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Genowefa Kubicka: większość 
koleżanek, z którymi zaczynałam 
śpiewać już nie żyje. 
- czyt na str. 9

Setki rodzin w gminie korzysta 
z pomocy zorganizowanej przez 

GOPS, Stowarzyszenie Razem dla 
Wszystkich i Caritas.

- czyt na str. 3

Wójt Szczepan Skorupski: 
Nasz budżet jest wynikiem 

potrzeb, oczekiwań i możliwości 
finansowych gminy.
– czytaj na str. 4–5

Gra w Zagnańczyka
Najważniejsze wydarzenia 2011 roku w gminie Zagnańsk – str. 6–8
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Spektakl teatralny oparty na sztuce iluzji w wykonaniu 
artystów prestidigitatorów, konkursy z upominkami od Świę-
tego Mikołaja oraz sprawnościowe zabawy ze szczudlarza-
mi – takie były „Czarodziejskie mikołajki” zorganizowane 
przez GOKSiR dla najmłodszych dzieci z gminy Zagnańsk. 
Na trwającym w tym samym czasie kiermaszu przedświątecz-
nym przygotowanym przez Towarzystwo Aktywnych Kobiet 
można było nauczyć się pakowania prezentów i wykonywania 
ozdób świątecznych.

Poranek 19 grudnia sprawił organizatorom niemiłą niespo-
dziankę. W hali GOKSiR z powodu awarii ogrzewania tempera-
tura wynosiła tylko 10 stopni Celsjusza. Ale dzięki uprzejmości 
Marzanny Moćko – dyrektorki zagnańskiej „dwójki” – udało się 
zaplanowaną dużo wcześniej imprezę przenieść do szkolnej sali 
gimnastycznej. Spowodowało to, co prawda małe zamieszanie, 
ale przyjazdu artystów, Mikołaja oraz prawie 300 zaproszonych 
gości nie trzeba było odwoływać.

Mikołajkowym prezentem dla dzieci był program „Szkoła 
czarowania i inne zabawy”. Dzięki swej lekkiej kabaretowo-za-
bawowej formule, w prosty i przystępny sposób wyjaśniono dzie-
ciom mechanizm działania iluzji. Publiczność miała okazję za-
poznać się z takimi formami iluzji jak: pojawianie się i znikanie 
zwierzątek oraz przedmiotów (gołąb, kwiaty, chustki); sztuczki 
karciane czy rozwiązywanie węzłów.

Po takim półgodzinnym „kursie” czarowania dzieciom udało się 
nawet wyczarować... Mikołaja z workiem prezentów! W konkursie 

Janina Janik, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, obchodziła 
w 2011 r. jubileusz 50 lat pracy w Urzędzie Gminy. Halina Dą-
browska, inspektor ds. wymiaru podatków, przepracowała w admi-
nistracji samorządowej 45 lat. Małgorzata Olbromska-Bolmińska, 

Podziękowanie za długoletnią pracę
Z końcem ubiegłego roku pożegnaliśmy wieloletnich i zasłu-

żonych dla mieszkańców gminy Zagnańsk pracowników Urzędu 
Gminy: Janinę Janik, Halinę Dąbrowską, Małgorzatę Olbromską-
Bolmińską i Alicję Białek. Udały się one na zasłużone emerytury.

inspektor ds. księgowości bu-
dżetowej, pracowała od 1 marca 
1985 r. Alicja Białek, inspektor 
ds. oświaty, zatrudniona została 
1 kwietnia 1977 r. 

Serdeczne podziękowania 
dla wszystkich wymienionych 
osób za długoletnią, pełną za-
angażowania pracę zawodową 
wraz z życzeniami zdrowia 
i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym składają: prze-
wodniczący Rady Gminy wraz 
radnymi oraz wójt gminy wraz 
z pracownikami.

tworzenia łańcucha ze 
sznurka i złotego lub 
srebrnego makaronu 
oraz śpiewania kolęd 
można było otrzymać 
drobne upominki.

Dla organizato-
rów była to trudna 
próba opanowania 
dziecięcej sponta-
niczności. Widząc 
bowiem Mikołaja, 
natychmiast chciały 
otrzymać prezenty 
„bezkonkursowo” 
i poza kolejnością. 

Czarodziejskie mikołajki

Trzeba przyznać, że trudno w dzisiejszych czasach przebić się 
z ideą podarowania dzieciom prezentów w postaci: zdobycia wie-
dzy o czarowaniu czy wspólnej zabawy. Prezenty to dla nich naj-
częściej po prostu przedmioty.

Po przerwie na poczęstunek i warsztatach wykonywania 
ozdób świątecznych oraz pakowania prezentów, maluchy powró-
ciły na salę pobawić się ze szczudlarzami. Były konkursy rzutów 
do kosza trzymanego przez szczudlarza, zabawy z bańkami my-
dlanymi i zabawa w pociąg...

W wywiadzie udzielonym Śnieżynce dzieci jednoznacznie 
stwierdziły, że całość bardzo im się podobała.

Grażyna Sobczyk

Nakładem Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego w Zagnańsku ukazał się w ub. r. 
w formie książkowej wywiad-rzeka z Pawłem Pierścińskim – fotografem ziemi świętokrzyskiej, 
który przeprowadził Maciej Andrzej Zarębski. Dołączona została płyta DVD ze zbiorem zdjęć 
wybranych przez artystę. Opublikowana na okładce naszej gazety fotografia, przedstawiająca 
dęba Bartka z 1992 r. pochodzi z jego zbiorów. Znany fotografik udostępnił ją specjalnie dla 
Czytelników Gazety Zagnańskiej.

Pierściński obecny nie tylko w fotografii

W wywiadzie udzielonym Maciejowi A. Za-
rębskiemu artysta opowiada o swojej drodze ży-
cia oraz uzasadnia i wyjaśnia podejmowane de-
cyzje. Na płycie znajdują się prace fotograficzne 
(z lat 1954–2010), ilustrujące rozwój twórczości 
od początków pracy artystycznej aż do czasów 
współczesnych.

Paweł Pierściński urodził się w 1938 r. 
w Kielcach. Fotografuje od 1952 roku, debiut wy-
stawienniczy miał w 1955 roku. Oprócz tego jest 
publicystą, krytykiem i teoretykiem fotografii, 

działaczem społecznym, organizatorem ruchu fo-
tograficznego pejzażystów polskich, komisarzem 
ogólnopolskich wystaw fotografii krajobrazowej, 
redaktorem i współautorem m.in. almanachów 
„Mistrzowie polskiego pejzażu” oraz ”Kielecka 
Szkoła Krajobrazu”. Jest też twórca i organizato-
rem kierunku artystycznego pod nazwą Kielecka 
Szkoła Krajobrazu. Należy od 1964 r. do Związ-
ku Polskich Artystów Fotografików, w którym od 
1982 r. pełni funkcję Honorowego Prezesa Okrę-
gu Świętokrzyskiego ZPAF.   Apis

Apis
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W środę, 14 grudnia ub. r. po raz pierwszy w gminie odbył się 
Międzyszkolny Turniej Szachowy, zorganizowany w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Zagnańsku-Chrustach. Zaproszenie do udziału w za-
wodach przyjęło 12 szachistów z trzech szkół podstawowych: SP 
w Tumlinie, SP nr 2 w Zagnańsku oraz SP nr 1 w Zagnańsku. 

Zwycięzcą został Wojciech Baran, który wygrał wszystkie sześć 
partii. Kolejne miejsca zajęli: II – Jakub Sumara, III – Miłosz Salwa. 
Wymienieni zawodnicy reprezentowali szkołę z Tumlina. Puchar, dy-
plomy i upominki wręczali wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski, 
który objął patronat nad turniejem, oraz dyrektor szkoły Anna Tuz. Gra-
tulując zwycięzcom oraz dziękując opiekunom, wójt podkreślił ogrom-
ne znaczenie tej dyscypliny w rozwoju dzieci i młodzieży.

W latach 2006–2011, w ramach pomocy udzielanej przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku, do 300 rodzin tra-
fiło około 60 ton żywności ze Świętokrzyskiego Banku Żywności 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. W okresie przedświątecznym minio-
nego roku akcję pomocową dla 200 rodzin z gminy zorganizowali 
członkowie Stowarzyszenia „Razem dla Wszystkich”. W pomoc 
włączyły się również: Towarzystwo Ziemi Samsnowskiej, Cari-
tas Diecezji Kieleckiej, Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach 
i PCK. 

Pomoc GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku wychodząc na-

przeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Zagnańsk, od 2004 roku 
realizuje Europejski Program Pomocy Żywnościowej PEAD. Polscy 
przedsiębiorcy w ramach unijnych dotacji produkują artykuły spożyw-
cze, które trafiają do osób najbardziej potrzebujących. GOPS w latach 
od 2004 r. współpracuje z Caritas Diecezji Kieleckiej, Towarzystwem 
Dobroczynności w Kielcach, PCK i z Towarzystwem Ziemi Samso-
nowskiej. 

W ramach tej współpracy w latach 2006–2011 do 300 rodzin trafiło 
około 60 ton żywności. GOPS odbiera żywność ze Świętokrzyskiego 
Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku składa ser-
deczne podziękowania prezesowi Zarządu Wodociągów Kieleckich 
Henrykowi Milcarzowi za przekazanie darowizny dla Banku Żywności 
wspierającego najuboższych mieszkańców gminy Zagnańsk – poinfor-
mowała za pośrednictwem „GZ” Elżbieta Korus, dyrektor GOPS.

Działające przy parafii w Tumlinie Koło Caritas również w ramach 
Programu PEAD wspiera najuboższych mieszkańców parafii Tumlin.

Pomoc Stowarzyszenia  
„Razem dla Wszystkich”

W ramach akcji zorga-
nizowanej przez członków 
Stowarzyszenia „Razem 
dla Wszystkich” w remizie 
strażackiej w Chrustach 
nieodpłatnie wydawana 
była żywność mieszkań-
com gminy Zagnańsk, 
których dochód na człon-
ka rodziny nie przekracza 
526,50 zł, a dla osób sa-

Setki rodzin w gminie 
korzysta z pomocy

motnych 715,50 zł.
 – Wydaliśmy już żywność dla 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 – informuje „GZ” Leszek Grudziński, prezes SRdW.

Żywność przywieziona została z Banku Żywności z Ostrowca Świę-
tokrzyskiego. Członkowie Stowarzyszenia szczególne podziękowania 
kierują do wójta Szczepana Skorupskiego i pracownikom urzędu „za 
nieocenioną pomoc w zorganizowaniu transportu oraz rozładunku”.

– Mamy nadzieję, że jest to pierwsza, ale nie ostatnia taka akcja 
dla potrzebujących.

– Cieszymy się, że nasz trud nie idzie na marne, ponieważ radość 
i uśmiech na twarzach obdarowanych są bezcenne – podkreślił prezes 
Grudziński.

Szczególne podziękowania należą się wolontariuszom, którzy peł-
nili codzienne dyżury przy wydawaniu produktów: Magdalenie Foks, 
radnemu Tomaszowi Dąbrowskiemu, Grzegorzowi Zimnickiemu oraz 
prezesowi Stowarzyszenia Leszkowi Grudzińskiemu.

Apis

Poczęstunek dla uczestników sfinansowała Rada Rodziców, a jej 
przedstawiciel Jakub Gacek włączył się także w przygotowanie oraz 
przeprowadzenie turnieju. Niezbędny do przeprowadzenia turnieju 
sprzęt udostępnił Świętokrzyski Związek Szachowy.

Choć imprezie przyświecał duch rywalizacji, turniej odbył się w mi-
łej atmosferze, a pojedynki stały na dobrym poziomie. Nie brakło też 
niespodziewanych rozstrzygnięć, którym czasem towarzyszył uśmiech, 
czasem niemal łzy... Jak to w sporcie bywa. Żegnając się i życząc sobie 
wesołych świąt Bożego Narodzenia, uczestnicy zawodów już zapowie-
dzieli udział w przyszłorocznych zmaganiach. Pierwszy Międzyszkol-
ny Turniej Szachowy przygotował i poprowadził Roman Piskulak.

Apis

Szachowe zmagania w „jedynce”

Najważniejszą uchwałę – budżetową – przyjęli niejednomyślnie 
radni gminy Zagnańsk 28 grudnia 2011 r. podczas ostatniej sesji 
Rady Gminy. Za projektem przewidującym dochody gminy w wy-
sokości ponad 38 mln 341 tys. zł i wydatki – ponad 43 mln 894 tys. 
zł – głosowało 14 radnych, a jeden wstrzymał się od głosu. Projekt 
był wcześniej pomyślnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową w Kielcach i wszystkie Komisje Rady Gminy. 

Po uchwaleniu budżetu wójt Szczepan Skorupski – odnosząc się do 
życzeń wygłoszonych przez jedną z mieszkanek gminy, by uchwalony 
budżet dobrze służył mieszkańcom gminy – powiedział, że mijający rok 
był trudny, natomiast przyszły – będzie bardzo trudny.

Deficyt budżetu gminy wynoszący ponad 5 mln 553 tys. zł zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów – w kwo-
cie ponad 4 mln 201 tys. zł  i pożyczek na kwotę ponad 1 mln 352 tys. zł.  

Jednocześnie radni uchwalili limity zobowiązań zaciąganych w celu: 
sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2 mln 
zł z tytułu kredytów oraz sfinansowania planowanego deficytu budżetu 
w kwocie – ponad  5 mln 553 tys. zł z tytułu kredytów w kwocie ponad 
4 mln 201 tys. zł  i pożyczek w na kwotę ponad 1 mln 352 tys. zł, jak 
również sfinansowania spłaty tegorocznych odsetek od wcześniej zacią-
gniętych kredytów i innych zobowiązań kredytowych w łącznej kwocie 
ponad 2 mln 813 tys. zł oraz na wyprzedzające finansowanie pożyczki 
w kwocie 500 tys. zł.   

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pocho-
dzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, 
niepodlegających zwrotowi realizowane będą w wysokości ponad 9 mln 
7 tys. zł.

Dotacja dla gminnych instytucji kultury wyniosła 200 tys. zł, dla 
jednostek spoza sektora finansów publicznych razem – 80 tys. zł. Dota-
cje celowe radni ustalili na łączną kwotę ponad 1 mln 713 tys. zł. 

W budżecie utworzona została rezerwa: ogólna (tzw. rezerwa wójta) 
– 145 tys. zł, m.in. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – ponad 
61 tys. zł oraz na realizację inicjatyw lokalnych – 5 tys. zł.

Uchwalone zostały także dochody w kwocie 220 tys. zł z tytułu 
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki 
w tej samej kwocie na realizację zadań określonych w gminnym progra-
mie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gmin-
nym programie przeciwdziałania narkomanii.

Batalia na temat budżetu trwała wśród radnych kilka tygodni, na 
posiedzeniach wszystkich komisji Rady Gminy. Z trudem były wypra-
cowywane kompromisy. Mimo to na sesji plenarnej nie było jednomyśl-
ności, gdyż podczas głosowania radny Stefan Grudzień wstrzymał się 
od głosu.   

Andrzej Piskulak

Ambitny budżet na bardzo trudny rok
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Nasz budżet w 2012 roku, jak większość tego typu dokumen-
tów jest wynikiem potrzeb, oczekiwać i możliwości finansowych 
gminy ale przede wszystkim wypracowanym wspólnym stanowi-
skiem większości radnych. Co dla mnie jako wójta przygotowu-
jącego projekt budżetu jest ważne, iż został on przyjęty zdecydo-
waną większością 14 radnych bez głosów sprzeciwu. 

Ambitne inwestycje roku kryzysu
Mimo że jest to budżet roku kryzysu jest bardzo ambitny w od-

niesieniu do planowanych inwestycji, wśród których chciałbym wy-
mienić: budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Kajetanów Dolny za 
ponad 3 mln 200 tys. (dofinansowanie z UE 2 mln 50 tys. zł); budo-
wę drogi i kanalizacji przy ul. Dębowej w Kaniowie wraz z łączni-
kiem do Borowej Góry za ponad 2 mln 500 tys. zł (dofinansowanie 
w ramach RPO 960 tys. zł); przebu-
dowę drogi wraz z budową chodni-
ka w msc. Ścięgna za ponad 1 mln 
100 tys. zł (dofinansowanie 331 tys. 
z NPPDL tzw. „schetynówki”); re-
witalizację centrum Zagnańska za 
ok. 1 mln zł (dofinansowanie z UE 
ok. 600 tys. zł); budowę parkingów 
wokół Urzędu Gminy za ponad 1 
mln zł (dofinansowanie z UE ok. 
500 tys. zł); budowę świetlicy środo-
wiskowej w Jaworzach za 919 tys. zł 
(dofinansowanie z UE 500 tys. zł); 
estetyzację centrum Zagnańska wraz 
z zagospodarowaniem placu przy ul. 
Kieleckiej na łączą kwotę 324 tys. zł 
(dofinansowanie z UE ok. 190 tys. 
zł); rozbudowę strażnicy OSP Za-
gnańsk-Chrusty za 300 tys. zł; termomodernizację budynków gmin-
nych również za blisko 300 tys. zł; opracowanie brakującej doku-
mentacji budowy kanalizacji sanitarnej za ponad 229 tys. zł; dalsze 
zakupy gruntów na wymianę za tereny przed Dębem Bartkiem i pod 
przyszły basen obok SP nr 2 w Zagnańsku za kwotę 200 tys. zł; budo-
wę wodociągu w msc. Zagnańsk ul. Kielecka i ul. Przemysłowa za ok. 
100 tys. zł; spięcie wodociągu Samsonów-Podlesie za ok. 100 tys. zł; 
opracowanie projektów budowy ul. Miodowej w Samsonowie za 70 
tys. zł, drogi Tumlin Węgle i Tumlin – Zacisze za ok. 65 tys. zł  oraz 
budowy drogi Bartków-Goleniawy za 50 tys. zł. Również w 2012 r. 
rozpocznie się gazyfikacja w sołectwie Kołomań realizowana przez 
Gazownię Kielecką, do której z budżetu gminnego przeznaczone jest 
dofinansowanie w kwocie ponad 190 tys. zł.

Pieniądze na wspólne inwestycje z województwem i powiatem
W budżecie znalazły się również pieniądze na wspólne inwesty-

cje z samorządem województwa i powiatem. Przy drodze nr 750 na 
budowę chodnika Chrusty-Lekomin zostało zabezpieczone 200 tys. 
zł oraz na budowę zatok i wiat przystankowych w Janaszowie kwo-
ta 110 tys. zł. Wspólnie z Powiatem Kieleckich chcielibyśmy zre-
alizować kilka inwestycji drogowych, na które radni zabezpieczyli 

Komentarz wójta Szczepana Skorupskiego do budżetu i planowanych oszczędności

Budżet potrzeb, oczekiwań i możliwości
w naszym budżecie wkład gminny w następujących wysokościach: 
400 tys. zł na przebudowę drogi w Długojowie; 350 tys. zł na budo-
wę chodnika w Tumlinie-Osowa; 284 tys. zł na przebudowę drogi nr 
0303T i budowę chodnika w Kaniowie oraz wydzielenie pasa drogi 
powiatowej od skrzyżowania z ul. Młynarską do skrzyżowania z ul. 
Dębową; 111 tys. zł na opracowanie projektu rozbudowy drogi nr 
0301T wraz z chodnikiem w msc. Samsonów-Piechotne; 105 tys. zł 
na opracowanie projektu budowy chodnika w Jasiowie i wykonanie 
jeszcze w tym roku odcinka od skrzyżowania do kapliczki; 65 tys. zł 
na utwardzenie pobocza na drodze powiatowej między wsią Jawo-
rze i Siodła. Wszystkie wyżej wymienione wspólne inwestycje z sa-
morządem i powiatem wymagają jednak aby również i te jednostki 
zabezpieczyły na te zadania środki finansowe wg ogólno-przyjętej 
zasady 50% do 50%. 

W wyniku cięć  
i oszczędności zabrakło…

W budżecie w wyniku cięć 
i oszczędności zdecydowanie za 
mało znalazło się pieniędzy na pod-
niesienie atrakcyjności turystycznej 
gminy poprzez zagospodarowanie 
terenów wokół Dębu Bartek i zna-
leziska śladów Tertapoda w kopalni 
Zachełmie bo jedynie 200 tys. zł, na 
zbiorowy transport radni przezna-
czyli 264 tys. zł co zupełnie nie daje 
możliwości wydłużenia linii MPK 
nr 7 i nr 32, za mało pieniędzy jest 
również zaplanowane na oświetle-
nie uliczne i jego konserwację na 
terenie gminy Zagnańsk bo jedynie 
468 tys. zł co spowoduje koniecz-

ność okresowego wyłączania oświetlenia w godzinach nocnych 
od 2400 do 400 rano, czego na przykład nie można zrobić z oświe-
tleniem trasy krajowej S7 bo wyłączania oświetlenia na tych dro-
gach zabrania prawo. Ponadto z uwagi na oszczędności od 1 stycznia  
2012 r. zmniejszył się stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy w sumie 
o 8 osób co stanowi 11% ogółu zatrudnienia. Gmina nie zatrudniła 
również grupy interwencyjnej w ilości 35 osób (jak to było w roku 
ubiegłym) do odśnieżania chodników w okresie zimowym. 

Musimy zachować relacje wydatków bieżących  
do dochodów bieżących

Na 2012 rok nasz budżet wyniesie po stronie wydatków po-
nad 43 mln 894 tys. zł., a po stronie dochodów niecałe 38 mln  
341 tys. zł. co daje deficyt budżetu ponad 5,5 mln zł. Dochody z po-
datków powinniśmy uzyskać jedynie na poziomie 3 mln 758 tys. zł 
to wynik braku na terenie naszej gminy większych zakładów. Jeste-
śmy gminą ekologiczną, wiejską w sąsiedztwie dużego miasta, ma to 
swoje plusy ale zdecydowanym minusem jest to iż dochody z podat-
ków stanowią niecałe 10% dochodów gminy. Natomiast poziom tych 
podatków od 2012 roku w porównaniu do innych gmin jest zdecy-
dowanie niższy aby zachęcać zarówno osoby indywidualne jak i po-

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU W 2012 ROKUTabela nr 1

GMINA
BUDYNKI 

MIESZKALNE
(zł za 1 m 2)

BUDYNKI ZWIĄZANE  
Z PROWADZENIEM 

DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ

(zł za 1 m 2)

GRUNTY ZWIĄZANE  
Z PROWADZENIEM 

DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ

(zł za 1 m 2)

GRUNTY 
POZOSTAŁE

(zł za 1 m 2)

BUSY 
do 30 miejsc

(zł za samochód)

AUTOBUSY 
powyżej 30 miejsc
(zł za samochód)

ZAGNAŃSK 
stawki na 2012 rok 0,33 16,34 0,53 0,06 528 1 262
ŁĄCZNA 
stawki na 2012 rok 0,40 16,00 0,55 0,10 1 820 2 302
MIEDZIANA GÓRA
stawki na 2012 rok 0,60 17,00 0,75 0,40 1 200 1 750
KIELCE
stawki na 2012 rok 0,59 20,36 0,76 0,35 1 330 1 680
MASŁÓW
stawki na 2012 rok 0,70 18,70 0,77 0,30 1 100 1 720
STAWKI MAKSYMALNE
NA  2012 ROK 0,70 21,94 0,84 0,43 1 820 2 302
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tencjalnych przedsiębiorców do lokowania swoich firm oraz domów 
w naszej gminie (dokładne stawki podatkowe obrazuje Tabela nr 1).  

Od roku ubiegłego od kiedy to zmieniły się przepisy dotyczące 
budżetów gmin samorządy muszą zachować relacje wydatków bieżą-
cych do dochodów bieżących, oznacza to iż w wydatkach bieżących 
(należą do nich np. wydatki na oświatę) nie możemy wydawać wię-
cej niż mamy dochodów. Nawet w sytuacji gdy brakuje w tej sferze 
pieniędzy samorząd nie może zaciągać kredytu (jest to nowy przepis 
obowiązujący od 1.01.2011 r.). Kredytem samorząd może się wspo-
magać jedynie przy zadaniach inwestycyjnych. Konieczność zbilan-
sowania wydatków bieżących do dochodów bieżących wymusiła 
w budżecie roku 2012 zdecydowane i drastyczne oszczędności. 

Zaplanowane cięcia dotyczą wszystkich
Cięcia zaplanowaliśmy we wszystkich możliwych obszarach 

działalności gminy. W oświacie, która od lat generuje największy 
udział kosztów planujemy: przekształcenie na szkoły stowarzysze-
niowe (w procedurze likwidacyjnej) 3 Szkoły Podstawowe w Belnie, 
Szałasie i Zachełmiu; przekształcenie 2 Przedszkoli w Samsonowie 
i Zagnańsku na jednostki niepubliczne; zmianę formy funkcjonowa-
nia kuchni i stołówek na usługi zewnętrzne (catering); zmianę formy 
funkcjonowania 3 Świetlic w Samsonowie, Tumlinie i Zagnańsku na 
jednostki prowadzone przez GOKSiR; zmianę formy funkcjonowa-
nia bibliotek szkolnych na oddziały i filie Biblioteki Gminnej w Sam-
sonowie; ograniczenie liczby Gimnazjów w perspektywie jednego 
roku i na koniec ograniczenie wysokości wszystkich dodatków dla 
nauczycieli jak również liczby godzin ponadwymiarowych oraz za-
stępstw nauczycieli i  wszystkich innych świadczeń wynikających 

Nazwa szkoły

Liczba dzieci 
objętych  

subwencją
(SP  

i gimnazjum)

Otrzymana 
subwencja 

w podziale na 
szkołę

Koszty 
utrzymania 

szkoły ogółem 
(z subwencją 

oraz środkami 
własnymi)

w tym: Dopłata do 
subwencji bez 

przedszkoli, klasy 
0 i bez remontów

(5-4-6-7)

Koszt utrzymania 
placówki na 1 dziecko 

(z wyłączeniem 
przedszkoli, klasy 0 

i bez remontów)
4 / (5-6-7)

Koszt 
utrzymania 

placówki 
przypadający  

na gminę
(5-4)

Koszty 
utrzymania 
przedszkoli 

i klasy 0

Koszty 
remontów

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zespół SP nr 2,P i G 
w Zagnańsku 377 3 190 551 4 159 465 365 011 42 200 561 703 9 953 968 914

Zespół SP,P i G 
w Samsonowie 196 1 658 748 2 443 282 320 113 35 110 429 311 10 653 784 534

Zespół SP,P i G 
w Tumlinie 259 2 191 917 2 977 555 380 460 126 000 279 178 9 541 785 638

Zespół SP,P i G 
w Kajetanowie 134 1 134 042 1 714 032 64 039 179 562 336 389 10 973 579 990

Szkoła Podstawowa 
nr 1w Zagnańsku 52 440 076 854 100 54 608 6 220 353 196 15 255 414 024

Szkoła Podstawowa 
w Belnie 23 194 649 692 360 34 835 5 000 457 876 28 371 497 711

Szkoła Podstawowa 
w Szałasie 17 143 871 575 917 41 949 13 150 376 947 30 636 432 046

Szkoła Podstawowa 
w Zachełmiu 22 186 186 402 763 65 886 25 112 125 579 14 171 216 577

1080 9 140 040 13 819 474 1 326 901 432 354 2 920 179 129 553 4 679 434

KOSZTY UTRZYMANIA SZKÓŁ W 2011 ROKU  (W ZŁOTYCH)

Subwencja na 1 dziecko wynosi 8 463 zł;  Koszt utrzymania 1 dziecka w gminie - SP i gimnazjum (bez kosztów przedszkoli, klas 0  
i bez remontów) wynosi 11 567 zł;  Koszt dowozu dzieci do szkół w 2011 roku  wyniósł  276 474 zł

z Karty Nauczyciela, a które może zmniejszyć w drodze uchwały 
Rada Gminy.

Reforma oświatowa wynikiem wieloletnich zaniedbań w gminie
Ta bardzo głęboka reforma systemu oświaty w naszej gminie 

jest wynikiem wielu lat zaniedbań i braku reakcji władz gminy na 
sytuację demograficzną, której wynikiem jest stały spadek liczby 
uczniów w szkołach. W tych gminach naszego powiatu gdzie wcze-
śniej przekształcono szkoły lub zlikwidowano najmniejsze jednostki, 
dziś samorządy dopłacają do subwencji oświatowej jedynie po kilka-
dziesiąt góra kilkaset tysięcy złotych. W naszej gminie od lat dopłata 
do szkół liczona jest w milionach i wyniosła w roku ubiegłym ponad 
4 mln 679 tys. zł (dokładne koszty obrazuje Tabela nr 2). Sąsiadująca 
z nami Miedziana Góra przy porównywalnej liczbie uczniów sub-
wencjonowanych dopłaca do szkół dziesięć razy mniej. 

To nie wójtowie i radni likwidują szkoły, czyni to system
W 2012 roku poważnym zagrożeniem jest to, iż w przypadku 

braku reform w oświacie dopłata do szkół przekroczy kwotę 5 mln 
300 tys. czyli prawie dwa razy więcej niż gmina uzyskała z tytułu 
podatków w roku ubiegłym. Tak naprawdę to nie wójtowie, nie radni, 
nie gminy a sam system likwiduje małe jednostki. Choć są to decyzje 
niepopularne i bardzo trudne nie mamy innego wyjścia, nie mamy 
innej alternatywy musimy jako gmina podjąć te działania, również 
dla dobra naszych dzieci i poziomu ich kształcenia, natomiast ja jako 
wójt jestem gotów ponieść za to pełną odpowiedzialność.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

– Budżet na 2012 roku, gdzie zapisano po stronie wydatków 
kwotę 43 894 148 zł, można nazwać budżetem osiągniętego kom-
promisu, ale przede wszystkim budżetem początku zrównoważenia 
rozwoju gminy Zagnańsk, co było naszym priorytetem w kampanii 
wyborczej – komentuje uchwalony budżet gminy radny Artur 
Kudzia, reprezentujący frakcję rządzącą w gminie. 

– Mówiliśmy wtedy o podciągnięciu mniejszych miejscowości, 
szczególnie tych położonych na obrzeżach gminy, gdzie inwestycji 
było mniej niż w innych miejscowościach. Przykładem tego może 
być zaplanowanie na 2012 rok takich zadań jak: budowa drogi Go-
leniawy – Bartków, budowa drogi w Długojowie czy budowa drogi ul. 
Miodowa w Samsonowie oraz wiele innych. O te inwestycje miesz-
kańcy zabiegali od wielu, wielu lat – komentuje radny Kudzia. 

– Cieszę się również, że pomimo zamknięcia w 2010 roku dużego 
strumienia pozyskiwania środków zewnętrznych, udało się gminie po-
zyskać na 2012 rok środki zewnętrzne pochodzące z Unii Europejskiej 
w kwocie powyżej 5 000 000 zł na takie inwestycje jak: budowę kana-
lizacji sanitarnej w Kajetanowie Dolnym, na drogę „schetynówkę” 

Radny Kudzia: Budżet kompromisu
na Ściegnach, rewitalizację 
centrum Zagnańska, budowę 
świetlicy w Jaworzu i wiele 
innych – wyjaśnia radny.

Zdaniem radnego, skut-
ki kryzysu we wszystkich 
krajach europejskich, w tym 
także w Polsce, przeniosły się 
również na szczebel samorzą-
du naszej gminy. 

– Pomimo tych czynników zewnętrznych, na które gmina Za-
gnańsk nie ma żadnego wpływu, uchwalony na 2012 rok budżet oce-
niam dobrze. Uchwała budżetowa jest najważniejszym dokumentem 
w roku podejmowana przez Radę Gminy. Stwierdzenie takie jest jesz-
cze bardziej uzasadnione, jeżeli wziąć pod uwagę rozmiar podejmo-
wanych przez gminę zadań inwestycyjnych – podkreślił radny Artur 
Kudzia.

Tabela nr 2
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Zasady gry. Każdy grający rzuca raz kostką 
i w zależności od liczby punktów, jaka wypadnie 
na kostce, przesuwa na załączonej do „Gazety 
Zagnańskiej” planszy pionek do przodu, cofa go, 
traci rzut bądź wypada z gry. Wygrywa ten, któ-
remu uda się jako pierwszemu dotrzeć do mety. 
Ci, którym nie uda się trafić na metę, muszą po-
ruszać się po planszy aż do skutku i jeśli pozwo-
lą im na to nerwy, mogą postarać się dograć grę 
do końca. Jeśli uznają, że to do niczego im nie 
jest potrzebne, gdyż liczy się tylko zwycięzca, 
to mają szansę umówić się na następną partyjkę. 
Ostateczna interpretacja niniejszych zasad i re-
gulaminu gry należy wyłącznie do grających.

Rekwizyty: kostka do gry i pionki pożyczo-
ne z gier planszowych dla dzieci (Chińczyk, itp.) 

Regulamin gry.
1. Udało ci się wygrać wybory na wójta. 

W nagrodę trafiasz na pole 90.
2. Nie udało ci się wygrać wyborów na wój-

ta. Nie wypadasz z gry, ale nie możesz rzucać 
kostką, aż inny zawodnik cię nie zdubluje.

5. Po protestach mieszkańców gminy Za-
gnańsk firma Skanska ogło siła 12 stycznia swą 
rezygnację z budowy wytwórni masy bitumicz-
nej w Zagnańsku. Zyskujesz 3 rzuty.

6.  Decyzję Skanski odczytałeś mieszkań-
com gminy podczas zebrania, które odbyło się  
12 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 
Wpadasz na pole z numerem 8.

8. Protest przeciwko cenom wody i ścieków. 
Uczestniczysz w spotkaniu wzburzonych miesz-
kańców z przedstawicielami władz spółki Wodo-
ciągów Kieleckich. Tracisz 1 kolejkę.

10. Uczestniczysz w wojewódzkiej akcji pn. 
„Ferie z kulturą” zorganizowanej przez wojewo-
dę świętokrzyskiego Bożentynę Pałkę-Korubę. 
Wydarzenie ma miejsce 31 stycznia w hali spor-
towej w Zagnańsku. Przyświeca mu hasło tole-
rancji i szacunku dla innych kultur. Zyskujesz 10 
punktów.

14. Uczestniczysz w zorganizowanych 
przez Urząd Gminy w Zagnańsku bezpłatnych 
badaniach mammograficznych. Jeśli jesteś męż-
czyzną, to trafiasz na pole nr 50. Tam zaś wice-
marszałek dr Grzegorz Świercz mówi, co praw-
da o raku szyjki macicy, ale możesz go zapytać 
także o raka prostaty. Czekasz aż cię dogoni lub 
przegoni jeden z graczy. Jeśli jesteś kobietą, to 
też trafiasz na pole nr 50. W nagrodę dodatkowo 
zyskujesz rzut.

15. Spółka Wodociągi Kieleckie tworząc 
plan ekonomiczny na 2011 rok, uwzględniła wy-
datki na inwestycje i remonty majątku na tere-
nie gminy Za gnańsk w kwocie przekraczającej  
w 5 400 000 zł. Zyskujesz 1 rzut.

17. W sprawie ratowania Bartka z dzienni-
karzami mediów kieleckich spotkali się: posło-
wie – Marzena Okła-Drewnowicz, Konstanty 

Gra w Zagnańczyka
Najważniejsze wydarzenia 2011 roku w gminie Zagnańsk



7

Styczeń, 1/2012

Miodowicz, Artur Gierada, wiceprzewodnicząca 
Rady Po wiatu Kieleckiego – Renata Janik, radni 
gminy Za gnańsk – Anna Piotrowska, Artur Ku-
dzia, Tomasz Dąbrowski, Artur Pierzak. Gospo-
darzem spotkania był wójt Szczepan Skorupski. 
Wskakujesz na pole nr 18.

18. 4 lutego podczas 84. posiedzenia Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej poseł Henryk Mil carz 
wystąpił z pytaniem do ministra środowiska Sta-
nisława Gawłowskie go o możliwości wsparcia 
i pomocy dla dębu Bartka. Zyskujesz 1 rzut.

20. W świetlicy parafialnej „Przystań” 23 lu-
tego Zespół Ludowy Jaworzanki zaprezentował 
przed kamerami TVP Kielce obrzęd pt. „Zapusty”. 
Zyskujesz 3 rzuty lub udajesz się na pole 54.

22. Podczas sesji Rady Gminy Zagnańsk 16 
stycznia radni uchwalili „budżet kontynuacji” 
na 2011 rok. Dokonali w nim zdecydowanego 
zmniejszenia deficytu – z pierwotnie określonej, 
jeszcze przez poprzedniego wójta, kwoty 6,8 mln 
zł, do poziomu 3,3 mln zł. Zyskujesz 3 rzuty.

24. Tłumy ludzi spragnionych pracy, z na-
dzieją, że ją znaj dą, przybyły na po raz pierwszy 
zorganizowane Powiato we Targi Pracy. Odbyły 
się one w hali GOKSiR. Na przybyłych czeka-
ło ponad 30 pracodawców, którzy zaoferowali 
prawie 180 miejsc pracy. Targi odwie dziło około 
700 bezrobotnych. Zyskujesz 3 rzuty.

25. W marcu zmarł wybitny artysta plastyk 
Adam Wolski. Chwila zadumy dla uczczenia 
Jego pamięci. Czekasz 1 kolejkę. Pod odczeka-
niu rzucasz 3 razy.

30. Problemy komunikacyjne w gminie, od 1 
kwietnia zagnańscy przewoźnicy podnieśli ceny 
biletów o 50 groszy, w  czerwcu zaś zmniejszyli 
częstotliwość kursów w godzinach poza szczy-
tem przewozowym. Tracisz 3 kolejki.

31. W sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Zagnańsku odbyło się 22 marca spotkanie 
organizacyjne Uniwersytetu III Wieku, który 
utworzony został z ini cjatywy Świętokrzyskie-
go Towarzystwa Regionalnego i Urzędu Gminy 
w Za gnańsku. Zyskujesz 1 rzut.

33. Gratulujemy artyście muzykowi Piotro-
wi Resteckiemu udziału w finale po pularnego 
programu Must be the Music. Jurorzy ocenia jący 
jego występ nazwali go wielkim artystą.  Zysku-
jesz 5 rzutów.

34. Druh Tomasz Dąbrowski z OSP Za-
gnańsk-Chrusty wy grał ogłoszony przez wójta 
Szczepana Skorupskiego konkurs „Strażak Roku 
Gminy Zagnańsk”.  Zyskujesz 3 rzuty.

36. Zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Hi storycznych „Jodła” widowisko 
historyczne „NA SZLAKU HUBALA”, które 
odbyło się 2 maja, na placu przy ruinach pieca 
„Józef” w Samsonowie, zgromadziło tłumy wi-
dzów z ca łej gminy i Kielc. Zyskujesz 3 rzuty.

Gra w Zagnańczyka
Najważniejsze wydarzenia 2011 roku w gminie Zagnańsk
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38. Gminne obchody 71. rocznicy zbrodni 
katyńskiej i pierwszej rocznicy katastrofy smo-
leńskiej odbyły się 15 kwietnia, w piątek w ko-
ściele pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku 
oraz w Świetlicy „Przystań”. Wójt gminy wraz 
z samorządowcami recytowali wiersze o tematy-
ce smoleńskiej. Zyskujesz 3 rzuty.

40. Prezydent RP Bronisław Komorowski 
złożył gratulacje wójtowi Szczepanowi Skorup-
skiemu 19 maja w Państwowym Instytucie Geo-
logicznym w Warszawie z okazji głośnego, nie 
tylko w świece naukowym, odkrycia śladów te-
trapoda na terenie gminy.    Zyskujesz 6 rzutów. 

41. Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowe-
go budynku przedszko la w Zagnańsku odbyło 
się 1 czerwca z udziałem przedstawi cieli władz 
wojewódzkich, powiatowych i samorządowych 
gminy Zagnańsk. Przybył również były wójt Zbi-
gniew Zagdański, który pierwszy raz po wybo-
rach uścisnął dłoń obecnemu wójtowi, co prawda 
w geście powitania, ale zostało to zauważone...  
Budowa obiektu trwała 13 miesięcy i w całości 
sfinan sowana była z budżetu gminy. Zyskujesz 
4 rzuty.

43. Kilkaset dzieci ze szkół województwa 
wzięło udział w VI Świę tokrzyskiej Niezapomi-
najce, która odbyła się 17 maja w cieniu dębu 
Bartka. Przesuwasz się o 10 oczek do przodu.

45.  W ramach projektu „Aktywni, kreatyw-
ni – młodzież na rzecz polskiej Prezydencji”  
23 maja w ruinach huty w Samsonowie odbyła 
się impreza plenerowa pt. „Dzień z Prezyden-
cją” zor ganizowana przez uczniów Gimnazjum 
im. Stanisława Staszica w Zagnańsku. Na piknik 
przybyli parlamentarzyści ziemi świę tokrzyskiej. 
Zyskujesz 3 rzuty.

47. Siatkarze SP nr 2 w Zagnańsku zdobyli 
mistrzostwo woje wództwa w finale Świętokrzy-
skich Igrzysk Młodzieży Szkol nej w minisiat-
kówce chłopców, który był rozegrany 5 maja we 
Wzdole Rządowym. Zyskujesz 2 rzuty.

48.  W Parku Etnograficznym w Tokarni 
podczas Święto krzyskiego Jarmarku Agrotury-
stycznego, który odbył się 19 czerwca pierwsze 
miejsce zajęła gmina Zagnańsk – za stoisko re-
gionalne przygotowane przez Towarzystwo Ak-
tywnych Kobiet. Główna nagroda za potrawę 
regionalną przypadła Stowarzyszeniu „Razem 
dla Wszystkich”. Zyskujesz 3 rzuty.  

49. Turnieje, konkursy, pokazy strażackie, 
występy dzieci i mnóstwo dobrej zaba wy, w taki 
sposób w sobotę, 4 czerwca, dzieci z rodzicami 
świętowały swój dzień na festynie rodzinnym 
zorganizowanym przy Szkole Podstawowej 
w Zachełmiu. Zyskujesz 1 rzut.

50. Spotkania z mieszkańcami, zorganizo-
wane w ramach kampanii pn. „Kochaj życie”, 
dotyczącej profilaktyki raka piersi, szyjki macicy 
oraz prostaty odbyły się 5 czerwca w Zagnańsku 
i 14 czerwca w Samsonowie. Organizatorami 
kam panii w regionie byli wojewoda Bożen-
tyna Pałka-Koruba, wicemarszałek Grze gorz 
Świercz, a w gminie – wójt Szczepan Skorupski. 
Patrz pole nr 14.

52. W uroczystość Bożego Ciała wójt Szcze-
pan Skorup ski oraz przedstawicielki Zespołu Lu-
dowego Jaworzanki przekazali do kościoła pw. 
św. Rozalii i św. Marcina ufundowane przez sie-
bie chorągwie. Zyskujesz 1 rzut.

53. Dużym zainteresowaniem publiczności 
cieszyła się zorganizowana 6 czerwca gala bok-
su tajskiego, która odbyła się w hali sportowej 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagnań-
sku. Poruszasz się 10 oczek do przodu.

54. Od 1 kwietnia realizowany był przez 
Stowarzyszenie „Razem dla Wszystkich” pro-
jekt pn. „Wesele Świętokrzyskie – obrzędy lu-
dowe w gminie Zagnańsk” współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Wi-
dowisko zostało zaprezentowane w trakcie orga-
nizowanego 4 września Festynu Rodzinnego na 
scenie przy kościele parafialnym pw. św. Rozalii 
i św. Marcina. Wskakujesz na pole 63.

55. Dzieci w wieku 7 i 8 lat z gminy Za-
gnańsk uczestniczyły w trenin gach piłkarskich 
organizowanych przez kielecką Akademię Orli-
ka. Zajęcia prowadzone były w Gminnym Ośrod-
ku Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. Zy-
skujesz 2 rzuty.   

58. Po raz drugi załoga Katażuk Team 
z Władysławem Bartłomiejem Kowalew skim 
z zagnańskiej gminy wzięła udział w Chary-
tatywnym Rajdzie „Złombol”, który odbył się 
w lipcu. Zyskujesz 3 rzuty.

Impreza zgromadziła mieszkań ców gminy i kiel-
czan, a wśród nich artystów, parlamentarzystów, 
polityków, przedstawi cieli władz wojewódzkich 
i samorządowych wszystkich szczebli. Zysku-
jesz 4 rzuty.

72. Uczniowie kl. IIA Gimnazjum im. Sta-
nisława Staszica wystąpili w telewizji publicz-
nej. Marta Szczecińska z Fundacji Odzyskaj 
Środowisko nagrała reportaż spod dębu Bartka 
dla programu „Poziom 2.0” w TVP2. Zyskujesz  
2 rzuty.

75. Miss Polski Nastolatek Ziemi Święto-
krzyskiej 2011 oraz III Wicemiss Polski Nasto-
latek, to bez wątpienia dwa najważniejsze tytuły 
dla Martyny Foks, piętnastoletniej mieszkanki 
naszej gminy. Zyskujesz 4 rzuty.

76. Uczestniczysz w wyborach parlamen-
tarnych. Osiągasz wynik bardzo dobry, ale nie 
dostajesz się do Sejmu ani Senatu. Aby otrzymać 
szanę powrotu do gry, czekasz aż zostaniesz zdu-
blowany przez innego gracza.   

77. Ponad 200 rodzin skorzystało z pomo-
cy zorganizowanej okresie przedświątecznym 
w gmi nie Zagnańsk przez Stowarzyszenie „Ra-
zem dla Wszystkich”. Zyskujesz 7 rzutów.

79. Zespół Ludowy Tumlinianki, Bartło-
miej Kowalewski, Robert Kaszuba, Piotr Szrek 
i Grzegorz Niedźwiedzki otrzymali 9 li stopada 
„Wyróżnienia Gminy Zagnańsk 2011”. Sty-
pendia Mocny Fundament dla naj zdolniejszych 
uczniów otrzymali: Maciej Dworak, Natalia 
Nawara, Agnieszka Tomczyk i Agnieszka Wla-
zły. Ufundowane przez Stowa rzyszenie „Nowe 
Możliwości” stypendia pomostowe dla studen-
tów z gminy, którzy dostali się na znane uczel-
nie, otrzymali: Anna Śle farska, Małgorzata Pięta, 
Aleksandra Ubysz, Hubert Kamusiński, Angelika 
Kopeć i Monika Adamiec. Zyskujesz 7 rzutów.

80. W kończącym się roku gmina Zagnańsk 
sfinalizowała 19 inwesty cji na łączną kwotę po-
nad 20 mln zł, z czego dofinansowanie unijne 
i krajowe wyniosło ponad 9 mln zł. W trakcie re-
alizacji jest 10 inwe stycji na kwotę ponad 1 mln 
400 tys. zł. Trafiasz na pole nr 90.

85. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 
w Zagnańsku odbyły się 7 listopada we wszyst-
kich gminnych gimnazjach i w Technikum Le-
śnym. Do obsadzenia było 15 miejsc. Kandydo-
wało 35 chętnych. Zyskujesz 3 rzuty.

86. Zespół Szkoły Podstawowej nr 2, Przed-
szkola i Gimnazjum im. Stanisława Staszica 
w Zagnańsku obchodził jubileusz 40-lecia ist-
nienia obecnego budynku, 50-lecia wmurowania 
kamienia węgielnego pod budowę „tysiąclatki” 
i 90-lecia powstania placówki szkolnej w Ka-
niowie. Podczas uroczystości odsłonięta została 
tablica poświęcona Stanisławowi Kubickiemu, 
dyrektorowi, który budował szkołę. Zyskujesz 
3 rzuty. 

90. Radni uchwalili nowy budżet na 2012 r. 
Zyskujesz 5 rzutów.

99. Wójt zapowiedział cięcia wydatków 
w gminie. Czekasz 2 kolejki.

100. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. 
Jesteś zwycięzcą i zyskujesz honorowy, nie-
uprawniający cię do czegokolwiek tytuł Zagnań-
czyka.

Andrzej Piskulak

60. Pod patronatem wójta Szczepana Skorup-
skiego odbył się w gminie Za gnańsk w niedzielę 
24 lipca Maraton MTB CROSS. Wzięło w nim 
udział ponad 300 zawodniczek i zawodników 
z całej Polski. W tym gronie było wielu zawod-
ników z naszej gminy z wójtem Szczepanem Sko-
rupskim na czele, który wystartował na 16-kilo-
metrowym dystansie familly. Zyskujesz 4 rzuty.

62. W czerwcu i lipcu br. w Gospodarstwie 
Agroturystycznym Agrochillout Za Siódmą Górą 
w Zachełmiu Państwa Aleksandry i Witolda 
Zagórskich odbywały się imprezy kul turalno-
artystyczne: Festiwal Piwa z hasłem w tle promu-
jącym tetrapoda, z prelekcjami i ogniskiem, after-
party po Hasaraparsie z udziałem wielu artystów 
prezentujących reper tuar jazzowy oraz Urodziny 
w Agrochiliout z gwiazdą wieczoru Włodzimie-
rzem „Kinio rem” Kiniorskim. Zyskujesz 4 rzuty.

63. Z Przy okazji uroczystości odpustowych 
w kościele pw. św. Rozalii i św. Marcina w Za-
chełmiu 4 września odbył się festyn rodzinny 
zorganizo wany przez: parafię pw. św. Rozalii 
i św. Marcina, GOKSiR w Zagnańsku, OSP Za-
gnańsk-Chrusty oraz Stowarzyszenie „Razem 
dla Wszyst kich”. W festynie uczestniczyło kilka-
set mieszkańców gminy i Kielc. Odbyła się m.in. 
premiera widowiska obrzędowego. Rzucasz  
5 razy kostką.  

65. Premier Donald Tusk wraz z małżon-
ką Małgorzatą spotkał się przy dębie Bartku 
z miesz kańcami gminy. Zyskujesz 6 rzutów lub 
wskakujesz na 76.

66. Uczniowie Zespołu Szkoły Podstawo-
wej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Samsonowie włączyli się w akcję „Zwierzęta 
są jak ludzie – czują” i ufundowali karmę dla 
bezdomnych zwierząt w schronisku w Dymi-
nach. Zyskujesz 1 rzut.

67. 11 września na boisku sportowym 
w Samsonowie odbyły się  Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze. 2 rzuty.

70. 1011. Urodziny Dębu Bartka pod hasłem 
„Co możemy zrobić dla Bartka?” odbyły się 24 
września na parkingu koło legendarnego drzewa. 
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Cudze chwalimy, a swego nie znamy. I tym razem ludowa mądrość nie zawodzi. 
Niewielu z mieszkańców gminy wie, że mamy w naszej społeczności wspaniałą śpie-
waczkę. Pani Genowefa Kubicka, 83-letnia mieszkanka Jaworzy, od ponad trzydziestu 
lat wspiera swym głosem Zespół Ludowy Jaworzanki.

Genowefa Kubicka od 30 lat wspiera Jaworzanki

Od połowy grudnia 2011 r. w wielu instytucjach gminnych i środowi-
skach w gminie Zagnańsk odbywały się popularne spotkania opłatkowe. 
Kilka z nich dzisiaj prezentujemy. Najliczniejsze było spotkanie wigi-
lijne osób samotnych w Samsonowie. Swoje wigilie miały także urzędy, 
organizacje społeczne, twórcze i zawodowe, m.in.: Urząd Gminy w Za-
gnańsku, Stowarzyszenie „Razem dla Wszystkich”, Towarzystwo Ziemi 
Samsonowskiej, Związek Nauczycielstwa Polskiego. – Dobrze, że się spo-
tykamy przy wigilijnym stole, aby podzielić się opłatkiem, człowiek bowiem 
potrzebuje Boga i drugiego człowieka – mówił ks. Zbigniew Krzyszkowski 
podczas opłatkowej Mszy św. w Samsonowie. 

Szczepan Skorupski podkreślając powagę świąt Bożego Narodzenia, złożył 
życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim pracownikom Urzędu Gminy. 
Życzył zdrowia, pomyślności, ale także wytrwałości w pracy na rzecz miesz-
kańców gminy.

Opłatek Stowarzyszenia „Razem dla Wszystkich”
Członkowie Stowarzyszenia „Razem dla Wszystkich” zorganizowa-

li spotkanie wigilijne 19 grudnia w „organistówce”. Obecni byli m.in. wójt 
Szczepan Skorupski oraz radni Artur Kudzia i Tomasz Dąbrowski. Życzenia 
z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2012 po-
przedziła kilkunastodniowa wielka akcja pomocowa dla mieszkańców gminy. 
Prezes Leszek Grudziński poinformował, że w okresie przedświątecznym 
członkowie stowarzyszenia wydali potrzebującym mieszkańcom prawie 30 
ton produktów żywnościowych. Z pomocy skorzystało około 200 rodzin (500 
osób) z terenu gminy. Spośród zaangażowanych wolontariuszy szczególnie 
wyróżnieni zostali: Magdalena Foks, radny Tomasz Dąbrowski i Grzegorz 
Zimnicki. Członkowie szczególnie podziękowali za pomoc wójtowi Szczepa-
nowi Skorupskiemu oraz prezesowi Leszkowi Grudzińskiemu za inicjatywę 
i sprowadzenie z Ostrowca Świętokrzyskiego produktów, ale też za codzienny 
dyżur przy ich wydawaniu.

Opłatek w Towarzystwie Ziemi Samsonowskiej 
Artystyczny charakter miało spotkanie członków Towarzystwa Ziemi 

Samsonowskiej, które odbyło się 18 grudnia w świetlicy OSP w Samsonowie. 
Wśród obecnych gości byli m.in.: ks. proboszcz Zbigniew Krzyszkowski, 
ks. Józef Smulczyński, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Aneta Rutowicz, 
regionalista Witold Bimer, artystka malarka Agnieszka Chat, artysta muzyk 
Marek Bucki oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej – Marta Polak i Wiesław 
Kołodziej, Dorota Chmielewska, dyrektorka Zespołu Szkoły Podstawowej 
Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie, członkowie zarządu Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach z Dorotą Putowską i Małgorzatą Saj-
kiewicz-Kręt. Trudno też nie wymienić dyrektor GOPS – Elżbiety Korus, na 
której spoczywa obowiązek rozdziału pomocy uzyskiwanej za pomocą TZS 
w Banku Gospodarki Żywnościowej. Mimo licznych obowiązków, angażuje 
się w pracę społeczną

Po życzeniach świątecznych i noworocznych złożonych przez prezes 
Lidię Putowską oraz po połamaniu się opłatkami uczestnicy wysłuchali kon-
certu kolęd i pastorałek w wykonaniu Małgorzaty Biesagi, znanej kieleckiej 
artystki estradowej. Swoje prace plastyczne zaprezentowała Agnieszka Chat. 

Opłatek ZNP
Nauczyciele zrzeszeni w największej organizacji związkowej, jaką jest 

Związek Nauczycielstwa Polskiego, spotkali się na dorocznym opłatku wigi-
lijnym w sali gimnastycznej Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola 
i Gimnazjum w Zagnańsku. Prezes Stefan Grudzień wraz z ks. Ryszardem 
Niemcem złożyli nauczycielom i ich rodzinom życzenia świąteczne. Uczest-
nicy wysłuchali kolęd i pastorałek oraz pieśni adwentowych w wykonaniu 
kameralnego Chóru Con Passione pod batutą Michała Kopća oraz recitalu 
Mai Wojtaszek. Po połamaniu się opłatami odbyła się wieczerza przy suto 
zastawionym stole wigilijnym.    apis

Spotkania opłatkowe w gminie Zagnańsk

Opłatek dla samotnych
Wieczerzę wigilijną dla osób biednych i samotnych z całej gminy, która 

odbyła się 17 grudnia w Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gim-
nazjum a zorganizowana została przez wójta gminy Szczepana Skorupskie-
go, radnych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, poprzedziła Eucharystia 
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Samsonowie Piechotnem. Celebrował 
ją ks. Zbigniew Krzyszkowski, proboszcz parafii. Obecni byli m.in.: radny 
wojewódzki Mieczysław Gębski, radni powiatowi – Mirosław Gębski i Wła-
dysław Jacewicz, przedstawiciele władz Urzędu Gminy i Rady Gminy z wój-
tem Szczepanem Skorupskim i wiceprzewodniczącymi Rady Gminy – Anetą 
Rutowicz i Kazimierzem Tomasiakiem, dyrektorzy placówek oświatowych 
i zdrowia w gminie oraz prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz. Ks. 
Zbigniew Krzyszkowski podkreślił, że przy stole wigilijnym tak naprawdę  
nie ma ludzi samotnych, gdyż z każdym człowiekiem jest Bóg. – Wszyscy 
mogą nas opuścić, ale nie Bóg, bo On wcielił się i przyszedł na świat, by zba-
wić człowieka – mówił kaznodzieja.

Po Eucharystii w budynku szkolnym podczas wieczerzy na wszystkich 
czekały suto zastawione stoły. Wójt Szczepan Skorupski składając życzenia 
zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, podkreślił potrzebę wspie-
rania ludzi biednych, aby nie czuli się samotni i opuszczeni. Po połamaniu się 
opłatkiem i złożeniu życzeń wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli przedpre-
mierowy pokaz spektaklu Teatru Amatorskiego SZO z Samsonowa.

Opłatek w Urzędzie Gminy
Tradycją stały się doroczne spotkania wigilijne pracowników Urzędu 

Gminy. Ubiegłoroczne odbyło się 20 grudnia w sali konferencyjnej. Wójt 

Człowiek potrzebuje Boga i człowieka

– Większość koleżanek, z którymi zaczy-
nałam śpiewać już nie żyje, a mnie Bozia daje 
jeszcze siłę i pamięć do dalszych występów – 
mówi z zadowoleniem pani Genowefa. 

Jej solowych partii podczas uroczystości 
kościelnych w parafii św. Rozalii i św. Mar-
cina w Zagnańsku można było słuchać przez 
60 lat. – Od zawsze lubiłam dużo śpiewać, 
w chórze byłam bardzo dobrą sopranką – 
opowiada pani Kubicka. – Wykonywałam 
partie solowe na ślubach i podczas świąt Bo-
żego Narodzenia, mój głos jeszcze by się tam 
przydał – dodaje.

Swoimi gawędami, anegdotami, opo-
wiastkami ludowymi i przyśpiewkami zaba-
wiała młodzież w jesienne wieczory. – Kiedy 
podczas darcia pierza schodzili się wszyscy 
chłopcy ze wsi, to wymyślali takie gry, że-
bym jak najczęściej przegrywała. Oni mogli 
dawać fanty, ja jednak za karę zawsze mu-

siałam śpiewać. Jej ulubionymi tematami 
opowieści są ludowe obrzędy – wesela czy 
zapusty. – Opowiadałam także o tym, kto się 
czym interesował – wspomina. 

W wieku 26 lat pani Genowefa owdo-
wiała, pod jej opieką zostało trzech synów. 
Pomimo trudnej sytuacji, nie przerwała wy-
stępów z zespołem. Zespół otrzymał nagrody 
i wyróżnienia m.in. w: Międzynarodowym 
Buskim Spotkaniu z Folklorem, Powiato-
wym Przeglądzie Zespołów Folklorystycz-
nych, Targach Bożonarodzeniowych w Kra-
kowie oraz Dniach Kultury Chrześcijańskiej 
w Proszowicach. Największą jednak nagrodą 
dla jednej z pierwszych założycielek zespo-
łu są oklaski publiczności. Z udziałem pani 
Genowefy powstały liczne nagrania radiowe 
oraz filmowe.

Anna Adamiec, Apis 
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Waldemar Wiech – przewodniczący Rady Sołeckiej Sołec-
twa Zagnańsk zwracał się z prośbą o zapraszanie na sesje rady 
gminy przedstawicieli policji, poprosił o wyjaśnienie ze strony 
spółki Wodociągi Kieleckie, dlaczego na rachunkach za wodę 
oraz ścieki – poziom odprowadzanych ścieków wykazywany jest 
jako 100 proc. pobranej wody (dotychczas na 
poziomie 70–80 proc.). Poruszył temat powsta-
nia wytwórni mas bitumicznych, zaznaczając, 
że materiał na masy firma będzie musiała do-
wieźć, niszcząc tym samym nawierzchnię dróg 
w gminie. Na kilku sesjach zwracał uwagę na 
powstałe na drodze Zagnańsk – Kielce szczeli-
ny między pasami dywanika asfaltowego. Ape-
lował o przesłanie do PZD w Kielcach pisma 
z prośbą o zajecie się sprawą i uzupełnienie 
tych ubytków masą ze smoły. Przewodniczący 
Wiech poprosił przedstawiciela policji o nasi-
lenie kontroli na trasie wojewódzkiej z uwagi 
na poruszające się po niej ciężkie samochody 
i zaapelował o przyznanie dodatkowych patroli 
policyjnych oraz dodatkowych etatów na teren gminy Zagnańsk 
w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa. Poprosił, aby 
Urząd Gminy wystąpił z pismem do parlamentarzystów w spra-
wie zmian zapisów w ustawie dot. utrzymania czystości i porząd-
ku w gminach. Obecne zapisy są krzywdzące dla mieszkańców, 
którzy mają działki przyległe do chodników dłuższym bokiem.

Sołtys Władysław Zaczkiewicz prosił o pomoc urzędu w zwięk-
szeniu częstotliwości patroli policyjnych w sołectwie Szałas, gdyż 
notoryczne demolowane są słupy oświetlenia ulicznego. Zgłaszał 
problem zapadającej się kostki na wykonanych przez Powiatowy 
Zarząd Dróg zjazdach na posesje. Apelował o dokonanie naprawy 
krawężników przy chodniku usytuowanym w Szałasie – przy dro-
dze głównej – krawężniki odsuwają się od pozostałej części chod-
nika, powodując wykruszenie i obsuwanie się kostki brukowej.

Mieczysław Kondrak, przewodniczący Rady Sołeckiej Sza-
łas, zwrócił się o pomoc w naprawie boiska do gry w piłkę nożną. 
Nawierzchnia boiska została w ubiegłym roku zniszczona przez 
dzikie zwierzęta.

Sołtys Edward Krzeszowski poruszył kwestię dokończenia 
budowy skrzyżowania w Umrze, koło zalewu. Wyrażał troskę 
o to, co stanie się dalej z pracownikami, którzy są zatrudnieni 
do prac zimowych i mają umowy do końca grudnia. Poruszał też 
kwestię dowozu dzieci uczęszczających do likwidowanej szkoły 
oraz możliwość budowy drugiej plaży przy zbiorniku wodnym. 
Dopytywał także o zaawansowanie realizacji budowy parkingu 
przy nim. Zaznaczył również, że mieszkańcy obu sołectw (Umer 
i Kolomań) zastrzegli sobie dostęp do pomieszczeń w budynku 
byłej szkoły.

Sołtys Krzysztof Bernatek poruszył kwestię braku miejsca 
na lokalizację placu zabaw w sołectwie Lekomin. Zwrócił się 

z prośbą o wystosowanie pisma i podjęcie zdecydowanych dzia-
łań w sprawie doprowadzenia do należytego stanu przejazdów 
kolejowych w Zagnańsku, Chrustach, Bartkowie, Goleniawach. 
Kierowcy bowiem notorycznie rozbijają podwozia pojazdów, 
wzywając na interwencję jednostki OSP. Sołtys zaznaczył, że 
w innych gminach i powiatach przejazdy kolejowe są niemal ide-
alnie wyprofilowane.

Sołtys Marcin Fąfara zgłosił problem zapadniętych zjazdów 
na posesje w Gruszce. Interweniował także w sprawie udrożnie-
nia rowu melioracyjnego, odprowadzającego wodę z drogi S7 
w stronę oczyszczalni ścieków w Barczy. 

Sołtys Andrzej Starz zwrócił uwagę, że Powiatowy Zarząd 
Dróg pomija przy remontach cząstkowych zapadnięcia i zagłę-
bienia na drodze powiatowej w Kaniowie (na odcinku od ul. Mły-
narskiej w stronę Jasiowa). Interesował się także terminem inwe-
stycji kanalizacji w Kaniowie i zwrócił uwagę na konieczność 
wykonania remontów cząstkowych dróg w sołectwie Kaniów.

Sołtys Sławomir Wiech zgłosił problem zalegającego po se-
zonie zimowym piasku przy chodnikach w Belnie oraz pęknięć 
poprzecznych w dywaniku asfaltowym, które powodują niszcze-
nie drogi. Apelował o rozeznanie możliwości świadczenia usługi 
dostępu do sieci Internet w sołectwie Belno, gdyż obecny sygnał 
radiowy bardzo często zanika. Zwrócił się z prośbą, aby urząd 
wystąpił do Starostwa Powiatowego w sprawie wycięcia drzew 
i gałęzi przy drodze Zagnańsk-Kielce (podczas remontu wiaduktu 
droga nie jest uczęszczana przez pojazdy) oraz o przyspieszenie 

terminu usunięcia usterek na niej, ujętych w pro-
tokole przeglądu pogwarancyjnego.

Marcin Wiech, przewodniczący Rady Sołec-
kiej sołectwa Belno, pytał, czy mieszkańcy będą 
mogli korzystać z usług innego przewoźnika po 
rozwiązaniu umowy z PKS Kielce. 

Sołtys Stanisław Kundera zgłosił, że firma 
wykonująca kanalizację, nie ułożyła płyt ażuro-
wych od skrzyżowania w Bartkowie – przed pla-
cem zabaw – aż do pompowni ścieków. 

Sołtys Zbigniew Karpeta zgłosił prośbę o wy-
stąpienie do PZD w sprawie źle wykonanego re-
montu nawierzchni jezdni – odcinek między Ko-
łomanią a Długojowem.

Sołtys Jan Olszewski zwrócił uwagę na to, że 
przy budowie łącznika Jaworze-Siodła inwestor źle wyprofilował 
rowy, gdyż prawie cały żwir z poboczy zsypuje się na drogę, po-
wodując zagrożenie dla pojazdów.

Sołtys Honorata Durlik zwróciła się z prośbą o ustawienie 
znaku drogowego, informującego o przysiółku Samsonów Pod-
lesie. Brak takiego znaku uniemożliwia sprawne dotarcie tam ka-
retki, straży bądź policji.

Sołtys Renata Salwa pytała o projekt ulicy Spokojnej w Za-
chełmiu, gdyż jej zdaniem, autokary nie mają możliwości wjazdu 
w pobliże kopalni, i uszkadzają ogrodzenia domów.

Marek Ślusarczyk (mieszkaniec gminy) poprosił o interwen-
cję urzędu w sprawie ustalenia przez prywatnych przewoźników 
konkretnego terminu sprzedaży biletów miesięcznych.

Pani Cecylia Bilska zwróciła się z prośbą o interwencję urzę-
du w sprawie zalewania jej działki (oraz działek sąsiadujących) 
przez wodę z pól oraz podczas opadów. Krzysztof Bednarek 
z Samsonowa-Dudkowa zwrócił się z prośbą o uwzględnienie 
w budżecie na 2012 rok środków na zamontowanie kilku lamp na 
słupach oświetleniowych.

Opracował Andrzej Piskulak

Godzina 1500 – sprawy mieszkańców gminy

Raport spraw społecznych
Podczas sesji Rady Gminy zawsze o godzinie 15 radni 

przerywali obrady i głosowanie i udzielali głosu mieszkańcom 
gminy. Swoje zapytania, uwagi i problemy kierowali do wój-
ta Szczepana Skorupskiego sołtysowie, przewodniczący rad 
soleckich i indywidualni mieszkańcy. Każda była rozpatry-
wana, a wiele z nich zostało pomyślnie załatwionych. Poniżej 
publikujemy niektóre ważne głosy zapisane w notatniku re-
porterskim, a także w protokołach sesyjnych.
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ZAGNAŃSK
Urząd Gminy 41-300-13-22,
 fax 41-300-13-73
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji 41-311-31-77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 41-311-31-35
Gminny Ośrodek Zdrowia 41-300-10-57
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 41-300-14-44
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnansku 41-300-11-59
Bank Spółdzielczy
(obok Urzędu Gminy) 41-300-15-51
Bank Spółdzielczy (filia) 41-300-10-66
Gminna Spółdzielnia „SCh” 41-300-15-21
Gościniec Świętokrzyski 41-300-10-30
Nadleśnictwo Zagnańsk,
ul. Przemysłowa 41-300-10-44 do 46
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP  41-300-11-99,
  41-300-10-98
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Rozalii i św. Marcina 41-311-31-36
Poczta 41-311-31-59
Posterunek Energetyczny 41-300-16-20 do 22
 do godz. 15.00
Posterunek Policji  41-349-36-98, 
  0502-253-043
Restauracja „Chata”  603-516-396
  665-648-556
Gabinet logopedyczno-terapeutyczny 794-490-010
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa 41-311-33-55
Punkt apteczny 41-312-98-44
Stacja Paliw, ul. Kielecka 5 41-300-13-03
Stacja Paliw, ul. Turystyczna 72A 41-300-11-20
LPG, ul. Kielecka la 508-267-320
LPG, ul. Turystyczna 110a 41-311-36-62
Hotel „Pod Jaskółką” - Umer 41-300-30-58
Naprawa sprzętu AGD: 41-300-20-57;
 0606- 619-052
Usługi Pogrzebowe
Janusz Guzik 41-311-38-15
 0602-257-248
SAMSONÓW
Biblioteka Gminna 41-300-34-12
„Nasza Przychodnia” 41-300-36-97
Agencja Pocztowa Samsonów 41-300-34-01
Punkt apteczny 41-300-34-18
Bank Spółdzielczy 41-300-34-03
Gospodarstwo Agroturystyczne 41-300-31-50
Świetlica OSP 41-300-34-22
Zakład Weterynaryjny 41-300-34-05
SAMSONÓW-PIECHOTNE
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP 41-300-34-57
CHRUSTY
Świetlica OSP 41-311-30-08
WIŚNIÓWKA
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Częstochowskiej 41-301-15-94
TUMLIN - WĘGLE
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Stanisława Biskupa  41-300-34-10
SZKOŁY
Zespół Szkoły Podstawowej nr 2
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku
  41-311-32-75
Zespół Szkoły Podstawowej
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie
  41-300-34-14
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola
 i Gimnazjum w Samsonowie 41-300-34-07
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kajetanowie  41-301-15-13
Szkoła Podstawowa nr l
w Zagnańsku (Chrusty)  41-311-30-03
Szkoła Podstawowa w Belnie 41-311-31-58
Szkoła Podstawowa w Zachełmiu  41-311-31-50
Szkoła Podstawowa w Szałasie 41-300-26-03

INFORMATOR GMINNY

Wójt gminy Zagnańsk uprzejmie in-
formuje, że w siedzibie tutejszego Urzę-
du (tablica ogłoszeń) został wywieszony 
wykaz informujący o przeznaczeniu do 
wydzierżawienia części nieruchomości 
oznaczonej nr 1233/19 o pow. 10 m2 
stanowiącej własność gminy Zagnańsk, 
położonej w obrębie geodezyjnym Sam-
sonów, gm. Zagnańsk

Wykaz podaje się do publicznej wia-
domości na okres 21 dni, licząc od daty 
wywieszenia wykazu tj. od 11 stycznia 
2012 roku do 2 lutego 2012 roku.

Restauracja „CHATA”
ul. Turystyczna 91,  
tel. 511-330-314,  

603-516-396, 665-648-556.
Przyjęcia okolicznościowe do 120 osób. 

Kuchnia POLSKA i WŁOSKA.  
Obiady abonamentowe.  

Zestaw 10,00 zł. PIZZA, KEBAB, 
hamburger, hot dog, frytki. 

Dowóz na terenie Zagnańska 
GRATIS!!! 

Promocja: płacisz za jedną pizzę, 
dostajesz dwie.

Ogłoszenie

Najwcześniej, bo już 14 stycznia rozpo-
częła treningi czwartoligowa Lubrzanka Ka-
jetanów. Po rundzie jesiennej drużyna zajmuje 
wysokie piąte miejsce w tabeli, ze stratą pię-
ciu punktów do prowadzącej Pogoni Staszów. 
Drużyna z Kajetanowa, jak podaje wiceprezes 
Zenobiusz Foks, będzie walczyła o czoło-
we miejsca w tabeli. Trener Krzysztof Stoc-
ki zaplanował 9 sparingów, pierwszy już 21 
stycznia z Orlętami Kielce, potem kolejno z: 
Naprzodem, Spartakusem, Zenitem, Zdrojem, 
Nidą, Grodem, Wichrem i 3 marca 2012 roku 
z Morawią Morawica.

Skałę Tumlin poprowadzi nowy trener 
Mariusz Ludwinek. Drużyna z Tumlina plasu-
je się w lidze okręgowej na 10. miejscu z 19 
punktami. Treningi rozpoczęly się 16 stycznia, 
a już w pierwszy weekend lutego Skała roze-
gra pierwszy mecz sparingowy z A-klasową 
Victorią Mniów, a następnie z: GKS Nowiny, 
Sokołem Rykoszyn, Astrą Piekoszów i Lu-
brzanką Kajetanów. – Głównym celem w run-
dzie wiosennej będzie walka o utrzymanie – 

W przerwie świątecznej GOKSiR 
w Zagnańsku zorganizował po raz kolej-
ny cykliczną imprezę piłkarską dla dzieci 
ze szkół podstawowych i gimnazjów. Mała 
Liga w Piłce Nożnej cieszy się dużym zain-
teresowaniem wśród młodych adeptów tej 
dyscypliny. 

powiedział Janusz Guzik, wiceprezes drużyny 
z Tumlina.

Podobnie jak Skała o utrzymanie w li-
dze okręgowej będzie walczył również Sam-
son Samsonów. Po rundzie jesiennej drużyna 
z Samsonowa zgromadziła 18 punktów. Trener 
Waldemar Rak rozpocznie treningi z drużyną 16 
stycznia 2012 roku, a w pierwszą sobotę lutego 
rozegrany zostanie pierwszy sparing z Grodem 
Ćmińsk, następnie ze Starem Starachowice, Or-
liczem Suchedniów i Wiktorią Mniów. 

W okresie ferii zimowych drużyna z Sam-
sonowa wyjedzie na obóz przygotowawczy 
do Zakopanego. Jak podaje trener Rak, ce-
lem drużyny będzie walka o utrzymanie w li-
dze okręgowej i budowa drużyny walczącej 
o wyższe cele w lidze. 

Natomiast przyszłość drużyny seniorskiej 
Sparty Zagnańsk zależeć będzie od zaanga-
żowania działaczy Klubu, jak również od 
zawodników chcących reaktywować drużynę 
z Zagnańska.

Michał Ziernik 

Zimowe przygotowania „nożnych”
W połowie stycznia 2012 roku ruszają przygotowania do rundy wiosennej drużyn 

piłkarskich z terenu gminy Zagnańsk: czwartoligowej Lubrzanki Kajetanów, Skały 
Tumlin, Samsona z Samsonowa z ligi okręgowej Sparty Zagnańsk.

Zwyciężyła drużyna Pewna Pozycja Zagnańsk

Nożna Mała Liga
dziła The Blues Jasiów. Na najniższym stop-
niu podium uplasował się Spoxteam.

Zwycięska drużyna otrzymała pucha-
ry i sprzęt sportowy, podobnie jak najlepszy 
bramkarz – Damian Fąfara, najlepszy zawod-
nik – Konrad Wrona i najlepszy strzelec – 
Kamil Makuch (10 bramek). Widać iż rosną 
kolejni uczestnicy już tej dorosłej Zagnańskiej 
Ligi w Futsalu.  Michał Ziernik

Do tegorocznych 
rozgrywek przystą-
piło 6 drużyn z tere-
nu gminy Zagnańsk. 
Zwyciężyła druży-
na o nazwie Pewna 
Pozycja Zagnańsk, 
która większą różni-
cą bramek wyprze-



Aktorki i aktorzy amatorzy z Sam-
sonowa, Janaszowa i Tumlina bez kom-
pleksów i tremy przypomnieli utwór, 
który miał swoją polską premierę w Te-
atrze Telewizji 30 grudnia 1985 r.  Reży-
serował wówczas Tadeusz Lis, a zagrali 

Spektakl „Zapomniany diabeł” Teatru SZO w obiektywie
Ponad 300 osób mogło obejrzeć 30 grudnia ub. r. premierę sztuki teatralnej 

w wykonaniu Teatru Amatorskiego SZO z Samsonowa. W budynku Zespołu Szkoły 
Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie przypomniano sztukę „Za-
pomniany diabeł” z 1960 r., autorstwa czeskiego prozaika i dramaturga Jana Drdy.

m.in.: Anna Seniuk, Janusz Gajos, Jan 
Peszek, Andrzej Grabowski. 

Teatrowi SZO udało się rozbawić pu-
bliczność, ale też zmusić do refleksji na 
temat tego, jak przewrotne może być zło 
i piekło, a Stare Kabaty ze sztuki mogą 

być usytuowane nie tylko w Czechach, 
ale i w Polsce. Były też wyrażane głośno 
opinie, że amatorzy zagrali w sposób 
porównywalny do profesjonalistów. Ini-
cjatorkami powstania Teatru SZO, a tak-
że wyboru sztuki są Marta Jass, Marta 
Polak i Alicja Lisowska – nauczycielki 
ze szkoły w Samsonowie. Poniżej publi-
kujemy fotogalerię.

Andrzej Piskulak


