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październik 2014trybuna radnych

Dzięki staraniom sołtysa, radnego gminy 
Zagnańsk, Krzysztofa Gębskiego, w ramach 
funduszu sołeckiego Kołomań, wybudowano 
trzy nowe wiaty przystankowe.

Z opinii uzyskanych od mieszkańców Koło-
mani wynika, że inwestycja ta w znaczący sposób 

poprawiła komfort życia, zwłaszcza w perspekty-
wie nadchodzącego okresu jesienno-zimowego. 
Inwestycję wykonali pracownicy Referatu Go-
spodarczego i Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Gminy w Zagnańsku.

Apis

Nowe wiaty przystankowe w sołectwie Kołomań

Aneta Rutowicz, radna z sołectwa Samsonów w gmi-
nie Zagnańsk podsumowuje swoją czteroletnią ka-
dencję jako radna. Ocenia, że swój czas poświęcony 
gminie wykorzystała w stu procentach.

A.P.: Jak Pani ocenia swoją pracę w Radzie 
Gminy Zagnańsk?

A.R.: Czteroletnią kadencję chciałam wykorzy-
stać maksymalnie dla dobra mieszkańców i udało 
się to w stu procentach. Każdego roku realizowane 
były duże inwestycje na terenie sołectwa Samsonów. 
Wystarczy sobie przypomnieć, jak wyglądało sołe-
ctwo cztery lata temu, a jak prezentuje się dziś. Wiele 

się zmieniło, to powód do mojej dumy i radości. 
I nie ukrywam, że o każdą inwestycję zabiegałam 
osobiście.

A.P.: Jakie inwestycje zostały zrealizowanie na te-
renie sołectwa Samsonów w tej kadencji?

A.R.: Pozwolę sobie wypunktować największe 
inwestycje: pierwszą była długo oczekiwana przez 
mieszkańców budowa chodnika w miejscowości 
Samsonów-Ciągłe, druga to przygotowanie projektu 
i realizacja budowy drogi w miejscowości Samso-
nów-Piechotne wraz z budową kładki, remontem 
mostu, budową chodnika i nową nawierzchnią 
drogi.

Kolejną inwestycją było rozpoczęcie budowy 
biblioteki gminnej na miejscu dawnej szkoły pod-
stawowej w Samsonowie. Kolejne działania to ter-
momodernizacja budynku po ośrodku zdrowia 
w Samsonowie i utworzenie tam Punktu Infor-
macji Turystycznej, a także wykonanie projektu 
budowlanego chodnika i drogi przy ul. Miodowej 
w Samsonowie. Szósta zrealizowana inwestycja 
to budowa sieci wodociągowej spinającej istnie-
jącą sieć wzdłuż Samsonwa-Podlesie, zaś siódma 
to wykonanie wjazdu na parking i sześciu miejsc 
parkingowych z kostki brukowej przy cmentarzu. 
Ósma inwestycja to rozbudowa kanalizacji na te-
renie sołectwa Samsonów.

A.P.: Wiem, że udzielała się Pani nie tylko przy 
dużych inwestycjach, ale zabiegała o te mniejsze.

A.R.: To prawda. Wiem, że dla moich mieszkań-
ców ważne są drogi, chodniki. Ale warto wspomnieć 

o tym, czego gołym okiem może nie widać, a co daje 
np. duże oszczędności dla portfela gminnego. Nie 
tak dawno udało się zamontować lampy energo–
oszczędne w miejscowości Samsonów-Ciągłe, wy-
kopać rowy odwaniające cmentarz. Wybudowano 
odcinek nawierzchni drogowej w Samsonowie-
-Komornikach. Najmłodszych ucieszył fakt, że wy-
posażyliśmy w sprzęt sportowy świetlicę działającą 
przy kościele i utworzyliśmy kolejną w Samsono-
wie, tzw. Staszicówkę, podlegającej pod GOKiSR 
w Zagnańsku. Ważne jest również wykonanie dróg 
dojazdowych z kostki brukowej do bazy gminnej. 
Ta ostatnia inwestycja była realizowana przy współ-
udziale finansowym Panów Z. Mroza i R. Linka.

A.P.: Na jakich inwestycjach Pani się aktualnie 
koncentruje?

A.R.: Obecnie moim oczkiem w głowie jest 
przebudowa drogi powiatowej Samsonów-Ciągłe 
– Szałas. Źródłem finansowania tej inwestycji będą 
środki własne gminy Zagnańsk, środki powiatu 
oraz dotacje z budżetu państwa. Inwestycja ta, tzw. 
schetynówka, będzie realizowana w 2015 roku. 
Skupiam się też na budowie drogi i chodnika przy 
ul. Miodowej w Samsonowie.

Serdecznie dziękuję za dotychczasową współ-
pracę Pani Poseł na Sejm Renacie Janik, Wójtowi 
Gminy Zagnańsk Szczepanowi Skorupskiemu, Pani 
Sołtys Honoracie Durlik, Pani Przewodniczącej 
Rady Sołeckiej Marcie Polak, całej Radzie Sołeckiej 
oraz Mieszkańcom Sołectwa Samsonów.

Rozmawiał AP

Kadencja wykorzystana w stu procentach

Dobiega końca druga kadencja mojej obecno-
ści w Radzie Gminy Zagnańsk. Dzięki Państwa 
głosom miałem zaszczyt pracować w Radzie 
Gminy, reprezentując Jaworze, Chrusty i Siod-
ła. Był to okres niezwykle ważny dla rozwoju 
naszej gminy.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z innymi 
radnymi oraz Wójtem Szczepanem Skorupskim, 
pomimo bardzo trudnego budżetu zaplanawano 
i wykonano rekordową liczbę inwestycji. Pod-
kreślę tylko, że w samym 2014 roku wartość 
inwestycji na terenie całej gminy Zagnańsk 
wynosi przeszło 53 mln zł.

W moim okręgu przy bardzo dużym udziale 
sołtysów z sołectwa Jaworze/Siodła – Jana Ol-

szewskiego i sołectwa Chrusty – Andrzeja Stańca 
przez ostatnią kadencję zostały zrealizowane lub 
są w trakcie realizacji następujące zadania:
 w miejscowości Jaworze
• budowa świetlicy środowiskowej
• budowa kanalizacji I etap i II etap,
• budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i od-

cinka wodociągu do świetlicy,
• budowa boiska;
 w miejscowości Siodła
• budowa kanalizacji I etap i II etap,
• budowa drogi na łączniku Siodła-Jaworze,
• projekt chodnika;
 w miejscowości Chrusty
• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 – bu-

dowa chodnika, nałożenie nowej nakładki 
asfaltowe i budowa zatok autobusowych na od-
cinku Chrust do skrzyżowania ze Ścięgnami,

• rozbudowa i remont strażnicy OSP,
• budowa wodociągu na os. Chrusty,
• budowa altany wraz z infrastrukturą na placu 

zabaw z funduszu sołeckiego.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy 

interesowali się działaniami Rady, którzy 
zechcieli mi podpowiadać rozwiązania do-
bre dla Jaworzy, Siodeł i Chrustów, dobre 
dla całej gminy, którzy komentowali cie-
pło, a czasem cierpko moje poczynania. 
Zachęcam do dalszej współpracy. Kończę 
kadencję z przekonaniem, że dobrze wy-
korzystaliśmy te cztery lata.

Artur Kudzia

Inwestycje ważne dla społeczeństwa
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inwestycje

W gminie Zagnańsk trwają i większości 
są na ukończenie ważne dla mieszkańców 
inwestycje. Mają one na celu poprawienie 
estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeń-
stwa i komfortu ludzi zamieszkujących 
poszczególne sołectwa. Należy podkreślić, 
że były one długo oczekiwane przez spo-
łeczeństwo.

1. Oczko wodne w Zagnańsku
Na ukończeniu są prace modernizacyjne 

oczka wodnego w Zagnańsku. W ramach 
prac uporządkowano teren, umocniono skarpy narzutem kamiennym. 
Wykonano ciągi piesze z piaskowca oraz zamontowano ławeczki. Na terenie 
oczka zamontowano również tablice informacyjne.

2. Boiska w Szałasie i Jaworzu
W trakcie realizacji jest budowa boisk w sołectwie Szałas oraz Jaworze. 

W Szałasie powstaje boisko do piłki siatkowej z nawierzchnią sztuczną. 
Natomiast w Jaworzu zostanie zmodernizowane istniejące boisko z na-
wierzchnią z naturalnej trawy, które znajduje się za świetlicą środowiskową. 
Obiekty zostaną ogrodzone.

3. Kanalizacja sanitarna do Belna
Na ukończeniu jest budowa kanału głównego kanalizacji sanitarnej, 

który połączy istniejącą infrastrukturę w osiedlu Wrzosy z nowo budowaną 
przez Wodociągi Kieleckie w Belnie.

4. Droga od Bartkowa do ul. Kieleckiej

Pomimo trudnych warunków atmosferycznych (opadów deszczu) 
prace postępują zgodnie z harmonogramem. Wykonano chodnik, parking 
z kostki brukowej. Obecnie trwa montaż oświetlenia. Wykonano również 
warstwy wyrównawcze z asfaltu oraz nową zatokę autobusową.

5. Siedziba Biblioteki Gminnej w Samsonowie
W Samsonowie trwają prace przy modernizacji budynku dawnej szkoły 

z przeznaczeniem pod nową siedzibę Biblioteki Gminnej. Obecnie prowa-
dzone są roboty rozbiórkowe oraz przygotowawcze. Według informacji, 
którą przekazał wykonawca, większość prac budowlano-montażowych 
przewidziana jest do wykonania w okresie IV kwartału 2014 r. Natomiast 
w okresie zimowym będą wykonywane prace wewnątrz budynku.

6. Most w Kaniowie

W Kaniowie trwa przebudowa mostu. W ramach prac wykonano więk-
szość robót konstrukcyjnych, w tym płytę betonową. Po realizacji inwestycji 
zostaną wzmocnione parametry konstrukcyjne. Jezdnia zostanie posze-
rzona, co umożliwi wymijanie dwóch pojazdów jednocześnie.

7. Droga 750 w Chrustach

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonany nowy odcinek drogi 
od przejazdu kolejowego w Chrustach, do włączenia do nowo wybudo-
wanej drogi do kościoła w Zachełmiu. Wybudowany zostanie chodnik 
dla pieszych a w jego obrębie zostaną zainstalowane bariery ochronne. 
Obecnie na ukończeniu są zatoki autobusowe. Oczekiwana przez miesz-
kańców inwestycja ma szczególne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa 
w tym rejonie.

8. Chodnik z Gruszki do Kajetanowa
Zakończona została budowa chodnika od Gruszki do szkoły w Kaje-

tanowie. Współpraca z GDDKiA umożliwiła naprawę błędu, jakim było 
niewykonanie tego zadania w trakcie realizacji węzła komunikacyjnego 
wraz z kładką, tak ważnego dla bezpieczeństwa przede wszystkim dzieci.

9. Kanalizacja sanitarna w gminie
Na terenie gminy Zagnańsk trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ra-

mach Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej. 
W ramach projektu sieć kanalizacji budowana jest w miejscowościach 
Kołomań, Umer, Tumlin-Dąbrówka, Tumlin-Zacisze, Tumlin-Osowa, 
Samsonów-Komorniki, Samsonów-Ciągłe, Samsonów-Piechotne, Kaniów, 
Belno, Zachełmie, Ścięgna, Jaworze, Siodła, Chrusty oraz Goleniawy. 
(Szerzej na ten temat piszemy na str. 5 w artykule pt. „Odebrane nowe 
odcinki kanalizacji w gminie”.)

10. Termomodernizacja budynku szkolnego w Tumlinie
Trwa termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej, Przed-

szkola i Gimnazjum im. J. Korczaka w Tumlinie. Inwestycja w znacznym 
stopniu usprawni system grzewczy w budynku szkolnym. Akutanie prowa-
dzone są odwierty pod pompy ciepła. Dodatkowo zainstalowane zostaną 
ogniwa fotowoltaiczne na dachu. Dzięki temu szkoła uzyska duże oszczęd-
ności. Między innymi usunięty zostanie piec centralnego ogrzewania, który 
od lat tam funkcjonował. Wykonana zostania nowa instalacja c.o. i c.w.o. w 
środku budynku. Będzie nowa kotłownia.  Gmina Zagnańsk w ten sposób 
promuje politykę stosowania ekologicznych rozwiązań wykorzystujących 
źródła odnawialne

Apis

Gminne inwestycje w trakcie realizacji
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Stworzenie ośrodka edukacyjnego przy dę-
bie Bartku, budowa i przebudowa istniejących 
zbiorników wodnych, budowa ścieżki rowerowej, 
termomodernizacja budynków użyteczności pub-
licznej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego 
– to tylko niektóre pożyteczne inwestycje, jakie 
realizowane będą w gminie Zagnańsk w ramach 
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Gmina 
Zagnańsk uzyskała ok. 16 mln zł. 

– W ramach KOF-u realizowane będą inwesty-
cje ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT). Wypracowaliśmy najbardziej sprawiedliwą  
formułę podziału środków przypadających na 

każdy z samorządów. Przyjęta została zasada, 
że dotacja przypadająca na daną gminę zależy 
od liczby osób zamieszkujących na jej terenie. 
W związku z tym kryterium podziału udało się 
zabezpieczyć na realizację ważnych dla rozwoju 
gminy projektów środki w wysokości  ponad 
12 mln 505 tys. zł, czyli możliwe będą inwestycje 
na kwotę około 16 mln zł – wyjaśnia wicewójt 
Robert Kaszuba, koordynator KOF-u.

– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to 
nowy sposób współpracy samorządów. ZIT to 
narzędzie w ramach którego samorządy uczą się 

i szukają  dialogu, umiejętność kompromisu, aby 
uzyskać jak najlepsze efekty w ramach wspólnego 
działania. Przy pomocy tego instrumentu samo-
rządy mogą realizować razem przedsięwzięcia, 
łączące działania finansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskie-
go Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście 
poza sztywne granice administracyjne gmin i 
miast oraz większe możliwości oddziaływania 
projektów na obszarze ich wdrażania – dodaje 
Robert Kaszuba.

Do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 
zakwalifikowały się: miasto Kielce oraz gminy: 
Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, 
Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitków-
ka-Nowiny, Strawczyn oraz Zagnańsk. 

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz 
maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów 
i rozwiązywania problemów. Zgodnie z wytyczny-
mi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju samo-
rządy chcące realizować ZIT są zobligowane do 
zawiązania partnerstwa i przygotowania wspólnej 
strategii. Znajdą się w niej m.in. najważniejsze 
cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych w okresie 2014–2020. Jest to dodatkowy 
instrument pozyskiwania środków dla w.w grupy 

samorządów oprócz Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, 
w ramach którego mogą w trybie konkursowym 
pozyskiwać fundusze wszystkie samorządy z te-
renu województwa świętokrzyskiego.

W ramach tego mechanizmu Gmina Za-
gnańsk złożyła do realizacji planowane zadania 
na jej terenie. Przygotowane one zostały zgodnie 
z podpisanym porozumieniem pomiędzy Mia-
stem Kielce i 10 gminami powiatu kieleckiego, 
jak wyżej, określającym zasady współpracy przy 
programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegro-

wanych Inwestycji terytorialnych Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinan-
sowania i realizacji.

– Wszystkie strony podpisanego w maju br. 
porozumienia kierowały się możliwościami, jakie 
stworzyła Komisja Europejska w ramach perspek-
tywy finansowej na lata 2014–2020 w celu zrów-
noważonego rozwoju obszarów oraz zwiększenia 
zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonal-
nych w zarządzaniu środkami strukturalnymi 
Unii Europejskiej – dodaje Robert Kaszuba.

W ramach projektów inwestycyjnych (tzw. 
twardych) przewiduje się m.in. stworzenie tzw. 
sieci szlaków turystycznych, poprzez budowę 
nowych oraz poprawę warunków użytkowych 
istniejących szklaków rowerowych, wraz z ich 
oznakowaniem, utworzeniem punktów widoko-
wych, miejsc postojowych oraz zagospodarowa-
niem terenu wokół nich. Projekt zakłada budowę 
w pełni zagospodarowanej ścieżki rowerowej 
o długości  9 km, która będzie połączona z istnie-
jącymi ścieżkami na terenie gminy, przyczyniając 
się do stworzenia jednolitego systemu szlaków 
turystycznych. Będzie on wiódł z Kielc i połączy 
sołectwa na terenie gminy. 

Kolejnym przedsięwzięciem będzie stworzenie 
ośrodka edukacyjnego Centrum Flory i Fauny 

Gór Świętokrzyskich, który przyczyni się 
do zwiększenia wiedzy w zakresie edukacji 
ekologicznej. Miejscem realizacji zadania 
będzie teren leżący przy pomniku przyro-
dy dębie Bartek oraz trzy punkty dydak-
tyczne: ruiny Huty Józefa w Samsonowie, 
Rezerwat Archeologiczno-Geologiczny 
Góra Grodowa w Tumlinie oraz Rezerwat 
Zachełmie. Projekt będzie komplemen-
tarny z planowaną inwestycją Geopark 
Tetrapoda i Skamieniałych Wydm. Pod-
niesie on atrakcyjność turystyczną regionu 
poprzez rozbudowę Ośrodka Botaniczne-
go w Kielcach.

Inny istotny projekt, który wpłynie 
na wzrost atrakcyjności gminy Zagnańsk 
dotyczy budowy i rozbudowy zbiorników 
wodnych na jej terenie. Zadanie swym 
zakresem obejmie budowę nowego zbior-
nika wodnego leżącego na terenie sołectw: 
Zagnańsk, Kaniów, Janaszów i Samsonów 
oraz modernizację istniejącego zbiorni-
ka wodnego leżącego na terenie sołectwa 
Umer.

Dużym udogodnieniem dla mieszkań-
ców gminy będzie także termomoderni-
zacja budynków użyteczności publicznej 
oraz modernizacja oświetlenia ulicznego. 

Planowane są także projekty kom-
plementarne. Oprócz wspomnianej wy-
żej inwestycji pn. Geopark Tetrapoda i 
Skamieniałych Wydm realizowane będą 

także m.in. zadania: zwiększające udział energii 
odnawialnej; poprawiające bezpieczeństwo; roz-
wiązujące problem segregacji śmieci. 

Natomiast w ramach projektów nieinwesty-
cyjnych (tzw. miękkich) planowane są zadania 
wspierające przedsięwzięcia o charakterze inte-
gracji społeczności lokalnej i promowania zdro-
wego stylu życia, przedsięwzięcia ułatwiające 
mieszkańcom dostęp do badań profilaktycznych 
oraz wzmacniające dostęp do wysokiej jakości 
usług edukacyjnych.

Andrzej Piskulak

 Pożyteczne inwestycje w gminie w ramach KOF

inwestycje

Projekty ZIT w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020
LEGENDA
1. Termomodernizacja bu-
dynków użyteczności pub-
licznej i budynków mieszkal-
nych będących w zasobach 
mieszkaniowych gminy wraz 
z wykorzystaniem OZE. 
2. Zrównoważona mobilność 
miejska poprzez budowę 
ścieżek rowerowych. 
3. Modernizacja oświetlenia 
gminnego, gm. Zagnańsk. 
4. Rozbudowa, moderniza-
cja i doposażenie ośrodków 
prowadzących działalność w 
zakresie edukacji ekologicz-
nej, Geoparku Tetrapoda 
oraz prowadzenie działań 
informacyjno-edukacyjnych. 
5. Działania inwestycyjne 
umożliwiające wykorzysta-
nie lokalnych zasobów przy-
rodniczych wraz z promocją 
centrum Centrum Flory i 
Fauny Gór Świętokrzyskich 
koło dębu „Bartka”.
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ludzie, inwestycje

Przybywa nowych odcinków kanalizacji 
w gminie Zagnańsk, które są już wykonane, ode-
brane i wkrótce będą mogli przyłączać się do nich 
odbiorcy. Te miejsca to m.in. Samsonów-Ciągłe, 
Samsonów-Piechotne, Samsonów-Komorniki 
i Dudków. Po odbiorze są też nowe budynki 
oczyszczalni ścieków w Bartkowie. – Wodociągi 
Kieleckie dotrzymują słowa – po 2015 roku więk-

szość domów w gminie będzie miała kanalizację 
– zapewnie prezes Henryk Milcarz.

Kolejne posiedzenie rady budowy z wyko-
nawcami kanalizacji w gminie Zagnańsk odbyło 
się 24 września br. Najdalej z robotami zaszła 
Skanska SA, która najwcześniej je rozpoczęła. 
Ma już wykonane i odebrane odcinki kanalizacji 
w miejscowościach: Samsonów-Ciągłe, Samso-
nów-Piechotne, Samsonów-Komorniki, Dudków, 

Kaniów II i Bartków-Goleniawy. W tej ostatniej 
miejscowości trwają obecnie prace związane z bu-
dową pompowni P14. Na finiszu jest budowa 
odcinków w Chrustach Dużych i Małych (wyko-
nano 97 proc. powierzonego zakresu), Ścięgnach 
(wykonano 82 porc. powierzonego zakresu) oraz 
Jaworze i Siodłach (85 proc.).

Kieleckie konsorcjum „ESC” PHU Emilian 
Stawecki i Rem-Wod Sp. z o.o. rozpoczęło 
prace później, stąd ich zaawansowanie 
jest mniejsze. Te odcinki w miejscowości 
Samsonów-Ciągłe wykonano w 17 pro-
centach powierzonego zakresu, w Sam-
sonowie-Piechotnym w 30 procentach. 
Wykonawca rozpoczął przygotowania 
do budowy dróg dojazdowych do pom-
powni P1 w miejscowości Tumlin-Węgle, 
P14 w miejscowości Bartków Górny, PA8 
w Belnie i P3 w miejscowości Tumlin-
-Osowa.

Dobrze idą prace na odcinkach wyko-
nywanych przez kielecką firmę AKWE-
DUKT Sp. z o.o. W miejscowościach Koło-
mań, Umer i Tumlin-Dąbrówka wykonano 
53 proc. zadania, czyli 7,3 km. Tumlin-
-Osowa, Tumlin-Węgle i Tumlin-Zacisze 
ma już 82,5 proc. prac, czyli 7,4 km. W Bel-
nie Akwedukt zrobił już 66,5 proc. zadania 
czyli 4,5 km kanału.

Więcej kanalizacji oznacza więcej 
ścieków, a tych nie mogła już przyjmo-
wać oczyszczalnia w Bartkowie. Dlatego 
Wodociągi Kieleckie ją rozbudowują i mo-
dernizują. W połowie września rozpo-
czął się tam rozruch technologiczny prasy 
do odsączania wody z osadów ściekowych, 
które następnie trafią do oczyszczalni ście-
ków w Nowinach, gdzie są zamieniane 
w proszek w Stacji Termicznej Utylizacji 

Osadów Ściekowych.
W oczyszczalni zakończono już prace bu-

dowlane. Kończone są drogi wewnętrzne, które 
powinny być gotowe w październiku. Pozostały 
odbiory, wyposażenie i zakończenie rozruchu 
technologicznego. Po rozbudowie i moderni-
zacji przepustowość oczyszczalni w Bartkowie 
wzrośnie prawie dwukrotnie, z 1000 do 1700 
metrów sześciennych na dobę. Ostateczny ter-

min zakończenia cyklu inwestycyjnego wypada 
w lutym przyszłego roku.

– Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodocią-
gowej oraz infrastruktury 
Wodociągów Kiele-
ckich w gminie 
Zagnańsk cieszy 
mnie z dwóch 
p o w o d ó w . 
Po pierwsze, 
są to piękne 
okolice za-
mieszkałe przez 
wspaniałych, 
sympatycznych 
i pracowitych lu-
dzi, którym należy 
się odpowiedni komfort 
życia oraz czyste środowisko. 
A drugi powód jest bardzo prozaiczny – to moja 
rodzinna ziemia, moja mała ojczyzna. Tu się 
wychowałem, tu mieszkam – podkreśla Henryk 
Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

– Do gminy Zagnańsk podeszliśmy komplek-
sowo, tak jak to jest w nazwie naszego projektu. 
Rozbudowujemy głównie kanalizację, ale też 
powiększamy przepustowość i unowocześniamy 
oczyszczalnię ścieków w Bartkowie. Dzięki temu 
otworzą się tereny budowlane nie tylko na obsza-
rach do tej pory niezabudowanych, ale i tych, gdzie 
już stoją domy. Do tej pory w niektórych rejonach 
gminy mieliśmy taką paradoksalną sytuację, że 
kanalizacja wprawdzie była, ale nie można było 
robić nowych przyłączy, bo oczyszczalnia ścieków 
doszła już do granicy swoich możliwości. Teraz 
to się zdecydowanie poprawi – zapewnia inwestor.

Projekt Kompleksowej Ochrony Wód Pod-
ziemnych Aglomeracji Kieleckiej współfinanso-
wany jest z Funduszu Spójności w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007–2013. Rozpoczęcie projektu było możliwe 
dzięki współpracy wójta Szczepana Skorupskiego, 
wicewójta Roberta Kaszuby, sekretarz Mirosławy 
Badzińskiej oraz dużego zaangażowania naszych 
przedstawicieli z Międzygminnego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji – Artura Kudzi oraz 
Wojciecha Chłopka.

Andrzej Piskulak

Odebrane nowe odcinki kanalizacji w gminie

Kandydat bezpartyjny do Rady Powiatu Kieleckiego 
Lista PO pozycja nr 2
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W ciągu ostatnich kilku lat współpraca po-
wiatu kieleckiego z gminą Zagnańsk układała się 
wzorcowo. – Wspólnie remontowaliśmy drogi, 
budowaliśmy chodniki, zadbaliśmy o bezrobot-
nych i o niepełnosprawnych – wylicza Paweł 
Molik, asystent starosty kieleckiego Zdzisława 
Wrzałki.

– Jako mieszkaniec gminy Zagnańsk zabiega-
łem o stałe zainteresowanie władz powiatowych 
naszą małą ojczyzną. Nie skorzystalibyśmy z tak 
wielkich inwestycji, gdyby nie Samorząd Powiatu 
kieleckiego a przede wszystkim starosta kielecki 
Zdzisław Wrzałka, który często odwiedza i zna 
teren naszej gminy. Starosta ceni też pracę naszego 
wójta Szczepana Skorupskiego. – To, że dobrze 
jeździ się po naszej gminie to też zasługa powiatu 
– podkreśla Paweł Molik.

Na przełomie 2010 
i 2011 roku został prze-
budowany ponad kilo-
metrowy fragment drogi 
powiatowej Samsonów-
- Tu m l i n - M i e d z i a n a 
Góra. – Inwestycja ta jest 
o tyle ważna, że znajduje 
się koło Zespołu Szkoły 
Podstawowej, Przedszko-
la i Gimnazjum w Tumli-
nie. W tym samym czasie 
wyremontowano ponad 
trzykilometrowy odcinek 
drogi Kielce-Zagnańsk. 
Dla mieszkańców ważne 
było także przebudowane 
skrzyżowanie drogi po-
wiatowej w Umrze i Tum-
linie. Łącznie na trzy drogi 
w 2010 roku przekazano 
około 470 tys. zł.

Kolejne lata to następne 
ważne inwestycje w drogi. 
Była to przebudowa drogi 
powiatowej w miejsco-
wości Gruszka. Podob-
nie w roku 2011 zostały 
oddane do użytku drogi 
powiatowe w Kajetanowie 
i Zagnańsku.

– Do tych trzech dróg powiat przekazał z bu-
dżetu blisko 231 tys. zł – wylicza Paweł Molik. 
– W 2011 roku przebudowaliśmy drogę powiato-
wą Samsonów-Odrowąż, inwestycja ta wiązała 
się z budową chodnika przy jezdni na odcinku 
Samsonów Ciągłe – Samsonów Podlesie. Powiat 
przekazał 360 tys. zł – wylicza Paweł Molik.

Mieszkańcy Tumlina-Osowy skorzystali 
w 2012 roku z budowy chodnika o długości 1600 
metrów. Zadanie to gmina i powiat sfinansowały 
razem, jego koszt to 715 tys. zł.

W tym samym roku przebudowano też dro-
gę powiatową w miejscowości Długojów oraz 
wyremontowano odcinek drogi Samsonów-
-Komorniki. To drugie zadanie to w całości sfi-
nansował powiat.

– Rok 2013 to budowa chodnika przy ulicy 
Wrzosowej w Zagnańsku. Powiat na to przed-
sięwzięcie przeznaczył ponad 67 tys. zł – wylicza 
samorządowiec. – W tym samym czasie samo-
rząd powiatu sfinansował projekt budowlany drogi 
Samsonów-Szałas-Odrowąż. Wartość tego projektu 

wynosiła 60 tys. zł.
Dwa lata trwały prace w Kaniowie. Mieszkań-

cy mogą cieszyć się przebudowanym mostem. 
Wspólnie z powiatem i przy udziale środków 
Ministerstwa Transportu Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej sfinansowano remont mo-
stu, budowę kładki dla pieszych oraz chodnika 
w Samsonowie-Piechotnych.

W bieżącym roku powiat wybudował chodnik 
w Jasiowie. Kwota 80 tys. pochodziła w całości 
z budżetu samorządu powiatu.

Łącznie do tej pory zainwestowano w drogi 
około 2 mln 315 tys. zł. W 2015 roku planowana 
jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku 
Samsonów-Szałas. Ta inwestycja ma kosztować 
6 mln zł, z czego gmina i powiat kielecki prze-
znaczą po 1,5 mln zł.

Z myślą o niepełnosprawnych
– Pierwszy Warsztat Terapii Zajęciowej w na-

szej gminie powstał w Belnie w ubiegłym roku. 
Stało się to możliwe dzięki staraniom starosty, 
a przede wszystkim ogromnej inicjatywie poseł 
Sejmu RP Renacie Janik. Na potrzeby otwarcia 
WTZ zostało założone Stowarzyszenie „Braterskie 
Serca” – opowiada asystent.

Z zajęć korzysta 25 osób niepełnosprawnych 
z gminy Zagnańsk. Warsztat Terapii Zajęciowej 
mieści się w budynku po dawnej szkole podsta-
wowej, który zostały przystosowany na potrzeby 
niepełnosprawnych. Warto dodać, że powiat kie-
lecki w 10 proc. finansuje uczestnictwo w warszta-
tach. Reszta pieniędzy pochodzi z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Koszt dostosowania obiektu na potrzeby 
warsztatu terapii zajęciowej oraz zakup wyposa-
żenia wyniósł 153 tys. zł. Starostwo Powiatowe 
w Kielcach przekazało 76 tys. zł, zaś 60 tys. zł 
dała Gmina Zagnańsk.

Podopieczni mogą korzystać z pięciu pracow-
ni terapeutycznych: stolarskiej, gospodarstwa 

domowego, ogrodniczej, rękodzielniczej, kom-
puterowej i plastyczno-muzycznej. Odbywają się 
też rehabilitacja i zajęcia z psychologiem.

– Warsztat stawia sobie za cel rehabilitację 
zawodową i społeczną uczestników. Dla niektórych 
z nich zajęcia są jedyną szansą na samodzielne 
życie i podjęcie pracy dostosowanej do ich możli-
wości – mówi Paweł Molik.

Punkt dla bezrobotnych
Mieszkańcy gminy od 2012 roku mogą 

korzystać z Lokalnego Punktu Informacyjno-
-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy 
znajdującego się obok kościoła pw. św. Józefa 
w Zagnańsku. Bez konieczności wyjazdu do Kielc 
osoby poszukujące pracy mogą zarejestrować się 
oraz skorzystać z pośrednictwa pracy i zapoznać 

się z ofertami oferowanymi przez Powiatowy 
Urząd Pracy. Efekty aktywizacji zawodowej są 
już widoczne. W okresie od czerwca 2013 roku 
do dziś Zagnańsk jako jedna z nielicznych gmin 
w powiecie kieleckim odnotowała spadek liczby 
bezrobotnych o 173 osoby.

– Powiatowemu Urzędowi Pracy mieszkańcy 
zawdzięczają różne formy wsparcia w poszukiwa-
niu zatrudnienia. W ciągu ostatniego roku łącznie 
145 osób skorzystało m.in. z dofinansowanych 
staży czy szkoleń – mówi asystent starosty.

– Cieszę się, że władze gminy tak pozytywnie 
podchodzą do współpracy ze Starostwem Powiato-
wym w Kielcach. Myślę, że taka zgoda procentuje 
dla dobra mieszkańców – mówi starosta Zdzisław 
Wrzałka.

– Wraz z końcem kadencji Zarządu Powia-
tu nie zakończy się moja praca dla dobra gminy. 
Wręcz przeciwnie, chcę podwoić moje starania , 
ponieważ jako mieszkaniec tej ziemi znam po-
trzeby mieszkańców i chcę działać na ich korzyść 
– komentuje Paweł Molik.

AM, AP

Na współpracy z powiatem wszyscy w gminie zyskali
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(Rozmowa z Rafałem Szpakiem – dyrektorem 
Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka 
w Kielcach)

Andrzej Piskulak: Panie dyrektorze, zanim po-
rozmawiamy o działalności Świętokrzyskiego 
Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, którego 
jest Pan dyrektorem, proszę powiedzieć, jak się 
Panu mieszka w Zagnańsku?

Rafał Szpak: Od prawie 10 lat mieszkam 
w Zagnańsku i mówiąc szczerze, bardzo mi się 
tutaj podoba. Jest tu cisza i spokój. Mam tu wie-
lu przyjaciół, znajomych i fajnych sąsiadów. 
W dzisiejszych czasach jest to dość dużo. Moja 
żona, Katarzyna jest rodowitą zagnańszczanką. 
Mamy dwie córki, które uczęszczają do szkoły 
podstawowej. W Zespole Szkoły Podstawowej nr 
2 Przedszkola i Gimnazjum staram się udzielać 
społecznie. W tym roku szkolnym zostałem wy-
brany po raz drugi na przewodniczącego Rady 
Rodziców.

A.P.: W ubiegłym roku otrzymał Pan statuetkę 
Top Menadżera. Proszę opowiedzieć o swojej 
pracy.

R.Sz.: Jestem specjalistą w zakresie rezonansu 
magnetycznego. Od 12 lat pełnię funkcję dyrekto-
ra Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka 
w Kielcach. Faktycznie w 2013 roku otrzymałem 
statuetkę Top Menadżera. Ale to wynika z tego, że 
placówka, która kieruję także ma na swoim kon-
cie znaczące sukcesy. Zacznę od tego, że szpital 
posiada Certyfikat ISO 9001:2008 oraz Certyfikat 
Akredytacji CMJ. Spośród wielu nagród i wy-
różnień mogę wymienić m.in.: Świętokrzyskie 
Skrzydła 2012 i 2014, Świętokrzyska Perłę, Lidera 
Regionu 2012.

A.P.: Świętokrzyskie Centrum Matki i No-
worodka jest jedną z najstarszych placówek me-
dycznych w Kielcach i zarazem nowoczesną…

R.Sz.: Działalność ŚCMiN rozpoczęła się 
w 1960 roku. Obecnie Centrum jest placówką 
o trzecim, najwyższym poziomie referencyjności. 
Zakres i poziom świadczonych usług, wysoko wy-

kwalifikowana i doświadczona kadra medyczna 
oraz wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt 
medyczny do diagnostyki i leczenia plasują szpital 
na czołowym miejscu w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii oraz neonatologii.

A.P.: W czym placówka najbardziej się spe-
cjalizuje?

R.Sz.: Centrum specjalizuje się w prowadze-
niu ciąż i porodów w stanach wysokiego ryzy-
ka, zagrożenia życia i zdrowia matki i dziecka, 
diagnostyce i leczeniu noworodka przedwcześ-
nie urodzonego lub z niską masą urodzeniową, 
diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych, 
schorzeń ginekologicznych, endokrynologicz-
nych, niepłodności małżeńskiej, diagnostyce 
prenatalnej. W tak trudnych czasach dla służby 
zdrowia placówka wspaniale daje sobie radę, 
nie ma zobowiązań i od wielu lat posiada do-
datni wynik finansowy. Oddział Neonatologii 

Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka 
w Kielcach od chwili powstania szpitala, a więc 

od ponad 50 lat, służy pro-
fesjonalną opieką około 
1600-2000 noworodków 
rocznie. Personel oddziału 
zawsze wychodził naprze-
ciw potrzebom leczniczym 
społeczeństwa Kielc i ziemi 
świętokrzyskiej.

A.P.: Proszę powiedzieć 
o współpracy kierowanego 
przez Pana Centrum z Sa-
morządowym Zespołem 
Ośrodków Zdrowia w Za-
gnańsku…

R.Sz.: ŚCMiN współ-
pracuje z zagnańskim 
SZOZ w zakresie opieki 
położniczo-ginekologicz-
nej i diagnostyki ultraso-
nograficznej i mammo-
graficznej. W tym celu 
są podpisane stosowne 
umowy. W szpitalu dzia-
ła od kilku lat bezpłatna 
Szkoła Rodzenia, do której 

uczęszcza coraz więcej par (przyszłych rodziców) 
z terenu gminy Zagnańsk.

A.P.: Czy Pańskim zdaniem gmina Zagnańsk 
boryka się z niżem demograficznym?

R. Sz.: Począwszy od roku 2007 liczba dzieci 
rodzących się w gminie Zagnańsk systematycznie 
wzrasta, wbrew ogólnopolskiej tendencji spadku 
porodów w ostatnich latach. Rośnie też liczba 
mieszkańców gminy. Te dane w porównaniu 
ze średnią wojewódzką naprawdę napawają du-
żym optymizmem. Widać to także po liczbie 
oddziałów w klasach szkół podstawowych oraz 
w przedszkolach. Wydaje się więc, że problem 
demografii w naszej gminie tak naprawdę nie 
istnieje.

A.P.: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Andrzej Piskulak

Od 22 września br. w Zespole Szkoły Pod-
stawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Za-
gnańsku rozpoczęto nauczanie języka angiel-
skiego i niemieckiego w pracowni językowej 
na miarę XXI wieku.

Dzięki wsparciu dyrekcji szkoły oraz rodziców, 
uczniowie i nauczyciele mogą pracować na no-
woczesnym sprzęcie. Szkoła pozyskała z różnych 
źródeł kwotę 20 700 zł, z której zakupiono mo-
bilną pracownię z 24 stanowiskami dla uczniów 
i jednym stanowiskiem dla nauczyciela oraz dwie 
szafki. Całość kosztowała 18 692 zł.

Apis

W Zagnańsku bardzo mi się podoba

Pracownia językowa XXI wieku

40 uczniów klas pierwszych i drugich Zespołu 
Szkół Leśnych pod opieką czterech nauczycieli 
bierze udział w projekcie „Edukacja zawodowa 
w praktyce” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX 
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjno-

ści i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Głównym celem projektu jest rozwinięcie wy-

branych kompetencji kluczowych i zawodowych, 
ukierunkowanych na przygotowanie do wymo-
gów regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem 
kluczowych branż regionu i innowacyjnych spe-
cjalizacji oraz rozwinięcie kompetencji zawodo-
wych u nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Projekt ten jest realizowany przez Świętokrzy-
skie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kiel-
cach na terenie województwa świętokrzyskiego 
od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku 
w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Grono Tar-
gowe Kielce” i Świętokrzyskim Centrum Inno-
wacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

MB

Praktyczna edukacja zawodowa w szkole leśnej
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Belnie jest elementem 
budowy spójności społecznej w gminie Zagnańsk.
1. Istota spójności społecznej

Spójność społeczna, najogólniej mówiąc jest 
wyrazem rozwoju społeczno-gospodarczego, któ-
rego efektem jest poprawa warunków życia, wzrost 
kwalifikacji i zdrowia ludzi oraz wzrost udziału 
społeczeństwa w decydowaniu o własnym losie. 
Chodzi tu przede wszystkim o budowanie soli-
darności i nawyku wzajemnej współpracy, tak aby 
minimalizować obszary ubóstwa, wykluczenia 
z powodu przypadków losowych i zdrowotnych. 
Spójność społeczna oznacza konieczność poszano-
wania takich wartości, jak: solidarność, tolerancja, 
pomocniczość. Zapewnienie spójności społecznej 
warunkuje inkluzywny (włączający) wzrost gospo-
darczy, czyli taki, aby możliwie wszyscy obywatele 
mogli uczestniczyć w budowie i korzystaniu z jego 
efektów. Przy takim założeniu główne znaczenie 
mają nie tyle zapomogi i zasiłki, ale działania umoż-
liwiające powszechny udział w pracy i w innych 
sferach społeczno-kulturalnej aktywności.

2. Potrzeba integracji społecznej
Jednym z podstawowych aspektów rozwoju in-

kluzywnego jest tworzenie warunków umożliwia-
jących wszystkim ludziom pełne wykorzystanie ich 
naturalnego potencjału, a przez to zapewnienie im 
godnego życia. Optymalnym byłoby angażowanie 
w rozwiązywanie lokalnych problemów wszystkich 
ludzi – m.in. kobiet, osób starszych i młodzieży, 
w tym również osób niepełnosprawnych. Każdy 
człowiek ma coś cennego do zaoferowania innym. 
W centrum takich działań znajduje się poszano-
wanie wolności każdego człowieka, jego prawa 
do wykorzystania własnych zdolności i wyborów.

Aktywizacja wszystkich ludzi, w tym zwłaszcza 
osób niepełnosprawnych jest dzisiaj nie lada wy-
zwaniem dla władz publicznych. Osoby z niepełno-
sprawnością należą do tej części populacji, która jest 
znacznie bardziej podatna na zjawisko społecznego 
wykluczenia. Spowodowane jest to występowaniem 
splotu cech sprzyjających temu wykluczeniu: cechy 
indywidualne (trudna sytuacja materialna, niski 
poziom zaspokajania potrzeb życiowych – np. wyży-
wienia, warunków mieszkaniowych, jakości ubioru, 
relatywnie najniższy poziom wykształcenia, spo-
sób wypowiadania swoich myśli), cechy społeczne 
(brak lub słabość instytucji funkcjonujących w sferze 
społecznej, uprzedzenia i stereotypy), cechy cywili-
zacyjne (niski poziom infrastruktury technicznej, 
społecznej, w tym zdrowotnej i edukacyjnej).

W związku z taką sytuacją osoby niepełnospraw-
ne wycofują się, zamykają w wąskim świecie życia 
domowego, ze szkodą dla siebie, ich rodzin i lokalnej 
społeczności. Ile satysfakcji i różnorodnych korzyści 
przynoszą na przykład olimpiady osób niepełno-
sprawnych i inne formy prezentacji ich możliwości 
(poezja, malowanie, muzyka, śpiew, informatyka).

3. Metody integrowania społeczności
Zmiany społeczne, nakierowane na tworzenie 

warunków współpracy i integracji społecznej, 
a w związku z tym przerwanie kręgu izolacji osób 
niepełnosprawnych są realizowane na poziomie 
Unii Europejskiej, krajów członkowskich, regio-
nów (liderem są kraje skandynawskie) i gmin. 
Celem takiej integracji jest tworzenie w lokalnych 
środowiskach warunków spędzania czasu wolne-
go osób niepełnosprawnych, ich nauki, rozwoju 
i pracy. Chodzi o umożliwienie im normalnego 
funkcjonowania w codziennym życiu, rozwijanie 

ich umiejętności i zainteresowań, pomoc w dostępie 
do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Integracji 
sprzyjają różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne:
➢ ergoterapia (terapia poprzez prace rękodziel-

nicze, np.: haftowanie, wyszywanie, wypla-
tanie różnorodnych przedmiotów z wikliny, 
np. koszyków, wyrabianie garnków, dzbanów, 
wazonów);

➢ socjoterapia (terapia zaburzeń zachowania 
i zaburzeń emocjonalnych poprzez organiza-
cje gier zespołowych, zabaw ruchowych, po-
łączonych ewentualnie z elementami rytmiki 
i tańca, wspólne przeżywanie m.in. występów 
artystycznych, zawodów sportowych);

➢ arteterapia (kontakt bierny lub czynny ze sztuką 
i kulturą, sprowadzający się do rysowania i ma-
lowania, robienia ozdób, układania kompozycji 
z żywych i suszonych kwiatów, roślin i owoców, 
wspólnych imprez turystycznych, do nauki śpie-
wania, pisania opowiadań i wierszy, czytania 
i rozmów o literaturze).

4. Warunki spójności społecznej
Powodzenie działań nakierowanych na budo-

wanie spójności społecznej zależy od spełnienia 
jednocześnie kilku warunków, które powinny 
sprzyjać rozwojowi osób niepełnosprawnych 
w sferze poznawczej i emocjonalnej, stosownie 
do ich możliwości i potrzeb. Przede wszystkim 
niezbędny jest budynek dostosowany do potrzeb 
osób w różnym stopniu ograniczonych fizyczną 
sprawnością, umożliwiający prowadzenie różnego 
rodzaju zajęć. Konieczne jest dysponowanie urzą-
dzeniami pomocnymi w organizacji zajęć z zakresu 
różnych form terapii oraz zapewnienie dojazdów 
podopiecznych do danego centrum (ośrodka) in-
tegracji społecznej. Następnie należy dostosować 
organizację procesu opieki i nauczania do zróżni-
cowanych potrzeb i możliwości podopiecznych, tzn. 
uzgodnić optymalną liczbę osób w grupie, ustalić 
kalendarz prac na każdy dzień, z uwzględnieniem 
czasu trwania poszczególnych zajęć, tempa pracy. 
Wymaga to spełnienia przynajmniej dwóch pod-
stawowych warunków. Po pierwsze poparcia wła-
dzy publicznej dla inicjatyw budowania spójności 
i integralności społeczeństwa, co stanowi dowód 
dostrzegania wartości w każdym człowieku. Po dru-
gie, zaangażowania osób zainteresowanych budowa-
niem i umacnianiem integracji społecznej w różnej 
formie i wymiarze czasu, niezależnie od sposobu 
wynagradzania. Obydwa te warunki zostały speł-
nione w gminie Zagnańsk, czego potwierdzeniem 
jest utworzenie i prowadzenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Belnie.

5. Aktywność Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Belnie (WTZ)

Decyzją o utworzeniu Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej władze Gminy Zagnańsk, oprócz budowy 
podstawowej infrastruktury technicznej, doceni-
ły wartość potencjału tkwiącego we wszystkich 
ludziach, w tym niepełnosprawnych. W efekcie 
wspólnych działań przystosowano dawną szkołę 
podstawową w Belnie do potrzeb niepełnospraw-
nych i powierzono prowadzenie WTZ Stowarzysze-
niu „Braterskie Serca”.  Za główny cel tej placówki 
przyjęto rehabilitację zdrowotną, społeczną i zawo-
dową zmierzającą do poprawy ogólnego rozwoju 
oraz sprawności podopiecznych, warunkujących 
ich aktywne i samodzielne życie w środowisku.

Podopiecznymi WTZ są osoby o różnym rodza-
ju niepełnosprawności: umysłowej, emocjonalnej 
i ruchowej. Nierzadko występuje u tych osób kilka 
schorzeń współtowarzyszących podstawowej nie-
pełnosprawności (np.: epilepsja, apatia i depresja, 
cukrzyca). Podopieczni mogą korzystać obecnie 
z pięciu pracowni:

– gospodarstwa domowego i ogrodnictwa,
– techniczno-stolarskiej,
– plastyczno-muzycznej,
– komputerowej,
– rękodzielniczej.
Wszyscy podopieczni korzystają z zajęć re-

habilitacyjnych, dzięki dobrze wyposażonej sali 
rehabilitacyjnej.

6. Sukcesy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bel-
nie – ludzie, ich zdolności, efekty aktywności.

Uruchomienie WTZ w 2013 r. pozwoliło 25 
osobom niepełnosprawnym znaleźć „swoje miejsce 
na ziemi”, a ich rodziny uzyskały pomoc w opiece 
nad nimi. Bardzo ważnymi dla podopiecznych są 
wyjazdy turystyczno-edukacyjne, możliwość zwie-
dzania muzeów, np. Sienkiewicza w Oblęgorku oraz 
Orła Białego w Skarżysku, udział w spotkaniach 
integracyjnych, piknikach nad wodą, kuligach czy 
zabawach karnawałowych. Każdy podopieczny 
korzysta z zajęć, zwłaszcza rozwijających jego za-
interesowania i pasje oraz różne formy aktywności 
(malarstwo, śpiew, rzeźba, haft, szycie, przygoto-
wanie prostych posiłków, praca z komputerem). 
Zdaniem Elżbiety Ślewy, Prezes Stowarzyszenia 
„Braterskie Serca”, otwarcie WTZ pozwoliło odkryć 
niezwykłych ludzi, którzy do tej pory przebywali 
tylko w domach, i nie byli znani nawet w najbliż-
szym otoczeniu, np. jeden z podopiecznych – Jerzy 
Strzelec z Zabłocia – to utalentowany literacko mło-
dy człowiek, którego sukcesem jest m.in. wyróżnie-
nie w konkursie literackim w Samsonowie. Część 
podopiecznych odkrywa swoje talenty w hafcie 
i szyciu, inni w pracach stolarskich a jeszcze inni 
w malarstwie czy pracach w ogrodzie. Rozwijanie 
tych umiejętności nie byłoby możliwe bez pełnej 
zaangażowania i poświęcenia kadry zatrudnionej 
w ośrodku (WTZ). Są to młodzi, wykształceni lu-
dzie z otwartymi umysłami i niewyczerpanymi 
pomysłami. To dzięki nim ośrodek w Belnie ma swój 
klimat i panuje w nim rodzinna atmosfera.

Dotychczasowy niekwestionowany sukces w dzia-
łalności WTZ w Belnie zobowiązuje do działań na rzecz 
jego dalszego rozwoju. Jest to bowiem warunek realizacji 
założonego celu o doniosłym znaczeniu – spójności spo-
łecznej gminy Zagnańsk.

Dr Sławomir Pastuszka
Wydział Zarządzania i Administracji

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

WTZ w Belnie – elementem budowy spójności społecznej
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wybory

O północy 7 października br. minął termin 
zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym 
list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego 
okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, 
rad powiatów, sejmików województw i rad dziel-

nic m.st. Warszawy. W wyborach do Rady Gminy 
w Zagnańsku swoje listy zgłosiło 6 komitetów: 
KWW Razem Dla Gminy Zagnańsk, KW PiS, 
KWW Sprawdzeni Społecznicy, KW PSL, KKW 
SLD Lewica Razem, KWW Nowoczesna Lewica 

dla Nowoczesnego Samorządu. Umieszczonych 
jest na nich 39 kandydatów. Nazwiska wszystkich  
kandydatów przedstawiamy w poniższej tabeli.

Apis 

Kandydaci na radnych w gminie Zagnańsk

Wybory samorządowe w 2014 roku odbędą się 16 listopada.  
Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików woje-
wództw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
odbywać się będzie bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00.

Radni Gminy Zagnańsk zostaną wybrani po raz pierwszy w 15 
okręgach jednomandatowych. W danym okręgu można uzyskać 
wyłącznie jeden mandat. Wyborca skreśla na liście wyborczej tylko 
jednego kandydata. Mandat otrzyma osoba, który podczas wybo-
rów uzyska najwięcej głosów. Pozostali kandydaci nie otrzymają 
mandatów.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany jest 
okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub każdy 
inny dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 
Dokumentem tym nie może być „książeczkowy” dowód osobisty.

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Zagnańsku: Szymon Jan 
Olesiński – przewodniczący, Dawid Pluta - zastępca przewodniczącego 
oraz członkowie: Karolina Maria Paryska, Wojciech Cedro, Mateusz 
Bartłomiej Durlik, Jan Olszewski, Robert Dominik Saletra.

Apis 

Wybory samorządowe 16 listopada 
– obwody wyborcze w gminie

Sposób głosowania, członkowie Gminnej 
Komisji Wyborczej w Zagnańsku

Obok publikujemy informację o okręgach wyborczych, ich gra-
nicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym oraz o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych 
i wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zagnańsku. 

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Zagnańsku jest Urząd 
Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8 – sala konferencyjna (pokój 
nr 8 parter), telefon nr 41 300 16 35, faks nr 41 300 13 73.

Apis

Nr 
okr. Miejscowości KWW 

RAZEM DLA GMINY ZAGNAŃSK KW PiS
KWW 

Sprawdzeni Spo-
łecznicy

KW PSL KKW 
SLD Lewica Razem

KWW 
Nowoczesna Lewica dla 

Nowoczesnego Samorządu

1 Bartków Anna Piotrowska Zenon Lagner Bogusława Długosz

2 Zagnańsk Grażyna Wawszczak Czesław Duś Agnieszka Wojtaszek

3 Zagnańsk  Jacek Zawisza Robert Hanulak

4 Chrusty, Jaworze Artur Kudzia Tadeusz Papros

5 Gruszka, Ścięgna Agnieszka Gębska Andrzej Stodulski Marcin Fąfara

6 Kajetanów Wojciech Chłopek Urszula Jończyk

7 Samsonów Aneta Rutowicz Teresa Górecka Urszula Rysińska Honorata Durlik

8 Janaszów, Jasiów Kamil Piasecki

9 Tumlin Agnieszka Kaszuba Janusz Zapała

10 Tumlin Paweł Molik Irena Zacharska Ewa Kita Leszek Niebudek

11 Długojów, Szałas Kazimierz Tomasiak

12 Kołomań, Umer Małgorzata Bekier-Bochenek Krzysztof Gębski Leszek Suchenia Ewa Kiniorska

13 Lekomin, Zachełmie Tomasz Dąbrowski Kazimierz Salwa

14 Kaniów Helena Musiał Aneta Tofil Teresa Milcarz

15 Belno Władysław Kowalewski Marcin Wiech Edward Milcarz

Nr 
okr. Granice okręgu

Radni 
w 

okręgu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 Sołectwo Bartków 1 Urząd Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8

2

Część sołectwa Zagnańsk, ulice: 
św. Jana Pawła II, Piaskowa, Spokojna, 

Turystyczna, Wrzosowa, Zacisze, Osiedle 
Wrzosy

1
Zespół Szkoły Podstawowej nr 2,

Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku,

ul. Turystyczna 59
3

Część sołectwa Zagnańsk, ulice: Bartkowe 
Wzgórze, Borek, Dęba Bartka, Kielecka, 

Leśna, Przemysłowa, Słoneczna, Spacerowa
1

4 Sołectwa: Chrusty, Jaworze 1 Świetlica Jaworze, ul. Bursztynowa 9

5 Sołectwo Gruszka 1 Zespół Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum

 w Kajetanowie, Zabłocie 16 Sołectwo Kajetanów 1

7 Sołectwo Samsonów 1 Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 
w Samsonowie, Samsonów 248 Sołectwo Janaszów 1

9
Część sołectwa Tumlin: Tumlin-Dąbrówka, 

Tumlin-Osowa, Tumlin-Osowa ulica Sosnowa 
1

Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 
w Tumlinie, ul. Grodowa

10
Część sołectwa Tumlin: Tumlin-Węgle, 

Tumlin-Węgle ul. Grodowa, Tumlin-Zacisze
1

11 Sołectwa: Długojów, Szałas 1 Budynek Gminny, Szałas 1A

12 Sołectwa: Kołomań, Umer 1 Budynek Gminny, Umer 76

13 Sołectwa: Lekomin, Zachełmie 1 Budynek Gminny, Zachełmie 1

14 Sołectwo Kaniów 1 Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku, ul. Spacerowa 4

15 Sołectwo Belno 1 Budynek Gminny, Belno 143
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„Miękkie” zadania z ludzką twarzą w gminie
W gminie Zagnańsk w latach 2010–2014 

zrealizow anych zostało ponad 20 „miękkich” 
zadań o charakterze społecznym, na łączną kwo-
tę dofinansowania ponad 4 mln zł z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rok 2010
Razem ku przyszłości

W latach 2009–2011 Gmina Zagnańsk zrea-
lizowała dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
w Zagnańsku, Szkoły Podstawowej w Belnie, Szko-
ły Podstawowej w Szałasie, Szkoły Podstawowej 
w Umrze oraz Szkoły Podstawowej w Zachełmiu 
projekt pn. „Razem ku przyszłości – Chrusty, Bel-

no, Szałas, Umer, Zachełmie” w ramach Priorytetu 
IX Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przeprowadzonych 
zostało wiele ciekawych zajęć, gier i zabaw dydak-
tycznych. Dofinansowanie wyniosło ok. 619 tys. 
zł. (100 proc.).
Pomoc w aktywności zawodowej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku 
od 2009 do 2014 roku realizuje projekty systemowe 
pn. „Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjono-
waniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w Gminie Zagnańsk” z Działania 7.1. 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. 
Współfinansowane są one ze środków unijnych 
EFS POKL – na łączną kwotę ponad 856 tys. zł.

Radosna jesień
Projekt konkursowy realizowany w 2010 roku 

przez GOPS w Zagnańsku pn. „Zagnańskie war-
sztaty – radosna jesień” w ramach Działani 7.3 
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – 
finansowany był ze środków unijnych EFS POKL, 
na kwotę 50 tys. zł.
ROK 2011
Nowoczesna, przyjazna szkoła

W roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkoły 
Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum im. 
Stanisława Staszica w Zagnańsku zrealizowany 
został dwuletni projekt unijny pn. „Nowoczesna, 
przyjazna szkoła – wyrównywanie szans eduka-
cyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i Gimnazjum 
w Zagnańsku w ramach Priorytetu IX Działanie 
9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki”. Na zadanie uzyskano dofinan-
sowanie w wysokości ok. 249 tys. zł. W projekcie 
wzięło udział 353 uczniów.

Realizacja projektu pozwoliła trwale podnieść 
poziom edukacji oraz wyrównywać szanse eduka-
cyjne uczniów. Zajęcia zrealizowano aktywizują-
cymi metodami z użyciem tablicy multimedialnej. 
Odpowiednio przygotowano uczniów do podjęcia 

z sukcesem nauki w dalszych etapach edukacji.
Przedszkole dla wszystkich

W roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkoły 
Podstawowej nr 2 Przedszkola i Gimnazjum im. 
Stanisława Staszica w Zagnańsku zrealizowany 
został projekt pn. „Przedszkole dla wszystkich 
w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1, Poddziałanie 
9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 
Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 259 tys 
zł, z czego dofinansowanie wyniosło 255 tys. zł. 
Edukacją przedszkolną objętych zostało 51 dzieci.

Indywidualizacja nauczania i wychowania
Gmina Zagnańsk w 2011roku podpisała z Sa-

morządem Województwa Świętokrzyskiego/Świę-

tokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego umowę 
na dofinansowanie projektu pn. „Indywidualiza-
cja nauczania i wychowania klas I–III w gminie 
Zagnańsk”. W ramach Priorytetu IX Działanie 
9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki pozyskano na ten cel kwotę 250 
100 00 zł (100 proc.).

Projekt był realizowany w ośmiu szkołach 
w gminie Zagnańsk od 1 września 2011 roku do 
21 czerwca 2013 roku. Wzięły w nim udział: Zespół 
Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimna-
zjum im. Stanisława Staszica w Zagnańsku, Zespół 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie, 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Nauczycieli Tajne-
go Nauczania w Zagnańsku, Szkoła Podstawowa 
w Belnie, Szkoła Podstawowa w Zachełmiu, Zespół 
Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Samsonowie, Szkoła Podstawowa 
im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Szałasie, Ze-
spół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimna-
zjum w Tumlinie.

W ramach zadania doposażona została baza 
dydaktyczna szkół oraz przeprowadzone zostały 
zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pi-
saniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 
matematycznych, dla dzieci szczególnie uzdolnio-
nych w kierunku matematyczno-przyrodniczym 
oraz zajęcia logopedyczne.
Radosna jesień

Projekt konkursowy realizowany w 2011 roku 
przez GOPS w Zagnańsku pn. „Zagnańskie war-
sztaty – radosna jesień” w ramach Działanie 7.3 
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – 
finansowany był ze środków unijnych EFS POKL, 
na kwotę 50 tys. zł.
Rok 2012
Uwierz w siebie

Gmina Zagnańsk w latach 2012–2013 reali-
zowała projekt pn. „Uwierz w siebie” w ramach 
Priorytetu IX Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Zespole 
Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimna-
zjum im. Stanisława Staszica w Zagnańsku.

Przeprowadzone zostały zajęcia wyrównawcze 
z języka polskiego, angielskiego, matematyki, kurs 
inspiracji zawodowej oraz kurs technik efektyw-
nego uczenia się. Zadanie miało na celu pomóc 
dzieciom w starcie w dorosłe życie. Zakupionych 
zostało również wiele pomocy dydaktycznych 
do prowadzonych zajęć.

W projekcie wzięło udział 100 uczniów. Dofi-
nansowanie wyniosło ponad 143 tys. zł.
Szkoła bez kompleksów

Gmina Zagnańsk w latach 2012–2013 realizo-
wała projekt pn. „Szkoła bez kompleksów” ramach 
Priorytetu IX Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Zespole 
Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimna-
zjum w Samsonowie.

W ramach zadania przeprowadzone zostały 
zajęcia wyrównawcze humanistyczne, przyrod-
nicze, matematyczne, zajęcia z koła teatralnego, 
rękodzieła, doradztwo edukacyjno-zawodowe. 
Ponadto w ramach projektu zorganizowano zajęcia 
pn. „Akademia Młodego Ekonomisty”, „Ekono-
mia kierunkowskazem przedsiębiorczości”, „Mała 
ekonomia – to trzeba wiedzieć”. Zajęcia pomogły 
dzieciom podnieść wiedzę oraz przybliżyć kierunki 
przyszłego rozwoju. Zakupionych zostało również 
wiele pomocy dydaktycznych do prowadzonych 
zajęć. Dofinansowanie wyniosło około 272 tys. zł.
Aktywnie i zdrowo w gminie

Projekt konkursowy realizowany w 2012 roku 
przez GOPS w Zagnańsku pn. „Aktywnie i zdro-
wo w gminie Zagnańsk” w ramach Działania 7.3 
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – 
finansowany był ze środków unijnych EFS POKL, 
na kwotę 48 tys. zł.

Rok 2013
Wiem, że potrafię

Gmina Zagnańsk w latach 2012–2013 reali-
zowała projekt pn. „Uwierz w siebie” w ramach 
Priorytetu IX Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Zespole 
Szkoły Podstawowej nr 2 Przedszkola i Gimnazjum 
im. Stanisława Staszica w Zagnańsku.

W ramach zadania przeprowadzone zostały 
zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, angiel-
skiego, matematyki, kurs technik efektywnego 
uczenia się, działał Szkolny Ośrodek Kariery oraz 
zapewniono wsparcie psychologa. Zadanie miało 
na celu podwyższenie samooceny i zwiększenie 
motywacji oraz umiejętności planowania swojej 
kariery zawodowej. Zakupionych zostało również 
wiele pomocy dydaktycznych do prowadzonych 
zajęć.

W projekcie wzięło udział 72 uczniów. Dofi-
nansowanie wyniosło około 149 tys. zł.
Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk
Gmina Zagnańsk w 2013 roku uruchomiła dwa 
oddziały przedszkolne w Tumlinie i Zagnańsku. 
Zadanie „Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk” do-
finansowane na kwotę ponad 525 tys. zł w ramach 
Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki wspomaga 
realizowanie podstawy programowo-opiekuńczo-
-edukacyjnej oraz prowadzenie specjalistycznych 
zajęć dodatkowych (ruchowych, muzycznych, 
plastycznych, logopedycznych oraz z języka an-
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społeczeństwo

gielskiego). W ramach projektu zaadaptowane 
i wyposażone zostały pomieszczenia do zajęć 
przedszkolnych oraz zakupione zostały niezbęd-
ne pomoce dydaktyczne. Projekt ma za zadanie 
rozwijać dodatkowe umiejętności oraz podnosić 
poziom wiedzy ogólnej. Zakończenie planowane 
jest na 2015 rok.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gmina Zagnańsk od 2013 roku realizuje pro-
jekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
mieszkańców gminy Zagnańsk” z Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka, który jest 
adresowany do mieszkańców gminy Zagnańsk. 
Jego koszt wynosi około 422 tys. zł, przy dofinan-
sowaniu sięgającym 100 proc. Projektem objętych 
jest 35 gospodarstw domowych. Cel przeciwdzia-
łania wykluczeniu cyfrowemu realizowany jest 
poprzez m.in.: wyposażenie w sprzęt komputerowy 
oraz zapewnienie dostępu do internetu określonej 
grupy gospodarstw domowych przez okres bez-
pośredniego wdrożenia projektu, tj. do 31 grudnia 
2015 roku oraz w okresie zachowania trwałości 
projektu – 5 lat po jego zakończeniu. W ramach 
projektu został utworzony tzw. Lokalny Punkt Spo-
łeczeństwa Informacyjnego, w którym funkcjonuje 
5 stanowisk komputerowych z dostępem do inter-
netu wraz z możliwością skorzystania z urządzeń 
wielofunkcyjnych oraz sala szkoleniowa.
Rok 2014
Rozwijanie aktywności kulturowej

Gmina Zagnańsk realizuje obecnie projekt 
„Rozwijanie aktywności kulturowej poprzez 
warsztaty teatralne i fotograficzne oraz zakup 
sprzętu scenicznego i fotograficznego” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, mający 
na celu stworzenie atrakcyjnej oferty kultural-

nej. Powstały dwa koła zainteresowań – teatralne 
oraz fotograficzne. Możliwości ciekawego i efek-
tywnego spędzania wolnego czasu na wsiach są 
bardzo często ograniczone, dlatego utworzone 
koła zainteresowań przyczyniły się do integracji 
społeczeństwa wiejskiego poprzez współudział 
w zajęciach różnych grup wiekowych. Partnerem 
projektu jest Towarzystwo Przyjaciół Tumlina. Or-
ganizacja warsztatów teatralnych i fotograficznych 
wpływa na poprawę aktywności życia kulturowe-
go i społecznego. Dofinansowanie projektu sięga 
80 proc. kosztów kwalifikowalnych – tj. około 20 
tys. zł. Zakończenie projektu przewidziane jest 
na koniec 2014 roku.
Zdrowy tryb życia

Złożony został wniosek o dofinansowanie za-
dania pn. „Zdrowy tryb życia w zgodzie z naturą, 
muzyką i sportem poprzez organizację warszta-
tów muzycznych i sportowych oraz zakup sprzętu 
muzycznego i sportowego”. Operacja realizowana 
będzie w miejscowości Tumlin-Węgle. Partnerem 
projektu jest Stowarzyszenie Towarzystwo Przyja-
ciół Tumlina. Zadanie planowane jest na początek 
2015 roku. Dofinansowanie sięga 80 proc. kosztów 
kwalifikowalnych i wynosi około 36 tys. zł.
Geocaching

Złożony został wniosek o dofinansowanie zada-
nia pn. „Identyfikacja walorów kulturowych i histo-
rycznych… za pomocą geocachingu”. Geocaching 
jest to gra terenowa polegająca na poszukiwaniu 
skarbów, do których zlokalizowania używa się 
odbiornika GPS. Jest zabawą międzynarodową, 
kierowaną do poszukiwaczy przygód w każdym 
wieku. Wykorzystanie narzędzi geocachingu 
do promocji obszaru objętego LGD jest pomysłem 
innowacyjnym w skali całego kraju, w stale rosną-

cym środowisku geocacherów zarówno w Polsce, 
jak i poza granicami kraju. Zadanie planowane 
jest na początek 2015 roku. Dofinansowanie sięga 
80 proc. kosztów kwalifikowalnych i wynosi około 
27 tys. zł.
Rekreacja na placach zabaw

Złożony został wniosek o dofinansowanie 
zadania pn. „Rozwijanie rekreacji na obszarach 
wiejskich poprzez wyposażenie placów zabaw 
w gminie Zagnańsk”.

Planowane jest doposażenie placów zabaw 
na terenie gminy Zagnańsk. W wyniku realizacji 
zadania doposażone place zabaw będą stanowić 
ciekawe miejsca spotkań, aktywnego wypoczyn-
ku i bezpiecznego spędzania wolnego czasu dla 
najmłodszych mieszkańców i dorosłych opieku-
nów. Zadanie planowane jest na początek 2015 
roku. Dofinansowanie sięga 80 proc. kosztów 
kwalifikowalnych i wynosi około 25 tys. zł.
Od pasji do mistrzostwa w wędkowaniu

Złożony został wniosek o dofinansowanie za-
dania pn. „Od pasji do mistrzostwa – zdobycie 
wiedzy i umiejętności wędkarskich poprzez zakup 
sprzętu i szkolenia wędkarskie dla dzieci i mło-
dzieży z terenu LGD”.

Planowane jest przeprowadzenie szkoleń węd-
karskich mających na celu zwiększenie zaintereso-
wania wśród dzieci i młodzieży tematyką wędkar-
ską, ochroną i dbałością o środowisko naturalne 
oraz promocja jego walorów. Przeprowadzone 
zostaną zajęcia, konkursy oraz zakupiony zostanie 
niezbędny sprzęt wędkarski. Zadanie planowane 
jest na 2015 rok. Dofinansowanie sięga 80 proc. 
kosztów kwalifikowalnych i wynosi około 28 tys. zł.

Opr. Andrzej Piskulak

13 września br. Zespół Ludowy Tumlinianie 
obchodził 30-lecie powstania. Uroczystość odbyła 
się w budynku szkolnym w Tumlinie. Wśród licznie 
zaproszonych gości byli m.in.: posłanka Renata 
Janik, radny powiatu kieleckiego Władysław Karol 
Jacewicz, starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, wójt 
Szczepan Skorupski, wicewójt Robert Kaszuba 
oraz wójt gminy Miedziana Góra Maciej Lubecki.

Obecni byli także przedstawiciele instytucji, 
organizacji oraz firm owocnie współpracujących 
z Tumlinianami, w tym m.in.: prezes Wodocią-
gów Kieleckich Henryk Milcarz, prezes Lokalnej 
Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” Jarosław 
Wałek, prezes Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej 
Lidia Putowska, prezes Zarządu Świętokrzyskiego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
Bogdan Zerniak, zaprzyjaźnieni przedsiębiorcy 
z Tumlina (Państwo Mrozowie, Państwo Lesińscy, 
Państwo Domagałowie). Przybyły też delegacje 
zespołów Jaworzanki i Bobrzanki. Uroczystość 
prowadziła Barbara Domagała.

Goście składali życzenia m.in. długoletniego 
podtrzymywania i propagowania kultury ludowej, 
tradycji i obyczajów, służenia integracji lokalnej 
społeczności oraz promocji gminy Zagnańsk i re-
gionu świętokrzyskiego.

Początki Zespołu Ludowego Tumlinianie sięgają 
lat 50., kiedy to prężnie działał Ludowy Zespól 
Sportowy Tumlin. Zimą jego członkowie startowali 
w zawodach sportowych, latem tańczyli i śpiewali, 
występując na różnych estradach. W lipcu 1984 r. 
działalność artystyczna i ludowa osób z Tumlina 
zarejestrowana została w Wojewódzkim Domu 

Kultury. Od tego momentu datuje się oficjalnie 
działalność Tumlinian. Kierowniczką została Ma-
rianna Kłosowska.W tym wielkim przedsięwzięciu 
brał udział Leszek Dziwoń, który był akordeonistą 
zespołu przez wiele lat.

Zespół tworzą kobiety i mężczyźni zamieszku-
jący w dwóch gminach – zagnańskiej i miedziano-
górskiej. Na ich repertuar składają się m.in. pieśni 
ludowe, kościelne i patriotyczne.

Tumlinianie nagrali pastorałki dla Radia Kielce 
i Radia FaMa. Członkinie zespołu są też boha-
terkami filmu wideo, nagranego specjalnie dla 
australijskiej Polonii.

Brały udział m.in.: w Ogólnopolskich Buskich 
Spotkaniach z Folklorem, przeglądach zespołów 
śpiewaczych w Ciekotach, Śladkowie Małym, 
Beskidzie Żywieckim, Zakopanem, Polańczyku, 
Solinie, Jędrzejowie, 
w Koncercie Pieśni 
Maryjnych na Jasnej 
Górze i Dymarkach 
Świętokrzyskich 
w Nowej Słupi.

Wzięły udział 
w konkursie między-
narodowym „Pieśni 
ludzi gór” w Zako-
panem. W orga-
nizowanym przez 
WDK konkursie ob-
rzędowym zajęły III 
miejsce, wystawiając 
sztukę „Zielarka”.

W 2009 r. w ramach projektu Świętokrzyskie-
go Programu Odnowy Wsi zespół Tumlinianie 
otrzymał stroje ludowe. Obecnie liczy 16 osób, 
w jego skład wchodzi 13 pań i 3 panów: Marianna 
Kłosowa – kierowniczka zespołu, Łukasz Grono-
staj – akordeonista, Genowefa Dziwoń, Wanda 
Stępień, Wanda Reczyńska, Wanda Więckowska, 
Lucyna Szwed, Janina Stando, Maria Pindral, Teresa 
Ślefarska, Janina Stefańska, Halina Skowron, Zofia 
Słoń, Jan Kita, Jan Zapała. Do zespołu przyszły 
w 2014 r. Ewa Kita, Halina Boruń, Zofia Korska.

Wraz z Jaworzankami i Chórem Con Pasio-
ne nagrali płytę ze swoimi utworami. Członkinie 
zespołu są zapraszane do szkoły na zajęcia, gdzie 
opowiadają o zwyczajach swoich przodków, uczą 
haftu i szydełkowania.

Andrzej Piskulak

Jubileusz 30-lecia Zespołu Ludowego Tumlinianie
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październik 2014reklamy, komunikaty

Akcja honorowego krwiodawstwa, Euchary-
stia odpustowa, występy zespołów ludowych, pre-
zentacja historii 600-lecia Zagnańska i 350-lecia 
parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina, wmurowanie 
Kapsuły Czasu, koncert Zespołu Magdy Anioł, 
występy szkolnych dzieci oraz laureatów Festiwalu 
Piosenki Religijnej, a także prezentacje, ognisko 
i pokazy fajerwerków – złożyły się na obchody 
600-lecia Zagnańska, 350-lecia parafii. Odbyło 
się to podczas Festynu Rodzinnego, który zorga-
nizowany był 7 września br. na parkingu koło 
kościoła w Zagnańsku.

Festyn Rodzinny rozpoczęła akcja honorowego 
krwiodawstwa pod hasłem: „Krew darem ży-
cia”. Krew można było oddać w autobusie RCKiK 
na parkingu koło kościoła. 22 krwiodawców od-
dało prawie 10 litrów krwi.

W samo południe odprawiona została uro-
czysta odpustowa Msza św. w kościele pw. św. 
Rozalii i św. Marcina. Koncelebrowana ona była 
pod przewodnictwem ks. Piotra Florczyka, dyrek-
tora Wyższego Seminarium Duchownego w Kiel-
cach. Wierni przeszli wokół kościoła w procesji 
eucharystycznej. Członkinie Zespołu Ludowego 
Jaworzanki niosły m.in. wykonany przez siebie 
wieniec dożynkowy.

Po Mszy św. odbył się występ Zespołu Ludowe-
go Jaworzanki oraz oficjalne otwarcie Festynu Ro-
dzinnego. Do wspólnej zabawy ze sceny zachęcali: 
ks. płk prał. Tadeusz Skrzyniarz, ks. Piotr Florczyk, 
posłanka Renata Janik i wójt Szczepan Skorupski.

W trakcie trwającej imprezy ks. Tadeusz Skrzy-
niarz, zaprosił wszystkich uczestników na wojsko-
wą grochówkę i kaszankę z grilla. Na scenie odbyła 

się prezentacja pt. „Nasza Rodzina Nasza Historia. 
600-lecie Zagnańska oraz 350 lat parafii pw. św. Ro-
zalii i św. Marcina” w wykonaniu Zespołu Ludowe-
go Jaworzanki, którą wyreżyserował na podstawie 
napisanego przez siebie scenariusza regionalista 
Roman Piskulak – odkrywca jubileuszy.

Po niej nastąpiło zaprezentowanie na scenie 
osób zaangażowanych w organizację Festynu 
Rodzinnego. W skład komitetu organizacyjne-
go weszli: przewodniczący Szczepan Skorupski, 
członkowie – Renata Janik, Grażyna Wawszczak, 
Ryszard Wawszczak, Tomasz Dąbrowski, Leszek 
Grudziński, Grażyna Grudziecka, Anna Tuz, Ma-
rzanna Moćko, Agnieszka Gębska, Magdalena 
Foks, Artur Kudzia, Marek Bucki, Roman Piskulak, 
Andrzej Staniec, Michał Salwa, Elżbieta Ślewa, Da-
nuta Garecka, Krzysztof Bernatek, Paweł Cieślak.

W Kapsule Czasu zna-
lazły się m.in: tegoroczne 
wrześniowe wydanie „Ga-
zety Zagnańskiej”, foldery 
Zespołu SP nr 2 Przedszkola 
i Gimnazjum w Zagnańsku, 
SP nr 1w Zagnańsku, GOKSiR 
w Zagnańsku, Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Belnie, 
Stowarzyszenia „Razem dla 
Wszystkich” oraz dokumenty 
parafii.

Po odczytaniu przesłania 
nastąpiło uroczyste zamknię-
cie i wmurowanie Kapsuły 

Czasu na placu kościelnym przed głównym wej-
ściem do świątyni. Miejsce wmurowanej kapsuły 
oznaczone zostało specjalną kamienną płytą.

Po uroczystym wmurowaniu Kapsuły Cza-
su w dalszej części festynu występowały dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku-Chru-
stach oraz odbywały się zajęcia artystyczne dla 
dzieci zorganizowane przez Stowarzyszenie „Ra-
zem dla Wszystkich”. Publiczność bawił Zespół 
Ludowy Tumlinianie. Na specjalnie przygoto-
wanych stoiskach prezentowały się Narodowe 
Siły Rezerwowych przy WKU z Kielc. Na scenie 
wystąpiły dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Zagnańsku w programie pt. „Wesołe 
przedszkolaki, taniec współczesny i regionalny”. 
Funkcjonariusze KM Policji z Kielc zaprezentowali 
akcję pn. „Karta rowerowa i znakowanie rowe-

rów”. Ratownicy medyczni przedstawili sposoby 
ratowania osób w sytuacjach zagrażających życiu.

W kolejnym bloku ludowym wystąpili: Zespół 
Ludowy Sobótka, Zespół Ludowy Kuźniczanki, 
Kapela „Bliżej Serca” z Bliżyna, Kapela Stefana 
Wyczyńskiego z Lubczy, Wacław Pejas. Na scenie 
zaprezentowali się laureaci XIII Festiwalu Piosenki 
Religijnej KIELCE 2013 – Zespół Józefowe Kwiat-
ki i Schola Kana z parafii św. Józefa Robotnika 
w Kielcach. O godz. 18 odbył się koncert gwiazdy 
festynu – zespołu Magdy Anioł.

Na zakończenie festynu zorganizowane były 
konkursy i zabawy OSP Zagnańsk-Chrusty, występ 
Zespołu Marka Buckiego, ognisko, przy którym 
odbyło się wspólne śpiewanie i pieczenie kiełbasek. 
O godz. 20 imprezę zakończył pokaz fajerwerków 
– FIRE SHOW.

Bawiących się zagnańszczan odwiedzili m.in.: 
europoseł Bogdan Wenta, wiceprzewodniczą-
cy Województwa Świetokrzykiego Mieczysław 
Gębski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kielcach – Małgorzata Stanioch, prezes Wo-
dociągów Kieleckich Henryk Milcarz oraz radni 
gminy Zagnańsk.

Swoją twórczość plastyczną na specjalnych 
stoiskach zaprezentowali artyści naszej gminy: 
malarka Małgorzata Salwa i rzeźbiarz Krzysztof 
Wesołowski. Swoje stoiska mieli także: WTZ 
w Belnie, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, 
NZOZ Samsonów „Nasza Przychodnia” i ratow-
nicy medyczni – Leszek Mączka i Marek Piskulak. 
Imprezę prowadził niezmordowanie, jak zawsze 
niezawodny konferansjer Jarek Foka Bukowski. 
Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy OSP Za-
gnańsk-Chrusty. Druhowie przygotowali także 
oprawę Mszy św. i procesji eucharystycznej.

Organizatorami Festynu Rodzinnego byli: OSP 
Zagnańsk-Chrusty, Zespół Ludowy Jaworzanki, 
Świetlica Przystań pod Tetrapodem, Stowarzy-
szenie „Razem dla Wszystkich”, Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji, Parafia św. Rozalii i św. 
Marcina, Szkoła Podstawowa nr 1 w Zagnańsku, 
Zespół SP nr 2 Gimnazjum i Przedszkola w Za-
gnańsku. Patronat medialnymobjęły redakcje: 
„Gazety Zagnańskiej”, „Echa Dnia”, Radia Kielce, 
TVP Kielce.

Andrzej Piskulak

Festyn rodzinny, obchody jubileuszowe, kapsuła czasu 

Podczas sesji Rady Gminy 24 września br. przewodnicząca komisji konkur-
sowej, radna Agnieszka Gębska oraz wójt Szczepan Skorupski wręczyli bony 
pieniężne, dyplomy i statuetki laureatom dorocznego konkursu „Mój piękny 
ogród”, organizowanego w gminie Zagnańsk.

Wójt Szczepan Skorupski w krótkim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że gmina 
Zagnańsk zmienia się nie tylko dzięki 
realizowanym w niej inwestycjom, ale 
też poprzez dbanie o estetykę wokół 
posesji. Konkurs „Mój piękny ogród” 
służy temu, by promować te gospodar-
stwa, które dbają o wizerunek, o piękne 
kwiaty przed domami.

Radna Agnieszka Gębska poinfor-
mowała, że Komisja Promocji Turystyki 
i Rolnictwa przyznała dwa wyróżnienia, 
które otrzymali: Jowita Makuch z Ja-
worza i Ryszard Zbróg z Samsonowa.

Apis

Prezes Ryszard Waw-
szczak w imieniu Zarzą-
du Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zagnań-
sku-Chrustach wręczył 
okolicznościowy grawer-
ton przewodniczącemu 
Wojciechowi Chłopkowi 
z okazji jubileuszu 90-le-
cia jednostki strażackiej.

Strażacy podzękowali 
także za życzliwość i za-
angażowanie, za pomoc 
i wsparcie, jakiego udzie-
lał strażakom. Przewod-
niczący przyjmując podziękowania, podkreślił, że statuetkę postawi 
na honorowym miejscu w swym gabinecie.

Apis 

Piękne ogrody w gminie Podziękowania strażaków
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historia, kultura

W Zagnańsku 27 września br. odbył się festyn 
ekologiczno-historyczny pn. „1014. urodziny Dębu 
Bartka”. Uzupełnieniem było ślubowanie pierw-
szych klas Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku pn. 
„Pasowanie na borusa”. Następnego dnia odbył 
się urodzinowy koncert zespołu Młodzi i Piękni 
na parkingu koło dębu Bartka. Imprezy te włączone 
zostały w obchody 600-lecia Zagnańska.

Piknik zaszczycili swoją obecnością zaproszeni 
goście, wśród których byli m.in.: posłanka Renata 
Janik, wiceprzewodniczący województwa świę-
tokrzyskiego Mieczysław Gębski, wicemarszałek 
województwa świętokrzyskiego Grzegorz Świercz, 
Piotr Żołądek – członek Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego, radny powiatu kieleckiego Mirosław 
Gębski, wójt Szczepan Skorupski, Anna Kowalska 

– dyrektorka ZSL w Zagnańsku, nadleśniczy Nad-
leśnictwa Zagnańsk – Tomasz Kuszewski, prezes 
Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz, a także 
radni gminy Zagnańsk.

Piknik rozpoczął się pasowaniem na borusa 
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Leśnych. 
Uczeń ucharakteryzowany na ducha lasu Sylwa-
na wraz z innymi leśnymi stworami dokonał pa-

sowania pierwszoklasistów. 
Uściśnięciem dłoni każdemu 
uczniowi dyrektorka szkoły 
przypieczętowywała ten akt. 
Po ślubowaniu wszyscy udali 
się do wspólnego zdjęcia koło 
dębu Bartka.

Następnie odbyła się in-
scenizacja zdobywania gro-
du, pokazy walk na miecze, 
zwyczajów średniowiecznych, 
strzelnie z łuku i inne w wy-
konaniu Klubu Historycznego 
HIRD. O swoich przeżyciach 
opowiadał Władysław Kowa-
lewski, który powrócił z rajdu 
pn. Złombol. Tym razem dotarł 

on aż na Gibraltar. Na scenie odbywały się konkursy 
dla widzów, w których nagrody ufundowały Wodo-
ciągi Kieleckie. Występował zespól muzyczny Alfa 
Band oraz młodziutka wokalistka – Natalia Wzorek 
z Szałasu.

Na stoisku Nadleśnictwa Zagnańsk można było 
zagrać w koło fortuny i wygrać interesujące gadżety, 
w tym m.in.: „Przewodnik turystyczny” wydany 

przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych 
w Radomiu.

Na specjalnie przygotowanych stoiskach swoje 
oferty i foldery prezentowały instytucje i firmy m.in.: 
Punkt Informacji Turystycznej w Zagnańsku, a także 
Lipowy Dwór i Ośrodek Wypoczynkowo-Reha-
bilitacyjny Polanika, który przygotował loteraidę, 
na której można było wygrać m.in. jazdę konną, 
rabaty na zabiegi.

Nad bezpieczeństwem czuwali druhowie z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Zagnańsku-Chrustach oraz 
w Samsonowie i ratownik Leszek Mączka. Pomocy 
technicznej udzielili pracownicy Wodociągów Kie-
leckich.

W niedzielę o godzinie 18.00 na parkingu koło 
dębu Bartka występ duetu wokalno-gitarowego 
Oliwia Adamiec i Natalia Jonczyk poprzedził uro-
dzinowy koncert zespołu Piękni i Młodziv  . Zespół 
istnieje od dwóch lat, a na swoim koncie ma już wiele 
sukcesów, m.in. zdobył tytuł Hitu Roku 2013 w ple-
biscycie Radia oraz telewizji TV DISCO, z piosenką 
„Niewiara”. Podczas koncertu wszyscy świetnie się 
bawili.

Organizatorem imprezy była Gmina Zagnańsk. 
Współorganizatorami: GOKSiR w Zagnańsku, Ze-
spół Szkół Leśnych w Zagnańsku, Nadleśnictwo 
Zagnańsk. Fundatorem nagród były: Wodociągi 
Kieleckie, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Urząd 
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 
i Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Patronatem 
medialnym imprezę objęły redakcje: TVP Kielce, 
Radio Kielce, „Echo Dnia” oraz „Gazeta Zagnańska”.

Apis

Władze samorządowe, społeczność szkoły im. 
Armii Krajowej w Kajetanowie, poczty sztanda-
rowe zaprzyjaźnionych szkół, kombatanci, miesz-
kańcy gminy Zagnańsk uczcili pamięć Żołnierzy 
Września 1939 r., przypominając bohaterską 
walkę Grupy Operacyjnej Kielce z niemieckim 
okupantem w bitwie pod Kajetanowem w dniach 
5–7 września.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele 
parafialnym pw. Matki Częstochowskiej w Wiś-
niówce, sprawowaną przez ks. proboszcza Leszka 
Struzika. W kościele zgromadziły się: poczty sztan-
darowe organizacji kombatanckich, strażaków, szkół 
z terenu gminy Zagnańsk oraz noszących imię bo-
haterów Armii Krajowej z: Chrustów, Kielc, Sukowa, 
Łącznej, Wzdołu Rządowego, władze samorządowe 
na czele z wójtem gminy Zagnańsk Szczepanem 
Skorupskim, przedstawiciele władz wojewódzkich 
z wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa 
Mieczysławem Gębskim oraz Karolem Fijałkow-
skim – pełnomocnikiem Zarządu Województwa 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Starostwo Powiatu Kieleckiego reprezentował 
radny Mirosław Gębski i Karol Jacewicz. Przybyli 
również kombatanci żołnierze Armii Krajowej: 
major Zbigniew Mielczarek, prezes Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zarządu Okręgu 
w Kielcach, żołnierze 4. Pułku Piechoty Legionów 
Armii Krajowej z kpt. Pelagią Barwicką i Bogusła-
wem Sitnickim oraz innymi żołnierzami, przedsię-
biorcy wspierający uroczystość i szkołę w Kajetano-
wie z prezesem Wodociągów Kieleckich Henrykiem 
Milcarzem i wiceprezesem Władysławem Karolem 
Jacewiczem, mieszkańcy oraz społeczność szkoły 

w Kajetanowie z dyrektor Stanisławą Skowerą.
Oprawę uroczystości uświetniła Gminno-

-Szkolna Orkiestra Dęta z Nowin pod batutą Józefa 
Janaszka. Po Mszy św. uczestnicy obchodów przeszli 
przy dźwiękach legionowych i żołnierskich utworów 
przed pomnik poświęcony Żołnierzom Września, 
odsłonięty rok temu przy pętli w Kajetanowie.

Obecny przy pomniku senator PiS Krzysz-
tof Słoń, wyrażając mieszkańcom i władzom 
wdzięczność za zaproszenie, podkreślał jak ważna 
jest pamięć o bohaterach, którzy przelewali krew 
za Ojczyznę, zwłaszcza w kontekście współczesnych 
zagrożeń wolności, konfliktów zbrojnych, które 
toczą się na świecie i za naszą wschodnią granicą 
na Ukrainie.

– Te nasze uroczystości są dla wszystkich 
mieszkańców, a zwłaszcza dla młodego pokole-
nia, któremu chcemy przekazać pamięć o historii. 
Wolność mierzy się krzyżami. Pamiętając jak wielką 
cenę płaciły za nią pokolenia Polaków walczących 
w obronie Ojczyzny, musimy o nią dbać i walczyć 
o nią w codziennym trudzie – powiedział wójt gmi-
ny Zagnańsk, Szczepan Skorupski. Podziękował 
również dyrektor Stanisławie Skowerze z Zespołu 
Szkół w Kajetanowie oraz wszystkim, którzy wspie-
rali zorganizowanie tego wydarzenia.

Genezę bitwy pod Kajetanowem we wrześniu 
1939 roku, jej przebieg i znaczenie przedstawił Ma-
rek Jończyk, historyk z delegatury IPN. Podkreślał, 
że chociaż bitwa ta, ze względu na dużą dysproporcję 
sił i przewagę niemiecką, była przegrana militar-
nie dla żołnierzy polskich, to odnieśli oni zwycię-
stwo moralne. Zatrzymali na trzy dni niemiecką 
ofensywę na północ. Dali przykład bohaterstwa, 

odwagi i niezłomnej postawy wobec wroga. Ich 
postawa w tej bitwie i w wielu innych przyczyniła 
się do wzrastania w Polakach ducha walki z hitle-
rowskim i radzieckim okupantem. Zaznaczył, że 
heroizm żołnierzy wojny obronnej przełożył się 
na powstanie w niedługim czasie, 27 września 1939 
roku pierwszej organizacji konspiracyjnej Służby 
Zwycięstwu Polski i powstanie Polskiego Państwa 
Podziemnego – fenomenu na skalę światową. – Po-
siadało ono podziemną Armię Krajową liczącą 370 
tysięcy żołnierzy, miało swój rząd, resorty, zorga-
nizowane szkolnictwo różnych szczebli, drukarnie, 
pomoc społeczną. Bez tych postaw wielu bohaterów 
nie byłoby kolejnych zrywów o suwerenność, nie 
byłoby wolnej Polski – tłumaczył zebranym.

Modlitwę za poległych w obronie Ojczyzny 
we wrześniu 1939 r. poprowadził ks. Leszek Struzik. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. 
Armii Krajowej w Kajetanowie zaprezentowali oko-
licznościowy program, na który złożyły się utwory 
o tematyce patriotycznej i wojennej.

Delegacje władz samorządowych, dyrektorzy 
i uczniowie zaproszonych szkół, kombatanci, stra-
żacy i mieszkańcy złożyli przed pomnikiem wieńce 
i zapalili znicze, oddając hołd poległym w bitwie żoł-
nierzom. Potem rozpoczęło się wspólne śpiewanie 
pieśni legionowych i żołnierskich razem z Chórem 
„Żołnierskie Echa”. Dzięki wydrukowanym przez 
Drukarnię BOGART Artura Kołdy śpiewnikom, 
do śpiewania chętnie włączali się wszyscy zgro-
madzeni mieszkańcy. Na zakończenie wszystkich 
czekała żołnierska grochówka, której sponsorem 
był prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz.

Katarzyna Dobrowolska

Uroczystości przed Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 r. w Kajetanowie

1014. urodziny dębu Bartka i pasowanie na borusa
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październik 2014kultura, sport

Janusz Adamczyk, wędkarz z Koła PZW 
„Bartek” w Zagnańsku wywalczył pierwsze 
miejsce.

Wędkarz nagrodzony został czekiem na 10.000 
zł i pucharem w finale Zawodów Spławikowych 
Grand Prix Van Den Eynde- Robinson Cup. Finał 

odbył się na zalewie w Wilkowie w dniach 19–21 
września br.

Apis

Wędkarz z Koła PZW „Bartek” najlepszy

Zumba, nauka gry na gitarze, wokal, nauka 
języka angielskiego, gimnastyka, zajęcia plastycz-
ne – oferta w świetlicach w Jaworzu i Samsonowie 
jest różnorodna.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
przygotował bogatą ofertę kulturalną dla miesz-
kańców gminy Zagnańsk. Jest ona przygotowana 
z myślą o dzieciach, młodzieży, a także seniorach. 
Zarówno świetlica w Jaworzu, jak i w Samsono-
wie oferują warsztaty taneczne, muzyczne, języka 
angielskiego oraz gimnastykę dla seniorów. Po-
nadto klub gier planszowych zaprasza wszystkich, 
którzy chcą w ciekawy sposób spędzić popołudnie 
czy wieczór.

W świetlicy w Jaworzu odbywać będą się m.in. 
zajęcia z informatyki.

Najmłodsi nauczą się projektowania 
stron, plakatów, zaproszeń, tworzenia 

dokumentów. Natomiast w Klubie Seniora zaplano-
wano wiele atrakcji dla nieco starszych mieszkańców 
gminy, m.in. florystykę, szydełkowanie czy tworzenie 
w drewnie.

W Samsonowie natomiast proponowane są 
zajęcia plastyczne „Pankracownia. W tym sezonie 
mieszkańcy gminy zaproszeni są na zajęcia z tworze-
nia biżuterii, filcowania, wykonywania ozdobnych 
ramek, pudełek. Wszystko to z wykorzystaniem 
surowców wtórnych.

W tym roku część działań organizowana jest 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Spektrum Możliwo-
ści z Miedzianej Góry, m.in. nordic walking, klub 
gier planszowych, aerobik czy imprezy integracyjne 
dla seniorów. W najbliższym czasie planowane jest 

wspólne gotowanie, rajd oraz warsztaty taneczne 
ZUMBA-OBEREK. W Jaworzu zajęcia odbywać się 
będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 
do 20, a w Samsonowie we wtorki, środy i czwartki 
między 17 a 20.

Świetlica „Jaworze” poza działaniami cykliczny-
mi zaprasza od poniedziałku do piątku od godziny 
10.00 do 20.00 na gry w ping-ponga i piłkarzyki. 
Mieszkańcy gminy zachęcani są do odwiedzania 
kącika literackiego oraz do Lokalnego Punktu Spo-
łeczeństwa Informacyjnego. Udostępniono stanowi-
ska komputerowe wraz z możliwością skorzystania 
z urządzeń wielofunkcyjnych.

Anna Żmudzińska z GOKSiR

Z kulturą w gminie Zagnańsk

W dniach 19–21.09.2014 r. odbyło się I Tere-
nowe Spotkanie Członków Katolickiego Stowarzy-
szenia Karawaningowego „Razem w Drodze” nad 
zalewem Umer. To pierwsze integracyjne spotkanie 
miało na celu pogłębienie wzajemnych relacji, 
podsumowanie dotychczasowych działań i omó-
wienie planów Stowarzyszenia na kolejny sezon 
karawaningowy.

Spotkanie „Legendy i Tradycja” nad zalewem 
Umer było wspólną inicjatywą KSK „Razem 
w Drodze”, Gminy Zagnańsk, Towarzystwa Przy-
jaciół Tumlina. Zaangażowane były także: LGD 
„Dorzecze Bobrzy”, Zespół Szkół w Tumlinie, Para-
fia Tumlin, Straż Pożarna i wiele innych instytucji 
i osób. Celem spotkania była także promocja naszej 
gminy i parafii Tumlin oraz walorów i atrakcji 
turystycznych naszego regionu. Na spotkaniu były 
23 załogi (około 60 osób) z całej Polski.

W piątek uczestniczyliśmy w parafialnej Mszy 
św. i Drodze Krzyżowej na wzgórzu tumlińskim, 
a po modlitwie odbyło się uroczyste otwarcie 
spotkania, w którym uczestniczyli gospodarze 
miejsca: wójt gminy Zagnańsk – Szczepan Skorup-
ski, proboszcz parafii Tumlin – ks. kan. Czesław 
Biskup, zastępca wójta gminy Zagnańsk i prezes 
TPT – Robert Kaszuba, dyrektor Zespołu Szkół 
w Tumlinie – Barbara Domagała, prezes KSK 
„Razem w Drodze” – Włodzimierz Rybczyński, 
prezes LGD „Dorzecze Bobrzy” – Jarosław Wałek.

W następnym dniu rano odbyliśmy wycieczkę, 
by podziwiać atrakcje regionu: ruiny Huty Józef 
w Samsonowie, dąb Bartek, zalew w Kaniowie, 
plac zabaw i skatepark w Zagnańsku, kościół 
w Zagnańsku i kamieniołom ze śladami tetrapoda 
w Zachełmiu. Po przyjeździe zjedliśmy przygo-
towany przez firmę cateringową ciepły posiłek. 
W sobotnie popołudnie spotkanie było połączone 
z imprezą plenerową przygotowaną w ramach 
projektu „Rozwijanie aktywności kulturalnej po-
przez warsztaty teatralne i fotograficzne oraz zakup 
sprzętu scenicznego i fotograficznego” w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju” objętego PROW na lata 2007–2013.

Na wystawę fotograficzną, malarską, koncert 
parafialnej orkiestry dętej z Odrowążka, dzieci 
i młodzieży z Zespołu Szkół w Tumlinie, zespołu 
Tumlinianie, pokaz tańca latynoamerykańskiego 

mistrzów Polski oraz spektakl teatralny w wyko-
naniu uczniów Zespołu Szkół w Tumlinie zapro-
siliśmy nie tylko członków KSK, ale wszystkich 
chętnych.

Informacja o spotkaniu i imprezie była rozpo-
wszechniana na terenie całej gminy.

Dla mieszkańców gminy i parafii była to także 
okazja do spotkania się z członkami KSK „Razem 
w Drodze”, którzy chętnie pokazali, jak wygląda 
kamper czy przyczepa campingowa i opowiedzieli 
o takiej formie wypoczynku.

W niedzielę uczestniczyliśmy we Mszy św. pa-
rafialnej, a po niej odbyło się poświęcenie kampe-
rów, którego dokonał ksiądz proboszcz Czesław 
Biskup. Spotkanie zakończyło się o godz. 14.00. 
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania tego 
spotkania. Szczególne podziękowania kierujemy 
do Gminy Zagnańsk, od której otrzymaliśmy prąd, 
wodę, sanitariaty, scenę, nagłośnienie i oświetle-
nie, autokar. Ogólnie wszyscy byli bardzo przejęci 
i dbali o to, by spotkanie wypadło jak najlepiej 
i by goście czuli się dobrze w naszej gminie i pa-
rafii. Nawet pogoda dostosowała się do programu 
i wszystko odbyło się zgodnie z programem.

Takiego karawaningowego spotkania jeszcze 
chyba w naszej gminie nie było, ale myślę, że 
ta forma wypoczynku będzie mogła być rozwija-
na w naszym atrakcyjnym turystycznie regionie.

XMC

Spotkanie miłośników karawaningu w Umrze

W sobotę, 6 września br. grupa pracowni-
ków Urzędu Gminy w Zagnańsku wzięła udział 
w VI Pieszym Rajdzie Samorządowców Powia-

tu Kieleckiego. Organizatorem było Starostwo 
Powiatowe w Kielcach, natomiast tegorocznym 
gospodarzem była Gmina Daleszyce.

Wędrówkę rozpoczęto z daleszyckiego rynku, 
przy którym ma siedzibę Urząd Miasta i Gminy 
Daleszyce. Trasa wiodła obok kościoła św. Mi-
chała Archanioła, w którym znajduje się słynący 
łaskami obraz Matki Bożej Szkaplerznej z XVI w. 
Następnie leśnym szlakiem, wiodącym wśród 
pięknej przyrody, przez górę Wrześnię grupa 
udała się w stronę Cisowa.

Po drodze uczestnicy zwiedzili miejsca zwią-
zane z historią tych ziem m.in. pomnik poświęco-

ny powstańcom z oddziału Rębajły – bohaterom 
walk wyzwoleńczych z lat 1863/64, pomnik upa-
miętniający pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Daleszycach w 1926 r. oraz miejsce na stoku 
Góry Stołowej, gdzie w latach 1943–44 stacjo-
nował oddział partyzancki Gór Świętokrzyskich 
AK „Wybranieccy” pod dowództwem Barabasza.

Pracownicy starostwa oraz wielu urzędów 
gmin powiatu kieleckiego przeszli trasę o długości 
ok. 12 km. Pomimo zmęczenia humory dopisy-
wały. Na trasie rajdu, jak i na jego zakończeniu 
w Borkowie wszyscy bawili się znakomicie.

L. Zawrzykraj

VI Pieszy Rajd Samorządowców Powiatu Kieleckiego
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reklamy, komunikaty

PODZIĘKOWANIA
Składam podziękowanie Panu Januszowi 

Waldonowi za wykonanie bezpłatnie projektu 
oświetlenia w Samsonowie-Kępie.

Składam podziękowanie Panu Zbigniewowi 
Kozakowi, mieszkańcowi ulicy Kwiatowej w Sam-
sonowie, za wyhodowanie i obsadzanie przez dwa 
lata centrum Samsonowa kwiatami ozdobnymi.

Z wyrazami szacunku 
Sołtys Honorata Durlik

„Transfer dobrych praktyk – z Bałtowa 
do Zagnańska” to projekt Fundacji Europomost 
współfinansowany przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej (prezes 
Zarządu Fundacji Europomost: Szczepan Bo-
gucki, koordynator projektu: Anna Jaworska).

Wymieniony projekt został przygotowany 
dla mieszkańców gminy Zagnańsk. Okres jego 
realizacji trwa do 30 listopada 2014 roku. Jego 
celem jest poprawa jakości życia osób z gminy 
Zagnańsk, podniesienie kwalifikacji oraz po-
pularyzacja turystycznych walorów regionu.

Projekt „Transfer dobrych praktyk – z Bałto-
wa do Zagnańska” zainaugurowała konferencja, 
która odbyła się 5 sierpnia 2014 roku w Świetlicy 
„Staszicówka”. Kolejnym elementem przedsię-
wzięcia był pięciodniowy wyjazd szkoleniowy 
15 mieszkańców gminy Zagnańsk do Bałtowa 
(2–6 września 2014). Fundacja Europomost 
zadbała o zakwaterowanie, wyżywienie, bilety 
wstępu na teren Bałtowskiego Kompleksu Tu-
rystycznego, podręczniki, materiały szkoleniowe 
i piśmiennicze.

Poza cyklem warsztatów (32 godziny) semi-
narzyści projektu uczestniczyli w wizycie studyj-
nej pod opieką Łukasza Chlebnego (5 godzin), 

która pozwoliła poznać usługi okołoturystyczne 
Bałtowa.

Następnie przez kolejne dni uczestnicy zdoby-
wali wiedzę z zakresu: podstaw prawa (prowadzą-
cy Piotr Grzybowski) – m.in. ochrona wizerunku, 
rodzaje umów o pracę, obowiązki pracownika/
pracodawcy, mobbing, stalking, zobowiązania 

finansowe; zarządzania projektami (prowadzą-
ca dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska) – m.in. 
projekty miękkie inwestowaniem w człowieka, 
sukces = inspiracja+ zespół, cechy dobrego planu, 
pomysł na własny projekt; warsztaty lider (pro-

wadząca Agnieszka 
Kmiecik) – m.in. 
Fundacja Centrum 
Europy Lokalnej, 
Fundacja  Anny 
Lindh, komunika-
cja/autoprezentacja 
od ubioru po kon-
takt wzrokowy, li-
derowanie, cechy dobrego przywódcy, pułapki 
przywództwa; warsztaty kreatywności (prowa-
dzącya Magdalena Małkowska) – m.in. rodzaje 
motywacji, mówcy motywacyjni, role zespołowe, 
kwestionariusz samooceny.

Uczestnictwo w warsztatach zostało udoku-
mentowane dyplomem szkoleniowym. Wyjazd 
do Bałtowa stał się dla uczestniczących w nim 
osób inspiracją do podejmowania nowych dzia-
łań, które pozwolą promować gminę Zagnańsk 
i integrować lokalną społeczność. Najbardziej 
aktywni uczestnicy warsztatów w Bałtowie 23–
25 października będą promowali województwo 
świętokrzyskie i gminę Zagnańsk na Targach 
Regionów i Produktów Turystycznych TOUR 
SALON 2014 w Poznaniu.

S. Zawisza (GOKSiR)

Turystyczny Szlak Sukcesu z Bałtowa do Zagnańska

Wyrazy współczucia dla Rodziny 
z powodu śmierci byłego 

Sołtysa 
Tadeusza Olesińskiego 

składają Wójt i Radni 
Gminy Zagnańsk 

oraz 
Sołtys i Rada Sołecka 

w Kołomani

Wyrazy głębokiego współczucia 
 w trudnych chwilach po śmierci 

Matki  
koleżance  

Adeli Kiniorskiej  
składają 

Zarząd Oddziału i Sekcja Emerytów 
ZNP w Zagnańsku
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Galeria fotograficzna z uroczystości i festynów obchodzonych
we wrześniu na terenie gminy Zagnańsk

Festyn rodzinny, obchody jubileuszowe, kapsuła czasu w Zagnańsku

Jubileusz 30-lecia Zespołu Ludowego Tumlinianie

 Uroczystości przed Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 r.  w Kajetanowie

Prezentacja karawaningu w gminie w Umrze 

1014. urodziny dębu Bartka i pasowanie na borusa w Zagnańsku


