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Radni pracują nie tylko 
szybko i sprawnie,  
ale również ciężko – str. 3

Podczas uroczystej gali wyróżniający się mieszkańcy gminy uhonorowani zostali 
Wyróżnieniami Gminy Zagnańsk, najlepszy strażak otrzymał tytuł Strażaka Roku 2012, 
uczennicom przyznano stypendia „Mocny Fundament”, a studentom – stypendia pomostowe 
– czytaj na str. 16

Dobry gospodarz w powiecie – czytaj na str. 2„Światełko do nieba”

Otrzymałam duży 
kredyt zaufania od 
mieszkańców… – str. 7

Dobre wiadomości  
dla mieszkańców gminy 
 – str. 12

Opatrzność Boża 
spowodowała, że trafiłem 
do Zagnańska – str. 6
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31 grudnia ub. r. odbył się I Sylwestrowy Rajd Rowerowy, który 
zorganizowali miłośnicy dwóch kółek zrzeszeni w Stowarzyszeniu 
Rowerowym „Pod Bartkiem”. Wzięło w nim udział kilkanaście osób 
z wicewójtem Robertem Kaszubą i prezesem Marcinem Kraską. 

Miłośnicy dwóch kółek wjechali na rowerach w nowy rok

Dobry gospodarz w powiecie

Rajd rozpoczął się pod Bartkiem. Jego trasa prowadziła przez 
tereny gminy, w tym m.in. obok ruin Huty im. Józef w Samsonowie 
i Górę Grodową. Zwieńczeniem było wjechanie przez śmiałków na 
stok narciarski w Tumlinie.

Zdaniem wicewójta Roberta Kaszuby, rajd zorganizowany 
w ostatnim dniu roku miał na celu powitanie Nowego Roku w gro-
nie miłośników kolarstwa oraz propagowanie zdrowego stylu życia. 
– Podczas rajdu podsumowaliśmy mijający rok i zaproponowaliśmy 
nowe pomysły naszej działalności na 2013 rok – poinformował wi-
cewójt Kaszuba.

Z kolei dla prezesa Marcina Kraski rajd był pokazaniem przez 
miłośników kolarstwa górskiego, że pogoda i pora roku nie stanowią 
żadnej bariery. – Nie ma sezonowości dla tego rodzaju dyscypliny 
sportu. Nawet stok narciarski jest dla nas wspaniałym miejscem, aby 
podsumować rok i wjechać w nowy rok na rowerze – podkreślił pre-
zes Stowarzyszenia Rowerowego „Pod Bartkiem”.  Apis 

Gmina Zagnańsk zaczyna wreszcie spłacać długi
Na sesji Rady Gminy 21 grudnia br. radni przyjęli uchwałę 

budżetową. Dochody gminy wyniosą ponad 38 mln 256 tys. zł, zaś 
wydatki ustalone zostały na ponad 39 mln 737 tys. zł. Zdaniem 
wójta Szczepana Skorupskiego, uchwalony budżet na 2013 rok 
należy nazwać budżetem przesilenia, jakie nastąpiło m.in. w wy-
niku reformy gminnej oświaty.

Deficyt budżetu gminy wynoszący ponad 1 mln 480 tys. zł zo-
stanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży 
papierów wartościowych – obligacjami komunalnymi, których zby-
walność jest ograniczona. 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pocho-
dzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicz-
nych, niepodlegających zwrotowi realizowane będą w wysokości 
ponad 3 mln 970 tys. zł.

Dotacja dla gminnych instytucji kultury wyniosła 200 tys. zł, dla 
jednostek spoza sektora finansów publicznych razem – 352 tys. zł. Do-
tacje celowe radni ustalili na łączną kwotę ponad 1 mln 464 tys. zł. 

W budżecie utworzona została rezerwa: ogólna (tzw. rezerwa wój-

ta) – 130 tys. zł, z przeznaczeniem m.in.na zarządzanie kryzysowe – 
ponad 64 tys. zł oraz realizację inicjatyw lokalnych – 50 tys. zł.

Radni uchwalili także wieloletnią prognozę finansową gminy Za-
gnańsk na lata 2013-2020, w której zapisano m.in., że przewidziana 
nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie w całości na spłatę i ob-
sługę długu. 

Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego, uchwalony przez rad-
nych budżet na 2013 rok należy nazwać „budżetem przesilenia”.

– Na półmetku kadencji zarówno wójta gminy Zagnańsk, jak i na-
szej Rady Gminy można wysnuć stwierdzenie, że w przeciwieństwie do 
uchwalonego na 2011 r. „budżetu kontynuacji” i na 2012 – „budżetu 
na trudne czasy”, ten, który uchwalony został na 2013 można nazwać 
„budżetem przesilenia”, na który miała wpływ przeprowadzona re-
forma oświatowa. Świadczy o tym także uchwała okołobudżetowa, 
dotycząca wieloletniej prognozy finansowania gminy Zagnańsk na 
lata 2013-2020, w której zapisano, że przewidziana nadwyżka budże-
towa przeznaczona zostanie w całości na spłatę i obsługę zadłużenia 
– skomentował gospodarz gminy.  Apis 

Budżet przesilenia

Poprawia się bezpieczeństwo na drogach w gminie Zagnańsk. 
Pozytywne skutki współpracy samorządu lokalnego z Powiatem 
Kieleckim odczuwają zarówno kierowcy, jak i piesi. Przykładem 
na sprawne zarządzanie infrastrukturą drogową jest droga powia-
towa nr 0467T Salata-Umer. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach 
przebudował kilometrowy odcinek tej trasy w miejscowości Długo-
jów. Inwestycja kosztowała ponad 566 tys. złotych, z czego 67 proc., 
czyli 378 tys. zł zostało sfinansowane z budżetu Gminy Zagnańsk, 
natomiast jedna trzecia z budżetu Powiatu Kieleckiego.

Od listopada zeszłego roku kierowcy mogą się cieszyć nową, 
szeroką nawierzchnią. Poza tym, drogowcy wymienili także most-
ki i udrożnili przydrożne rowy. Stało się tak między innymi dzięki 
osobistemu zaangażowaniu Zdzisława Wrzałki, starosty kieleckiego. 
– W kwietniu spotkałem się z mieszkańcami i sołtysem tej miejscowo-
ści. Przekonywali mnie, że inwestycja ta jest im bardzo potrzebna. 
Z uwagi, że nadrzędnym celem mojej działalności, jako starosty kie-
leckiego jest realizacja potrzeb mieszkańców nie mogłem być głuchy 
na ich postulaty – wyjaśnia Zdzisław Wrzałka. 

Zadowolony ze współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kiel-
cach jest Szczepan Skorupski, wójt gminy Zagnańsk. – Wiem z roz-
mów z mieszkańcami, że bardzo sobie chwalą odcinek drogi w Dłu-
gojowie – mówi Szczepan Skorupski. 

Rok 2012 był udany również dla pieszych. Dzięki pieniądzom 
z budżetów Gminy Zagnańsk i Powiatu Kieleckiego za 715 tys. zł 
wybudowany został ponad półtorakilometrowy chodnik przy drodze 
powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin-Osowa. Na wiosnę 
tego roku planowany jest ostateczny odbiór tej inwestycji. Zagnański 

samorząd sfinansował też budowę chodnika przy drodze powiatowej 
nr 0302T w miejscowości Jasiów. – Na współpracy Powiatu Kielec-
kiego z Zagnańskiem korzystają mieszkańcy naszego regionu. To bar-
dzo dobry przykład realizacji zadań samorządów lokalnych. Trudno 
rozwijać się bez wzajemnego porozumienia – podsumowuje Zdzisław 
Wrzałka, starosta kielecki. 

Ale nie tylko rok 2012 był owocny w inwestycje drogowe reali-
zowane przez Powiat Kielecki i Gminę Zagnańsk. W 2011 roku prze-
budowana została droga powiatowa nr 0437T Samsonów-Odrowąż. 
Było to związane z budową dwóch półkilometrowych odcinków 
chodnika po lewej stronie jezdni w ciągu drogi Samsonów-Ciągłe.

Rafał Wolski
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Andrzej Piskulak: Panie przewodniczący, kadencja Rady 
Gminy jest już na półmetku. Jest więc okazja, by pokusić się 
o podsumowania, komentarze i prognozy na najbliższe dwa lata. 
Zacznę od tego, że niektórzy obserwatorzy naszego życia samo-
rządowego, w tym także niektórzy dziennikarze, komentowali, 
że większość obrad plenarnych była nudna. Czy Pana zdaniem, 
radni byli tylko „maszynką do głosowania”?

Wojciech Chłopek: Jeżeli zdefiniuje-
my „nudę” jako „przeprowadzenie obrad sesji 
zgodnie z jej porządkiem, w czasie niezbędnym, 
a zarazem wystarczającym do zrealizowania za-
łożonych zadań”, to można powiedzieć, że obra-
dy plenarne były „nudne”. A tak na serio, praca 
radnego w samorządzie powinna być efektywna, 
a nie efektowna. Nasi radni postawili raczej na 
efektywność. Pracują nie tylko szybko i sprawnie, 
ale również ciężko. Zazwyczaj tak zwani obserwa-
torzy życia samorządowego nie zauważają pracy 
radnych poza sesjami. A radni pracują także na 
komisjach Rady Gminy, poświęcają swój prywat-
ny czas na załatwianie ważnych spraw dotyczą-
cych funkcjonowania ich społeczności lokalnych. 
Odpowiadając zaś na postawione pytanie: Czy 
radni byli tylko „maszynką do głosowania”?, 
stwierdzę z całą stanowczością, że nie byli żadną 
maszynką. Jeżeli radny rozumie swoją rolę, potra-
fi rozmawiać, wsłuchiwać się w to, co mówią inni, 
a do tego organ wykonawczy gminy, czyli wójt jest 
otwarty na współpracę i nie boi się podejmowania często trudnych te-
matów w rozmowach z radnymi, to obrady plenarne są zwieńczeniem 
tej pracy, którą każdy radny wykonał w okresie poprzedzającym sesję. 
Nie ma więc potrzeby, aby w czasie sesji Rady Gminy prowadzić dodat-
kowe dyskusje w kwestiach, które zostały już dostatecznie wyjaśnione 
i nie wymagają ze strony radnych dalszych komentarzy, przypisów, su-
plementów czy glos…

A.P.: Wyjątkami były sesje, które wzbudzały ogromne emo-
cje społeczne (nawet z taczkami dla wójta w tle). Chodzi tu m.in. 
o niedoszłą produkcję asfaltu w gminie, podwyżki cen wody i ście-
ków i wreszcie o słynne uchwały oświatowe, w wyniku których 
zlikwidowane zostały trzy szkoły w gminie. Proszę o komentarz 
do tych wydarzeń i sposobów rozwiązania konfliktów z perspek-
tywy upływu czasu… 

W.Ch.: Mój komentarz do przywołanych wydarzeń będzie taki: 
zawsze będą występowały problemy, które muszą wzbudzić mniejsze 
lub większe emocje wśród mieszkańców gminy Zagnańsk. Inną spra-
wą jest kwestia, czy stopień nasilenia tych emocji jest adekwatny do 
zaistniałego problemu i rzeczywistych możliwości jego rozwiązania. 
Zasady funkcjonowania samorządu gminnego są bardziej złożone 
niż budowa przysłowiowego cepa. Dla kogoś, kto nigdy nie musiał 
zmierzyć się z wzięciem na siebie odpowiedzialności za podjęte de-

cyzje (często bardzo doniosłe w skutkach), zawsze znajdą się proste 
i oczywiste rozwiązania. Jednakże mądrość ludowa ma się często 
nijak do obowiązujących przepisów prawa, w tym reguł rządzących 
finansami publicznymi. Natomiast rozwiązywanie konfliktów odbywa 
się poprzez dialog. Widzę, iż wielu radnych ma bardzo dobry kontakt 
ze społecznościami lokalnymi, z których się wywodzą. Do łagodzenia 

sporów i rozwiązywania konfliktów przyczynia 
się moim zdaniem również koncyliacyjna posta-
wa wójta. Przede wszystkim, aby problem roz-
wiązać, nie wolno od niego uciekać, chowając 
głowę w piasek…

A.P.: Wśród radnych najwięcej emocji 
wzbudzają uchwały budżetowe, czyli dziele-
nie pieniędzy. Gdzie tak naprawdę toczy się 
dyskusja na ich temat? Bo na sesjach głoso-
wania odbyły się spokojnie i bez widocznych 
sporów i emocji… 

W.Ch.: Projekt budżetu, jak wiemy, przygo-
towuje wójt i przedstawia go radnym. Już sam 
projekt jest pewną wypadkową, nazwijmy to 
„zdarzeń koniecznych, pożądanych i oczekiwa-
nych” w aspekcie obecnych możliwości finanso-
wych gminy. Pewne elementy budżetu ze swojej 
natury nie podlegają zasadniczo dyskusji ze 
względu na ich oczywistość. Natomiast dyskusja 
na temat budżetu trwa w rzeczywistości perma-
nentnie. Z jednej strony mamy potrzeby zgłasza-
ne na bieżąco przez radnych, mieszkańców czy 

pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, a z dru-
giej możliwości finansowe Gminy. Odpowiedź na pytanie, dlaczego 
uchwalenie budżetu odbyło się w spokoju, jest w związku z powyższym 
zupełnie oczywista. Po prostu udało się znaleźć pewnego rodzaju rów-
nowagę pomiędzy potrzebami i oczekiwaniami a możliwościami.

A.P.: Czy Pana zdaniem, obecną kadencję można uznać za 
udaną na jej półmetku? 

W.Ch.: Dla mnie jest to dobrze przepracowany czas. Taka opi-
nia wynika przede wszystkim ze wspaniałej współpracy ze wszystkimi 
radnymi, wójtem gminy i pracownikami Urzędu Gminy. To przekłada 
się na sprawność działania całej Rady. A tak zupełnie obiektywnie, 
to cieszę się z tego, że pomimo trudnych finansowo dla samorządów 
czasów, udało się kilka ważnych projektów zrealizować, czy też roz-
począć ich realizację.

A.P.: Na zakończenie naszej rozmowy, proszę powiedzieć o tym, 
co nas czeka, w rozpoczynającej się drugiej połowie kadencji? 

W.Ch.: Co nas czeka? Praca, praca i jeszcze raz praca. Ustawo-
dawca nie ułatwia życia samorządom i stawia przed nimi ciągle nowe 
zadania, nakłada obowiązki. Za tymi zadaniami i obowiązkami najczę-
ściej nie idą środki finansowe, co wymusza na samorządach wyszukiwa-
nie nowych rozwiązań i ciągłą pracę. Nie wolno spocząć na laurach.

Dziękuje za rozmowę. Andrzej Piskulak

Radni pracują nie tylko szybko i sprawnie, ale również ciężko…
Kadencja Rady Gminy na półmetku

(Rozmowa z przewodniczącym Rady Gminy Wojciechem Chłopkiem)

Sygnalizacja świetlna koło dębu Bartka
W pobliżu dębu Bartka wybudowane zostało przejście dla pie-

szych z sygnalizacją świetlną i chodnik z barierkami. Wykonawcą 
jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach. Jest to wspólna inwestycja gminy 
Zagnańsk i województwa świętokrzyskiego. 

Do połowy grudnia ub.r. powstał nowy 100-
metrowy odcinek ogrodzonego chodnika, prowa-
dzący wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 750, a także 
do przejścia dla pieszych, przy którym zamonto-
wano sygnalizację świetlną. Ruchem w rejonie 
przejścia sterują specjalne kamery, a piesi mogą 
naciskać przyciski zgłoszeniowe wywołujące zie-
lone światło.

W ramach tej inwestycji przebudowany zo-
stanie także parking, na którym docelowo wyzna-
czonych zostanie 47 miejsc postojowych i zatoka 

dla autobusów. Od wjazdu na parking do budynku usługowo-gastro-
nomicznego zaprojektowano drogę dojazdową i chodniki. 

Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego, 
wspólna inwestycja Gminy Zagnańsk i Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego ma na celu ochronę przed 
zasoleniem po zimie układu korzennego dębu Brat-
ka oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu poru-
szania się w terenie przyległym do dębu Bartka.

– Chcemy poprawić bezpieczeństwo osób, w tym 
szczególnie dzieci z wycieczek szkolnych, które licz-
nie odwiedzają Bartka – wyjaśnia wójt Skorupski. 

Gospodarz gminy jest przekonany, że w kolej-
nych latach w bliskim sąsiedztwie dębu Bartka po-
wstanie centrum edukacyjne na temat fauny i flory 
Gór Świętokrzyskich. 

Andrzej Piskulak
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Lidia Putowska i Mieczysław Starz otrzymali podczas pierw-
szej części gali nagród Wyróżnienia Gminy Zagnańsk 2012 zorga-
nizowanej wraz wieczerzą wigilijną dla samotnych 15 grudnia ub.r. 
w Zagnańsku. Tytuł Strażaka Gminy Zagnańsk Roku 2012 przy-
padł druhowi z Samsonowa Szymonowi Karczowi. Stypendia Moc-
ny Fundament dla najzdolniejszych uczniów otrzymały: Klaudia 
Łoboda oraz Katarzyna, Julia i Małgorzata Sobczyk. Ufundowane 
przez Stowarzyszenie „Nowe Możliwości” stypendia pomostowe 
dla studentów z gminy, którzy dostali się na uczelnie wyższe, otrzy-
mali: Wiktor Piskulak, Agata Śliwa, Piotr Dworak, Barbara Ma-
sny i Piotr Dąbrowski. Natomiast druga część gali, podczas której 
uhonorowano ks. płk. Tadeusza Skrzyniarza zorganizowana zosta-
ła 30 grudnia ub.r. przy okazji uroczystego otwarcia i poświęcenia 
świetlicy środowiskowej w Domu Kultury w Jaworzu.

Uroczysta gala nagród wraz z wieczerzą wigilijną 
dla osób samotnych i ludzi otwartego serca zorganizowana zo-

stała w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum 
w Zagnańsku. Poprzedziła je uroczysta Msza św. w kościele pw. św. 
Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku. Sprawowana była w intencji 
mieszkańców gminy Zagnańsk. 

– Bardzo dziękuję wójtowi, że zaprosił nas wszystkich na Wigilię 
dla osób samotnych. Właśnie dziś chcemy ją uroczyście przeżyć w tej 
wspólnocie, naszej gminie, naszej Małej Ojczyźnie, tu przy ołtarzu 
i przy stole wigilijnym w szkole podstawowej. Właśnie po to tu jeste-
śmy, by zaprosić Chrystusa na święta – podkreślił ks. Niemiec. 

Uroczystą wieczerzę wigilijną, witając gości i składając życzenia 
świąteczne, rozpoczęli wójt Szczepan Skorupski, kierowniczka GOPS 
Elżbieta Korus i dyrektorka placówki oświatowej Marzanna Maćko. 

Dyrektorka Marzanna Moćko w swej wypowiedzi podkreśliła, 
że po raz pierwszy w historii szkoły organizowana jest tego rodzaju 
impreza. – Wierzę, że klimat tego wieczoru będzie również wyjątkowo 
ciepły, rodzinny i świąteczny – powiedziała do zebranych. 

Z kolei kierowniczka Elżbieta Korus witając gości, zwróciła 
uwagę na to, że Wigilia dla samotnych jest organizowana od wielu 
lat, co roku w różnych placówkach gminnych. – Chodzi o to, by dy-
rektorzy tych placówek mogli zobaczyć, jak ludzie samotni, jak ludzie 
otwartego serca, bo tak się ta Wigilia nazywa, gromadzą wokół stołu, 
wokół siebie ludzi, którzy chcą się połamać opłatkiem. Gromadzi ich, 
bowiem miłość i nadzieja przy tym stole. Życzę udanej kolacji wigilij-
nej w gminie Zagnańsk – podkreśliła.

Wójt Szczepan Skorupski rozpoczął swoje przemówienie od 
stwierdzenia przypominającego, że jest „taki dzień, kiedy Bóg stał 
się człowiekiem”. – Możemy mieć miłość, jeśli ten Bóg urodzi się 
również i w nas. Tego Państwu życzę. W tegoroczne święta, aby 
w każdym z nas w wieczór wigilijny wraz z przyjściem Pana urodziła 
się nadzieja, miłość i wiara. Dziękuję za tak liczne przybycie. Dzię-
kuję wszystkim samotnym i ludziom otwartego serca. Ale nie byłbym 
wójtem, gdybym nie podziękował naszym zaproszonym gościom, któ-
rzy tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie – mówił gospo-
darz gminy. 

Na uroczystość przybyli m.in.: parlamentarzyści – senator 
Krzysztof Słoń i poseł Artur Gierada, marszałek województwa świę-
tokrzyskiego Adam Jarubas, wiceprzewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Mieczysław Gębski, starosta kielecki 
Zdzisław Wrzałka, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kieleckie-
go Renata Janik, radni – Mirosław Gębski i Karol Jacewicz, radni 
gminy Zagnańsk, ubiegłoroczny laureat nagrody dr Piotr Szrek, pre-
zes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz oraz strażacy z OSP: 

Chrusty-Zagnańsk, Samsonów, Zabłocie i Szałas. Imprezę prowadził 
zadomowiony już na dobre pod tym względem na imprezach gmin-
nych – znany konferansjer – Jarosław Foka Bukowski. Rozpoczęły 
ją dzieci z dwójki, które pod kierunkiem katechetek Bożeny Musiał 
i Henryki Górzyńskiej przygotowały jasełka. W dalszej części wystą-
pił gminny Chór Con Passione i Zespół Ludowy Jaworzanki. 

Wyróżnienie Gminy Zagnańsk
Gospodarzem uroczystości był wójt Szczepan Skorupski, któ-

ry wraz z zaproszonymi gośćmi uhonorował laureatów dyplomami 
i statuetkami wykonanymi przez rzeźbiarza Grzegorza Łagowskiego. 
Kandydaturę Lidii Putowskiej, wieloletniej przewodniczącej Towa-
rzystwa Ziemi Samsonowskiej zgłosił do wyróżnienia wójt gminy 
Zagnańsk. Wręczali je: senator Krzysztof Słoń, starosta Zdzisław 
Wrzałka i wójt Szczepan Skorupski. Senator Słoń gratulując nagrody, 
podkreślił, że Lidia Putowska „jest skarbem w gminie”. Parlamen-
tarzysta życzył laureatce wielu lat w zdrowiu, wielu sił, aby swoje 
dzieło mogła kontynuować i aby mogła być nadal aktywną osobą na 
rzecz mieszkańców. 

Natomiast Zdzisław Wrzałka pogratulował tego, co robi dla lo-
kalnej społeczności. – Te działania, które pani podejmuje i realizuje, 
będziemy jako starostwo popierać i propagować. Są one bowiem po-
trzebne i dobrze widziane przez lokalne społeczności. Pani Lidia jest 
autorytetem dla młodych ludzi – podkreślił starosta. 

Odbierając nagrodę laureatka podkreśliła to, że w gminie jest 
bardzo dużo artystów. – Cieszę się, że w czasie swojej działalności 
mogłam poznać tych ludzi. Miałam doskonały wzorzec do naślado-
wania, bo moja poprzedniczka Zuzanna Samulak była bardzo oddana 
założonej w 1994 r. organizacji. To właśnie tu znalazłam doskonałą 
okazję do dalszej aktywności i wykorzystania wcześniej zdobytego 
doświadczenia. Nagrodę Gminy Zagnańsk umieszczę w swoim domu 
na honorowym miejscu i będę się nią cieszyć – mówiła wzruszona 
Lidia Putowska. 

W uzasadnieniu wniosku podkreślone zostały jej liczne zasługi 
i działania na rzecz gminy Zagnańsk. 

Cenionego w regionie świętokrzyskim Mieczysława Starza, 
przewodnika turystycznego do Wyróżnienia Gminy Zagnańsk nomi-
nował wójt gminy Zagnańsk. Wyróżnienie wręczali: poseł Artur Gie-
rada, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kieleckiego Renata Janik 
i wójt Szczepan Skorupski. 

Wiceprzewodnicząca Renata Janik zwracając się do Mieczysława 
Starza, wyraziła dumę z tego, że w tak licznym gronie ją otrzymał. 
– Jest pan dla nas, mieszkańców gminy, oraz dla wszystkich, którzy 
przyjeżdżają do naszej gminy legendą i strażnikiem dębu Bartka. Jest 
pan legendą dla wszystkich pokoleń. Niezależnie od tego, jaka jest 
pogoda, czy deszcz, śnieg, czy upał, zawsze można pana spotkać koło 
naszego historycznego drzewa – podkreśliła radna. Na zakończenie 
zadeklarowała, że wyróżniony może wraz Lidią Putowską liczyć na 
wsparcie ze strony Powiatu Kieleckiego. 

Z kolei poseł Artur Gierada wyraził radość, że miał zaszczyt uści-
snąć dłonie i pogratulować ludziom, którzy mają tak duże zasługi spo-
łecznikowskie. – Proszę Państwa, bo są to ludzie, którzy są rzeczywiście 
społecznikami. Dzięki którym samo słowo „społeczeństwo obywatel-
skie” nabiera normalnych kształtów. A to, co wyróżnia dzisiejszych lau-
reatów to, że mają swoje wielkie pasje – mówił poseł Gierada. 

Wójt Szczepan Skorupski wręczył ufundowaną przez siebie 
laureatowi kurtkę z herbem gminy i dębem Bartkiem. Wzruszony 
laureat podziękował za wyróżnienie, i prezent od wójta i serdecznie 
pozdrowił „cały Zagnańsk”.

Mieczysław Starz od 2000 roku pełni funkcję Społecznego Straż-
nika Bartka. „Podsumowując barwne życie Pana Mieczysława Starza 
należy dodać, że swoją pasją i poświęceniem każdego dnia przyczynia 
się do promowania uroków centrum Zagnańska i okolic poprzez roz-
powszechnianie swej wiedzy wśród turystów i mieszkańców, którym 
umila czas opowieściami i legendami” – podkreślił wnioskodawca.

Nagroda Strażak Gminy Zagnańsk Roku 2012
W obecności Henryka Milcarza, prezesa Zarządu Gminnego 

Ochotniczych Straży Pożarnych, i wszystkich szefów oraz wójta 
Szczepana Skorupskiego wręczona została uroczyście nagroda Stra-
żaka Gminy Zagnańsk Roku 2012 dla druha Szymona Karcza z OSP 
Samsonów.

Gminna gala nagród w Zagnańsku i Jaworzu

ciąg dalszy na str. 5

Foto: Paweł Cieślak



5

Styczeń 2013

Prezes Henryk Milcarz w swym przemówieniu podkreślił, że 
strażak ochotnik nie oczekuje poklasku, pochwał i nagród, lecz ocze-
kuje tak po ludzku, naszej wdzięczności. – Chciałem powiedzieć, że 
z pomysłu wójta Szczepana Skorupskiego zrodziła się inicjatywa, aby 
co roku wręczać wyróżnienie strażakom. Dzisiaj Strażakiem Gminy 
Zagnańsk Roku 2012 został druh Szymon Karcz – oznajmił uroczy-
ście prezes Milcarz. Wójt wręczył laureatowi tysiąc złotych oraz 
gminną odznakę.

Laureat zwierzył się, że przyznana przez kolegów nagroda jest 
dla niego ogromnym wyróżnieniem. Doceniona została jego dzia-
łalność społeczna i aktywność strażacka. Uczestniczył w ciągu roku 
aktywnie w ponad 160 wyjazdach do pożarów. Jeśli chodzi o działal-
ność, to aktywnie uczestniczył m.in. w budowie remizy strażackiej 
w Samsonowie i lodowiska dla dzieci, a także brał udział w uroczy-
stościach patriotycznych i religijnych. 

– Nie byłoby tych moich dokonań i sukcesu, gdyby nie postawa 
moich kolegów. Tak naprawdę to ta nagroda jest także dla pozosta-
łych druhów z naszej OSP – powiedział wzruszony Szymon Karcz. 

Stypendium Mocny Fundament
Stypendia Mocny Fundament dla uzdolnionej młodzieży wręcza-

li marszałek Adam Jarubas i wójt Szczepan Skorupski. 
Klaudia Łoboda jest uczennicą z gimnazjum w Zagnańsku i jed-

nocześnie Państwowej Szkoły Muzycznej w Kielcach. Udziela się 
społecznie, śpiewa m.in. w gminnym chórze i uczestniczy w drużynie 
młodzieżowej OSP. Występowała wraz z zespołem młodzieżowym 
na estradach polskich i zagranicznych, m.in. w Anglii i Holandii. Ma 
osiągnięcia w ogólnopolskim i wojewódzkim konkursie fortepiano-
wym. Ponadto jej pasją jest śpiewanie.

Małgorzata Sobczyk z 4 klasy szkoły podstawowej w Samsono-
wie dała się poznać jako wzorowa uczennica. Na uwagę zasługują jej 
zainteresowania sportowe: karate oraz jazda na rowerze i nartach. Ma 
na swoim koncie wiele sukcesów m.in. w zawodach narciarskich rangi 
ogólnopolskiej i wojewódzkiej. 

Julia Sobczyk uczennica 6 klasy szkoły podstawowej to znako-
mita sportsmenka i wokalistka zespołu Dzieci Zielińskiego. W tych 
dziedzinach ma liczne osiągnięcia i sukcesy, m.in. nagrody na kon-
kursach kolęd i pastorałek, mistrzostwach Polski i województwa 
w narciarstwie zjazdowym. Podobnie jak siostry trenuje karate i zaj-
muje w mistrzowskich zawodach miejsca na podium. 

Katarzyna Sobczyk, uczennica 2 klasy Gimnazjum w Samsono-
wie, podobnie jak młodsze siostry pasjonuje się narciarstwem, kolar-
stwem i karatem. Lubi śpiewać. Ma na swoim koncie w swej kate-
gorii wiekowej liczne sukcesy mistrzowskie o randze ogólnopolskiej 
i wojewódzkiej. 

Stypendia ufundowane przez Stowarzyszenie  
„Nowe Możliwości”
Wicewójt Robert Kaszuba opowiedział zebranym o stypendiach 

przyznawanych przez Stowarzyszenie „Nowe Możliwości”, które są 
adresowane do absolwentów szkół średnich i mają na celu zarówno 
docenienie ich wytrwałości i wyników w nauce, ale też pomoc finan-
sową. Stypendia są wręczane już siódmy raz. Skorzystało z nich do 
tej pory ponad 60 osób. 

– W tym roku zainicjowaliśmy nowy program stypendialny. Sty-
pendyści otrzymali dzisiaj po 5 tys. zł na 10 miesięcy, czyli po 500 zł 
na miesiąc. Ta inicjatywa pomaga uczniom, którzy osiągnęli wyso-
kie wyniki na maturze. Te wybitne osobowości uczą się najlepszych 
uczelniach w naszym kraju – wyjaśniał wicewójt Robert Kaszuba. 

– Muszę podkreślić to, że z naszym stowarzyszeniem współpracują 
osoby, dzięki którym udało nam się pozyskać ponad 300 tys. zł na cel 
stypendialny. Wśród nich są społecznicy, m.in.: marszałek Adam Jaru-
bas, poseł Artur Gierada, wójt Szczepan Skorupski i Henryk Milcarz, 
prezes Wodociągów Kieleckich – podkreślił wicewójt Kaszuba.

Stypendia otrzymali: Wiktor Piskulak, Agata Śliwa, Piotr Dwo-
rak, Barbara Masny i Piotr Dąbrowski. Marszałek Adam Jarubas 
gratulując organizatorom podniosłej wieczerzy wigilijnej i jej wie-
loletniej tradycji, podkreślił, że gmina Zagnańsk podjęła najwięk-
szy w województwie świętokrzyskim wysiłek wyrównywania szans 
edukacyjnych. – Świadczy o tym przyznawanie stypendiów, zarów-
no przez Stowarzyszenie, jak i samorząd. Gratuluję wójtowi bardzo 
szczytnej inicjatywy – mówił marszałek Jarubas.

Imprezę zakończyło wzajemne łamanie się opłatkami i składanie 
życzeń świątecznych oraz wieczerza wigilijna. Jej organizatorami 

byli: wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski i kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Korus. Współorganiza-
torem – Zespół Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum 
im. Stanisława Staszica oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji. 

Ks. Tadeusz Skrzyniarz nagrodzony podczas uroczystego 
otwarcia świetlicy 

Wyróżnienie Gminy Zagnańsk ks. płk Tadeusz Skrzyniarz, pro-
boszcz parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu, otrzymał 
30 grudnia br. podczas uroczystego otwarcia świetlicy środowisko-
wej w Jaworzu. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Siodeł i Ja-
worza oraz zaproszeni goście, a wśród m.in.: wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Kieleckiego – Renata Janik, starosta kielecki Zdzisław 
Wrzałka, ks. Paweł Kowalski – wikariusz parafii pw. św. Rozalii i św. 
Marcina, radni gminy Zagnańsk, przedstawiciele Stowarzyszenia 
„Razem dla Wszystkich”, oświaty gminnej, sołtysi i przedstawiciele 
rad sołeckich. W części artystycznej wystąpił wraz z kapelą ludową 
z Ciekot Zespół Ludowy „Jaworzanki. 

Uroczystość rozpoczęto przecięciem wstęgi, którego dokonali: 

ks. płk Tadeusz Skrzyniarz, starosta Zdzisław Wrzałka i wójt Szcze-
pan Skorupski. Ksiądz proboszcz podarował dwa krzyże, które wraz 
z pomieszczeniami świetlicy zostały poświęcone podczas uroczysto-
ści. Krzyże natychmiast zostały powieszone we właściwych miej-
scach przez wójta Szczepana Skorupskiego. 

Gospodarz gminy podkreślając zasługi osób zaangażowanych 
w budowę świetlicy, wyróżnił odznaką gminy: wykonawcę Andrze-
ja Króla, radnego Artura Kudzię, sołtysa Jana Olszewskiego, byłego 
sołtysa Marka Wiecha (nieobecnego), przewodniczącego Rady So-
łeckiej minionej kadencji – Jerzego Adamca, kierownika Referatu 
Budownictwa Urzędu Gminy Grzegorza Milcarza oraz kierownika 
GOKSiR-u Michała Salwę. 

W swym krótkim wystąpieniu radny Artur Kudzia przypomniał, 
że mieszkańcy Jaworzy zdecydowali przeznaczyć cały fundusz so-
łecki na budowę świetlicy. – Dlatego naszym mieszkańcom należą się 
największe brawa i podziękowania – podkreślił radny Kudzia. 

Z kolei właściciel firmy, która wybudowała świetlicę – Andrzej 
Król, dziękując za wyróżnienie go odznaką, zwrócił uwagę na to, że 
jego firma wykonała już wiele istotnych dla gminy Zagnańsk inwe-
stycji. – Prace budowlane przebiegły sprawnie i dość szybko. W ich 
trakcie wyczuwałem ogromną życzliwość mieszkańców. Dzięki niej 
pierwszy raz zetknąłem się z tym, że nie było konieczności zatrud-
nienia dozorcy, gdyż dało się wyczuć, że wszystko, co się znajduje na 
budowie jest czujnie obserwowane. Dlatego też wierzę, iż budynek 
będzie dobrze służył i spełni oczekiwania mieszkańców. I tego Pań-
stwu życzę – powiedział przedsiębiorca Andrzej Król. 

Wójt w swym wystąpieniu podkreślił, że inwestycja ta nie uda-
łaby się, gdyby nie wsparcie duchowe ks. płk. Tadeusza Skrzyniarza. 
– W tym roku gmina Zagnańsk na wniosek Stowarzyszenia „Razem 
dla Wszystkich” wyróżniła swym największym odznaczeniem ks. płk. 
Tadeusza Skrzyniarza – powiedział wójt Szczepan Skorupski. 

Laureat jest od 2008 roku proboszczem parafii pw. św. Rozalii 
i św. Marcina w Zachełmiu. W wygłoszonej laudacji podkreślono, 
że ks. Tadeusz Skrzyniarz dał się poznać jako „człowiek o wielkim 
sercu”, zawsze związany z ziemią kielecką. Duchowny urodził się 
w Bielinach. Z domu rodzinnego wyniósł miłość do pracy, rolnictwa, 
przyrody, ludzi i Ojczyzny. W 1979 roku wstąpił do seminarium, a po 
sześciu latach otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował na parafiach 
w Tumlinie, Sławkowie, Kazimierzy Wielkiej, Kielcach, był na Bli-

ciąg dalszy na str. 6
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skim Wschodzie. W 1990 roku powołano go do pracy z żołnierzami, 
został Administratorem Katedry Polowej. Po powrocie do rodzin-
nych stron został proboszczem kościoła garnizonowego w Kielcach, 
w tym czasie przez półtora roku przebywał jako kapłan misji poko-
jowej ONZ na Bliskim Wschodzie. Poznał dokładnie Izrael, Syrię, 
Liban i wraz z żołnierzami przeszedł tam prawdziwą szkołę życia.

„Ksiądz Tadeusz Skrzyniarz ma wiele pasji, umiłowanie do bliź-
nich i przyrody, jednak jego główną pasją są gołębie, myślistwo oraz 
piłka nożna. Jeszcze w czasach, gdy uczęszczał do technikum włosz-
czowskiego fascynował się sportem, a obecnie jest bardzo związany 
z piłkarską drużyną Wisły Kraków” – zwrócono uwagę w uzasadnie-
niu do Wyróżnienia Gminy Zagnańsk. 

„Ks. Tadeusz jest członkiem Stowarzyszenia »Razem Dla Wszyst-
kich«. Współrealizuje główne cele, jakie obrało sobie Stowarzysze-
nie, m.in.: wspieranie 
społecznej aktywności 
obywateli, działanie na 
rzecz rozwoju regionu 
świętokrzyskiego oraz 
gminy Zagnańsk jako 
znaczącego ośrodka 
gospodarczego, kultu-
ralnego i społecznego, 
propagowanie kultury 
fizycznej i sportu, dzia-
łanie na rzecz ochrony 
środowiska i edukacji 
ekologicznej, wspie-
ranie i organizowanie 
działalności chary-
tatywnej, organizacja 
imprez kulturalnych, 
wystaw, konkursów, np. 
coroczny festyn rodzin-
ny, który tradycyjnie odbywa się przy kościele pw. św. Rozalii i św. 
Marcina w Zachełmiu” – podkreślili wnioskodawcy. 

W swym wystąpieniu laureat, dziękując za wyróżnienie, zwrócił 
uwagę na to, że dar powołania pozwala zrealizować siebie w spo-
łeczności. – Tak los zrządził, a myślę, że Opatrzność Boża to spo-
wodowała, że trafiłem tu, do Zagnańska. Mimo że zdrowie mam nie 
najmocniejsze, mogę się tu z wami realizować. Jestem całym sercem 
zaangażowany i swoją modlitwą i błogosławieństwem, by wspierać 
wszystkie przedsięwzięcia realizowane tutaj, na ziemi zagnańskiej – 
mówił ks. płk Skrzyniarz. 

Wyróżnienie Gminy Zagnańsk wręczał wójt Szczepan Skorupski 
w asyście wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Kieleckiego Renaty 
Janik i starosty Zdzisława Wrzałki. 

Starosta kielecki gratulując osobom, które przyczyniły się do 
wybudowania obiektu, zwrócił uwagę na to, że w budynku będzie 
prowadzona działalność kulturalna i artystyczna, związana z kulty-
wowaniem świętokrzyskich i narodowych tradycji. – Mam nadzieję, 
że będzie to także miejsce spotkań młodzieży, która będzie mogła re-
alizować tu swoje pasje i zamierzania. Myślę, że ten obiekt, który po-
wstał dzięki wsparciu Unii Europejskiej jest dowodem tego, że środ-

ki te przyczyniają się do wsparcia kultywowania naszych wielkich 
tradycji narodowych – mówił starosta kielecki, przekazując jedno-
cześnie na ręce wójta albumy przyrodnicze ufundowane przez siebie 
i wiceprzewodniczącą Renatę Janik. 

Szefowa Zespołu Ludowego Jaworzanki Grażyna Grudziecka 
przedstawiła interesującą historię zespołu oraz zaangażowanie jego 
członkiń w to, by świetlica ludowa mogła być wybudowana. Zespół 
wraz z zaproszoną kapelą ludową z Ciekot zaprezentował kilkunasto-
minutowy występ artystyczny, który widownia nagrodziła gromkimi 
oklaskami. 

Uroczystości towarzyszyła wystawa prac fotograficznych zatrud-
nionego w GOKSiR fotografa Michała Walczaka. – Są to fotografie, 
które wykonałem w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Uwieczniłem na 
nich miejsca mało znane, a jednocześnie bardzo interesujące, m.in. 
kamieniołom na Górze Grodowej, w Zachełmiu i z imprez, które or-

ganizował GOKSiR – 
poinformował fotogra-
fik Michał Walczak. 

Oddana do użyt-
ku świetlica środowi-
skowa będzie swego 
rodzaju wiejskim cen-
trum kultury i eduka-
cji zarządzanym przez 
GOKSiR. Koszt jej 
wykonania  wyniósł 
643 tys. zł. Inwestycja 
otrzymała dofinanso-
wanie do 500 tys. zł 
z PROW na lata 2007-
2013 w ramach działa-
nia: „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” 
objętego Programem 
LEADER+. Wykonaw-

cą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane z Kajetanowa. 
Budynek świetlicy ma powierzchnię zabudowy 276 m2. Wyposażony 
został w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową oraz 
centralne ogrzewanie. Wybudowana została droga dojazdowa wraz 
z 5 miejscami postojowymi oraz chodnikami do altany o powierzch-
ni zabudowy 32 m2. Teren otoczony jest ogrodzeniem panelowym 
z dwoma bramami i furtką.

W świetlicy znajdą się rekwizyty upamiętniające odchodzącą 
w zapomnienie wieś świętokrzyską. Uwagę na pewno zwróci m.in. 
zamontowany w wiejskiej izbie piec chlebowy i dawne urządzenia 
oraz wyposażenie chłopskiej chaty. Świetlica będzie jednak przede 
wszystkim miejscem zajęć, warsztatów, spotkań i zebrań dla dzie-
ci i młodzieży oraz starszych mieszkańców gminy. Będzie w niej 
można pożytecznie spędzić wolny czas, rozwijając swoje zaintere-
sowania edukacyjne, kulturalne i artystyczne. Opiekę nad wiejską 
izbą sprawować będą członkowie Zespołu Ludowego Jaworzanki, 
a gminny Chór Con Passione będzie tam miał swoją siedzibę i spe-
cjalnie przygotowaną salę do prób. Działalność prowadzona będzie 
według opracowanego przez GOKSiR harmonogramu pracy.

Andrzej Piskulak

ciąg dalszy ze str. 5

4 grudnia ub.r. z okazji dnia górnika, przedszkolaki z Przed-
szkola Publicznego w Zagnańsku odwiedzili wójt Szczepan Sko-
rupski oraz górnik Jan Kowalski, dyrektor Kopalni Wapienia 
w Bolechowicach. Spotkanie prowadziła Marzanna Moćko, dy-
rektor Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 Przedszkola i Gimna-
zjum im. Stanisława Staszica.

Gość opowiedział dzieciom o pracy górnika oraz o wydobywa-
niu wapieni – popularnych marmurów chęcińskich. – Z tego wapie-
nia są wykonywane portale, płytki, parapety oraz podłoga z płytek 
w kościołach – opowiadał dyrektor Kowalski. Dzieci zrewanżowały 
się swoimi popisami artystycznymi, przygotowanymi specjalnie na 
tę okoliczność wierszykami, tańcami i piosenkami. Z zainteresowa-
niem oglądały przyniesione okazy wapieni z zachowanymi odciska-
mi stworzeń sprzed milionów lat. 

Wójt Szczepan Skorupski w imieniu wszystkich mieszkańców 
gminy, w tym szczególnie w imieniu dzieci oraz ich nauczycieli, 

Przedszkolaki świętowały górnicze święto
złożył na ręce dyrektora Jana Kowalskiego życzenia pomyślności 
dla całej braci górniczej oraz wszystkich innych osób pracujących 
w przedsiębiorstwie górniczym z okazji ich święta.  Apis 
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Trybuna radnego

Andrzej Piskulak: Dlaczego zdecydowała się Pani 
kandydować do Rady Gminy?

Teresa Milcarz: Decyzję o kandydowaniu na rad-
ną podjęłam w ostatniej chwili. Moje obawy wynikały 
z faktu, że dopiero od 12 lat jestem mieszkanką sołec-
twa Kaniów. Okazało się jednak, że otrzymałam duży 
kredyt zaufania od mieszkańców, którzy powierzyli mi 
mandat radnej – za co im bardzo dziękuję. Moim hasłem 
wyborczym była gotowość poświęcenia swojego czasu 
i doświadczenia w samorządzie na rzecz rozwiązywania 
problemów całej sołeckiej społeczności. 

A.P.: Co się do tej pory udało?
T.M.: Muszę zaznaczyć, że wszystkie działania podję-

te w naszym sołectwie są wynikiem dobrej i konstruktyw-
nej współpracy z władzami gminy oraz powiatu kieleckiego. Skupię się 
na najważniejszych zadaniach realizowanych w sołectwie Kaniów.

Pierwszą inwestycją w tej kadencji w naszym sołectwie była 
budowa letniej sceny wraz z placem przy scenicznym. Mimo wielu 
kontrowersji na temat zasadności budowy tego obiektu, uważam, że 
mała scena jest doskonałą promocją całej gminy, a przede wszystkim 
sołectwa Kaniów. Ponadto chcę poinformować mieszkańców sołec-
twa, że nowy dzierżawca terenu wokół zbiornika planuje w 2013 roku 
stworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego z wyciągiem do wakebo-
ardingu. Ciekawostką jest, że takim urządzeniem dysponuje niewiele 
miast w Polsce. Aktualnie trwa przebudowa ul. Dębowej i łącznika 
do Borowej Góry. W ramach tego zadania przewidziana jest także 
kanalizacja sanitarna Kaniowa II. Całkowita wartość inwestycji wy-
niesie ok. 2 mln. złotych.

A.P.: Czy podjęte zostały inne działania dla społeczności Ka-
niowa?

 T.M.: W ramach działań związanych z uatrakcyjnieniem istnie-
jącego już placu zabaw wiosną ub.r. rozpoczęto jego rewitalizację 
wraz z przylegającym boiskiem do piłki plażowej. W ramach prac 
modernizacyjnych dokonano montażu altany, doposażono plac 
w nowe urządzenia, odmalowano już istniejące urządzenia łącznie 
z ogrodzeniem. Plac obsadzono krzewami ozdobnymi, zamontowano 
dodatkowe ławeczki przy boisku.

Ważnym przedsięwzięciem dla mieszkańców zachodniej 
części Kaniowa jest realizacja prac porządkowych wygonu. 
Droga stanowi dojście do przystanku autobusowego przy 
ul. Turystycznej. W ramach ww. prac przedłużono chod-
nik, oczyszczono i udrożniono rowy. W najbliższym czasie 
zostanie wykonane oświetlenie od wsi Kaniów do końca 
chodnika, na gruntach stanowiących własność gminy.

Liczne interwencje, łącznie z prośbą o dokonanie eks-
pertyzy stanu technicznego mostu na ul. Młynarskiej, do 
Powiatowego Zarządu Dróg przyniosły pozytywny efekt. 
Nastąpiło bowiem porozumienie gminy z powiatem, po-
legające na przebudowie istniejącego mostu. Czynione są 
starania, aby przebudowa obejmowała poszerzenie mostu 
umożliwiające bezkolizyjne wymijanie się pojazdów. 

A.P.: Co w najbliższych planach?
T.M.: Zakończenie przebudowy ul. Dębowej, zagospodarowanie 

terenu wokół zalewu wymusza przebudowę drogi powiatowej wraz 
z budową chodnika we wschodniej części Kaniowa, tj. na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Młynarską do ul. Dębowej. Jest to inwestycja 
bardzo ważna i długo oczekiwana przez mieszkańców a jednocześnie 
stanowiąca integralną część ww. inwestycji.

A.P.: Czego nie udało się zrobić?
 T.M.: Z przykrością muszę stwierdzić, że mimo usilnych starań 

władz gminy i moich, nie udało się utrzymać chodnika położonego 
w wąwozie na gruntach należących do Nadleśnictwa. Pomimo na-
szych silnych argumentów, Nadleśnictwo kategorycznie zażądało 
usunięcia płyt chodnikowych. 

A.P.: Jakie są inne potrzeby w sołectwie?
T.M.: Moim zdaniem, jest jeszcze wiele spraw w sołectwie Kaniów, 

które wymagają realizacji w najbliższych latach. Pozwolę sobie wymie-
nić najważniejsze z nich: wykonanie nowej nawierzchni drogi powiato-
wej z uwzględnieniem pasa dla pieszych przez wieś Kaniów, tj. od skrzy-
żowania z ul. Młynarską w stronę zachodnią Kaniowa. Aktualny stan 
drogi zagraża bezpieczeństwu pojazdów i pieszych. Remont istniejących 
chodników na ul. Brzozowej i Klonowej oś. Kaniów, polegający na wy-
mianie zdewastowanych płyt betonowych z lat 80. na kostkę brukową.

Dziękuję za rozmowę. Andrzej Piskulak

Harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju

Otrzymałam duży kredyt zaufania od mieszkańców…

Przedstawiciele 48. Zagnańskiej Drużyny Wielopoziomowej 
„Skała” z Zespołu SP nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnań-
sku wraz z harcmistrz Barbarą Milcarz przekazali 21 grudnia br. 
Betlejemskie Światło Pokoju radnym gminy Zagnańsk, którzy ob-
radowali na sesji budżetowej. Z rąk harcerzy znicz ze Światłem 
Pokoju przyjęli: przewodniczący Rady Gminy Wojciech Chłopek, 
wójt Szczepan Skorupski, wszyscy obecni radni, pracownicy Urzę-
du Gminy, sołtysi i mieszkańcy gminy. 

Wypowiedź harcmistrz  
Barbary Milcarz: 
„Harcerska tradycja przekazywania Be-

tlejemskiego Światła Pokoju jest okazją, by 
każdy, kto uważa się za harcerza niósł bliźnim 
światło rozświetlające mroki ludzkich dróg.

To już 26. raz wędruje po Europie świa-
tło z Betlejem niesione przez austriackich 
skautów. To oni wyszli z pomysłem przeka-
zywania Betlejemskiego Światła Pokoju wraz z przesłaniem, by poru-
szyć ludzkie serca na dobro, na pokój. Chcemy, by dzieci nie ginęły od 
kul wroga, by nie umierały z głodu, by każdy człowiek był szanowany. 

Polscy harcerze włączyli się do przekazywania Betlejemskiego 
Światła Pokoju w 1991 roku. Każdej wędrówce światła towarzyszy 
hasło, które zostaje programem do działania harcerzy na cały rok.

Tegoroczne hasło brzmi „Odważ się być dobrym”. Służba har-
cerska to troska o dobro, które należy z odwagą przekazywać innym. 
Bez pracy nad sobą, bez kształtowania charakteru harcerz nie osią-
gnie zamierzonego celu. Sam musi być światłem dla innych. Światło 
z Betlejem przekazane kolegom w szkole, nauczycielom, instytu-

cjom, przygodnie spotkanym ludziom ma być przesłaniem z najgłęb-
szych pokładów serca dobroci, radości i tej Prawdy sprzed ponad 
dwóch tysięcy lat. Bo Chrystus po to się narodził, by zapanowała 
wśród ludzi miłość, by wyznawcy Chrystusa nie ginęli z rąk ludzi 
przeciwnych nauczaniu ewangelii – nauki Chrystusowej. 

Światło Pokoju zapalane jest od światła w Grocie Narodzenia 
Chrystusa w Betlejem w Ziemi Świętej, w której nie ma spokoju, bo 

bezustannie giną tam ludzie z rąk siejących 
grozę i niepokój. Mimo wszystko tradycyj-
nie skauci austriaccy zjawili się w Betle-
jem, by zapalić światło i nieść je z przesła-
niem ewangelicznym do ludzi. 

Betlejemskie Światło Pokoju zostało 
przekazane polskim harcerzom na granicy 
Słowacji z Polską przez skautów słowac-
kich. Światło w dni przed Wigilią Bożego 
Narodzenia i w dzień Wigilii wędruje po ca-
łej Polsce, z Polski na Ukrainę, Litwę, Bia-

łoruś, Rosję. 16 grudnia br. o godz.18 nasi harcerze wzięli udział w uro-
czystej Mszy Świętej w kościele św. Ducha w Kielcach. Bp. Kazimierz 
Gurda po odebraniu światła uroczyście przekazał je harcerzom z całej 
Chorągwi Kieleckiej ZHP.

Harcerze z radością nieśli Światło z Betlejem do społeczności 
szkolnej, do Urzędu Gminy w Zagnańsku i innych instytucji. Betle-
jemskie Światło Pokoju zanieśli także do kościołów, aby jak najwię-
cej ludzi mogło zabrać je do własnych domów na wigilijny wieczór. 
Oby to światło było dla każdego z nas światłem na drodze życia”.

Z harcerskim pozdrowieniem, Czuwaj!
Hm Barbara Milcarz

(Rozmowa z radną Teresę Milcarz)
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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, któremu uda się jako pierw-
szemu dotrzeć do mety. Ostateczna inter-
pretacja niniejszych zasad i regulaminu gry 
należy wyłącznie do grających.

Rekwizyty: kostka do gry i pionki poży-
czone z gier planszowych dla dzieci (Chiń-
czyk, itp.) 

Reguły gry. 
1. Zorganizowałeś referendum, mające 

na celu pozbawienie Szczepana Skorupskie-
go funkcji wójta gminy Zagnańsk. Zyskujesz 
rzut kostką.

3. Zdaniem wójta Szczepana Skorup-
skiego, rok 2011 był trudny, natomiast 2012 
będzie bardzo trudny! Trafiasz na pole 98.

5. Z powodu likwidacji szkół i podwyżek 
opłat przedszkolnych protestujesz podczas 
sesji i grozisz wójtowi „taczkami”. Trafiasz 
na pole 1.

7. W nowo otwartym Lokalnym Punkcie 
Informacyjno-Konsultacyjnym Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Zagnańsku, osoby, które 
utraciły pracę, mogą nie tylko zarejestrować 
się, ale także pobrać potrzebne zaświadcze-
nia i zgłosić się na wizytę do pośrednika 
pracy w celu znalezienia odpowiedniej ofer-
ty czy innej formy aktywizacji. Zyskujesz 
6 rzutów.

9. Sztuka teatralna „Zapomniany diabeł” 
czeskiego prozaika i dramaturga Jana Drdy 
w wykonaniu Teatru Amatorskiego SZO 
z Samsonowa zdobywa coraz większą publi-
kę. Zyskujesz rzut kostką.

11. Trafiłeś na inauguracyjną sesję Mło-
dzieżowej Rady Gminy w Zagnańsku. Tra-
fiasz na pole 97.

14. Podczas trwającej 4 miesiące zbiórki 
publicznej na rzecz pomnika przyrody – wie-
kowego Bartka – dzieci i młodzież zebrali 
ponad 70 tys. zł. W akcji uczestniczyły 674 
świętokrzyskie placówki oświatowe. Zysku-
jesz 5 rzutów kostką.

16. Radni podjęli intencyjne uchwały 
w sprawie likwidacji szkół podstawowych 
w: Belnie, Szałasie i Zachełmiu. Czekasz 
3 kolejki.

17. Uchwalona została podwyższona 
opłata za świadczenia udzielane przez przed-
szkola prowadzone przez gminę. Czekasz 
4 kolejki. 

28. Stowarzyszenie „Razem dla Wszyst-
kich” zorganizowało kilka ton paczek żyw-
nościowych dla ubogich rodzin oraz kolejną 
już zabawę choinkowo-mikołajkową dla 
małych dzieci z terenu gminy. Zyskujesz 6 
rzutów kostką.

Gra w Zagnańczyka
Najważniejsze wydarzenia 2012 roku w gminie Zagnańsk
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Gra w Zagnańczyka
Najważniejsze wydarzenia 2012 roku w gminie Zagnańsk

29. Podwójne mistrzostwo Polski w tań-
cach zdobyła para Bartłomiej Skorupski (syn 
wójta gminy Zagnańsk) w duecie z Martą 
Gałecką z Kielc, a mistrzostwo indywidualne 
– Klaudia Kundera z Tumlina. Wicemistrzo-
stwo zdobył Grzegorz Cebulski (z osiedla 
Kaniów) w parze ze swą partnerką Klaudią 
Robak. Zyskujesz 4 rzuty.

31. W siedzibie Lokalnej Grupy Działa-
nia „Dorzecze Bobrzy” zawiązało się Świę-
tokrzyskie Stowarzyszenie Artystów oraz 
Twórców Ludowych Terenu Dorzecza Bo-
brzy. Zyskujesz rzut.

33. „Gramy dla Oskara” – pod takim ha-
słem z inicjatywy grupy przyjaciół, GOKSiR 
i Stowarzyszenia „Goszen” odbył się turniej 
charytatywny. Zyskujesz 6 rzutów. 

34. Sprawa słynnej na całe województwo 
drogi, która przestała się nadawać do użytku 
zaraz po jej „wyremontowaniu”, jest od po-
nad roku stałym punktem krytyki prawie na 
każdej sesji Rady Gminy. Trafiasz na 85.

35. Mieszkanka Zagnańska Maja Woj-
taszek zakwalifikowała się do programu te-
lewizyjnego „Szansa na Sukces”. Zyskujesz 
2 rzuty.

36. Dzieci z zerówki i pierwszej klasy 
z zagnańskiej dwójki w Muzeum Narodo-
wym w Kielcach zaprezentowały gościom 
z 20 europejskich państw przedstawienie pt. 
„Czarownice z Łysej Góry”. Zyskujesz rzut.

37. Mieszkaniec Zagnańska Stanisław 
Feliks Bień otrzymał z rąk prezydenta Polski 
Bronisława Komorowskiego tytuł naukowy 
profesora. Masz 6 rzutów.

39. Podczas Święta Flagi Rzeczpospoli-
tej Polskiej wójt Szczepan Skorupki, starosta 
kielecki Zdzisław Wrzałka i wiceprzewodni-
cząca Rady Powiatu Renata Janik udekoro-
wali biało-czerwoną flagą narodową tysiąc-
letniego Bartka. Masz 5 rzutów. 

40. Dwa tysiące widzów oglądało na pla-
cu obok pieca hutniczego „Józef” trwające 
90 minut sceny z czasów II wojny świato-
wej, rekonstruowane w ramach widowiska 
historycznego pt. „Na szlaku Hubala”, które 
zorganizowało Stowarzyszenie Rekonstruk-
cji Historycznych „JODŁA”. 5 rzutów. 

41. Wicewójtem gminy został Robert 
Kaszuba. Masz 4 rzuty. 

42. Osiągnięcia wybitnie uzdolnionej 
wokalistki Marceliny Mróz, uczennicy klasy 
trzeciej Publicznego Gimnazjum w Tumli-
nie, to m.in.: pierwsze miejsca na między-
narodowych festiwalach w Berlinie i Pradze 
i ogólnopolskich – w Częstochowie i Włosz-
czowie. 5 rzutów.

43. Nad zalewem w Borowej Górze/Ka-
niowie odbyły się: Dzień Zagnańska, Powia-
towy Konkurs Potraw Regionalnych i otwar-

dokończenie na str. 10
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cie Sceny Letniej. 6 rzutów albo z powodu 
krytycznego nastawienia powrót na pole 28.

44. Tytuł Sołtysa Roku 2011 zdobyła 
radna i jednocześnie sołtys Grażyna Wawsz-
czak. Masz dodatkowych 6 rzutów.

45. Prawie tysiąc dzieci ze szkół z tere-
nu gminy Zagnańsk oraz Tokarni, Oleśnicy, 
Krasocina, Stąporkowa i Wolicy mimo desz-
czowej pogody wzięło udział w VII Święto-
krzyskiej Niezapominajce. 6 rzutów.

46. Odsłonięcia pomnika upamiętniające-
go zwycięski bój, jaki przeszło 72 lata temu, 
na terenie obecnego Leśnictwa Adamów sto-
czyli z niemiecką obławą żołnierze mjr. Hen-
ryka Dobrzańskiego „Hubala”. 6 rzutów. 

47. Radni uchwalili emisję obligacji ko-
munalnych na kwotę 7 mln 100 tys. zł oraz 
określili zasady ich zbywania, nabywania 
i wykupu. Wskakujesz na pole 98. 

50. Nieznani sprawcy ukradli ozdobne 
tuje, zdemolowali przystanki autobusowe 
i zniszczyli witryny sklepów na terenie gmi-
ny. Wypadasz z gry.

51. Trentino Kaniów zdobył trzeci raz 
z rzędu mistrzostwo Zagnańskiej Ligi w Pił-
ce Siatkowej Mężczyzn – Zagnańsk 2012.  
4 rzuty.

52. W Siodłach odbyło się uroczyste 
otwarcie ścieżki edukacyjnej „Na królew-
skim szlaku”. 6 rzutów.

52. Miłośniczki dwóch kółek Marzena 
Pawlik, Magdalena, Katarzyna, Julia i Mał-
gorzata Sobczyk – zawodniczki z naszej gmi-
ny – zdominowały podium Świętokrzyskiej 
Ligi Rowerowej Maratonu MTB Cross w ka-
tegorii family. Trafiasz na pole 80.

54. Przedstawiciele gminy Zagnańsk – 
wicewójt Robert Kaszuba i Elżbieta Korus, 
kierowniczka GOPS-u – odebrali w Mini-
sterstwie Gospodarki w Warszawie nagrodę 
za projekt „Pomoc w aktywności zawodowej 
i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w gminie Za-
gnańsk”. Zyskujesz 6 rzutów. 

55. Wicewójt Robert Kaszuba zajął trze-
cie miejsce wśród ponad 300 zawodników 
startujących na dystansie 35 kilometrów 
podczas Mistrzostw Polski Samorządowców 
w Kolarstwie MTB. Trafiasz na pole 80.

56. Tytuł Miss Umru 2012 przypadł 
w udziale Martynie Król, mieszkance Tum-
lina. 1 rzut. 

57. Na placu przykościelnym parafii św. 
Marcina i św. Rozalii zainstalowana zosta-
ła „kapsuła czasu” Radia Kielce. Wziąłeś 
w niej udział – 3 rzuty.

59. W Galerii „Za Kratą” kieleckiego 
Aresztu Śledczego odbył się 21 sierpnia br. 
wernisaż wystawy rzeźb i płaskorzeźb pla-
styka Krzysztofa Wesołowskiego. 4 rzuty.

60. Dąb Bartek zajął 3. miejsce w zor-
ganizowanym przez Klub Gaja konkursie na 

Drzewo Roku. Oddano na niego 4962 głosy. 
6 rzutów.

61. Mieszkaniec naszej gminy muzyk 
multiinstrumentalista Włodzimierz „Kinior” 
Kiniorski zgrał na Świętym Krzyżu razem 
z Józefem Skrzekiem „Kazania Świętokrzy-
skie” i otrzymał Nagrodę Świętokrzyską 
pierwszego stopnia. 6 rzutów.

62. Radny Prawa i Sprawiedliwości Mie-
czysław Gębski został wybrany na wiceprze-
wodniczącego Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego. 6 rzutów.

64. Ukazało się dwusetne wydanie naszej 
gazety. Od 1995 r. tworzyło ją 10 redaktorów 
naczelnych. 6 rzutów.

65. Aresztanci z Aresztu Śledczego 
w Kielcach wykonali na terenie gminy sze-
reg prac społecznych, w tym także uporząd-
kowali pomniki polskich żołnierzy poległych 
w wojnie obronnej z września 1939 r. 6 rzu-
tów.

66. Ponad 400 chorych, kontuzjowa-
nych i okaleczanych drapieżnych ptaków 
leczonych było do tej pory w utworzonym 
w 1994 r. Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Dra-
pieżnych działającym przy Zespole Szkół 
Leśnych w Zagnańsku. 6 rzutów.

68. W sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Zagnańsku została wyeksponowana gale-
ria byłych włodarzy, którzy w latach 1975-
2010 zarządzali gminą Zagnańsk. 5 rzutów.

70. Przy okazji uroczystości odpusto-
wych w Zachełmiu odbył się Festyn Rodzin-
ny zorganizowany przez: parafię pw. św. Ro-
zalii i św. Marcina, GOKSiR w Zagnańsku, 
OSP Zagnańsk-Chrusty oraz Stowarzyszenie 
„Razem dla Wszystkich”. W festynie uczest-
niczyło kilka tysięcy mieszkańców gminy 
i Kielc. Rzucasz 5 razy kostką.

73. 1012. Urodziny Dębu Bartka pod 
hasłem „Co możemy zrobić dla Bartka?” 
odbyły się 24 września na parkingu koło 
legendarnego drzewa. Impreza zgromadziła 
mieszkańców gminy i kielczan, a wśród nich 
artystów, parlamentarzystów, polityków, 
przedstawicieli władz wojewódzkich i samo-
rządowych wszystkich szczebli. Odbyły się 
mistrzostwa szachowe. Zyskujesz 6 rzutów.

75. Po oddaniu do użytku mostu na 
„słynnej” drodze zaczęły po niej kursować 
do Kielc busy i autobusy. Przesuwasz się 
o jedno pole.

76. Rywalizację o pasażera rozpoczęli 
właściciele środków komunikacji – busów 
i autobusów. I znowu wiele dróg prowadzi 
z Kielc do Zagnańska. Zyskujesz 4 rzuty.

78. Mieszkaniec naszej gminy Marek 
Bucki dzięki żmudnym poszukiwaniom, 
licznie rozesłanym listom, zapytaniom i wy-
konanym telefonom odnalazł siostrę, która 
ma 56 lat. 6 rzutów.

80. Utworzone zostało Stowarzyszenie 
Rowerowe „Pod Bartkiem”. Na jego czele 
stanął pasjonat kolarstwa crossowego Mar-
cin Kraska z Tumlina. W grupie inicjatywnej 
znaleźli się także m.in.: wójt Szczepan Sko-
rupski i wicewójt Robert Kaszuba, którzy za-
oferowali swoją pomoc i wsparcie. 6 rzutów. 

81. Obchody 15. rocznicy utworzenia 
Grupy Anonimowych Alkoholików „Bar-
tek”. 6 rzutów.

85. Lidia Putowska, ks. płk Tadeusz 
Skrzyniarz i Mieczysław Starz otrzymali 15 
grudnia br. podczas gali nagród Wyróżnienia 
Gminy Zagnańsk 2012. Tytuł Strażaka Gmi-

ny Zagnańsk Roku 2012 przypadł druhowi 
z Samsonowa Szymonowi Karczowi. Sty-
pendia Mocny Fundament dla najzdolniej-
szych uczniów otrzymały: Klaudia Łoboda 
oraz Katarzyna, Julia i Małgorzata Sobczyk. 
Ufundowane przez Stowarzyszenie „Nowe 
Możliwości” stypendia pomostowe dla stu-
dentów z gminy, którzy dostali się na uczel-
nie otrzymali: Wiktor Piskulak, Agata Śliwa, 
Piotr Dworak, Barbara Masny i Piotr Dą-
browski. 6 rzutów.

87. Państwo Grażyna i Andrzej Grudziec-
cy świętowali jubileusz 10-lecia działalności 
prowadzonego przez nich Rodzinnego Domu 
Dziecka w Jaworzu. 6 rzutów.

90. W pobliżu dębu Bartka wybudowane 
zostało przejście dla pieszych z sygnalizacją 
świetlną i chodnik z barierkami. Wykonawcą 
jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Kielcach. Jest to wspólna inwestycja 
gminy Zagnańsk i województwa świętokrzy-
skiego. Masz 6 rzutów.

dokończenie ze str. 9

91. W kamieniołomie w Zachełmiu ekipa 
filmowa BBC robiła zdjęcia dokumentalne 
do jednego z odcinków filmu o ewolucji krę-
gowców na całym świecie. 6 rzutów.

92. W ciągu dwóch pierwszych lat 
kadencji wójta gminy i Rady Gminy Za-
gnańsk zostało zakończonych ponad 60 za-
dań inwestycyjnych na łączną kwotę 23 mln 
470 tys. zł. Dofinansowanie, które gmina po-
zyskała ze środków krajowych, z wojewódz-
twa i powiatu oraz z Unii Europejskiej do 21 
największych inwestycji wyniosło w sumie 
8 mln 530 tys. zł. W trakcie realizacji jest 
obecnie kilka zadań inwestycyjnych na kwo-
tę ponad 3 mln 221 tys. zł i wszystkie one 
mają na celu podniesienie standardu życia 
mieszkańców gminy oraz jej uatrakcyjnie-
nie dla turystów i potencjalnych inwestorów. 
Trafiasz na pole 98.

97. Wygasła kadencja Młodzieżowej 
Rady Gminy. Wracasz na start.

98. Radni uchwalili nowy budżet na 
2013 r. Wójt uznał, że jest to budżet przesi-
lenia i gmina rozpocznie spłacanie swoich 
długów. Zyskujesz 6 rzutów.

99. Referendum skończyło się fiaskiem. 
Wracasz na pole 1.

100. Wszystko dobre, co się dobrze koń-
czy. Jesteś zwycięzcą i zyskujesz honorowy, 
nieuprawniający Cię do czegokolwiek tytuł 
Zagnańczyka.

Gra wykonana według pomysłu  
Andrzeja Piskulaka
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Styczeń 2013

W gminie prowadzona jest także działalność charytatywna. W jej 
ramach organizowany był Turniej Piłkarski dla Oskara, podczas któ-
rego zbierane były datki finansowe dla chorego chłopca. GOKSiR ma 
również bogatą ofertę zajęć dla dzieci, młodzieży i starszych, m.in.: 
piłka nożna dla dzieci rocznika 2004 i młodszych – 80 osób, karate – 
35 osób, badminton – 25 osób, rytmika – 15 osób, MMA – 40 osób, 
tenis stołowy i ziemny, aerobik, nauka gry na gitarze.

GOKSiR organizuje 
również imprezy sportowe 
w ramach projektów ze 
Starostwem Powiatowym 
w Kielcach (Wakacyjna 
Akademia Malucha w Pił-
ce Nożnej) i Urzędem Wo-
jewódzkim (Wakacje na 
Sportowo).

Działalność GOKSiR to 
również wsparcie finanso-
we dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Zagnańsk. Przede 
wszystkim tych sportowych: Lubrzanka Kajetanów, Skała Tumlin, 
Samson Samsonów, Sparta Zagnańsk. W październiku 2012 roku za-
wiązała się nowa inicjatywa Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe 
„Pod Bartkiem”.

W ciągu dwóch lat rozdano ponad: 200 pucharów i statuetek, 400 
medali, 210 dyplomów. Imprezy rozgrywano na różnych arenach 
sportowych: hala, miniorlik, boisko piłkarskie, kort tenisowy, boisko 
piaszczyste do siatkówki plażowej. Michał Ziernik

Gminny informator kulturalno-sportowy

W 2011 roku GOKSiR zaczął rozszerzać swoją działalność 
o nowe przedsięwzięcia, jednocześnie kontynuując te najbardziej 
lubiane, doceniane – co obrazuje powiększająca się liczba zwo-
lenników – oraz te wywołujące ogrom emocji! Hala sportowa 
przystosowana jest głównie do prowadzenia zajęć sportowych. 
Działania ośrodka to cały tematycznie zróżnicowany wachlarz 
przedsięwzięć. W Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk 
Społecznych w Kielcach jedna ze studentek napisała pracę magi-
sterską pt. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Re-
kreacji w Zagnańsku w latach 
2005-2011. 

Wiele imprez organizowanych 
czy współorganizowanych przez 
ośrodek na terenie gminy odbyło 
się po raz pierwszy w jego historii, 
m.in.: gala boksu tajskiego, koncert 
muzyki poważnej na scenie plene-
rowej nad zalewem w Kaniowie, 
wystawa białoruskiej fotografii 
prasowej, Dzień Aktywnej Kobiety, 
Mistrzostwa Polski modeli zdalnie 
sterowanych, turniej charytatywny, 
moto show, pokaz biżuterii z ko-
lorowego lodu, plenerowy turniej 
szachowy z wykorzystaniem figur 
parkowych czy październikowa 
akcja malowania muralu powiąza-
na z kampanią społeczno-eduka-
cyjną ministra kultury. 

GOKSiR dopingował bądź promował m.in.: I Plener Malarski 
Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej, kiermasz świąteczny i spo-
tkanie „Życie bez barier” Towarzystwa Aktywnych Kobiet, sztukę 
„Zapomniany diabeł” wystawianą przez Teatr Amatorski SZO i fi-
nansowo wspierał inicjatywy podejmowane przez mieszkańców 
i stowarzyszenia spoza gminy, tj. Świętokrzyski Maraton Rowerowy 
MTB Cross, widowisko historyczne „Na szlaku Hubala”, wystawę 
malarstwa Aleksandra Yasina, udział zespołów ludowych Jaworzan-

Od stycznia 2011 roku GOKSiR w Zagnańsku był organiza-
torem ponad 70 imprez sportowych i rekreacyjnych na szczeblu 
gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i między-
narodowym. 

Do imprez międzynarodowych zaliczyć można: Turniej Badmin-
tona organizowany wraz z gminą Suchedniów, w 2012 roku przez 
naszą gminę przejeżdżał 23. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „So-
lidarności” i Olimpijczyków.

Do imprez ogólnopolskich zaliczyć należy: organizowane po raz 
czwarty Mistrzostwa Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Noż-
nej, Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Bad-
mintonie, Turniej Piłkarski Rocznika 2004 o Puchar Dębu Bartka – 3. 
edycje, Galę Bokserską Muy Tay, Rowerową Ligę MTB, Mistrzostwa 
TKKF w siatkówce mężczyzn, Otwarte Mistrzostwa Polski Modeli 
RC, Turniej Szachowy o Puchar Dębu Bartka, Moto Show 2012.

Imprezy wojewódzkie to przede wszystkim: Mistrzostwa Na-
uczycieli w Badmintonie, Świętokrzyska Liga Badmintona Szkół 
Podstawowych i Gimnazjum, turnieje tenisa stołowego. Rangę po-
wiatową miały Mistrzostwa Powiatu Nauczycieli w Piłce Siatkowej. 

Cykliczne imprezy GOKSiR to: Zagnańska Liga w Futsalu organi-
zowana już od 9 lat, gromadząca co roku ponad 500 uczestników, Liga 
w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, Otwarte Mistrzostwa Gminy 
Zagnańsk w Siatkówce Plażowej Mężczyzn, Ferie z Futbolem, Wa-
kacje na Sportowo, Puchar Wójta w Piłce Nożnej, MiniEuro w Piłce 
Nożnej. GOKSiR włącza się również do Tygodnia Sportu dla Wszyst-
kich, Turnieju Piłkarskiego JFK Futsal Cup, Mistrzostw Klubów Pił-
karskich z Gminy Zagnańsk, Piłkarskiego Turnieju Oldbojów.

ki i Tumlinianie w konkursach śpiewaczych, rodzinne festyny pa-
rafialne. 

W trosce o młodzież i dzieci odbyły się akcje skierowane głównie 
do nich, m.in.: Dzień Dziecka, ferie z kulturą, warsztaty plastyczne – 
malowanie ubrań, indywidualne i zespołowe zajęcia muzyczne (nauka 
śpiewu, gry na instrumentach, tańca), pokaz fajerwerków podczas 19. 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy propagujące eko-
logię urodziny Dębu Bartka i Świętokrzyska Niezapominajka. 

Dzięki umowie zawartej pomiędzy Urzędem Gminy a Aresztem 
Śledczym w Kielcach uporządkowane zostało otoczenie hali (teren 
wokół oczka wodnego, prace ziemne i budowa fragmentu ogrodze-
nia, przeniesienie widowni na miniorlika). 

Dzięki staraniom kierownika 
Michała Salwy w ciągu ostatnich 
dwóch lat udało się pozyskać wie-
lu sponsorów, którzy przekazali 
fundusze lub nagrody rzeczowe 
na kwotę ok. 35 tys. zł. Kierownik 
GOKSiR nadzoruje pracę cyklicz-
ną ok. 30 osób wykonujących różne 
zlecenia oraz codzienną 8 pracow-
ników i 2 stażystów. W przeciągu 
roku GOKSiR jest organizatorem, 
współorganizatorem czy inicjato-
rem niemalże 50 różnych wyda-
rzeń, akcji i przedsięwzięć. 

Rok 2013 w GOKSiR rozpocz-
nie się rozstrzygnięciem konkursu 
na najciekawszą koszulkę, trwać 
będzie Zagnańska Liga Futsalu, 
swą działalność rozpocznie Dom 
Kultury w Jaworzach, przy współ-

pracy z organizacjami pozarządowymi planujemy aktywować wolon-
tariuszy, promować nowo utworzony Punkt Informacji Turystycznej 
oraz przedsięwzięcie związane ze szlakiem Jana III Sobieskiego reali-
zowane wspólnie przez 6 gmin. 

Przez cały rok 2013 pracownicy będą robili sondaż wśród miesz-
kańców, współpracowników i sympatyków GOKSiR, jak świętować 
10-lecie jego istnienia.

Grażyna Sobczyk

Zmieniamy się

GOKSiR na sportowo w latach 2011-2012



Gazeta Zagnańska

12

Warsztaty świąteczne w przedszkolach

Oj, będą kopać...

W okresie przedświątecznym odbyły się w przedszkolach 
w Samsonowie i Zagnańsku warsztaty bożenarodzeniowe zorga-
nizowane przez Towarzystwo Aktywnych Kobiet „TAK”.

W Samsonowie.
Czas Świąt Bożego Narodzenia jest wspaniałą okazją do kulty-

wowania świątecznych zwyczajów. 11 grudnia 2012 r. zorganizowane 
zostały w samsonowskim przedszkolu „Świąteczne warsztaty bożo-
narodzeniowe”. Przedszkolaki wspólnie z Ewą Olesińską, Jadwigą 
Olesińską, Ewą Kitą i Bogusią Długosz z Towarzystwa Aktywnych 
Kobiet „TAK” wykonały piękne i niepowtarzalne dekoracje świą-
teczne, którymi potem ozdobiły przedszkolną choinkę. Własnoręcznie 
wykonane cudeńka wyglądały ślicznie, a ten mile spędzony czas wpro-
wadził wszystkich w radosny nastrój oczekiwania na Święta Bożego 
Narodzenia. „Bardzo serdecznie dziękujemy Paniom z Towarzystwa 
Aktywnych Kobiet, które już kolejny raz odwiedziły naszą placówkę, 
tworząc z dziećmi wspaniałe ozdoby” – napisały Wioletta Cedzyń-
ska-Jędrzejczyk, Małgorzata Pietrzyca, Agnieszka Kowalińska.

W Zagnańsku 
Wiedząc o tym, że nic tak nie łączy, jak wspólne tworzenie w miłej 

i przyjaznej atmosferze nawiązaliśmy do wspaniałej tradycji wykonywa-

nia ozdób świątecznych, która bardzo odpowiada dziecięcej potrzebie za-
bawy. Niecodzienne spotkanie połączone z warsztatami dla dzieci odbyło 
się 12 grudnia w Przedszkolu im. Stanisława Staszica w Zagnańsku. 

Przedszkolaki z grup 3, 4 i 5-latków wspólnie z paniami: Grażyną 
Wawszczak, Ewą Kitą, Renatą Pietrzycą, Bogumiłą Długosz, Ewą Ole-
sińską, Jadwigą Olesińską z Towarzystwa Aktywnych Kobiet „TAK” 
wykonały ozdoby: bombki, dzwonki, choineczki i kilkumetrowe łańcu-
chy choinkowe. Dzieci wykazały się ogromnym zaangażowaniem i ak-
tywnością przy tworzeniu niepowtarzalnych dekoracji świątecznych. 

Techniki wykonania prac były przeróżne, od dość standardo-
wych, na specjalnie wyklejanych kończąc. Efektem wspólnej pracy 
było udekorowanie sal poszczególnych grup przedszkolnych. Dzieci 
były zadowolone i szczęśliwe ze stworzonych własnoręcznie orygi-
nalnych elementów dekoracji bożonarodzeniowych.

„Za pośrednictwem Gazety Zagnańskiej serdecznie dziękuję To-
warzystwu Aktywnych Kobiet za poświęcony czas i wprowadzenie 
w świąteczny nastrój. Mam nadzieję, że stanowi to początek długo-
trwałej i owocnej współpracy” – napisała Dagmara Szymkiewicz.

Opr. Apis

Dobre wiadomości dla mieszkańców gminy Zagnańsk czekają-
cych na nową kanalizację. W tym roku ruszą roboty, dzięki którym 
nowy kanał dotrze do mieszkańców ponad 20 miejscowości. Nie da się 
jednak uniknąć uciążliwych wykopów na drogach i ulicach. – Apeluje-
my o cierpliwość i zrozumienie. Niedogodności się skończą, a przyszłym 
pokoleniom pozostawimy nową, długo wyczekiwaną sieć kanalizacyjną 
– mówi Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

W pierwszym kwartale 2013 roku zostanie 
ogłoszony przetarg na wykonawstwo pierwszego 
etapu kanalizacji gminy Zagnańsk w ramach pro-
jektu Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych 
Aglomeracji Kieleckiej. Etap ten obejmie miejsco-
wości: Samsonów-Ciągłe, Samsonów-Piechotne, 
Samsonów-Komorniki, Goleniawy, Samsonów-
Dudków, Chrusty, Zachełmie, Kościelna Górka, 
Ścięgna, Siodła, Jaworze oraz Kaniów II. Drugi 
etap przewiduje budowę 29 kilometrów kanalizacji. 
Planowane zakończenie robót to czwarty kwartał 
2014 roku. Jeżeli formalności przetargowe przebie-
gną bez większych zakłóceń, to prace budowlane 
rozpoczną się około połowy 2013 roku.

Drugi etap kanalizacji gminy Zagnańsk obejmu-
je miejscowości: Kołomań, Umer, Tumlin-Dąbrów-
ka, Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze, Tumlin-Osowa 
i Belno. Na 3 stycznia zaplanowano otwarcie ofert 
na usługę pomoc techniczna. Zadaniem wyłonionej 
w tym przetargu firmy jest przygotowanie dokumentacji przetargo-
wej dla drugiego etapu projektu na terenie gminy Zagnańsk. Jeżeli 
wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to na początku trzeciego 
kwartału 2013 roku zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowla-
ne drugiego etapu. Przewiduje on budowę około 30 km kanalizacji. 

W związku z górzystym terenem konieczna będzie również bu-
dowa przepompowni ścieków. W pierwszym etapie będzie ich pięć, 
w drugim – aż dziewięć. Obecnie trwają prace związane z podziałem 
działek pod przepompownie oraz drogi dojazdowe.

Mieszkańcy mogą również liczyć na nową formę pomocy finan-
sowej. Dzięki kilkumiesięcznym rozmowom z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwem 
Rozwoju Regionalnego jest duża szansa na pozyskanie dodatkowych 
środków na sfinansowanie przyłączy. Zadaniem tym zajmuje się 
MZWiK. Każdy mieszkaniec korzystający z tego projektu zapłaci za 
przyłączenie do nowej kanalizacji tylko 1230 zł. 

Tak olbrzymia inwestycja ingerująca w infrastrukturę nie może 
odnieść sukcesu bez akceptacji mieszkańców. W Kielcach, gdzie bu-

dowa jest już zaawansowana, świetną pracę uświadamiającą wykonu-
ją księża Tadeusz Szeląg, proboszcz parafii Matki Boskiej Fatimskiej 
w Dyminach i Adam Perz, proboszcz parafii św. Izydora w Posło-
wicach. Wodociągi Kieleckie liczą na wyrozumiałość mieszkańców 
i wsparcie instytucji oraz stowarzyszeń społecznych. Wykonawca ma 
obowiązek informować mieszkańców o przebiegu prac, tak aby na 
czas mogli się przygotować na przykład do tego, że danego dnia będą 
mieli utrudniony wjazd na swoją posesję. – Apelujemy o cierpliwość 
i zrozumienie. Niedogodności się skończą, a przyszłym pokoleniom 
pozostawimy nową, długo wyczekiwaną sieć kanalizacyjną – mówi 
Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

Poszczególne etapy nowej kanalizacji budują różne firmy wy-
łaniane w przetargach, ale inwestorem i beneficjentem unijnego 
projektu są Wodociągi Kieleckie. To ewenement w skali kraju, bo 

większość gmin tak duże projekty realizuje swoimi 
siłami lub powołuje w tym celu specjalne spółki. 
Tymczasem Wodociągi Kieleckie prowadzą nor-
malną działalność – dostarczają mieszkańcom wodę 
oraz odprowadzają i oczyszczają ścieki – a jedno-
cześnie odpowiadają za jeden z największych pro-
jektów proekologicznych w kraju. Kielecka spółka 
zapewnia też współfinansowanie tych inwestycji, 
w części z własnego budżetu.

Mimo olbrzymich inwestycji i trudnego terenu, 
na jakim operują Wodociągi Kieleckie (duże różni-
ce poziomów), spółce udaje się utrzymywać ceny 
usług poniżej średniej krajowej. W zestawieniu pu-
blikowanym regularnie przez Izbę Gospodarczą Wo-
dociągi Polskie kielecka spółka pod względem cen 
znajduje się poniżej połowy tabeli, zarówno wśród 
miast o liczbie powyżej 100 tys. mieszkańców jak 
i wszystkich 400 notowanych spółek wodociągo-
wych. Niewykluczone, że w kolejnym zestawieniu 

ten ranking się jeszcze poprawi. Wiele spółek w Polsce zaplanowało 
bowiem kolejne podwyżki w styczniu, tymczasem – jak zapowiedział 
na grudniowej konferencji prasowej prezes Milcarz – klienci Wodo-
ciągów Kieleckich nie muszą się obawiać podwyżek w najbliższych 
miesiącach. 

Cały projekt Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglo-
meracji Kieleckiej obejmujący inwestycje w Kielcach, Masłowie, 
Zagnańsku i gminie Sitkówka-Nowiny ma się zakończyć w grudniu 
2015 roku. Do tego czasu dostęp do kanalizacji i wodociągu uzyska-
ją tysiące nowych odbiorców. Projekt współfinansowany jest przez 
Fundusz Spójności UE, w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko.

– Optymistycznie patrzę na inwestycję w Zagnańsku, tym bardziej 
że dotychczasowa współpraca z wójtem Szczepanem Skorupskim, 
jego zastępcą Robertem Kaszubą i sekretarz Mirosławą Badzińską 
układa się przykładnie, a to bardzo dobrze rokuje na przyszłość – 
dodaje prezes Milcarz.

Rzecznik prasowy Wodociągów Kieleckich Ziemowit Nowak
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Spotkania opłatkowe w gminie Zagnańsk

Leśnicy dzielili się świąteczną radością

 Od połowy grudnia 2012 r. w wielu instytucjach gminnych 
i środowiskach w gminie Zagnańsk odbywały się popularne spo-
tkania opłatkowe, na których w większości obecni byli m.in. księ-
ża, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Świętokrzy-
skiego – Mirosław Gębski, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
– Renata Janik, starosta kielecki – Zdzisław Wrzałka, wójt Szcze-
pan Skorupski, radni powiatu kieleckiego i gminy, przedstawicie-
le organizacji i stowarzyszeń oraz liczni zaproszeni goście. Kilka 
takich spotkań dzisiaj prezentujemy. 

Opłatek w Urzędzie Gminy
Spotkanie wigilijne pracowników Urzędu Gminy odbyło się 

w sali konferencyjnej. Przybyli także zaproszeni emerytowani pra-
cownicy. Wójt Szczepan Skorupski podkreślając powagę świąt Bo-
żego Narodzenia, złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne 
i noworoczne. Życzył zdrowia, pomyślności, ale także wytrwałości 
w pracy na rzecz mieszkańców gminy. 

W swej wypowiedzi wójt Szczepan Skorupski podkreślił, że 
sukces gminy Zagnańsk, jest sukcesem wszystkich pracowników 
i współpracowników. 

W Stowarzyszeniu „Razem dla Wszystkich”
Członkowie Stowarzyszenia „Razem dla Wszystkich” zorgani-

zowali spotkanie wigilijne w „organistówce”. Obecni byli m.in. wójt 
Szczepan Skorupski oraz radni Artur Kudzia i Tomasz Dąbrowski. 
Wraz z prezesem Leszkiem Grudzińskim złożyli wszystkim człon-
kami organizacji życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 2013. Następnie wszyscy połamali się 
opłatkami bożonarodzeniowymi i razem śpiewali kolędy. 

W Towarzystwie Ziemi Samsonowskiej
W remizie OSP w Samsonowie odbyło się spotkanie opłatkowe 

członków i przyjaciół Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej. 
W swym świątecznym wystąpieniu ks. kan. Zbigniew Krzysz-

kowski, proboszcz samsonowskiej parafii, życzył zebranym z okazji 
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia lepszego świata – radości, 
życzliwości, miłości, przebaczenia. 

– To taki jedyny wieczór miłości, życzliwości i radości, to właśnie 
jest wieczór wigilijny, na który czekamy, aby złożyć sobie życzenia 
świąteczne, ale żeby o wielu sprawach powiedzieć, aby przebaczyć 
sobie, ale przede wszystkim, aby być ze sobą – mówił duszpasterz. 

Po wzajemnym złożeniu sobie życzeń świątecznych przewodnicząca 
Lidia Putowska przypomniała najważniejsze inicjatywy, jakie Towarzy-
stwo Ziemi Samsonowskiej zrealizowało w mijającym roku. Podczas uro-
czystej kolacji przygotowanej przez członkinie Towarzystwa Ziemi Sam-
sonowskiej uczestnicy skosztowali m.in. wybornych pierogów i ciast.

Strażacy połamali się opłatkiem
W remizie OSP odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków z jed-

nostki Ochotniczej Straży Pożarnej Zagnańsk-Chrusty. Spotkanie za-
szczycił swoją obecnością ks. proboszcz Tadeusz Skrzyniarz. 

Szczególną rangę spotkaniu nadało zakończenie projektu realizo-
wanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chrustach ,,Ratowniczy 
Nawigator”, w którym tytuł ratowników oraz sterników motorowod-

nych uzyskały dwie druhny i czternastu druhów oraz czterech miesz-
kańców gminy Zagnańsk. Projekt realizowany był dzięki funduszom 
z Unii Europejskiej. Dzięki temu projektowi jednostka w Chrustach 
podwyższyła swój poziom wyszkolenia i jest jedną z niewielu jedno-
stek ochotniczych w województwie świętokrzyskim z tak dużą liczbą 
wyszkolonych ratowników.

Opłatek u nauczycieli
Nauczyciele zrzeszeni w największej organizacji związkowej, 

jaką jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, spotkali się na dorocz-
nym opłatku wigilijnym w sali gimnastycznej Zespołu Szkoły Pod-
stawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku. 

Prezes Stefan Grudzień wraz wójtem Szczepanem Skorupskim, 
przewodniczącymi – Marią Szymkiewicz i Anną Łuć złożyli nauczy-
cielom i ich rodzinom życzenia świąteczne. Uczestnicy wysłuchali 
kolęd w wykonaniu Chóru Gminnego Con Passione pod batutą Łuka-
sza Gronostaja oraz występów utalentowanych uczniów. 

Wigilia u Braterskich Serc
W budynku po szkole podstawowej w Belnie odbyło się spotka-

nie opłatkowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Braterskie Ser-
ca dla osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Nad całością 
imprezy czuwały prezes stowarzyszenia Elżbieta Ślewa i Anna Tuz, 
witając serdecznie wszystkich przybyłych na uroczystość i życząc im 
wielu duchowych doznań. Piękną opowieść o cudzie narodzin Jezusa 
przeplataną kolędami przygotowały i przedstawiły dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Zagnańsku-Chrustach pod opieką Bogusławy 
Misterkiewicz oraz Małgorzaty Sobierajskiej.

W świąteczny nastrój wprowadził wszystkich ks. Tadeusz Skrzy-
niarz, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Rozalii i św. Marcina 
w Zachełmiu, życząc z okazji zbliżających się świąt Bożego Naro-
dzenia wielu łask Bożych, wzajemnej życzliwości oraz nieustającej 
miłości. Życzył również nowo powstałemu Stowarzyszeniu wytrwa-
łości w realizacji wspaniałej inicjatywy, jaką jest założenie warszta-
tów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z naszej gminy. 

 Stowarzyszenie za główny cel postawiło sobie otwarcie warsz-
tatów w budynku po byłej szkole w Belnie i jego wszystkie działania 
skupiają się na osiągnięciu tego celu. To trudne zadanie, ale wszyscy 
są pełni wiary, że za rok o tej porze wigilię będą przygotowywać 
podopieczni warsztatów wraz ze swoimi opiekunami.  Apis

W Technikum Leśnym w Zagnańsku 17 grudnia 2012 r. już 
po raz czwarty odbył się kiermasz ciast i innych dań oraz ozdób 
świątecznych pod hasłem „Podziel się świąteczną radością”. Jest 
to coroczna akcja charytatywna na rzecz ubogich dzieci zainicjo-
wana przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Leśnych. 

 Akcja polegała na tym, że każda klasa urządziła swoje stoisko 
z wypiekami, smakołykami przygotowanymi przy pomocy rodziców. 
Od 10.00 do 12.00 trwała degustacja, a dobrowolne opłaty uzyska-
ne w czasie zbiórki zostały przeznaczone na 
paczki żywnościowe dla ubogich rodzin wie-
lodzietnych z terenu gminy Zagnańsk.

 Było również stoisko przygotowane przez 
sekcję plastyczną z niezwykłymi, wykona-
nymi ręcznie ozdobami świątecznymi. Pracę 
młodzieży wspierała Izabela Cholewińska – 
opiekunka sekcji plastycznej.

Uczniowie mając doświadczenie lat po-
przednich, że przepysznych ciast oraz uro-
czych ozdób świątecznych było bardzo dużo, 

zaplanowali rozszerzenie swej działalności i w tym roku wyruszy-
li do zaprzyjaźnionych instytucji, aby wsparły akcję charytatywną. 
Kiermasz odbył się również w Urzędzie Gminy Zagnańsk, dzięki 
uprzejmości Szczepana Skorupskiego, wójta gminy Zagnańsk, oraz 
w Nadleśnictwie Zagnańsk, dzięki uprzejmości Tomasza Kuszew-
skiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk. 

20 grudnia uczniowie Technikum Leśnego, opiekun Samorządu 
Uczniowskiego oraz pedagog szkolny ZSL wraz z asystentką rodziny 

z GOPS-u w Zagnańsku przekazali najbardziej po-
trzebującym rodzinom przedświąteczne zakupy. 

Cieszymy się, że inicjatywa uczniów Technikum 
Leśnego, dzięki wspólnej pracy ich rodziców oraz 
wszystkich, którzy wsparli akcję w Zespole Szkół 
Leśnych, Urzędzie Gminy Zagnańsk, Nadleśnictwie 
Zagnańsk, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Zagnańsku, dała wymierne rezultaty w postaci 
paczek oraz te bezcenne, kiedy daje się radość dzie-
ciom. Wszystkich darczyńcom składam serdeczne 
podziękowania za współpracę. Marzena Błaut
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W celu usprawnienia obsługi mieszkańców i petentów zain-
stalowano przed budynkiem Urzędu Gminy w Zagnańsku nową 
tablicę ogłoszeniową, i „witacza” informującego o strukturach 
władzy w gminie oraz maszty flagowe. Zostały też zmienione go-
dziny pracy urzędu.

„Witacz” zainstalowany przed urzędem zastąpił przykręcone do 
tej pory do ściany budynku tabliczki informujące przyjeżdżających 
z innych miejscowości petentów, że w tym obiekcie znajdują się or-
gany władzy samorządowej: Rada Gminy Zagnańsk, Wójt Gminy Za-
gnańsk, Urząd Gminy w Zagnańsku oraz Urząd Stanu Cywilnego. 

Na „witaczu” znajduje się także informacja o godzinach pracy 
Urzędu Gminy: poniedziałek 7.00-15.00, wtorek 7.00-15.00, środa 
9.00-17.00, czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-15.00.

Obok umieszczona została oszklona tablica, w której umieszcza-

„Witacz” przed budynkiem i nowe godziny pracy urzędu
ne są ogłoszenia i komunikaty urzędowe. 
W jej pobliżu ustawione zostały maszty fla-
gowe, na których zawieszone zostały: flaga 
państwowa i flaga Unii Europejskiej. 

Zdaniem mieszkańców gminy, powyż-
sze inwestycje są bardzo potrzebne, gdyż 
poprawiają estetykę terenu wokół Urzędu 
Gminy, czytelnie informują przyjezdnych, 
a także niektórych mieszkańców gminy, 
w jakich godzinach i do kogo należy się 
zgłaszać. Natomiast zainstalowanie masz-
tów flagowych podkreśla szacunek dla 
symboli Polski i Unii Europejskiej, jakim 
są flagi. Apis 

Od 1 lipca 2013 roku w gminie 
Zagnańsk zacznie funkcjonować nowy 
system odbioru odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości. Gmina 
wybierze w drodze przetargu firmę, 
która będzie odbierała odpady komu-
nalne od właścicieli nieruchomości. 

Właściciele nieruchomości do dnia 28 lutego 2013 roku są zobo-
wiązani złożyć do gminy deklarację, która będzie podstawą nalicza-
nia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości. Rada Gmi-
ny Zagnańsk ustaliła metodę oraz stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, która 
jest wynikiem przemnożenia liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość wskazaną w deklaracji oraz stawki za odpady.

Szanowni Mieszkańcy! Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
– gdy będą oddawane w sposób selektywny – 4,00 zł, 
– gdy będą oddawane w sposób nieselektywny – 8,00 zł. 
W najbliższych dniach rozpocznie się kolportaż deklaracji wśród 

mieszkańców. Informujemy również, że na stronie internetowej Urzę-
du Gminy: www.zagnansk.pl zamieszczony będzie wzór deklaracji.

Uwaga ważne!
Do 30 czerwca 2013 roku mieszkańcy zachowują dotychczasową 

umowę na odbiór odpadów komunalnych. Należy pamiętać, że wła-
ściciel nieruchomości posiadający samodzielną umowę z firmą wy-
wozową powinien złożyć wypowiedzenie tej umowy z odpowiednim 
wyprzedzeniem ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. W następnym 
numerze GZ zostanie zamieszczona szczegółowa informacja, w jaki 
sposób należy segregować śmieci.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk 

Z głębokim żalem i smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Krzysztofa Cholewińskiego

mieszkańca gminy Zagnańsk, byłego pracownika Urzędu Gminy
Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom

Składamy wyrazy współczucia
Wójt Gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski  

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

OGŁOSZENIA
Urząd Gminy w Zagnańsku uprzejmie informuję, że w jego sie-
dzibie na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz informujący 
o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali 
mieszkalnych w budynku dwurodzinnym wraz z pomieszczenia-
mi przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej ozna-
czonej numerem ewidencyjnym 870/16 o powierzchni 0,1420 ha 
położonej w obrębie geodezyjnym Zagnańsk, gm. Zagnańsk na 
rzecz najemców tych lokali.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszo-
wie Gospodarstwo Administracyjno-Handlowe w Kielcach uprzej-
mie informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 40/2012 Dyrektora 
Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszo-
wie z dnia 12.11.2012 r. z dniem 31 grudnia 2012 r. znosi się jed-
nostkę gospodarowania Zasobem: Gospodarstwo Administracyjno-
Handlowe w Kielcach, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18.

Sprawy z zakresu działania GAH w Kielcach przejmie od 
dnia 1.01.2013 r. utworzona Komórka Organizacyjna Oddziału 
Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie pod 
nazwą Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy 
w Rzeszowie Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem 
w Kielcach, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18.

* * *
Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wy-

kluczeniu cyfrowemu – eInclusion” adresowanego do mieszkań-
ców gminy Zagnańsk. Jego koszt wyniesie ponad 422 tys. zł, przy 
dofinansowaniu ponad 359 tys. zł z środków unijnych. Objętych 
nim będzie kilkadziesiąt gospodarstw. Zakończenie projektu na-
stąpi pod koniec 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
wytypował 35 rodzin do udziału w projekcie. 

Wytypowane według oceny GOPS rodziny, mogą być w przy-
szłości zagrożone wykluczeniem społecznym bądź cyfrowym. Re-
prezentują wszystkie miejscowości gminy. Głównym wyznacznikiem 
zakwalifikowania do udziału w projekcie była: niepełnosprawność, 
wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowaw-
czych, bezrobocie i niekompletność rodziny. 

Cel przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu realizowany bę-
dzie poprzez m.in.: zapewnienie dostępu do internetu określonej gru-
pie gospodarstw domowych przez okres bezpośredniego wdrożenia 
projektu, tj. 3 lat, w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2015 r. 
oraz 5 lat po jego zakończeniu. 

Planowane jest dodatkowo stworzenie Lokalnego Punktu Społe-
czeństwa Informacyjnego, w ramach którego będzie funkcjonować  
5 stanowisk komputerowych wraz z możliwością skorzystania z urzą-
dzeń wielofunkcyjnych oraz sala szkoleniowa.

Projekt obejmie także uczniów, którzy będą mieli wybitne osią-
gnięcia w szkole. W ramach projektu dostęp do internetu zostanie 
zapewniony także osobom korzystającym z Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. Projekt jest zgodny z polity-
kami horyzontalnymi Unii Europejskiej i będzie realizowany m.in. 
w oparciu o zasadę równych szans i niedyskryminacji. 

Andrzej Piskulak

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu naszych mieszkańców

Rodzina Krzysztofa Cholewińskiego serdecznie dziękuje wszyst-
kim, którzy wspierali nas w trudnym okresie Jego choroby i towa-
rzyszyli Mu w ostatniej drodze Jego życia. Rodzina
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Galeria szopek bożonarodzeniowych

Święta Bożego Narodzenia mają w świątyniach Kościo-
ła katolickiego szczególny charakter. Wielką wagę przy-
wiązuje się do szopek, które są nieodłącznym elementem 
grudniowego krajobrazu.

W redakcyjnej galerii prezentujemy szopki wykonane 
przez wiernych pod okiem księży, w znajdujących się w naszej 
gminie parafiach: św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu, św. 
Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku, Matki Bożej Często-
chowskiej w Wiśniówce, św. Stanisława Biskupa w Tumlinie, 
Wniebowzięcia NMP w Samsonowie i Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Szałasie (diecezja radomska). Autorkami fotografii 
są współpracujące z redakcją: Katarzyna Dobrowolska – nauczy-
cielka w Kajetanowie i dziennikarka tygodnika „Niedziela Kie-
lecka”, Ewa Olesińska – zatrudniona w GOKSiR, Paweł Cieślak 
i Justyna Wzorek – zatrudnieni w Urzędzie Gminy.

Apis 

Na placu kościelnym parafii  
św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku

Kościół św. Józefa Oblubieńca  
NMP w Zagnańsku 

Kościół Wniebowzięcia NMP  
w Samsonowie

Kościół św. Rozalii i św. Marcina  
w Zachełmiu

Kościół św. Stanisława Biskupa  
w Tumlinie

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej  
w Wiśniówce

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Szałasie



Laureaci Wyróżnienia Gminy Zagnańsk

Strażak Roku 2012

Stypendyści „Mocny Fundament”

Stypendyści Stowarzyszenia

„Nowe Możliwości”

w obiektywie Andrzeja Piskulaka

Laureat Wyróżnienia Gminy Zagnańsk  
– ks. płk Tadeusz Skrzyniarz

Stypendystki „Mocny Fundament”:  
Klaudia Łoboda, Katarzyna, Julia i Małgorzata Sobczyk

Laureat Wyróżnienia Gminy Zagnańsk  
– Mieczysław Starz

Laureatka Wyróżnienia Gminy Zagnańsk  
– Lidia Putowska

Stypendyści Stowarzyszenia „Nowe Możliwości”:
Wiktor Piskulak, Agata Śliwa, Piotr Dworak, Barbara 
Masny i Piotr Dąbrowski

Strażak Roku 2012 – Szymon Karcz


