnego Związku Wodocią-
gów i Kanalizacji – Wojciecha Chłopka, Artura Kudzi i Szczepana 
Skorupskiego.

Przetarg pn. „Inżynier Kontraktu Zagnańsk dla robót budowla-
nych” wygrało konsorcjum EKOCENTRUM Sp. z o. o. Wrocław 
i Biuro Inwestorskie Janusz Rybka Wrocław, oferując za swoje usłu-
gi cenę 932 tys. 340 zł. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji 
inżyniera dla następujących przedsięwzięć: kontrakt nr VI/1 – budo-
wa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zagnańsk – etap 
I oraz kontrakt nr VI/2 – budowa systemu kanalizacji sanitarnej na 
terenie gminy Zagnańsk – etap II.

Prezes Zarządu Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz przed 
podpisaniem umowy podkreślił, że jest to bardzo ważne wydarze-
nie, bo przygotowanie dokumentacji trwało dobre dwa lata. – Teraz 
wchodzimy  w  etap  realizacyjny.  Inżynier  kontraktu  będzie  współ-
uczestniczył w wyborze wykonawcy prac budowlanych a od wyboru 
dobrego wykonawcy zależy  jakość  i  terminowość prac – podkreślił 
prezes Milcarz.

Wicewójt Robert Kaszuba wyraził zadowolenie z szybkiego 
przygotowania przetargu. – Jesteśmy mile zaskoczeni  tym, że udaje 
się podpisać  tę umowę  już w styczniu. Cieszymy się,  że  inżynierem 
kontraktu zostaje firma już znana Wodociągom z poprzedniej realiza-
cji oczyszczalni ścieków i liczymy na szybki wybór wykonawcy kon-
traktu – mówił wicewójt Kaszuba.

– Na uwagę zasługuje także i to, że w ciągu minionych 50 lat wy-
konano w naszej gminie 60 km kanalizacji. Natomiast dzięki Wodo-
ciągom Kieleckim kolejne 60 km wykonane zostanie w ciągu dwóch 
lat – podkreślił. 

Podpisanie umowy w sprawie kanalizacji Zagnańska

Obecnie gmina skanalizowana jest w 45 procentach. Po zakoń-
czeniu inwestycji w 2015 roku do kanalizacji przyłączonych ma być 
drugie tyle gospodarstw domowych, co da wskaźnik 90 procent.

Etap I obejmie miejscowości: Samsonów-Ciągłe, Samsonów-
Piechotne, Samsonów-Komorniki, Goleniawy, Samsonów-Dudków, 
Chrusty, Zachełmie, Kościelna Górka, Ścięgna, Siodła, Jaworze oraz 
Kaniów II. Przewiduje budowę 29 kilometrów kanalizacji. Plano-
wane zakończenie robót to czwarty kwartał 2014 roku. Jeżeli for-
malności przetargowe przebiegną bez większych zakłóceń, to prace 
budowlane rozpoczną się około połowy 2013 roku.

Etap II kanalizacji gminy Zagnańsk obejmuje miejscowości: Ko-
łomań, Umer, Tumlin-Dąbrówka, Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze, 
Tumlin-Osowa i Belno. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z pla-
nem, to na początku trzeciego kwartału 2013 roku zostanie ogłoszony 
przetarg na roboty budowlane drugiego etapu. Przewiduje on budowę 
około 30 km kanalizacji. 

Projekt Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji 
Kieleckiej współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Andrzej Piskulak

W gminie Zagnańsk wolontariusze 21. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy zebrali 7370,27 zł. Najwięcej pieniędzy 
w puszce – 1123,84 zł – miała Magdalena Pietrzyca. Zebrane fun-
dusze przekazane zostaną na ratowanie życia dzieci i zapewnie-
nia godnej opieki medycznej osobom starszym.

Kwesta przeprowadzana była na terenie gminy Zagnańsk, m.in. 
w okolicy kościołów (przed mszami i po nich) sklepów spożywczych, 
a także w hali sportowej GOKSiR podczas rozgrywek piłkarskich 
Zagnańskiej Ligi Halowej. Tutaj także wystawione były na licyta-
cję kolorowe grafiki Aleksandra Yasina przedstawiające charaktery-
styczne miejsca gminy Zagnańsk.

W tym roku gminny sztab WOŚP przy GOKSiR Zagnańsk 
stanowili: Kamila Zagórska, Katarzyna Karcz, Karolina Grudzień, 
Katarzyna Sobczyk, Mateusz Piwowar, Patryk Banasik, Natalia Mil-
carz, Marta Moćko, Magdalena Kopeć, Dorota Wikło, Katarzyna 

Wskutek reorganizacji policji w styczniu br. w naszej gminie 
uruchomiony został Punkt Przyjęć Interesantów Policji miesz-
czący się przy ulicy Turystycznej 64 – w sąsiedztwie LPIK PUP. 
Czynny jest on we wtorki i piątki w godz. 16.00-17.00. 

W wyniku reorganizacji policji Gminę Zagnańsk obsługuje Ko-
misariat I Policji w Kielcach, mający siedzibę na os. Na Stoku 63B, 
25-437 Kielce. Bezpośredni kontakt telefoniczny z oficerem dy-
żurnym z Komisariatu I jest pod numerem telefonu – 41 349 31 10 

WOŚP grała w gminie

Długosz, Natalia Sebastian, Michał Dobosz, Magdalena Pietrzyca, 
Jakub Szczepański, Aleksandra Zagórska i Magdalena Wyrzykow-
ska.  Apis 

(czynny całą dobę), kierownikiem Rewiru Dzielnicowych – 41 349 
31 12, naczelnikiem Wydziału Prewencji – 41 349 31 40, naczelni-
kiem Wydziału Kryminalnego – 41 349 31 20, sekretariatem – 41 349 
31 00, komendantem komisariatu – 41 349 31 01, fax – 41 349 31 05, 
z-cą komendanta komisariatu – 41 349 31 02. 

Skargi i wnioski interesantów przyjmowane są w siedzibie komi-
sariatu od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30. Powyższe in-
formacje są dostępne na stronie: http://www.kielce.swietokrzyska.
policja.gov.pl 

W przypadku braku połączenia z powyższymi numerami, w pil-
nych, uzasadnionych sprawach można dzwonić na numery alarmo-
we: 112 lub 997. 

Apis 

Punkt Przyjęć  
Interesantów Policji

Foto: Michał Walczak
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W styczniu br. w sali konferencyjnego Urzędu Gminy odby-
ło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego „Bartek”. Na kolejną kadencję prezesa 
zarządu wybrany został ponownie Jan Adamczyk.

Wśród wielu przybyłych gości byli m.in.: prezes Lokalnej Grupy 
Działania „Dorzecze Bobrzy” Jarosław Wałek oraz przedstawiciel 
Zarządu Okręgu PZW w Kielcach Marian Kubik. 

Po przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad przedstawiciel Okrę-
gu PZW Marian Kubik odznaczył Jerzego Więckowskiego Złotą Odzna-
ką PZW. Następnie podjęta została uchwała o nadanie prezesowi Janowi 
Adamczykowi tytułu Członka Honorowego PZW za wieloletnią działal-
ność w Kole „Bartek” i inne działania na rzecz wędkarstwa w gminie.

Podczas zebrania wybrano Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną 
i Sąd Koleżeński. 

W skład Zarządu Koła PZW „Bartek” weszli: Jan Adamczyk – 
prezes, Jerzy Mazur – wiceprezes, Robert Pokrzywiński – wiceprezes, 
Janusz Adamczyk – wiceeprezes ds. sportu (kapitan sportowy), Robert 
Hanulak – wiceprezes ds. młodzieży, Tomasz Pytka – sekretarz, Maciej 

Stąpór – skarbnik, Tomasz Chmiel – rzecznik dyscyplinarny, Grzegorz 
Okła – gospodarz, oraz członkowie: Janusz Stefański, Jerzy Kopeć, 
Jerzy Kręciw, Jerzy Stąpór, Jerzy Więckowski, Zenon Więckowski. 

Komisję Rewizyjną stanowią: Ryszard Chrzanowski – przewod-
niczący, Jerzy Zimnicki – wiceprzewodniczący, Marek Kapciak – se-
kretarz. Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani: Stanisław Borek 
– przewodniczący, Stanisław Kamusiński – wiceprzewodniczący, 
Julian Chyb – sekretarz. Apis

Wędkarze wybrali swoje władze

9 stycznia br. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu 
„Przedszkole dla wszystkich – II edycja”, który był realizowa-
ny w Publicznym Przedszkolu w Zagnańsku przez Zespół Szkoły 
Podstawowej nr 2 Przedszkola i Gimnazjum im. Stanisława Sta-
szica i Gminę Zagnańsk. Odbywało się to w okresie od 1 stycznia 
2011 do 31 grudnia 2012 r. Całkowity koszt wyniósł ponad 259 
tys. zł. Edukacją przedszkolną objęto 51 dzieci. 

Na uroczyste podsumowanie przybyli m.in.: poseł Lucjan Pie-
trzczyk, Piotr Żołądek – członek Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego, który nadzoruje w regionie wdrażanie Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, kurator oświaty Małgorzata Muzoł, wójt 
Szczepan Skorupski oraz radni gminy Zagnańsk i zaproszeni rodzice. 
Swoje umiejętności aktorskie i taneczne przed gośćmi zaprezentowa-
ły dzieci objęte projektem. 

Dyrektor Marzanna Moć-
ko w swym wystąpieniu po-
informowała, że kierowana 
przez nią placówka oświaty 
zrealizowała w latach 2007-
2012 16 projektów na kwotę 
1 mln 549 tys. zł z unijnych 
środków, w tym na unowo-
cześnienie bazy szkoły wy-
korzystane zostało ponad 320 
tys. zł. Natomiast zakończo-
ny projekt „Przedszkole dla 
wszystkich – II edycja” był 
inspirowany przez poprzedni 
pt. „Przedszkole dla wszyst-
kich – promocja wychowania przedszkolnego i organizacja punk-
tu przedszkolnego w gminie Zagnańsk”, który realizowany był od 
1 lutego 2009 do 31 grudnia 2010 r. Uczestniczyło w nim 53 dzieci, 
a kwota dofinansowania wynosiła ponad 174 tys. zł. 

Nauczycielka Maria Przepióra, która opracowała i realizowała 
projekty poinformowała zebranych, że w ramach projektów dopo-
sażono bazę przedszkola w kąciki kompetencji: lekarski, sklepowy, 
teatralny, kuchenny, audiowizualny i biblioteczny. Zakupiono także 
sprzęt elektroniczny: komputer z drukarką, laptop i urządzenie wie-
lofunkcyjne. 

– Celem projektu „Przedszkole dla wszystkich – II edycja” było 
zwiększenie  liczby  dzieci  uczęszczających  do  przedszkola  poprzez 
zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu oraz uświadomienie potrze-
by  wczesnej  edukacji  umożliwiającej  wpływanie  na  wszechstronny 
rozwój dziecka – mówiła Maria Przepióra.

W ramach projektu 51 przedszkolaków uczestniczyło w zintegro-
wanych zajęciach przedszkolnych i w zajęciach dodatkowych m.in.: 
w języku angielskim, religii, rytmice. Dzieci badane były przez logo-
pedę. Spośród wszystkich dzieci 18 uczestniczyło w zajęciach z lo-
goterapii, 15 dzieci brało udział w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej 

„Staszic” z Zagnańska zrealizował w latach 2007-2012 łącznie16 projektów na kwotę 1 mln 549 tys. zł z unijnych środków,  
w tym na unowocześnienie bazy szkoły wykorzystane zostało ponad 320 tys. zł.

„Przedszkole dla wszystkich – II edycja” – podsumowanie
i w zajęciach z terapii pedagogicznej. Zorganizowano trzy spotkania 
z rodzicami w celu rekrutacji dzieci. Ponadto odbyły się cztery wy-
cieczki dalsze autokarowe i cztery bliższe, po okolicy Zagnańska. 
Te wszechstronne działania zostały dostrzeżone i docenione w cza-
sie ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty 
w Kielcach i zawarte w stosownym raporcie ewaluacyjnym. 

Po prezentacji dokonanej przez nauczycielkę Marię Przepiórę 
dzieci z przedszkola wystąpiły z przedstawieniem jasełkowym oraz 
zatańczyły. Program artystyczny przygotowały nauczycielki: Ma-
rzanna Knez, Dagmara Szymkiewicz i Maria Piskulak.

Kurator oświaty Małgorzata Muzoł gratulując dzieciom wystę-
pów i realizacji projektów przez kierownictwo Zespołu i Gminę Za-
gnańsk, podkreśliła to, że nie bano się w zagnańskim przedszkolu 

uczestnictwa w projektach 
unijnych. – Umiecie  sięgać 
po  środki  unijne,  bo  one  są. 
Należy  z  nich  korzystać,  bo 
kiedyś  się  mogą  skończyć 
i  wtedy  niektórzy  będą  ża-
łowali,  że  nie  udoskonalili 
swych umiejętności  i  nie do-
posażyli  swoich  placówek, 
gdy był na to czas i pieniądze. 
Cieszę się bardzo, że w gmi-
nie  Zagnańsk  to  się  udało  – 
mówiła kurator Muzoł. 

Członek Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskie-
go Piotr Żołądek zwrócił 

w swym wystąpieniu uwagę na to, że sama umiejętność pisania wnio-
sków, to nie wszystko, ale liczy się przede wszystkim umiejętność 
właściwego zagospodarowania pozyskanych środków. – Efekty tego 
widzieliśmy dzisiaj wyraźnie, oglądając występy dzieciaków i prezen-
tację dokonań i efektów – podkreślił Piotr Żołądek, nagradzając wraz 
kurator oświaty dzieci cukierkami. 

Wójt Szczepan Skorupski pogratulował dzieciom występów, 
a dyrektor szkoły kadry pedagogicznej i rodzicom – swych pociech. 
Dziękując gościom za przybycie i korzystając z okazji, złożył na 
ręce Piotra Żołądka podziękowania dla całego Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego i marszałka Adama Jarubasa za to, że dzieci 
przybywające licznie do dębu Bartka mogą teraz bezpiecznie się tam 
poruszać, gdyż zostały w tym celu zainstalowane barierki i światła 
drogowe oraz wybudowany chodnik z przejściem dla pieszych. 

Obecnie do przedszkola uczęszcza 125 dzieci podzielonych na 
5 grup wiekowych: 3- i 4-latków, 2 grupy 5-latków i 1 grupa 6-latków. 
Wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w ramach 
projektu po jego zakończeniu pozostały w przedszkolu i kontynuują 
edukację. 

Andrzej Piskulak
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Andrzej Piskulak: Proponuję byśmy naszą rozmowę, podczas 
której podsumuje Pani swoją działalność na półmetku kadencji, 
rozpoczęli od zdefiniowania tego, komu należą się zasługi za zre-
alizowane inwestycje…

Renata Janik: Dobra współpraca pomiędzy jednostkami samo-
rządu terytorialnego zaowocowała realizacją wielu inwestycji. Trud-
no mówić o zasługach poszczególnych osób, gdyż, moim zdaniem, 
sukces jest wynikiem współdziałania wielu podmiotów. Bez zrozu-
mienia istoty partnerstwa nie byłaby możliwa skuteczna współpraca.

Mam nadzieję, że moje zaangażowanie 
w realizację wielu przedsięwzięć jest dowo-
dem na to, że lubię wyzwania, nie stronię od 
rozwiązywania problemów i z całą pewnością 
nie jestem radną, która siedzi bezczynnie. 

A.P.: Na jakie działania nastawiła się 
Pani podczas swojego urzędowania w Po-
wiecie Kieleckim? 

R.J.: Bycie radną to wielki zaszczyt, ale 
i odpowiedzialność. Zaufanie, jakim zostałam 
obdarzona, motywuje mnie do działania. Każ-
dą sprawę zawsze staram się doprowadzić do 
końca. Najważniejszymi dla mnie kwestiami 
są poprawa bezpieczeństwa na naszych dro-
gach, ale również, z uwagi na to, że jestem 
mieszkanką Zagnańska, ratowanie dębu Bart-
ka. Na początku kadencji zwróciłam się w tej 
sprawie do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. Wnioskowałam 
o ograniczenie ruchu dużych samochodów cię-
żarowych na drodze przebiegającej obok drzewa. Cieszę się, że moja 
interwencja okazała się skuteczna.

A.P.: W naszej gminie i całym powiecie jest wiele dróg… do naprawy
R.J.: W powiecie kieleckim, faktycznie, głównym problemem 

są drogi. Jako radna jestem zobligowana nie tylko do zabiegania 
o środki finansowe w kolejnych budżetach na ten cel, ale również do 
reagowania na sygnały związane z całorocznym utrzymaniem dróg 
(odśnieżanie, usuwanie śliskości, wykaszanie i udrażnianie rowów). 
Niezbędne jest zintensyfikowanie działań mających na celu poprawę 
jakości dróg w całym powiecie. Lepsza jakość nawierzchni przyczy-
ni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa, co z kolei wpłynie 
na jakość życia mieszkańców. 

A.P.: Na które drogi w naszej gminie udało się pozyskać pie-
niądze w pierwszym roku kadencji? 

R.J.: W pierwszym roku kadencji miałam niewielkie możliwości, 
bo tak naprawdę budżet był już przygotowany. Ale mimo wszystko, 
udało się zrealizować bardzo ważną inwestycję, tj. budowę chodnika 
przy drodze powiatowej Samsonów – Odrowąż, na odcinku Samso-
nów-Ciągłe – Samsonów-Podlesie. Całkowity koszt tej inwestycji to 
695 tys. zł, w tym dofinansowanie przez gminę wyniosło ponad 355 
tys. zł, powiat wyasygnował ponad 359 tys. zł. Warto podkreślić, że 
mieszkańcy przez wiele lat starali się o realizację tej inwestycji. 

A.P.: Proszę opowiedzieć o tym, co udało się dzięki Pani zro-
bić w naszej gminie w ubiegłym roku? 

R.J.: W minionym roku udało się zrealizować inwestycje, które 
były bardzo ważne dla mieszkańców naszej gminy. Zacznijmy od bu-
dowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Tumlin-Osowa o wartości 
ponad 715 tys. zł. Gmina na ten cel przekazała ponad 343 tys. zł. Ko-
lejną bardzo ważną inwestycją na naszym terenie była przebudowa 
drogi powiatowej w Długojowie. Wartość inwestycji wyniosła ponad 
566 tys. zł, z czego gmina przekazała ponad 378 tys. zł. Dzięki zaan-
gażowaniu i dobrej współpracy dwóch samorządów udało się zreali-
zować te zadania, ku wielkiemu zadowoleniu mieszkańców. 

W tym miejscu chciałabym podziękować Panu Staroście Zdzi-
sławowi Wrzałce oraz Wójtowi Gminy Panu Szczepanowi Skorup-
skiemu za dotychczasową współpracę oraz wyrazić nadzieję na jej 
dalszą kontynuację.

A.P.: Jakie inwestycje czekają nas w tym roku? 
R.J.: Pierwszą tegoroczną inwestycją, na którą czekają miesz-

kańcy, jest remont chodnika przy ul. Wrzosowej – o wartości około 
100 tys. zł – współfinansowany przez powiat i gminę. Druga inwesty-
cja, o którą zabiegałam, to przebudowa mostu w Kaniowie.

Realizacja tego zadania usprawni ruch pojazdów na tym obsza-
rze, a co za tym idzie – poprawi komfort jazdy nie tylko mieszkańców 
Kaniowa, ale i osób przyjeżdżających w okresie letnim nad zalew. 

Trzecią inwestycją jest remont nawierzchni drogi i mostu oraz 
położenie chodnika w Samsonowie-Piechotnem. Wspomniana in-
westycja jest bardzo ważna z uwagi na fakt, iż w pobliżu znajduje 
się kościół parafialny i cmentarz – miejsca często uczęszczane przez 
mieszkańców. Należy również podkreślić, iż jest to bardzo duże za-
danie. Całkowity koszt tego projektu to ok. 1 900 tys. zł. Powiatowy 

Zarząd Dróg wystąpi do Ministerstwa Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
o dofinansowanie w wysokości 50 proc. war-
tości zadania. 

Czwartą inwestycją będzie dokończenie 
budowy chodnika w Jasiowie.

A.P.: Jakimi jeszcze sprawami zajmuje 
się Pani jako radna? 

 R.J.: Bycie radną to duże wyzwanie, ale 
także – jak już wspomniałam – ogromna odpo-
wiedzialność i wzmożona praca. 

Oprócz tego, że jestem radną i wiceprze-
wodniczącą Rady Powiatu Kieleckiego, dzia-
łam również w Radzie Społecznej Powiatowe-
go Centrum Usług Medycznych w Kielcach 
i Powiatowej Radzie Zatrudnienia przy Powia-
towym Urzędzie Pracy. 

W tym miejscu muszę wspomnieć, że dzię-
ki zaangażowaniu powiatu i gminy powstał 
Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, 

który jest dużym udogodnieniem dla osób bezrobotnych z terenu na-
szej gminy. 

A.P.: Proszę też powiedzieć o działalności społecznej na tere-
nie gminy…

R.J.: Jestem członkiem Stowarzyszenia Razem dla Wszyst-
kich, w którym organizujemy m.in. mikołajki dla dzieci i Festyn 
Rodzinny w Zachełmiu. W ramach festynu przeprowadzamy akcję 
honorowego krwiodawstwa. Ponadto w ubiegłym roku powstały 
dwa stowarzyszenia, których również jestem członkiem. Pierw-
szym jest Stowarzyszenie Braterskie Serca z siedzibą w budynku 
po byłej szkole w Belnie. Jego prezesem została Pani Elżbieta Śle-
wa. Przy współpracy Powiatu Kieleckiego, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie i Gminy Zagnańsk zamierzamy utworzyć Warsz-
taty Terapii Zajęciowej przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 
Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, gdyż wychodzimy naprze-
ciw osobom, które z powodu swojej ułomności czują się samotne  
i opuszczone. Pragniemy stworzyć dla nich miejsce, gdzie będą mo-
gły się rozwijać i nawiązywać kontakty towarzyskie. Uruchomienie 
warsztatów jest moim tegorocznym priorytetem. Mam nadzieję, 
że od września br. warsztaty zaczną funkcjonować. W Zachełmiu 
powstało Stowarzyszenie w Krainie Tetrapoda (z siedzibą w bu-
dynku byłej szkoły), którego prezesem została Pani Renata Salwa. 
W ramach stowarzyszenia planujemy utworzenie klubu seniora dla 
starszych i samotnych osób, a w przyszłości przedszkole. Obydwa 
stowarzyszenia zainaugurowały działalność, organizując w grudniu 
ub.r. wigilie w swoich siedzibach. 

A.P.: Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiał Andrzej Piskulak 

Jestem radną, która nie siedzi bezczynnie
(Rozmowa z Renatą Janik, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Kieleckiego)

Renata Janik – ekonomistka, absolwentka Akademii Ekono-
micznej w Krakowie i Podyplomowych Studiów w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. Wraz z mężem i córką mieszka w Za-
gnańsku. Jest wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Kieleckiego. Od 
stycznia 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świę-
tokrzyskiego pełni funkcję dyrektora Departamentu Organizacyjno-
Administracyjnego. Przez wiele lat związana była z działalnością 
biznesową. W latach 2004-2007 r. w Urzędzie Gminy w Zagnańsku 
była kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatel-
skich. Od lipca 2007 r. do stycznia 2009 r. pracowała w Świętokrzy-
skim Biurze Rozwoju Regionalnego – Biurze Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki na stanowisku kierownika Zespołu Informacji, 
Promocji i Pomocy Technicznej.
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Tradycje powstań, ich bohaterowie, epizody weszły na trwałe 
do polskiej świadomości narodowej. Wspomnienie walk z 1863-
64, „boju bez broni”, wzmacnia patriotyczną ofiarność i deter-
minację. Wydarzenia te stały się też inspiracją dla wielkiej lite-
ratury. Głosem pokolenia powstania styczniowego stał się Stefan 
Żeromski, który w swoich opowiadaniach łączy problemy spo-
łeczne ze sprawą walki o niepodległość.

Pod koniec XVIII wieku miały miejsce wydarzenia insurekcji 
kościuszkowskiej – to ostatnia próba utrzymania niepodległości Pol-
ski. Zagnańsk i uprzemysłowione okolice stanowiły zaplecze dla ar-
mii Tadeusza Kościuszki, która maszerując na Warszawę w czerwcu 
1794 r. kwaterowała na tym terenie. Miejscowa ludność nie miała 
spokoju, ukrywając się niemal dwa 
miesiące w lasach, obawiając się 
prześladowań ze strony kozaków, 
którzy łupili Zagnańsk. Po trzecim 
rozbiorze nasza osada znalazła się 
w zaborze austriackim, a po Kon-
gresie Wiedeńskim weszła w skład 
Królestwa Polskiego w zaborze ro-
syjskim.

Czas powstania listopadowego, 
to działania wojenne w innych rejo-
nach ziem polskich, jednak gmina 
Samsonów dostarczała dla armii 
powstańczej broń i amunicję. Po 
klęsce powstania nie ominęły na-
szych ziem represje rosyjskie, co 
pogłębiło biedę i pośrednio wpłynęło na rozwój nastrojów rewolucyj-
nych wśród chłopów zmuszanych do odrabiania pańszczyzny, pracy 
w kopalniach i lasach. Świadomość społeczną i narodową w latach 
czterdziestych rozwijał ks. Piotr Ściegienny, aresztowany i zesłany 
na Sybir. Przygotowania do powstania upadły. Echa wydarzeń 1846 
roku dotarły do powiatu radomskiego i kieleckiego, przez które prze-
szła niebezpieczna fala rozruchów. 

Rok 1861 to nie tylko trzydziesta rocznica wojny polsko-rosyj-
skiej, ale także wzrost nastrojów rewolucyjnych i patriotycznych, 
czego wyrazem były manifestacje w Warszawie, a we wrześniu na 
Św. Krzyżu. Ogłoszenie branki spowodowało wybuch powstania 22 
stycznia 1863 r., które ze względu na dogodne warunki rozwinęło się 
w Górach Świętokrzyskich, gdzie toczyły się ciężkie walki.

Wprawdzie w Zagnańsku nie rozegrała się żadna bitwa, to jed-
nak część mieszkańców brała czynny udział w walkach, zaopatrując 
oddziały w żywność i broń, organizując pocztę powstańczą i wy-
wiad. Z dostępnej literatury i źródeł archiwalnych wynika, że przez 
oddziały – głównie Jana Rudowskiego, Dionizego Czachowskiego 
– przewinęło się wielu mieszkańców dawnej gminy. Byli to, m.in.: 
Ignacy Grzybowski, Jan Polanowski, Paweł Hutnik, Antoni Paty-
na, Ignacy Kukla, Wacław Kotliński – lekarz, Kazimierz Stefański, 
Paweł Sykulski, Sebastian Czubek, Mateusz Starz i Stanisław Si-
wek – 35-letni kolonista, został pochowany w Ćmińsku, jego żona 
Jadwiga mieszkała w Belnie. Na uwagę zasługują także urodzeni 
w Tumlinie: Kazimierz Piśkiewicz i Józef Bugajski, którzy po we-
ryfikacji otrzymali honorowy stopień ppor. weterana, a ich nazwiska 
znajdują się w Imiennym Wykazie Weteranów Powstań Narodowych 
1831,1848,1863 r. Bardzo liczną grupę żołnierzy stanowili mieszkań-
cy wsi Kołomań, którzy służyli w oddziale Jana Rudowskiego: Jan 
Bugajski (otrzymał honorowy stopień ppor. weterana – jego nazwi-
sko znajduje się w Imiennym Wykazie Weteranów Powstań Narodo-
wych 1831,1848,1863, Józef Bugajski, Piotr Darmosz, Piotr Darmo-
szyński, Sobek Dzwonek, Michał Giejski, Stanisław Głuszek, Błażej 
Janaszek, Łukasz Kasprzycki, Franciszek Kmieć, Leon Młodawski, 
Lewa Mołanowski, Sebastian Palus, Pietrzyca Hieronim, Sylwester 
Rak, Karol Salwa, Jan Stapin, Jan Stempiński, Józef Swat, Józef 
Szwed, Ignacy Wiśniewski, Sylwester Wójcicki, Józef Wojciechow-
ski, Stanisław Zatarski, Sebastian Zwonek. 

Okrutnie obchodzono się z pojmanymi powstańcami. Opis dzia-
łań zaborcy odnajdujemy np. w książce „Mój Samsonów” Jana Pie-

traszka „Zawiszy”: „Z opowiadań głównie dziadków pamiętam czte-
ry nazwiska: Staniec  i Łyżwa  z Długojowa  zostali  schwytani przez 
carskich żandarmów, przywiązani do koni i tak wleczeni aż do Kielc. 
Jeden z nich Staniec, już w Niewachlowie zmarł przy koniu. Łyżwa 
zakończył życie na dziedzińcu więziennym w Kielcach rozdarty mię-
dzy dwoma końmi, do których go przywiązano”. Autor książki wspo-
mina także Pietrzyca z Kołomani (Hieronim Pietrzyca – liczący 30 
lat włościanin, walczył miesiąc w oddziale J. Rudowskiego. Zmarł 
17 XII 1928 r., pochowany na cmentarzu w Tumlinie) oraz swoje-
go pradziada Antoniego Fijałkowskiego – oficera, dowódcę jednego 
z oddziałów działających w rejonie Kielc, Końskich, Opoczna. Po 
upadku powstania został skazany na 12 lat zesłania na Sybir. 

W pamięć mieszkańców wpi-
sała się obecność kozaków, którzy 
złupili kościół i parafię w Zagnań-
sku, a ówczesny proboszcz ks. 
Izydor Grella o mało swojej patrio-
tycznej działalności nie przypłacił 
życiem. W czerwcu 1863 r. w okoli-
cy znajdował się oddział Dionizego 
Czachowskiego, który stoczył bitwę 
pod Bobrzą i maszerując na wschód, 
walczył w rejonie Ćmińska, Tumli-
na i Samsonowa. Z dokumentów 
parafialnych wynika, że w Tumlinie 
zostali pochowani, liczący około 30 
lat Józef (nazwisko nieznane) oraz 
20-letni Ignacy Galicki. Natomiast 

w parafii Zagnańsk zgłoszono śmierć 19-letniego powstańca Szym-
borskiego (włościanina z Gowarczowa – przed ks. Aleksandrem Ja-
nowskim ówczesnym wikarym w Gowarczowie składał przysięgę 
na wierność Rządowi Narodowemu), jego niepodpisany grób (jak 
wynika z relacji i wspomnień mieszkańców) znajduje się w starej 
części cmentarza parafialnego, a oznaczony jest dębowym krzyżem. 
Na wspomnianym cmentarzu znajduje się także mogiła Wincentego 
Herrmanna, uczestnika powstania styczniowego, który zmarł 4 VII 
1928 r., mając 77 lat. Pomnik wykonany z czerwonego piaskowca 
znajduje się przy głównej alei. Nieco wyżej jest grób ks. Stanisła-
wa Świątkiewicza, proboszcza w Zagnańsku (1886-1897). Ksiądz 
Świątkiewicz związany był z ruchem niepodległościowym już przed 
wybuchem powstania. 

Powstanie styczniowe upamiętnione jest w legendach, zabyt-
kach i pomnikach w gminie Zagnańsk i najbliższej okolicy. Zgodnie 
z przekazami ustnymi w leśnictwie Bartków znajduje się mogiła po-
wstańca, przy nieistniejącym już dębie zwanym Kapitanem. Nato-
miast na dębie Bartku, jako pamiątkę stracenia dwóch uczestników 
opisywanych wydarzeń, umieszczono dwie figury ukrzyżowanego 
Chrystusa. 

Najciekawszym zabytkiem z okresu przedpowstaniowego 
(1861r.) jest chorągiew, którą na przechowanie otrzymał Kazimierz 
Wójcicki, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej (1830-1831). Do roku 
1917 organiści tutejszej parafii ukrywali ów sztandar w domu i or-
ganach kościelnych. Mimo kilku prób, zaborcy nie udało się ode-
brać sztandaru, który został przekazany ks. Pawłowi Stecińskiemu 
przez organistę Błażeja Wójcickiego. Wspomniany sztandar to sym-
bol walki o niepodległość, za przechowywanie go groziło zesłanie 
na Sybir. Z jednej strony jest to płat kremowego jedwabiu, na który 
naszyto ciemniejszą tkaninę, a na niej od góry umieszczono podobi-
znę Matki Boskiej (Niepokalanej) w koronie z 12 gwiazd. Poniżej 
w półkolu widnieje napis „Niepokalana Przeczysta Panienko. Zmiłuj 
się, zmiłuj nad Polaków męką”, pod napisem jest biały orzeł w koro-
nie. Po drugiej stronie, z naszytym białym płatem kontrastuje czarny 
przełamany krzyż z cierniową koroną i gałązką palmy. Pod nim jest 
wyhaftowany czarną nitką napis „Dnia 8 kwietnia 1861 roku”. Sym-
bole użyte na sztandarze były powszechnie znane w okresie przed 
i po powstaniu styczniowym, a 8 kwietnia 1861 r. upamiętnia ma-

Wspomnienie o bohaterach z naszej  
Małej Ojczyzny

W 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego

dokończenie na str. 7
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sakrę ponad stu Polaków w czasie manifestacji w Warszawie. Pod 
opisanym sztandarem 31 maja 1933 roku w 70. rocznicę powstania 
styczniowego parafianie i uczniowie Szkoły Powszechnej (obecnie 
Szkoła Podstawowa nr 1) w Zagnańsku-Chrustach, wzięli udział 
w uroczystościach odsłonięcia pomnika w Występie. Pomnik został 
ufundowany na pamiątkę śmierci kpt. Rozłuckiego, bohatera „Ech 
leśnych” Stefana Żeromskiego. W trakcie uroczystości oddano „hołd 
bohaterom 1863 r. i wszystkim tym, którzy życie swoje złożyli w walce 
o Niepodległość, a zarazem oddali pośrednio hołd Wielkiemu Synowi 
Świętokrzyszczyzny Stefanowi Żeromskiemu”. Pomnik ten to ogrom-
ny głaz z napisem „1863-1933, Powstańcom 1863, Bohaterowi »Ech 
leśnych«, Obywatele wolnej Polski”. Warto przypomnieć, iż miejsce 
jest symboliczne, gdyż dotyczy postaci fikcyjnej, wymyślonej przez 
Stefana Żeromskiego. Autor w korespondencji z 1912 roku wyjaśnia 

Wspomnienie o bohaterach z naszej Małej Ojczyzny

Obchodom 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, 
które odbyły się 18 stycznia br. w Oblęgorku, patronowała także 
m.in. gmina Zagnańsk. Wójt Szczepan Skorupski dofinansował 
wystawę eksponatów powstańczych z 1863 r. pt. „Między nadzieją 
a zwątpieniem”. Wśród nich zaprezentowana została chorągiew 
związana z powstaniem styczniowym, która na co dzień przecho-
wywana jest w parafii św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu. 
Uroczystość zorganizowało Muzeum Narodowe w Kielcach. 

Organizatorzy uroczystości dziękują wójtowi Szczepanowi Sko-
rupskiemu za dofinansowanie wystawy. – Uczniowie  ze wszystkich 
szkół gminy Zagnańsk będą mogli zobaczyć tę wyjątkowo edukacyjną 
wystawę bezpłatnie. Będzie dostępna do 16 czerwca br. – informuje 
Agnieszka Kowalska-Lasek, kierownik Pałacyku Henryka Sienkie-
wicza w Oblęgorku.

Wystawę uroczyście otworzyli dr Robert Kotowski, dyrektor Mu-
zeum Narodowego i Agnieszka Kowalska-Lasek, kierownik Pałacyku 
Henryka Sienkiewicza. Wśród wielu zaproszonych gości obecni byli 
m.in.: Grzegorz Świercz, wicemar-
szałek województwa świętokrzy-
skiego i Jacek Kowalczyk, dyrektor 
Departamentu Promocji, Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego. Obecni byli tak-
że regionaliści z gminy Zagnańsk: 
Lidia Putowska, Roman Piskulak, 
Wiesław Kołodziej, Danuta Garec-
ka oraz Elżbieta Korus.

W zamyśle organizatorów 
słowa tytułu wystawy „Między 
nadzieją  a  zwątpieniem” najdo-
bitniej oddają klimat tamtych dni, 
w których euforia i radość miesza-
ły się z rozpaczą. Stanowią rów-
nież motyw przewodni ekspozycji objętej honorowym patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 

Ze względu na duże zainteresowanie młodzieży i dzieci wśród 
odwiedzających Oblęgorek turystów założeniem było stworzenie 
wystawy edukacyjnej i stricte historycznej, na której omówione zo-
stały przyczyny i skutki powstania, jego wpływ na zmianę świado-
mości Polaków, znaczenie dla koncepcji odzyskania niepodległości. 
Pokazane zostały dramatyczne losy powstańców i ich rodzin, a także 
unikalne przedmioty związane z tym okresem: dokumenty, fotogra-
fie, mapy oraz broń. 

Prezentowane eksponaty (w dominującej części ze zbiorów Mu-
zeum Narodowego w Kielcach oraz z kolekcji Stanisława Gieżyń-
skigo, kolekcjonera i właściciela Dworu w Ludyni) zgromadzone 
zostały wokół trzech logicznych części. W pierwszej, poświęconej 
okresowi poprzedzającemu wybuch powstania styczniowego, sytu-
acji międzynarodowej oraz wewnętrznej w cesarstwie rosyjskim po 

przegranej wojnie krymskiej i zmianie na rosyjskim tronie, odrodze-
niu się w społeczeństwie polskim idei walki o niepodległość podzi-
wiać można m.in. przykłady biżuterii żałobnej będącej symbolem 
smutku, ale także buntu, wiary i nadziei na lepszy czas. Ważnym 
elementem ekspozycji jest urna przeznaczona do zbierania łez i pro-
chów. Na jej dnie widnieje napis: 

„Nadejdzie chwila…
że polskie łzy i popioły,
odniosą tryumf…
jak święte w niebie Anioły” 

W drugiej, zasadniczej części, wystawa opowiada o przebiegu 
powstania, rozstrzygnięciach głównych bitew, sylwetkach dyktato-
rów: Ludwika Mierosławskiego, Mariana Langiewicza i Romual-
da Traugutta. Tutaj zaprezentowane zostały unikatowe dokumenty, 
które jednoznacznie wskazują na rolę, jaką w powstaniu odegrał re-

gion świętokrzyski. Warto w tym 
miejscu zwrócić uwagę na fakt, że 
część dokumentów ocalała dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu twór-
cy Muzeum Świętokrzyskiego, 
byłemu powstańcowi, Tadeuszowi 
Szymonowi Włoszkowi. Kolejną 
postacią związaną z regionem jest 
Andrzej Bruzda Jakóbkiewicz, 
spoczywający na kieleckim cmen-
tarzu weteran, którego dramatycz-
ną historię wyczytać można z pre-
zentowanych dokumentów.

Ważną rolę w tej części eks-
pozycji odgrywa uzbrojenie, które 
miało ogromny wpływ na charak-
ter toczonej wojny. W prezento-

wanym zbiorze jest obecna broń palna, której tak bardzo powstań-
com brakowało, są szable a także kosy i piki stanowiące podstawowe 
narzędzia walki po stronie polskiej.

Ostatnia część wystawy skupia się na konsekwencjach przegra-
nej walki o niepodległość, mówi o represjach i nieuniknionej zmianie 
świadomości społeczeństwa, któremu przyszło zapłacić bardzo wysoką 
karę. Jej symbolem są ciężkie żelazne kajdany prezentowane tuż obok 
przedmiotów wykonanych przez zesłańców. Jednym z nich jest mister-
nie wykonany z chleba razowego igielnik. Ozdobą tej części ekspozycji 
są obrazy przedstawiające polskich zesłańców oraz ich mogiły.

Wystawa, uzupełniona została programem edukacyjnym, któ-
ry pozwoli dzieciom i młodzieży przybliżyć to niewątpliwie jedno 
z najważniejszych wydarzeń historii Polski.

Tą wystawą organizatorzy pragną przywrócić i utrwalić pamięć 
o powstaniu i powstańcach.

Apis 

Gmina Zagnańsk patronowała rocznicowym 
obchodom POWstanIa stycZnIOWeGO

dokończenie ze str. 6 Adamowi Ostrowskiemu, że: „Utwór »Echa  leśne«, nie  jest pracą 
historyczną,  lecz wymysłem artystycznym, w  której  prawdy  z  życia 
wziętej nie ma wcale”.

W leśnictwie Adamów, uroczysko Belno, w lesie znajduje się 
mogiła oznaczona krzyżem wykonanym z szyny kolejki leśnej. We-
dług podań miejscowej ludności, grób pochodzi z okresu powstania 
styczniowego. Wspomina o tym miejscu Józef Serdelski w książce 
„Lasy nasiąkłe krwią”. 

Rok 2013 jest wspaniałą okazją, aby przywrócić pamięć o żoł-
nierzach – powstańcach z 1863-1864 r. Pięknym gestem obecnego 
pokolenia byłoby odnowienie i opisanie miejsc nawiązujących do 
wspomnianych wydarzeń, przygotowanie, w miarę możliwości, peł-
nego rejestru pochodzących z terenu naszej gminy uczestników walk 
omawianego okresu. 

Roman Piskulak 

Foto: Archiwum Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.
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efektywna współpraca samorządów  
– wojewódzkiego i gminnego

Ponad dwuletnia efektywna współpraca Województwa Świętokrzy-
skiego i Gminy Zagnańsk nie byłaby możliwa bez bardzo dobrych re-
lacji pomiędzy marszałkiem Adamem Jarubasem i wójtem Szczepanem 
Skorupskim. Przekładają się one na wielość wspólnie finansowanych 
oraz dofinansowywanych z funduszów unijnych inwestycji, współpracę 
samorządu lokalnego z agendami marszałkowskimi, na udział marszałka 
w dofinansowaniu organizacji społecznych i w promocji gminy na forum 
wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Unijne środki pozyskane z PROW, RPO i ŚBRR  
pomogły uatrakcyjnić gminę 

W ciągu dwóch pierwszych lat kadencji wójta gminy i Rady Gminy Za-
gnańsk zrealizowano ponad 60 zadań inwestycyjnych o łącznej kwocie 23 mln 
470 tys. zł. Wszystkie one mają na celu podniesienie standardu życia mieszkań-
ców gminy oraz jej uatrakcyjnienie dla turystów i potencjalnych inwestorów.

Wodociąg i kanalizacja sanitarna
Największą i najdroższą była budowa w 2011 r. wodociągu i kanaliza-

cji sanitarnej Chrusty, Kaniów (strona południowa), Tumlin, ul. Sosnowa, 
Bartków, Samsonów-Komorniki, 
Samsonów-Podlesie. Całkowity koszt 
wyniósł ponad 9 mln 900 tys. zł, z cze-
go dofinansowanie z Unii Europejskiej 
stanowiło 5 mln zł. Część mieszkań-
ców Jaworzy i Siodeł po latach ocze-
kiwania doczekało się kanalizacji sani-
tarnej, której koszt wyniósł 1 mln 180 
tys. zł (dotacja unijna opiewa na kwo-
tę ponad 670 tys. zł). Równie ważne 
było zakończenie budowy kanalizacji 
sanitarnej w Bartkowie za ponad 435 
tys. zł (dofinansowanie 80 tys. zł). 
Wśród ważnych inwestycji było wy-
budowanie sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z obiektami towarzyszącymi, 
pompownią ścieków PD A1 w Kaje-
tanowie Dolnym za 1 mln 776 tys. zł. 
–  Zadanie  to  miało  zagwarantowane 
dofinansowanie  w  kwocie  1  mln  zł 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Pozostała część dofinansowania 
wpłynęła  z  Wojewódzkiego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w niewielkiej części z budżetu 
gminy – informuje wójt Szczepan Skorupski. 

Modernizacja dróg i chodników  
oraz nowa sygnalizacja świetlna sygnałem współpracy

Widocznym przykładem właściwej współpracy samorządów – woje-
wódzkiego i lokalnego – jest wykonanie w pobliżu dębu Bartka przejścia 
dla pieszych z sygnalizacją świetlną i chodnikiem z barierkami. Wykonawcą 
był Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Zdaniem wójta 
Szczepana Skorupskiego, wspólna inwestycja Gminy Zagnańsk i Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego ma na celu ochronę przed zasoleniem po zimie układu 
korzennego dębu Bratka oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania 
się pieszych w terenie przyległym do dębu Bartka. Do połowy grudnia ub.r. 
powstał nowy, 100-metrowy odcinek ogrodzonego chodnika, prowadzący 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 750, a także do przejścia dla pieszych, przy 
którym zamontowano sygnalizację świetlną. – Mieszkańcy naszej gminy już 
dostrzegają pozytywne efekty współpracy samorządu wojewódzkiego z gmin-
nym.  Dzięki  naszym  wspólnym  działaniom,  poprawiliśmy  bezpieczeństwo 
osób, w tym szczególnie dzieci z wycieczek szkolnych, które licznie odwiedzają 
Bartka – wyjaśnia wójt Skorupski. W grudniu ub.r. zakończona została bu-
dowa nowej, długo oczekiwanej zatoki autobusowej w Janaszowie. Wartość 
inwestycji wyniosła ponad 95 tys. zł. – Budowa  zatoki  spowodowana była 
tym, że do tej pory pojazdy zatrzymywały się na pasie jezdnym, praktycznie na 
łuku drogi wojewódzkiej na wysokości Samsonowa-Piechotnych, co stanowiło 
zagrożenie dla uczestników ruchu oraz pieszych na tym terenie – komentuje 
wójt Szczepan Skorupski. 

Obecnie trwa przebudowa ul. Dębowej, wzdłuż zalewu, oraz łącznika do 
Borowej Góry. Budowana jest także kanalizacja sanitarna, a w pasie drogo-
wym również chodnik, oświetlenie i odwodnienie. Całkowita wartość inwe-
stycji wyniesie ponad 1 mln 986 tys. zł. Ma ona zapewnione dofinansowanie 
w wysokości 60 proc. z Unii Europejskiej i będzie zakończona przed sezonem 
letnim, w czerwcu 2013 r. 

Wiejskie centrum kultury i edukacji
Zakończona została budowa Domu Kultury w Jaworzu. Koszt wyniósł 

643 tys. zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie 500 tys. zł z PROW na lata 
2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, 
objętego Programem LEADER+. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Budowlane z Kajetanowa. Budynek świetlicy ma powierzchnię 

zabudowy 276 m2. Wyposażony został w instalację wodno-kanalizacyjną, 
elektryczną, gazową oraz centralne ogrzewanie. Wybudowana została dro-
ga dojazdowa wraz z 5 miejscami postojowymi oraz chodnikami do altany 
o powierzchni zabudowy 32 m2. Teren otoczony jest ogrodzeniem panelowym 
z dwoma bramami i furtką. Świetlica środowiskowa będzie swego rodzaju 
wiejskim centrum kultury i edukacji zarządzanym przez GOKSiR, w którym 
znajdą się rekwizyty upamiętniające odchodzącą w zapomnienie wieś świę-
tokrzyską. 

Estetyzacja centrum Zagnańska
Wykonana zostały w ramach programu RPO WŚ na lata 2007-2013 Dzia-

łanie 6.2. Rewitalizacja małych miast. Całość prac kosztowała ponad 500 tys. 
zł, z czego 50 proc. dofinansowania gmina otrzymała z UE. Zakres prac przy 
przebudowie parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy objął m.in.: wykona-
nie parkingu z kostki brukowej, kanalizacji deszczowej i podjazdu dla niepeł-
nosprawnych. Natomiast prace porządkowe wzdłuż ul. Spacerowej polegały 
m.in. na: wykonaniu nasadzeń ozdobnymi roślinami, wycince części drzew 
i oczyszczeniu terenu. Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego, dotychcza-

sowe wspólne inwestycje wskazują, 
że te, które obecnie trwają w gminie, 
mają szansę na to, by zostały z po-
wodzeniem zakończone. W ramach 
rewitalizacji planowane jest utworze-
nie w centrum Zagnańska skateparku. 
Skatepark w kształcie trapezu, dwa 
place zabaw, ścianka do wspinaczki, 
boisko do gry w jednego kosza, stół 
stały do ping-ponga – te atrakcje zbu-
dowane zostaną na działce gminnej za 
ok. 1 mln zł. Atrakcją będzie ekspozy-
cja zabytkowej kolejki wąskotorowej, 
która stanie na torach kolejowych. 
Przez środek parku przebiegać będzie 
główna aleja o szerokości 3 metrów, 
od której rozgałęziać się będą węższe 
alejki po 1,5 metra, tworząc kształt 
czterolistnego kwiatu. Na całym tere-
nie posadzone zostaną liczne drzewa, 
krzewy i byliny, tworząc miejsce do 
wypoczynku i rekreacji. – Zabytkowa 
kolejka  wąskotorowa,  która  od  kilku 

miesięcy  jest własnością gminy  zostanie odnowiona  i  przeniesiona do  tego 
parku, a w  jej pobliżu umieszczone zostaną ekspozytury-gabloty, w których 
znajdą się informacje historyczne i turystyczne na temat Zagnańska – infor-
muje wójt Szczepan Skorupski. Nie tylko działania inwestycyjne przyczynia-
ją się do poprawy życia na terenie gminy Zagnańsk. 

EFS wyciągnęło pomocną dłoń do ponad  
700 osób bezrobotnych w gminie

Od 2009 roku, w projekcie systemowym współfinansowanym przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Po-
moc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk”, realizowanym przez GOPS 
wzięło udział 38 osób. Przedstawiciele gminy Zagnańsk – wicewójt Robert 
Kaszuba i Elżbieta Korus, kierowniczka GOPS – za ten właśnie projekt 
odebrali 2 lipca br. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie nagrodę, 
która przyznana została w kategorii „Przedsiębiorczość odpowiedzialna 
i wspierająca włączenie społeczne”. 

Gmina uczestniczy w ponadregionalnym programie energetycznym
Jednym z kluczowych projektów, jakimi zajmuje się agenda Urzędu Mar-

szałkowskiego – Świętokrzyskie Centrum Innowacji Transferu Technologii, 
a w którym uczestniczy gmina, jest projekt „Świętokrzysko-Podkarpacki 
Klaster Energetyczny”. Finansowany jest w ramach Programu Operacyjne-
go Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, 
Działanie I.4 Promocja i współpraca. Jego celem jest zbudowanie platformy 
współpracy ponadregionalnej z zakresu szeroko rozumianego poszanowania 
energii a w szczególności promocja, wdrażanie i upowszechnianie na pozio-
mie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym celów nowej polityki ener-
getycznej Unii Europejskiej. Chodzi tu przede wszystkim korzystanie m.in. 
z energii słonecznej z uwzględnieniem nowych założeń ustawy o odnawial-
nych źródłach energii i jej konsekwencji dla poszerzenia zadań własnych 
jednostek samorządowych. Przedstawiciele ŚCITT stworzyli możliwości 
uzyskania wsparcia w ramach działań Klastra, na opracowanie studium wy-
konalności dla ekologicznych inwestycji, planowanych do realizacji. 

Marszałek wspiera finansowo organizacje społeczne 
Jednym z najważniejszych sponsorów stypendiów przyznawanych przez 

Stowarzyszenie „Nowe Możliwości” jest marszałek Adam Jarubas. Pomoc ta 

dokończenie na str. 9
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– 2013 rok kończy siedmioletni budżet Unii Europejskiej, powoli 
kończą się też unijne programy pomocowe, z których jako województwo 
mogliśmy korzystać. Jakie pieniądze zostały „postawione do dyspozycji” 
regionu i co dzięki nim udało się zrealizować? 

Marszałek Adam Jarubas: – W ramach tylko jednego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego otrzymaliśmy na 
lata 2007-2013 w sumie ponad 769,5 mln euro, czyli prawie 3,2 miliarda 
złotych. Doliczając do tego pozostałe programy pomocowe, m.in. program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program 
Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej” czy „Infrastruktura i Środowisko”, 
nasz region miał do dyspozycji prawie 5 miliardów złotych. To pieniądze, 
które w części już zostały, lub w najbliższym czasie zostaną zainwestowane 
w rozwój regionu – zarówno w sferze infrastrukturalnej, jak i społecznej.

Dzięki tym funduszom znacząco poprawiliśmy infrastrukturę komunika-
cyjną województwa – zarówno lokalną, jak i regionalną. Niebawem skończą 
się kolejne ważne inwestycje drogowe realizowane w naszym województwie 
– myślę tu o moście na Wiśle w Połańcu, o drodze Kielce –Włoszczowa – gra-
nica województwa, a także o modernizacji drogi z Buska-Zdroju na południe 
do Kazimierzy Wielkiej i dalej do granicy z Małopolską. Ten wymiar komuni-
kacyjny jest niewątpliwie bardzo ważny. Zwłaszcza że mimo tych zrealizowa-
nych inwestycji, w tej dziedzinie wciąż wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. 

– A inne istotne obszary życia wsparte funduszami unijnymi?
– W tym segmencie infrastrukturalnym widzę nie tylko drogi, ale też 

znaczący postęp w zakresie wodociągowania i kanalizacji – na realizowa-
ne w województwie 82 projekty wodno-kanalizacyjne przekazaliśmy w su-
mie ponad 304 mln złotych. Istotne są też zmiany infrastrukturalne, które 
zachodzą w centrach świętokrzyskich miast i miasteczek. W regionie zreali-
zowanych zostało lub jest na etapie realizacji ponad 60 projektów rewitali-
zacyjnych – oznacza to, że wiele centrów miejscowości, miast powiatowych 
i siedzib gmin, jeśli nie zmieniło do tej pory, to wkrótce całkowicie zmieni 
swoje oblicze. W tym przypadku ten element tworzenia podstawowej infra-
struktury ma także swój wymiar estetyczny. 

Bardzo istotnym obszarem działania było też wzmocnienie świętokrzy-
skiego biznesu, zwłaszcza mikro, małych i średnich firm w regionie. W ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
zaangażowaliśmy prawie 400 milionów złotych w rozwój przedsiębiorczości, 
co skutkowało stworzeniem prawie 2 tysięcy miejsc pracy w sektorze mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardzo wzmocniliśmy świętokrzyskie szpitale, zarówno jeśli chodzi 
o bazę, jak i wyposażenie w najnowszy sprzęt medyczny. I dotyczy to pla-
cówek zarówno szczebla powiatowego, jak i wojewódzkiego, przekazując na 
ten cel najwięcej w kraju, bo aż 7 procent wszystkich pieniędzy z Regionalne-
go Programu Operacyjnego. 

– Czy dzięki funduszom z Unii Europejskiej udało się nadrobić in-
frastrukturalne zaległości, z którymi „startowało” województwo święto-
krzyskie?

– W dużej mierze tak, choć wciąż wiele jest do zrobienia – zwłaszcza 
w dziedzinie komunikacji i rozwoju gospodarczego, w tym pozyskania in-
westorów i tworzenia miejsc pracy. Z pewnością sukcesem jest to, że nie ma 
w Świętokrzyskiem gminy, która w mniejszym lub większym stopniu nie wy-
korzystałaby swojej europejskiej szansy. I jest to praktyczny wymiar unijnej 
idei zrównoważonego rozwoju. Jeśli mówimy o tym, że w kontekście wielo-
letnich zapóźnień, te fundusze pomocowe Unii Europejskiej miały poprawiać 
jakość życia, dostęp do podstawowej infrastruktury, to niewątpliwie tak się 
stało. I dzisiaj tylko retoryczne, a może polityczne, wydawać się może pyta-
nie, czy warto było wstępować do Unii Europejskiej. Trudno sobie wyobra-
zić rozwój tych naszych małych ojczyzn bez unijnych pieniędzy. Oczywiście 
można mówić, że Komisja Europejska tworzy dużo uregulowań trudnych, 
czasem nawet absurdalnych, że funkcjonowanie w tym wielkim organizmie, 
jakim jest Unia Europejska, czasami „skrzeczy”, ale plusów naszego członko-
stwa w Unii, jest zdecydowanie więcej. 

Dzisiaj mamy się czym pochwalić: w 1998 roku mieliśmy 33 proc. śred-
niego unijnego PKB na mieszkańca w regionie, w momencie wstąpienia do 
Unii Europejskiej, w 2004 r. było to 38 proc., a dzisiaj jest 49 proc. średniego 
unijnego PKB na mieszkańca województwa świętokrzyskiego. To jest sukces. 
Na to też zwracają uwagę naukowcy, którzy przygotowują naszą aktualizowa-
ną strategię rozwoju województwa do 2020 roku. To dokument, który będzie 
podstawą do wydatkowania unijnych funduszy z kolejnego budżetu unijnego 
na lata 2014–2020. 

– Czy ma Pan jakieś marzenie związane z rozwojem województwa?
– Świętokrzyskie ma wiele atutów, do tej pory nieodkrytych. Te tury-

styczne staramy się coraz skuteczniej pokazywać światu. Służą temu i na-
sze kampanie promocyjne, i eventy realizowane w regionie. Nasze strategie 
promocyjne są dostrzegane, a nawet odbieramy za nie nagrody. Przed nami 
wielkie wyzwanie podniesienia atrakcyjności, ale też percepcji województwa 
jako dobrego miejsca do inwestowania. W tej dziedzinie mamy jeszcze wielką 
pracę do wykonania. To wyzwanie nie tylko dla marszałka i centrów obsługi 
inwestora przy marszałku i prezydencie Kielc. Na tę atrakcyjność inwestycyj-
ną musimy pracować kolegialne, do tych działań muszą się włączyć wszyscy 
– i Specjalna Strefa Ekonomiczna w Starachowicach, i samorządy posiadające 
lub aktualnie przygotowujące tereny inwestycyjne. Wszyscy mamy wpływ na 
ranking atrakcyjności inwestycyjnej. Wszyscy ten wizerunek województwa 
tworzymy i chciałbym, żeby pod względem biznesowym był on zdecydowa-
nie poprawiony. A jak będą przedsiębiorcy, to będą miejsca pracy. A wówczas 
uda nam się zatrzymać niekorzystne tendencje migracyjne i dopływ z regionu 
młodych ludzi, co uważam za jeden z najpoważniejszym problemów, z jakim 
musimy się zmierzyć.

Właśnie ruszył projekt, dzięki któremu prawie w całym województwie 
będzie dostępny Internet nowej generacji. To dzisiaj jeden z warunków roz-
woju. Liczę też na wzmocnienie kapitału społecznego w regionie. Chciałbym, 
żeby powstało więcej organizacji pozarządowych, żeby ludzie ośmielili się 
działać razem. Ta współpraca jest potrzebna zarówno w życiu społecznym, 
jak i w gospodarczym, zwłaszcza w rolnictwie. Ale myślę też o inicjatywach 
klastrowych przedsiębiorców. Musimy się nauczyć razem grać, bo inaczej 
przegramy. To właśnie ludzie, dobrze przygotowane kadry są najważniej-
szym składnikiem tego projektu, tego mojego wielkiego marzenia pod nazwą 
„Świętokrzyskie”. 

– Dziękuję za rozmowę.

Wielki projekt pod nazwą Świętokrzyskie
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas specjalnie dla Gazety Zagnańskiej.

adresowana jest do absolwentów szkół średnich i ma na celu zarówno doce-
nienie ich wytrwałości i wyników w nauce, jak i pomoc finansową. Stypendia 
są wręczane już siódmy raz. Skorzystało z nich do tej pory ponad 60 osób. 
– Zainicjowaliśmy program stypendialny. Stypendyści otrzymują po 5 tys. zł 
na 10 miesięcy, czyli po 500 zł na miesiąc. Ta inicjatywa pomaga uczniom, 
którzy osiągnęli wysokie wyniki na maturze. Te wybitne osobowości uczą się 
najlepszych uczelniach w naszym kraju – wyjaśniał wicewójt Robert Kaszu-
ba. – Muszę podkreślić to, że z naszym Stowarzyszeniem współpracują osoby, 
dzięki którym udało nam się pozyskać ponad 300 tys. zł na cel stypendialny. 
Wśród nich jest m.in.: marszałek Adam Jarubas, poseł Artur Gierada i prezes 
Zarządu Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz – podkreślił wicewójt Ka-
szuba. Marszałek Adam Jarubas, gratulując organizatorom inicjatywy, podkre-
ślił, że gmina Zagnańsk podjęła największy w województwie świętokrzyskim 
wysiłek wyrównywania szans edukacyjnych. – Świadczy o tym przyznawanie 

stypendiów, zarówno przez Stowarzyszenie, jak i samorząd. Gratuluję wójtowi 
bardzo szczytnej inicjatywy – mówił marszałek Jarubas.

Marszałek współuczestniczy w promocji gminy
Marszałek Adam Jarubas aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach 

kulturalnych gminy oraz uroczystych oddaniach obiektów zrealizowanych 
w ramach środków unijnych. Żywo interesuje się działalnością lokalnych 
organizacji pozarządowych. W swych wypowiedziach publicznych podkre-
śla znaczenie gminy, która posiada ogromny i niezwykły w skali światowej 
kapitał i potencjał dziedzictwa narodowego – kopalnia ze śladami tetrapo-
da w Zachełmiu, a w skali ogólnopolskiej – dąb Bartek i ruiny Huty Józef 
w Samsonowie, i regionalnej – miejsca pamięci wydarzeń historycznych. Go-
spodarz województwa nie zapomina o Zagnańsku w swych wypowiedziach 
publicznych, jak ostatnio m.in. w Warszawie, w czasie prezentacji kilkuset 
samorządowców z Powiatu Kieleckiego podczas dorocznego spotkania War-
szawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej.

Andrzej Piskulak
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Kilkuset samorządowców z powiatu kieleckiego wzięło udział w do-
rocznym spotkaniu Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, 
które odbyło się 18 stycznia br. w warszawskim Domu Chłopa. Prze-
biegało ono pod hasłem „Nie ma Ojczyzny bez Kielecczyzny”. Gminę 
Zagnańsk reprezentowali: wicewójt Robert Kaszuba, sekretarz gminy 
Mirosława Badzińska, radna Grażyna Wawszczak, rzeźbiarz Krzysztof 
Wesołowski oraz mieszkanki gminy – Zofia Wesołowska, Ewa Olesińska 
i  Małgorzata Zagdańska. 

Współorganizatora, Powiat Kielecki, reprezentowali m.in.: przewodni-
czący Rady Powiatu Józef Szczepańczyk, wiceprzewodniczący Renata Janik 
i Jan Cedro. Licznej ekipie pracowników Starostwa Kieleckiego przewodził 
starosta Zdzisław Wrzałka. Gościem honorowym był marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Uroczystość prowadził Stanisław Bar-
tos, prezes Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej.

Okazją do spotkania było zakończenie trwających rok obchodów jubi-
leuszu 25-lecia istnienia Stowarzyszenia.  W swym wystąpieniu prezes Sta-
nisław Bartos zwracając uwagę na całoroczne obchody jubileuszowe, pod-
kreślił, że od tego spotkania Stowarzyszenie powinno wejść w nowy etap 
promowania i lobbowania na rzecz Kielecczyzny w stolicy. O swojej pomocy 
i o wsparciu w tym szczytnym celu mówił marszałek Adam Jarubas.

Wystąpieniom przysłuchiwali się zarówno liczni warszawscy przyjaciele 
Kielecczyzny, jak i przedstaiwciele powiatu kieleckiego i sześciu jego gmin: 
Zagnańska, Łagowa, Bielin, Morawicy, Sitkówki-Nowin i Daleszyc. Obecni 
byli także przedsiębiorcy z regionu świętokrzyskiego, w tym m. in. Ryszard 
Zbróg, prezydent Staropolskiej Izby Handlowo-Przemysłowej oraz Wytwór-
czej Spółdzielnia Pracy Społem, WiR-u Łopuszno, Świętokrzyskiego Fundu-
szu Poręczeniowego i Zakładu Piekarniczego Słupia’nka. 

Stoisko gminy Zagnańsk było cały czas oblegane. Zainteresowanie wzbu-
dzał jego wystrój noworoczny, a także wystawa rzeźb i płaskorzeźb Krzysz-
tofa Wesołowskiego. Odwiedzającym zagnańskie stoisko smakowały także 
potrawy regionalne. Przy okazji mogli pobrać egzemplarze ostatnich trzech 
wydań „Gazety Zagnańskiej” oraz materiały promocyjne gminy. Stoisko 
odwiedzali m.in.: prezes Stanisław Bartos, wiceminister obrony narodowej 
Beata Oczkowicz, marszałek Adam Jarubas, starosta Zdzisław Wrzałka, pre-
zydent SIHP Ryszard Zbróg oraz liczni warszawiacy.  

W pobliżu zagnańskiego stoiska prezentowany był wydany kilka dni temu 
zbiorek wierszy Stanisław Bartosa pt. „Słoneczne powroty”. Szerokiej publicz-
ności zaprezentował go Stanisław Nyczaj, będący w podwójnej roli – wydawcy 
i  prezesa kieleckiego oddziału  Związku Literatów Polskich. Sekretarz gminy 
Mirosława Badzińska nagrodziła pisarza odznaką gminy Zagnańsk. 

Po części oficjalnej i prezentacji filmowej powiatu kieleckiego na scenie 
zaprezentowały się zespoły ludowe: Wierna Rzeka, Chełmowianki i Kapela 
Korbanów. Na stoisku powiatu kieleckiego można było skosztować z tradycyj-
nych, regionalnych potraw oraz zapoznać się z materiałami promocyjnymi. 

Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej skupia 400 osób, które 
swoją drogę życiową związały ze stolicą, ale pochodzą z regionu świętokrzy-
skiego i czują silną więź ze swoją małą ojczyzną.  Celem klubu w chwili jego 
powstania była przede wszystkim działalność na rzecz promocji Kielecczy-
zny. Zdaniem prezesa stowarzyszenia Stanisława Bartosa, warszawski klub 
kielczan cały czas się rozwija, gdyż jak podkreśla, ciągle wstępują do niego 
nowi członkowie, m.in. studenci warszawskich uczelni, pochodzący z regio-
nu świętokrzyskiego.  

Andrzej Piskulak 

„Warszawscy kielczanie”  
spotkali się z przedstawicielami naszej gminy
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W Niepublicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu Publicz-
nym w Szałasie dzieci świętowały Dzień Pluszowego Misia. Do 
szkoły przybyli niezwykli goście – małe i duże misie pluszowe wraz 
z nauczycielkami Katarzyną Orzech, Grażyną Okłą i Elżbietą Ka-
tanowską, aby wraz z dziećmi bawić się i świętować. 

Dzieci słuchając nauczycieli, dowiedziały wiele ciekawostek, m.in. 
że na świecie miś-zabawka liczy ponad 100 lat. Natomiast polski Miś 
Uszatek też już nie jest młodzieniaszkiem, bo skończył 50 lat. 

Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich zorganizowało 
26 stycznia br. w Domu Kultury w Jaworzu br. czwartą już za-
bawę choinkowo-mikołajkową dla małych dzieci z terenu gminy. 
Sponsorem imprezy i upominków byli: biznesmen Michał Kubic-
ki, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Renata Janik, wójt Szcze-
pan Skorupski, radny Tomasz Dąbrowski, muzyk Marek Bucki 
oraz jego córki – Dagmara Drogosz i Maja Gębska. 

W imprezie wzięło udział 40 dzieci w wieku od 4 do 10 lat z te-
renu całej gminy. Oprawę muzyczną przygotował Marek Bucki. Za-
jęcia muzyczne i zabawowe prowadziły córki artysty. W przerwie 
dzieci mogły się posilić przy specjalnie przygotowanym dla nich 
stole, na którym oprócz napojów były m.in. słodycze, ciastka i owo-
ce. Imprezę zwieńczyło przybycie Mikołaja, który cennymi upomin-
kami nagrodził każde dziecko. Na zakończenie zorganizowana była 
zabawa. Frekwencja była 
bardzo wysoka. Specjalne 
podziękowanie za wielo-
letni sponsoring imprezy 
i innych działań Stowarzy-
szenia Razem dla Wszyst-
kich na ręce Pani Alicji, 
żony Michała Kubickiego, 
złożył prezes Leszek Gru-
dziński. 

Prężnie działające 
na terenie naszej gminy 
Stowarzyszenie Razem 
dla Wszystkich założone 
zostało w marcu 2008 r. 
Członkowie mają na swo-
im koncie udane realiza-
cje wielu projektów oraz 
inicjatyw kulturalnych 
i artystycznych. Stowarzyszenie zrzeszone jest m.in. w Regionalnej 
Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego i Święto-
krzyskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Zarząd SRdW two-
rzą: prezes Leszek Grudziński, sekretarz Dorota Działak, skarbnik 
Zarządu Marek Bucki i członek Agnieszka Borek.

W ubiegłym roku SRdW wyróżniło się zorganizowaniem akcji 
wydawania nieodpłatnie żywności ubogim i samotnym osobom. Pro-
dukty wydawane były w remizie strażackiej w Chrustach. Żywność 
otrzymało około 200 rodzin (500 osób) z terenu gminy Zagnańsk. 
Były to produkty spożywcze takie jak: musli, mąka, makarony, chleb, 
zupy i gotowe dania w puszkach, a dla dzieci mleko w proszku i sery. 
Przywiezione zostały z Banku Żywności z Ostrowca Świętokrzy-
skiego. Wójt Szczepan Skorupski wykazał się nieocenioną pomocą 
w zorganizowaniu transportu i rozładunku.

Stowarzyszenie zrealizowało od samego początku istnienia nastę-
pujące projekty: „Agroturystyka szansą rozwoju gminy Zagnańsk”, 
„Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”, „Rozwój 
agroturystyki w gminie Zagnańsk”, „Podstawy aranżacji i pielęgna-
cji ogrodów” i „Wesele świętokrzyskie – obrzędy ludowe w gminie 
Zagnańsk”, a w miesiącach maj–lipiec ub.r. „Jazda konno – jak miło 
spędzić czas” współfinansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki

Stowarzyszenie jest współorganizatorem ważnych i dużych im-
prez kulturalnych, m.in.: Festynu Rodzinnego „Krew darem życia”, 
Świętokrzyskiej Niezapominajki i Urodzin Dębu Bartka. Członko-
wie Stowarzyszenia nie zapominają o dzieciach i w tym celu zorgani-

Dzień Pluszowego Misia w szałasie
Dzieci w wielkim skupieniu obejrzały przygotowane przez nauczy-

cielki przedstawienie pt. „Złotowłosa i trzy niedźwiadki”. Odpowiada-
ły na pytania konkursowe dotyczące życia niedźwiedzi. Uczestniczyły 
w „gimnastyce z misiem”. Na koniec odbyła się degustacja małego 
co nieco, czyli pysznego miodku. Chętne dzieci kolorowały postacie 
misiów. Szybko okazało się, że pluszowy miś to ulubiona zabawka 
bardzo wielu dzieci i dobrze, iż ma ona swoje święto. 

Opr. Apis

Mikołajki stowarzyszenia Razem dla Wszystkich
zowali zabawy choinkowe w świetlicy „Przystań” i w gospodarstwie 
agroturystycznym „Pod Tetrapodem”. W ramach programu dzia-
łań charytatywnych Stowarzyszenie wraz z Bankiem Dziecięcych 
Uśmiechów podpisało umowę z Fundacją Banku Zachodniego WBK 
S.A., w wyniku której 32 dzieci z ubogich rodzin z terenu gminy 
otrzymało we wrześniu 2011 roku szkolną wyprawkę. 

Stowarzyszenie w lipcu 2011 r. nagrało również film promujący 
gminę Zagnańsk i jej walory przyrodniczo-turystyczne. Emitowa-
ny był on w dniach od 30 lipca do 6 sierpnia (przed godz. 18.00) 
w Telewizji Regionalnej TVP3. Na zakończenie projektu odbył się 
trzydniowy wyjazd studyjny do modelowego gospodarstwa agrotu-
rystycznego znajdującego się na Dolnym Śląsku, gdzie uczestnicy 
mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami prowadzenia agrotu-
rystyki. W 2012 r. w świetlicy parafialnej „Przystań” Zespół Ludowy 

Jaworzanki, w którym jest 
wielu członków SRdW, za-
prezentował przed kame-
rami TVP Kielce obrzęd 
pt. „Zapusty”. Trwająca 20 
minut inscenizacja składa-
ła się ze scenek obrazują-
cych dawne zwyczaje wsi 
z okolic Zagnańska.

Wspólnie z Ochotniczą 
Strażą Pożarną Zagnańsk 
i parafią pw. św. Rozalii 
i św. Marcina w Zagnań-
sku Stowarzyszenie zor-
ganizowało trzy festyny 
rodzinne. Głównym ich 
celem było propagowanie 
wartości rodzinnych oraz 
honorowego krwiodaw-

stwa pod hasłem „Krew darem życia”. Tylko podczas jednego festy-
nu ponad 50 osób oddało ponad 16 litrów krwi. Główne uroczystości 
festynu odbyły się na placu obok kościoła w Zachełmiu. 

W 2012 r. Stowarzyszenie zrealizowało „Wesele świętokrzy-
skie – obrzędy ludowe w gminie Zagnańsk”. Projekt adresowany 
był do mieszkańców gminy, którzy interesują się zwyczajami ludo-
wymi. W ramach projektu organizowane były warsztaty z tradycji 
ludowych, w zakresie których uwzględniono m.in.: zajęcia z gwary 
ludowej, z tańców ludowych i przyśpiewek wiejskich, naukę ręcz-
nego przędzenia na wrzecionie, robótki ręczne według regionalnych 
wzorów, przygotowanie regionalnych potraw. Efektem końcowym 
było nagranie przez TVP Kielce 20-minutowego filmu pokazujące-
go widowisko obrzędowe pt. „Wesele świętokrzyskie” we wnętrzach 
budynków gospodarskich w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. 

Ponadto na podstawie umowy podpisanej przez kierownictwo 
Stowarzyszenia ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego 
jako instytucją pośredniczącą w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego PO KL zorganizowane zostało szkolenie pn.: „Podsta-
wy aranżacji i pielęgnacji ogrodów”. Wzięły w nim udział osoby bez-
robotne z gminy. Przedsięwzięcie składało się z części teoretycznej 
i praktycznej. Kursanci brali udział w szkoleniu, w czasie którego 
zapoznali się m.in. z podstawami zakładania ogrodów i pielęgnacji 
roślin ogrodowych i balkonowych, a także z wykonywaniem aranża-
cji kwiatowych na balkonach, w ogrodach i wnętrzach. Podczas wy-
jazdu studyjnego do Młodzaw otrzymali certyfikaty potwierdzające 
zdobyte umiejętności. 

Andrzej Piskulak 
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Spotkanie opłatkowe zorganizowane po raz pierwszy 21 grudnia 
2012 r. zainaugurowało działalność nowo powstałego w Zachełmiu Sto-
warzyszenia „W Krainie Tetrapoda”. Odbyło się ono w dawnym budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Zachełmiu, który stał się jego siedzibą. 

Na wigilię licznie przybyli seniorzy z Zachełmia i Lekomina. Nie zabra-
kło tradycyjnej kuchni pachnącej grzybami i kapustą, świątecznych życzeń 
i wesołych kolęd, które rozbrzmiewały dzięki grupie harcerzy z Zachełmia 
i Kielc. Zaproszeni goście z sentymentem wspominali czasy, gdy w tym bu-
dynku uczyły się ich dzieci i wnuki. 

Mimo licznych obowiązków zaproszenie przyjęli starosta kielecki Zdzi-
sław Wrzałka oraz wójt Szczepan Skorupski. Swoją obecnością uświetnili 
wigilię również wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Renata Janik, ks. prof. 
Julisław Łukomski, radni –Agnieszka Gębska, Grażyna Wawszczak i Tomasz 
Dąbrowski. Wszyscy goście złożyli sobie życzenia i przy blasku świec wspól-
nym kolędowaniem przywołali świąteczny nastrój.

Prezes Stowarzyszenia i jednocześnie sołtys Zachełmia Renata Salwa 
podziękowała wszystkim gościom za przybycie i wyraziła nadzieję, że jest to 
pierwsze z wielu tego typu spotkań, które dzięki zaangażowaniu i wsparciu 
mieszkańców będą mogły mieć miejsce w przyszłości. Seniorzy otrzymali pa-
miątkowe zdjęcia i drobne prezenty. 

Stowarzyszenie „W Krainie Tetrapoda” utworzone zostało w listopadzie 
ubiegłego roku. Inicjatorką jego powstania była sołtys Zachełmia Renata Sal-
wa, która zabiega o utworzenie stowarzyszenia mieszkańców. Nowa organiza-
cja ma dać drugie życie szkole, tworząc w niej ośrodek życia społecznego i kul-
turowego Zachełmia i okolicznych wiosek. Nazwę wybrali sami mieszkańcy, 
przywołując skojarzenie z dewońskim kręgowcem, którego ślady nie tak dawno 
rozsławiły Zachełmie i gminę. 

stowarzyszenie „W Krainie tetrapoda”
Głównym celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz integracji mieszkań-

ców. Jego członkowie szczególnie chcą poświęcić czas środowisku seniorów, 
a także działalności edukacyjno-wychowawczej dzieci i młodzieży z rejonów 
wiejskich. Organizacja uzyskała wsparcie miejscowych władz i wielu ludzi 
dobrej woli, którzy widzą przyszłość w działalności społecznej. 

Planowane jest stworzenie klubu seniora, świetlicy środowiskowej, or-
ganizowanie spotkań, imprez artystycznych, warsztatów i wykładów dla do-
rosłych oraz zabaw dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Stowarzy-
szenie zamierza starać się o środki na utworzenie przedszkola i inne szeroko 
zakrojone projekty edukacyjne, ekologiczne i sportowe.

Zarząd Stowarzyszenia tworzą pozytywnie nastawione do życia osoby: pre-
zes Renata Salwa, zastępca prezesa Iwona Zarzycka, skarbnik Małgorzata Jabłoń-
ska-Waszak, sekretarz Magdalena Kopeć i członek Monika Garycka-Kowalczyk. 

Magdalena Kopeć

Andrzej Piskulak: Co skłoniło Pana do kandydowania w kolejnej ka-
dencji na radnego w naszej gminie?

Stefan Grudzień: Specyfika pracy w zawodzie nauczyciela, predyspozycje 
interpersonalne i społeczne a w szczególności otwartość na problemy innych lu-
dzi skłoniły mnie do kandydowania na radnego. Nieprzerwanie funkcję radnego 
w Radzie Gminy z ramienia mieszkańców sołectwa Zagnańsk 
pełnię czwartą kadencję. Chęć reprezentowania społeczności 
lokalnej oraz środowiska oświatowego i rozwiązywania ich 
problemów na forum Rady Gminy to zasadnicze motywy kan-
dydowania na radnego. Funkcja radnego to wielki zaszczyt, ale 
jednocześnie i wielki obowiązek wobec mieszkańców.

A.P.: Zauważalna jest Pana aktywność podczas sesji 
Rady Gminy, jeśli chodzi o interpelowanie w wielu trudnych 
sprawach i problemach w naszej gminie. Na jakie problemy 
w okręgu wyborczym są nakierowane Pana działania?

S.G.: Zdobyte doświadczenie w działalności samorządo-
wej w istotny sposób wpływa na moją aktywność podczas sesji 
Rady Gminy. Składane przeze mnie wnioski wynikają z ak-
tualnych potrzeb i problemów naszych mieszkańców. Bardzo 
ważnym obszarem działania Rady Gminy jest tworzenie prawa 
lokalnego, które ma olbrzymi wpływ na życie mieszkańców 
i rozwój gminy. Położenie naszej gminy w strefie podmiejskiej 
Kielc ma pozytywne i negatywne strony. Za priorytet w dzia-
łaniach Rady Gminy w 2013 i 2014 r. uważam sfinalizowanie 
wielkiego programu kanalizacji naszej gminy w ramach Kom-
pleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej, 
współfinansowanego z Funduszu Spójności Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Kontynuowa-
nie działań w zakresie podniesienia atrakcyjności turystycznej 
naszej gminy to kolejny ważny element w działalności samo-
rządu. Kwestia poprawy bezpieczeństwa jest również istotną 
sprawą dla naszych mieszkańców. Poruszone przeze mnie spra-
wy wymagają szeregu nowych inwestycji w całej gminie. Również w sołectwie 
Zagnańsk jest jeszcze wiele do zrobienia. Corocznie wspólnie z radną Grażyną 
Wawszczak i przewodniczącym Rady Sołeckiej Waldemarem Wiechem składa-
my wnioski do budżetu na kolejny rok. Wnioski na 2013 r. dotyczyły inwestycji 
drogowych, w tym budowy ulicy Zacisze, zmiany nawierzchni ul. Borek, bu-
dowy chodnika przy ulicach Przemysłowej, Słonecznej 2 i Wrzosowej. Kolejne 
wnioski dotyczyły rozwiązania problemu wodno-kanalizacyjnego przy ul. Prze-
mysłowej oraz podtopień posesji przy ul. Turystycznej.

A.P.: Które problemy udało się rozwiązać?
S.G.: Mija połowa obecnej kadencji. Bardzo ważnym jest fakt ciągłości 

realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w Zagnańsku w poprzedniej 
kadencji Rady Gminy. Mam na myśli dokończenie budowy pięknego wie-
lofunkcyjnego budynku przedszkola, dzięki któremu ponad 100 dzieci ma 
zapewnioną profesjonalną opiekę i edukację. Istotna jest realizacja zadania 

rewitalizacji Zagnańska w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu 
Województwa Świętokrzyskiego. Sfinalizowanie tego projektu w znacznym 
stopniu przyczyni się do zmiany wizerunku centrum przestrzeni Zagnańska 
w sferze: infrastruktury drogowej (ul. Spacerowa, Słoneczna i Kielecka), es-
tetyki (nowe nasadzenia wzdłuż ulic i nowy skwer przy zbiegu ulic Tury-

stycznej i Spacerowej), funkcjonalności (parkingi przed UG, 
bankiem i GS), bezpieczeństwa (monitoring) oraz przekształ-
cenia terenu przy ul. Kieleckiej na potrzeby rekreacyjno-spor-
towe. Cieszy nowe zadanie w budżecie na 2013 r. dotyczące 
modernizacji chodnika przy ul. Wrzosowej. Niepokojącym 
jest fakt braku zapisu w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
na kolejne lata wielu składanych przez nas wniosków.

Po wielu latach współrządzenia gminą, jak się Pan 
czuje w roli opozycjonisty?

Demokracja rządzi się swoimi prawami. Na wyniki wybo-
rów wójta i do Rady Gminy nie można się obrażać. Bez względu 
na to czy jestem w koalicji, czy opozycji moja rola jako radnego 
nie ulega zmianie. Moja rolą nie jest uprawianie polityki a słu-
żenie i pomoc mieszkańcom , którzy obdarzyli mnie olbrzymim 
kredytem zaufania. W sytuacjach, gdy mam odmienne zdanie 
na dany temat wygłaszam to publicznie w trakcie dyskusji 
oraz poprzez głosowanie. W wielu kwestiach służących dobru 
mieszkańców gminy mamy podobne stanowiska.

A.P.:  Jak Pan ocenia reformę oświatową w gminie?
S.G.: Powtórzę słowa wypowiedziane przeze mnie na 

sesji Rady Gminy, podczas której podejmowano ważne de-
cyzje dotyczące gminnej oświaty. Decyzji o likwidacji szkoły 
nie można oceniać pozytywnie, szczególnie w przypadku, 
gdy chodzi o szkołę funkcjonującą w środowisku wiejskim. 
Placówka oświatowa często jest jedynym ośrodkiem kulturo-
twórczym na wsi. Biorąc jednak pod uwagę sytuację demo-
graficzną i zbyt niską subwencję oświatową, decyzje podjęte 

przez Radę Gminy odnośnie likwidacji trzech małych szkół w naszej gmi-
nie były uzasadnione. Za pośrednictwem lokalnej gazety dziękuję wójtowi 
Szczepanowi Skorupskiemu za pomoc w zatrudnieniu pracowników z likwi-
dowanych placówek oświatowych. W wyniku podjętych decyzji obecna sieć 
placówek oświatowych w naszej gminie powinna być docelowa. W kwestii 
przekazywania szkół i przedszkoli innym podmiotom prowadzącym (funda-
cjom, stowarzyszeniom, itp.) reprezentuję odmienne stanowisko, uważam, że 
jednym z podstawowych zadań naszego państwa, w tym samorządu gminne-
go, jest obowiązek prowadzenia oświaty. Różnorodna oferta zajęć edukacyj-
nych i sportowych jest gwarancją prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.  
Wysoki poziom nauczania w naszych szkołach potwierdzają osiągane przez 
uczniów wyniki na egzaminach zewnętrznych. Na szczeblu wojewódzkim 
i powiatowym szkoły nasze plasują się na wysokich pozycjach. 

A.P.: Dziękuję za rozmowę.

Trybuna radnego

Funkcja radnego to wielki zaszczyt i obowiązek…
(Ze Stefanem Grudniem, wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Zagnańsku rozmawia Andrzej Piskulak)



13

Luty 2013

Każda gmina posiada mienie komunalne, które stanowią rzeczowe 
składniki majątku trwałego, w tym nieruchomości stanowiące gminny za-
sób. Mienie jest zasadniczym elementem i wyznacznikiem pozycji gminy. 
Od posiadanego przez gminę mienia w dużej mierze zależy jej samodziel-
ność. Do zasobu nabywane są nieruchomości na podstawie określonych 
tytułów prawnych. Poniżej przedstawiamy regulowanie stanu prawnego 
nieruchomości, jak również działania związane z obrotem nieruchomościa-
mi gminy Zagnańsk, jakie zostały podjęte w ciągu ostatnich dwóch lat, to 
jest w czasie trwania obecnej kadencji wójta i Rady Gminy.

Komunalizacja gruntów objęła obszar o ogólnej powierzchni 9,3816 ha. 
Komunalizacją objęte zostały grunty:

• po byłej kolejce wąskotorowej przebiegającej w obrębie sołectw Grusz-
ka, Chrusty, Zachełmie, Zagnańsk i Kaniów, które w obecnym miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk zostały przeznaczo-
ne pod drogi publiczne,

• pod drogami na Osiedlu Wrzosy w Zagnańsku w miejscowości Tumlin-
Zacisze, 

• pod Oczyszczalnią Ścieków w Bartkowie,
• pod Zakładem Uzdatniania Wody w Zagnańsku. 
Wartość przejętego w drodze komunalizacji na własność Gminy Zagnańsk 

gruntu w tym okresie wynosi 2 659 526,00 zł.
Wójt złożył do wojewody świętokrzyskiego kolejne wnioski o przekazanie 

w drodze komunalizacji 4 nieruchomości, położonych w miejscowościach: Jasiów 
(teren ujęcia wody), Kaniów (droga gminna), Samsonów (drogi gminne), Zagnańsk 
(teren ujęcia wody) o łącznej powierzchni 4,2262 ha i wartości 1 457 530,00 zł.

Za mienie gminne uznana została nieruchomość położona w obrębie Jasio-
wa, działka oznaczona numerem 170 o powierzchni 0,7100 ha tzw. „kowalka”. 
Przygotowana została ona do komunalizacji. Zakończone zostało toczące się od 
ponad 10 lat postępowanie w sprawie przejęcia od Syndyka Masy Upadłości Kie-
leckich Zakładów Mebli terenu o newralgicznym znaczeniu, położonego w cen-
trum Samsonowa o powierzchni 0,8428 ha i wartości około 700 000,00 zł.

Nabyty został w drodze darowizny – staraniem wójta gminy – grunt o ogól-
nej powierzchni 0,3776 ha i wartości 91 726,25 zł, w tym: 

• od Skarbu Państwa grunt o powierzchni ogólnej 0,3686 ha i wartości 
91 220,00 zł; w jego skład wchodzi część terenu zajętego pod obiekty byłej 
szkoły podstawowej w Belnie, grunt pod zabytkową kapliczką Świętego Nepo-
mucena w Samsonowie i drogę dojazdową do tego obiektu oraz w miejscowo-
ści Gruszka z przeznaczeniem na wybudowanie świetlicy i placu zabaw;

• od osób fizycznych grunt o powierzchni ogólnej 0,0090 ha i wartości 
506,25 zł pod poszerzenie drogi w miejscowości Tumlin-Zacisze.

Gmina nabyła w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu gminy udział ½ 
w nieruchomości położnej w obrębie geodezyjnym Kołomań, o powierzchni 
1,2000 ha o wartości określonym na kwotę 53 209,50 zł.

Przejęcia z mocy prawa na własność gminy gruntów pod drogi gminne, 
które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przezna-
czone pod drogi publiczne gminne, a ich podział nastąpił na wniosek właścicie-
la. W wyniku powyższych działań gmina przejęła na własność 16 działek ewi-
dencyjnych o łącznej powierzchni 0,2064 ha. W czasie trwania kadencji zostały 
wypłacone odszkodowania za przejęty grunt oraz przejęty jeszcze w ubiegłych 
latach w kwocie 187 550,00 zł.

Nabyte zostały grunty z przeznaczeniem do zamiany na teren pod realizację 
inwestycji o prestiżowym znaczeniu dla gminy tj. budowę bazy turystycznej, 
tzw. Centrum Edukacyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika przyrody 
dębu Bartka, Kompleksu Sportowego przy Zespole Szkoły Podstawowej nr 2, 
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku.

W celu realizacji tak kluczowego dla gminy zadania do posiadanych w za-
sobie gminy gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Długojów o po-
wierzchni 28,9000 ha, które zostały przyjęte przez Lasy Państwowe do zamia-
ny, gmina sukcesywnie nabywa grunty, które spełniają warunki określone przez 
Nadleśnictwo Zagnańsk. W tej kadencji staraniem wójta nabyto dwie nieru-
chomości leśne położone w obrębach Samsonów i Umer o łącznej powierzchni 
3,6000 ha, wydatkując na ten cel 299 100,00 zł.

Ponadto do zasobu gruntów gminy Zagnańsk nabyto za cenę 125 349,40 zł 
dwie działki ewidencyjne położone w obrębach Gruszka i Zachełmie z przezna-
czeniem pod realizację inwestycji drogowych. Powierzchnia nabytych gruntów 
wynosi 0,8066 ha. Transakcje zbycia nieruchomości gminnych były zawierane po 
przeprowadzonych przetargach ustnych nieograniczonych lub w trybie bezprze-
targowym w myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W drodze 
przetargu zbyto 6 nieruchomości składających się z 8 działek ewidencyjnych poło-
żonych w miejscowościach Zagnańsk i Zachełmie o łącznej powierzchni 0,8800 ha. 
Dochód ze sprzedaży nieruchomości w formie przetargów to kwota 579 529,12 zł.

W drodze bezprzetargowej zbyto 4 nieruchomości niezabudowane o łącznej 
powierzchni 0,0790 ha położone na terenach zalewowych w miejscowościach 
Kaniów i Samsonów z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodaro-
wania nieruchomości przyległych. Dochód ze sprzedaży tych nieruchomości 
wyniósł 13 133,28 zł.

Również w drodze bezprzetargowej została zbyta położona w miejscowo-
ści Szałas nieruchomość o powierzchni 0,1585 ha zabudowana budynkiem jed-
norodzinnym, w którym wyodrębniono 4 lokale mieszkalne. Dochód ze sprze-
daży tej nieruchomości wyniósł 137 543,40 zł. 

W Sądzie Rejonowym w Kielcach gmina złożyła ponad 200 wniosków 
o wprowadzenie zmian w księgach wieczystych polegających na aktualizacji lub 
dokonaniu wpisów prawa własności gminy do pozyskanych działek. Na realiza-
cję złożonych wniosków wydatkowano z budżetu gminy kwotę 45 000,00 zł.

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

Gospodarowanie nieruchomościami w gminie
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Gmina Zagnańsk rozpoczęła budowę przy-
łączy kanalizacji sanitarnej w Kajetanowie Dol-
nym. Zadanie zostanie zrealizowane przy udziale 
środków finansowych pozyskanych z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, budżetu Gminy Zagnańsk oraz mieszkań-
ców. W ramach zawartej umowy zostaną podłączone do wybudo-
wanej w ubiegłym roku sieci kanalizacyjnej 54 budynki.

Całkowity koszt zadania wyniesie 446 047,15 zł. Inwestycja uzy-
skała dofinansowanie o wartości 45 proc. kosztów kwalifikowanych. 
Jednak ostateczna kwota dotacji będzie określona po zakończeniu za-
dania. Głównym celem budowy przyłączy kanalizacyjnych jest upo-
rządkowanie gospodarki ściekowej z terenu poszczególnych posesji. 
Stworzy to mieszkańcom możliwość pełnego korzystania z urządzeń 
sanitarnych w gospodarstwach domowych oraz zapobieganiu zanie-
czyszczenia środowiska spowodowanego ewentualnymi wyciekami 
z nieszczelnych zbiorników na ścieki. Katarzyna Sidło

nowe przyłącza  
kanalizacji sanitarnej

 Wójt gminy Zagnańsk uprzejmie informuje, że w siedzibie 
tutejszego Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń został wywieszony 
wykaz informujący o przeznaczeniu do wynajmu nieruchomości 
oznaczonej nr 1233/19 o pow. 6 m2 stanowiącej własność Gmi-
ny Zagnańsk, położonej w obrębie geodezyjnym Samsonów, gm. 
Zagnańsk na okres do lat trzech. Wykaz podaje się do publicz-
nej wiadomości na okres 21, dni licząc od daty wywieszenia 
wykazu tj. od 7 lutego 2013 roku do 28 lutego 2013 roku.

W związku ze zmianą zasad finansowania Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka, wójt gminy podjął starania 
o zwiększenie dofinansowania z 85 proc. do 100 proc. kosztów 
realizowanego przez gminę projektu pn. „Przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk”. Projekt 
jest realizowany w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi Priorytetowej 8 Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu grupie 35 
gospodarstw domowych przez okres bezpośredniego wdrożenia pro-
jektu, oraz 5 lat po jego zakończeniu (zgodnie z wytycznymi w spra-
wie zachowania trwałości projektu).

Gmina rozpoczęła postępowanie przetargowe dotyczące wy-
łonienia wykonawcy projektu obejmującego: dostarczenie sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie instala-
cji internetowej jak również serwis i modernizację sprzętu dla Be-
neficjentów oraz Lokalnego Punktu Społeczeństwa Informacyjnego 
(LPSI) w okresie trwania projektu.

Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Gminy Zagnańsk w zakładce Przetargi.

Andrzej Piskulak

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
mieszkańców gminy Zagnańsk

Selektywna zbiórka odpadów to zbiórka i gromadzenie odpadów 
w oddzielnych, wyraźnie oznakowanych workach, prowadząca do wyse-
lekcjonowania surowców wtórnych w miejscu ich powstania. Do selek-
tywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących 
ujednoliconych kolorach.

BIAŁY na szkło bezbarwne
Wrzucamy: bezbarwne butelki i słoiki, pojemniki szklane 
i flakony.
Nie wrzucamy: butelek i słoików ze szkła nawet lekko bar-
wionego, porcelany, ceramiki, luster, szkła okiennego, szyb 
samochodowych, szkła zbrojonego i żaroodpornego, żarówek 

i lamp neonowych.
WAŻNE! Przed wrzuceniem odpadów szklanych, należy zadbać, aby: 
szkło  umyć,  rozdzielić  kolorowe  od  bezbarwnego  i  wrzucać  osobno; 

opróżnić opakowanie szklane oraz usunąć zakrętki, kapsle, korki i inne części 
niewykonane ze szkła; zerwać papierowe etykiety.

RÓŻOWY na szkło kolorowe
Wrzucamy: butelki i słoiki ze szkła barwionego.
Nie wrzucamy: szkła bezbarwnego, porcelany, ceramiki, lu-
ster, szkła okiennego, szyb samochodowych, szkła zbrojone-
go i żaroodpornego, żarówek i lamp neonowych.
WAŻNE! Przed wrzuceniem odpadów szklanych, należy zadbać, aby: 

szkło  umyć,  rozdzielić  kolorowe  od  bezbarwnego  i  wrzucać  osobno; 
opróżnić opakowanie szklane oraz usunąć zakrętki, kapsle, korki i inne części 
nie wykonane ze szkła; zerwać papierowe etykiety.

ŻÓŁTY na tworzywa sztuczne
Wrzucamy: plastikowe butelki typu PET, plastikowe opa-
kowania po środkach czystości (np. po środkach myjących), 
folie opakowaniowe, plastikowe koszyczki po owocach. 
Nie wrzucamy: pojemników po olejach silnikowych, karto-
nów po sokach czy mleku, opakowań po farbach, styropianu, 

sprzętu gospodarstwa domowego, tworzyw sztucznych nieprzeznaczonych na 
opakowania.

WAŻNE! Przed wrzuceniem odpadów z  tworzyw sztucznych, należy za-
dbać, aby: 

opakowania umyć, opróżnić ich zawartość oraz zdjąć etykiety papierowe 
i inne części (np. nakrętki), które nie są wykonane z tworzyw sztucznych.

ZIELONY – z przeznaczeniem na odpady ulegające bio-
degradacji
Wrzucamy: odpady z terenów zieleni np. trawę, liście oraz 
odpady spożywcze i kuchenne: obierki warzyw i owoców, 
skorupki z jajek, łupiny orzechów, resztki produktów mlecz-

nych, fusy po kawie, herbacie, stary chleb, zwiędłe kwiaty cięte i donicz-
kowe.

Nie wrzucamy: zepsutej żywności, mięsa, kości, bardzo tłustych resztek 
jedzenia, odchodów zwierzęcych, popiołu z kominka lub pieca, papierosów, 
plastików, folii, metali. 

NIEBIESKI na makulaturę i tekstylia 
Wrzucamy: gazety, kolorowe czasopisma, zeszyty, książki, 
zapisane i zadrukowane kartki papieru biurowego, torebki 
i pudełka papierowe, kartony oraz wszelką odzież. 
Nie wrzucamy: opakowań wielomateriałowych, tzn. karto-
nów po mleku, sokach i napojach, kalki, papieru przebitko-

wego, tapet, zatłuszczonego, powlekanego folią papieru.
WAŻNE! Przed wrzuceniem makulatury należy zadbać, aby usunąć czę-

ści, które nie są z papieru.

ODPADY NIEBEZPIECZNE:
Osobno składowane powinny być odpady niebezpieczne np.: baterie, 

akumulatory, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, żarówki, świetlówki puszki po farbie. Odpady te oddajemy do Gminnego 
Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych. 

Informacje o miejscu i godzinach otwarcia Gminnego Punktu Zbiór-
ki Odpadów Problematycznych zostaną podane do publicznej wiadomo-
ści.

Urząd Gminy w Zagnańsku uprzejmie informuje, że zostały dostarczone 
mieszkańcom naszej Gminy deklaracje, które będą podstawą do naliczania 
opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości za odbiór odpadów ko-
munalnych. 

Wszyscy mieszkańcy, którzy nie otrzymali deklaracji, mogą ją pobrać ze 
strony Urzędu Gminy w Zagnańsku: www.zagnansk.pl lub zgłosić się po nią 
osobiście do Urzędu Gminy (pokój nr 12 i 13).

Przed wejściem w życie ww. zmian, tj. przed 1 lipca 2013 r., Gmina poda 
do publicznej wiadomości harmonogram wywozu odpadów. Ich odbiór bę-
dzie następował nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.

Odbierane będą tylko odpady komunalne, czyli powstające w gospo-
darstwach domowych.

Przypominamy, że właściciel nieruchomości posiadający samodzielną 
umowę z firmą wywozową powinien złożyć wypowiedzenie tej umowy z od-
powiednim wyprzedzeniem ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

Cały czas monitorujemy stan prawny związany z nowelizacją ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

O wszelkich zmianach ustawy, które dotyczyć będą sytuacji naszych 
mieszkańców, będziemy informować na bieżąco na naszych łamach.

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski 

na czym polega selektywna zbiórka odpadów?
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Gminny informator kulturalno-sportowy

Ludowy Klub Sportowy Sparta Zagnańsk zajął piąte miejsce 
w Lidze Okręgowej Juniorów Starszych. Prezes Mirosław Janik 
ma nadzieję, że w nadchodzącym sezonie drużyna zajmie pierw-
sze miejsce i awansuje do Ligi Świętokrzyskiej.

Celem LKS Sparta jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród 
mieszkańców gminy oraz jej promocja w województwie świętokrzy-
skim. Klub propaguje aktywne formy spędzania czasu. Prowadzi 
szkolenie grup młodzieżowych przez cały rok. Bierze udział w roz-

Puchar Wójta Gminy Zagnańsk podczas halowego turnie-
ju piłki nożnej, który odbył się 26 stycznia br. w hali sportowej 
GOKSiR, wywalczyli zawodnicy z drugiej drużyny Skały Tumlin. 
Pierwszy raz w historii turnieju zdetronizowana została Lubrzan-
ka Kajetanów, która święciła triumfy nieprzerwanie od 2005 r. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Mateusz Zacharski 
z Lubrzanki II Kajetanów, najlepszym bramkarzem Grzegorz Sim-
kiewicz ze Skały II Tumlin, a najlepszym strzelcem Mateusz Koko-
sza ze Skały II Tumlin. 

W rozgrywkach udział wzięły kluby piłkarskie z gminy Za-
gnańsk: Samson Samsonów, Skała Tumlin oraz Lubrzanka Kajeta-
nów. Każdy z klubów do gry wystawił po dwie drużyny.

W meczu o trzeciej miejsce Samson Samsonów – Lubrzanka Ka-
jetanów w regulaminowym czasie był remis 3:3. W rzutach karnych 
lepszymi okazali się zawodnicy Samsonowa. 

Finał Skała II Tumlin – Lubrzanka II Kajetanów był popisem 
strzeleckim zawodników Skały, którzy skutecznie strzelili piłkę do 
siatki przeciwników, wygrywając 5:0 i zdobywając w ten sposób Pu-
char Wójta Gminy Zagnańsk.  Apis 

W nowo oddanym Domu 
Kultury w Jaworzu przy 
ul. Bursztynowej Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Zagnańsku 
zorganizował w ferie zimowe 
w dniach 14-19 i 21-26 stycz-
nia br. różnorodne zajęcia dla 
ok. 40 dzieci z całej gminy. 

Cieszyły się one dużym 
zainteresowaniem wśród 
najmłodszych, ale przede 
wszystkim wśród rodziców, 
którzy powierzyli dzieci 
w ręce instruktorów. Zajęcia 
dla uczniów w wieku 5-12 
lat odbywały się codziennie 
w godz. 11-16. Były to m.in.: 

sparta Zagnańsk myśli o Świętokrzyskiej Lidze 
grywkach ligowych w piłce nożnej i siatkowej przez cały rok. Jest też 
organizatorem imprez sportowych, meczów sparingowych, turniejów 
dla mieszkańców gminy Zagnańsk oraz obozów sportowych dla za-
wodników zrzeszonych w klubie. 

Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy, które przezna-
czone są na działalność klubu wydawane są głównie na dojazdy, na 
zawody, turnieje, niezbędny sprzęt sportowy, opłaty licencyjne, sę-
dziowskie, itp.

W sekcji piłki siatkowej występują dwie drużyny: seniorska, 
grająca w III lidze oraz młodzików, grająca w świętokrzyskiej Lidze 
Młodzików. Sekcja piłki siatkowej rozlicza się osobno, występująca 
także pod nazwą Sparta Zagnańsk. LKS Sparta Zagnańsk utworzony 
został w 1950 r. Zawodnicy grają w barwach zielono-żółtych. Boisko 
w lesie przy ul. Turystycznej ma wymiary 95x58 m.

Zarząd tworzą: prezes Mirosław Janik (odpowiedzialny z sekcję 
piłki nożnej), wiceprezes Cezary Bracha (odpowiedzialny za sekcję 
piłki siatkowej), skarbnik Grzegorz Okła i członek Mateusz Wrona. 
W skład drużyny piłkarskiej wchodzą: trener – Sławomir Wojtasiński, 
zawodnicy – Daniel Liwocha, Piotr Stodulski, Adrian Tomczyk, Paweł 
Kołda, Karol Kołda, Piotr Kopeć, Kacper Nawara, Piotr Wierzbicki, 
Marcin Kmieć, Robert Zimnicki, Seweryn Latkowski, Piotr Borow-
ski, Tomasz Radek, Adrian Makuch, Mateusz Sobierajski, Sebastian 
Chaba, Krystian Zimnicki. Apis

Zimowe ferie w nowo oddanym DK Jaworze
zabawy na świeżym powie-
trzu, seanse filmowe, warsz-
taty plastyczne, gry plan-
szowe, zabawy integracyjne 
przy muzyce, playstation, 
gry w piłkarzyki i cymberga-
ja, lekcje muzyki, itp. 

Na zakończenie ferii wójt 
Szczepan Skorupski wręczył 
nagrody kilkunastu najak-
tywniejszym dzieciom, któ-
re brały udział w turniejach 
sportowych, m.in. w grze 
w cymbergaja i piłkarzyki 
oraz w skokach na skakance. 
Imprezę zwieńczyła wspólna 
zabawa taneczna i ognisko. 
 Apis 

skała tumlin zdobyła Puchar Wójta Gminy Zagnańsk



Wystawa pt. „Między nadzieją a zwątpieniem”
w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Wójt Szczepan Skorupski dofinansował wystawę eks-
ponatów z POWSTANIA STYCZNIOWEGO z 1863 r. pt. 
„Między nadzieją a zwątpieniem”. Organizatorzy uroczysto-
ści dziękując wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu za dofi-
nansowanie wystawy, informują, że uczniowie ze wszystkich 
szkół gminy Zagnańsk będą mogli zobaczyć tę wyjątkową, 
edukacyjną wystawę bezpłatnie. Będzie ona dostępna do 
16 czerwca  br. Zaprezentowane poniżej fotografie wybra-
nych eksponatów udostępniła kierownik Pałacyku Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku Agnieszka Kowalska-Lasek.
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