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Odznaczenia i medale wręczał Zbi-
gniew Wojciechowski, prezes Święto-
krzyskiego Związku Badmintona, który 
podkreślił, że spotkanie opłatkowe jest 
nie tylko okazją do złożenia sobie ży-
czeń, ale i do uświadomienia samorzą-
dowcom i politykom, że badminton to 
piękna dyscyplina sportu, którą należy 
popularyzować. 

Wśród odznaczonych osób byli wójt 
Szczepan Skorupski oraz Marzanna 
Moćko, dyrektor Zespołu Szkoły Pod-
stawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum 

w Zagnańsku, którzy znacznie pomagają przy organizowaniu dorocz-
nych turniejów badmintonowych.  Apis 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Kielcach odbyło się spotka-
nie wigilijne zorganizowane przez Świę-
tokrzyski Związek Badmintona połą-
czone z wręczeniem odznaczeń i medali 
dla zasłużonych działaczy, w tym m.in. 
wójta Szczepana Skorupskiego i dyrek-
tor „dwójki” Marzanny Moćko.

Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się: biskup Marian Florczyk, przedstawi-
ciele władz samorządowych m.in.: Grze-
gorz Świercz, wicemarszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego, Zdzisław Wrzałka, 
starosta kielecki, Małgorzata Muzoł, kurator oświaty oraz parlamenta-
rzyści, dyrektorzy szkół i instytucji miejskich.

W dniach 27–30 listopada w ramach Świętokrzysko–Podkar-
packiego Klastra Energetycznego odbyła się misja branżowa do 
Danii. Gminę Zagnańsk reprezentował wicewójt Robert Kaszuba. 

W ramach misji odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami firmy ROCKWOOL 
International A/S – jednego ze świato-
wych liderów w branży izolacji i roz-
wiązań dla głównych obszarów budow-
nictwa, zarówno dla budynków miesz-
kalnych, jak i niemieszkalnych. Podczas 
tego spotkania uczestnicy dowiedzieli 
się jak w Danii postrzega się efektyw-
ność energetyczną oraz jak wdraża się 
dyrektywy UE. Ponadto omówiono tech-
nologie wykorzystywane przez ROCK�ROCK-
WOOL i zaprezentowano uczestnikom 
ich zastosowanie w prototypowym ener-
gooszczędnym budynku 2000 +. 

Misja terytorialnie obejmowała stolicę Danii Kopenhagę oraz 
pobliską gminę Egedal. Ważnym punktem misji było zwiedzanie 
nowoczesnego modelowego osiedla Stenlose South, leżącego w ob-
rębie gminy Egedal. Stenlose South to największe w Europie osiedle 
budynków realizujących koncepcję zrównoważonego rozwoju. Na 

Świętokrzysko-podkarpacka misja energetyczna w Danii

Pomocna dłoń w aktywności zawodowej

Medale dla propagatorów przyjaciół badmintona

osiedle składa się ponad 750 budynków mieszkalnych i budynków 
użytku publicznego budowanych w standardzie budynków nisko-
energetycznych i pasywnych, spełniających najbardziej wygórowane 

normy energetyczne i emisyjne. 
W trakcie misji odbyło się również 

spotkanie z przedstawicielami gminy 
Egadal, na którym władze gminy przed-
stawiły swoją politykę zrównoważonego 
rozwoju. 

Dania jest uznawana za pioniera ener-
gooszczędnego budownictwa w Europie. 
Dzięki swojej polityce energetycznej 
jest ona jedynym krajem w Unii Euro-
pejskiej, który eksportuje energię, mimo 
że nie posiada własnych zasobów paliw 
kopalnych. Swój sukces w prowadzeniu 
efektywnej polityki energetycznej Dania 
zawdzięcza kompleksowemu podejściu 

do kwestii oszczędności energii przez władze państwowe, co sprzyja 
maksymalnemu zaangażowaniu w pilotażowe, wzorcowe przedsię-
wzięcia przedstawicieli środowisk branżowych. Celem wizyty stu-
dyjnej było poznanie najnowszych trendów w zakresie efektywnego 
wykorzystania energii. Opr. Apis

W Świetlicy Środowi-
skowej w Jaworzu odbyła 
się 3 grudnia ub.r. konfe-
rencja podsumowująca re-
alizację projektu systemo-
wego pod nazwą „Pomoc 
w aktywności zawodowej 
i funkcjonowaniu osób 
z rodzin zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym 
w gminie Zagnańsk”. Re-
alizował go Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej 
w Zagnańsku. 

Projekt skierowany był 
do osób bezrobotnych, nie-
aktywnych zawodowo, za-
grożonych wykluczeniem społecznym. Głównym jego celem była 
identyfikacja zawodowa beneficjentów oraz wzrost wiedzy, umie-
jętności i kompetencji kluczowych do powrotu do czynnego życia 
zawodowego.

W spotkaniu wzięli udział wójt Szczepan Skorupski, radne – Gra-
żyna Wawszczak i Agnieszka Gębska, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Zagnańsku Anna Tuz, Rafał Graczkowski, prezes Zarządu 
Graczkowski Dotacje Sp z o.o., beneficjenci ostateczni projektu 
i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

Kierowniczka Elżbieta 
Korus przedstawiła prezen-
tację projektu systemowego 
„Pomoc w aktywności zawo-
dowej i funkcjonowaniu osób 
z rodzin zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym w gmi-
nie Zagnańsk” realizowanego 
od 1 kwietnia 2009 roku do 
31 grudnia 2013 roku. Za-
prezentowała podejmowane 
w ramach projektu działania, 
osiągnięte wyniki i rezultaty.

Wójt Szczepan Skorup-
ski podziękował koordyna-
torom projektu oraz pracow-
nikom Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej za wkład i zaangażowanie w jego realizację. 
Beneficjentom ostatecznym projektu życzył powodzenia i zrealizo-
wania własnych planów zawodowych na trudnym i wymagającym 
rynku pracy.

Realizowany projekt został wyróżniony w krajowym finale kon-
kursu „Europejskie Nagrody promocji Przedsiębiorczości 2012” przez 
Ministerstwo Gospodarki w kategorii „Przedsiębiorczość odpowie-
dzialna i wspierająca włączenie społeczne” w uznaniu cennej inicjaty-
wy wspierającej przedsiębiorczość na poziomie lokalnym. Apis 
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Kolejne miejscowości w gminie Zagnańsk będą skanalizowane 

Jednomyślny budżet bez deficytu
Budżet zrównoważony gminy Zagnańsk uchwalili jednomyślnie 

radni 30 grudnia ub.r. podczas ostatniej w 2013 r. sesji Rady Gmi-
ny. Dochody i wydatki budżetu gminy wyniosą po 37 463 912,00 zł. 
Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego budżet bez 
deficytu to ogromne osiągnięcie Gminy Zagnańsk.

Na dochody budżetu składają się: dochody bie-
żące w kwocie 30 665 908,00 zł i dochody mająt-
kowe w kwocie 6 798 004,00 zł. Natomiast wydatki 
budżetu gminy składają się z wydatków bieżących 
w kwocie 28 940 422,00 zł i wydatków majątko-
wych – 8 523 490,00 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane 
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europej-
skiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlega-
jących zwrotowi realizowane będą w roku budżeto-
wym w wysokości 2 164 931,00 zł.

W budżecie utworzone zostały rezerwy: ogólna – 
w wysokości 130 000,00 zł i celowa z przeznaczeniem 
na zarządzanie kryzysowe – w wysokości 60 326,00 zł.

Ustalone zostały dochody w kwocie 195 000,00 
zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195 000,00 zł 
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii.

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury wyniosą 
200 000,00 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 
na łączną kwotę 345 000,00 zł oraz dotacje celowe na łączną kwotę 
1 103 406,00 zł. 

Radni ustalili dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu opłat pobiera-
nych na podstawie przepisów ustawy „Prawo ochrony środowiska”, któ-
re wydatkowane zostaną na realizację zadań w myśl tej samej ustawy.

Z kolei dochody w kwocie 550 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone zostaną na 
funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wyso-
kości 306 372,00 zł i przeznaczone zostaną na zada-
nia własne.

Przed oddaniem pod głosowanie uchwały bu-
dżetowej Skarbnik Gminy odczytał pozytywną opi-
nię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
w sprawie projektu budżetu Gminy Zagnańsk na 
2014 rok.

Przed głosowaniem pozytywne stanowisko 
w sprawie projektu budżetu wyraziła również 
w imieniu Komisji Planowania, Budżetu i Finansów 
jej przewodnicząca Ewa Kita.

Po jednomyślnym głosowaniu wszyscy obecni 
na sali obrad na stojąco oklaskami wyrazili uznanie 
dla uchwalonego budżetu.

Po uchwalonym budżecie wójt Szczepan Sko-
rupski w swym wystąpieniu podziękował odpowie-
dzialnym pracownikom Urzędu Gminy za ich ciężką 
pracę i za wsparcie, jakiego dokonali radni.

– Nie ukrywam, że jest to szczególny budżet, gdyż jak podpowia-
da mi skarbnik gminy Robert Szechnicki, jest to pierwszy od 2004 
roku budżet bez deficytu. Chciałbym życzyć państwu radnym i sobie, 
żeby taki budżet dotrwał do końca 2014 roku i zarazem naszej kaden-
cji. Cieszę się, że udało się uchwalić na 2014 rok budżet bez deficytu 
– mówił wójt Skorupski.

W sprawie uchwalonego budżetu zabrała głos obecna na sali 
obrad posłanka Renata Janik. W swym wystąpieniu pogratulowała 
przyjęcia przez radnych zrównoważonego budżetu.

Andrzej Piskulak

Umowę z wykonawcą budowy kanalizacji w ramach drugiej 
części kontraktu w gminie Zagnańsk Wodociągi Kieleckie podpi-
sały 12 grudnia w Tumlinie-Węgle. Jest to wart 16 mln 604 tys. 
985 zł (brutto) kontrakt wykonawczy w ramach unijnego pro-
jektu rozbudowy i modernizacji sie-
ci Wodociągów Kieleckich. Termin 
zakończenia robót przewidziany jest 
do końca grudnia 2014 roku. 

Podpisanie umowy odbyło się 
w sposób uroczysty na parkingu koło 
kościoła pw. św. Stanisława. Doku-
ment ratyfikowali: Henryk Milcarz, 
prezes Wodociągów Kieleckich, Kazi-
mierz Grabda, członek zarządu Akwe-
duktu i Władysław Jacewicz, dyrektor 
ds. ekonomicznych WK.

Obecni byli także m.in.: wójt 
Szczepan Skorupski, radna Ewa Kita, 
sołtys Tumlina Zofia Korska, ks. Cze-
sław Biskup, proboszcz miejscowej 
parafii, członkinie Zespołu Ludowego Tumlinianie, reprezentujące 
mieszkańców kanalizowanych miejscowości oraz pracownicy Wo-
dociągów Kieleckich. Po podpisaniu umowy zgromadzeni wspólnie 
odśpiewali kolędy.

Prezes Henryk Milcarz w swym komentarzu podkreślił, że jest to 
ostatni tak duży kontrakt wykonawczy w ramach unijnego projektu 
rozbudowy i modernizacji sieci Wodociągów Kieleckich.

– Teraz pozostaje nam tylko budować kanalizację, aby jak naj-
szybciej mogli do niej podłączać swoje domy mieszkańcy. Największe 
przetargi już za nami. Prace w ramach pierwszej części kontraktu 
zagnańskiego przebiegają sprawnie, teraz czas na część drugą – po-
wiedział po podpisaniu umowy prezes Henryk Milcarz.

Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego, dzięki skanalizowaniu 
gminy wody gruntowe nie będą narażone na zanieczyszczenia spo-
wodowane przenikaniem ścieków do gruntu, a komfort życia każde-
go mieszkańca znacznie się poprawi.

– Warto podkreślić, że całkowity koszt wykonania przyłącza do 
budynku wynosi jedynie 1230 zł. W obecnie zostało podpisanych ok. 
500 umów, co świadczy o dużym zainteresowaniu mieszkańców oraz 
o ogromnej świadomości na temat ochrony środowiska – podkreślił 

gospodarz gminy.
W październiku i listopadzie soł-

tysi oraz pracownicy Urzędu Gminy 
w Zagnańsku odwiedzili około 600 
gospodarstw domowych w celu do-
starczenia umów dotyczących sposobu 
finansowania i realizacji podłączenia 
kanalizacyjnego. 

Dla radnej Ewy Kity, mieszkanki 
Tumlina podpisanie umowy na wyko-
nanie kanalizacji jest bardzo istotnym 
etapem porządkowania gminy. – Dzię-
ki temu przedsięwzięciu będzie wresz-
cie czysto w skanalizowanych miejsco-
wościach. Starania trwały około 20 
lat. Cieszymy się, że skończyły się one 

powodzeniem, gdyż część mieszkańców wpłaciło na ten cel pieniądze 
już sześć lat temu – informowała radna Kita. 

Kontrakt przewiduje budowę 28 km sieci i został podzielony na 
trzy zadania, mające na celu wykonanie systemu kanalizacji sani-
tarnej: o długości sieci ok. 13,5 km, w miejscowościach Kołomań, 
Umer, Tumlin�Dąbrówka; o długość sieci ok. 8,8 km w miejscowo-
ściach Tumlin�Osowa, Tumlin�Węgle, Tumlin�Zacisze; o długość 
sieci ok. 6,62 km w miejscowości Belno. 

Kontrakt pn. „Budowa kanalizacji na terenie gminy Zagnańsk – 
Etap 2” jest realizowany w ramach projektu Kompleksowa Ochrona 
Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej, współfinansowanego 
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2007–2013. Ma on w całości wartość ponad 300 
mln zł i obejmuje kanalizowanie, budowę i modernizację wodocią-
gów w Kielcach, Masłowie, Zagnańsku i Sitkówce�Nowinach.

Andrzej Piskulak 
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Zadania zakończone w 2011 roku

Wodociąg i kanalizacja sanitarna
Największa i najdroższa była budowa wodociągu i kanalizacji sa-

nitarnej Chrusty, Kaniów (strona południowa), Tumlin ul. Sosnowa, 
Bartków, Samsonów�Komorniki, Samsonów�Podlesie. Całkowity 
koszt wyniósł ponad 9 mln 900 tys. zł, z czego dofinansowanie z Unii 
Europejskiej stanowiło 5 mln zł. Część mieszkańców Jaworzy i Sio-
deł po latach oczekiwania doczekała się kanalizacji sanitarnej, której 
koszt wyniósł 3,5 mln zł (dotacja unijna opiewa na kwotę ponad 1,82 
mln zł). Równie ważne było zakończenie budowy kanalizacji sanitar-
nej w Bartkowie za ponad 435 tys. zł (dofinansowanie 80 tys. zł).

Nowy budynek przedszkola
Ponad 3 mln zł kosztowała rozbudowa wraz z termomoderni-

zacją Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum 
oraz budowa nowego budynku Przedszkola w Zagnańsku dla 75 
dzieci. Uroczyste otwarcie odbyło się 1 czerwca 2011 r. z udziałem 

przedstawicieli władz 
wojewódzkich, po-
wiatowych i samo-
rządowych gminy 
Zagnańsk. Budowa 
obiektu trwała ponad 
13 miesięcy i w cało-
ści sfinansowana była 
z zaciągniętego przez 
gminę kredytu. Roz-
poczęta została jesz-

cze w poprzedniej kadencji, a ostanie 5 miesięcy, w czasie których 
wprowadzono kilka istotnych zmian i usprawnień, nadzorował już 
wójt Szczepan Skorupski. 

– Końcowy etap inwestycji zawsze jest najtrudniejszy, gdyż 
w praktyce weryfikowane są założenia projektanta, a życie często wy-
musza zupełnie inne rozwiązania i tak też było w przypadku zagnań-
skiego przedszkola – informuje wójt Szczepan Skorupski.

Drogi, chodniki, łączniki i oświetlenie
Koszt budowy drogi gminnej na łączniku Jaworze – Siodła wy-

niósł ponad 1 mln 890 tys. zł, blisko w 60 proc. sfinansowany był 
ze środków unijnych. 
Zakończona została 
budowa m.in.: chod-
nika i zatoki autobu-
sowej w Lekominie 
za ponad 259 tys. zł, 
chodnika w Samso-
nowie�Ciągłych za 
ponad 335 tys. zł, 
wiat przystankowych 
w centrum Zagnańska 
za ponad 10 tys. zł, parkingu w Samsonowie za ponad 536 tys. zł (do-
tacja unijna – ponad 327 tys. zł). Prawie 1 mln 300 tys. zł kosztowało 
zakończenie przebudowy drogi wraz z chodnikami przy ul. Space-
rowej i Słonecznej w Zagnańsku. Ponadto zakończono przebudowę 
drogi wraz z chodnikami w Gruszce za 708 tys. zł (dofinansowanie 

ponad – 423 tys. zł), w Kajetanowie za ponad 803 tys. zł (dofinanso-
wanie – ponad 383 tys. zł). Utwardzono drogę dojazdową do boiska 
w Belnie. W ramach rewitalizacji centrum Zagnańska rozbudowano 
stylowe oświetlenie uliczne za ponad 383 tys. zł (dofinansowanie 
z UE – 230 tys. zł), wybudowane zostały wiaty przystankowe w Tum-
linie, utwardzone kostką brukową place w centrum Samsonowa oraz 
przy Banku Spółdzielczym w Zagnańsku na ul. Turystycznej. 

Systemy solarne, świetlice i boiska szkolne
Zakończone zostało wykonanie systemów solarnych na obiek-

tach użyteczności publicznej (ZSP nr 2 PiG oraz Ośrodku Zdrowia 
w Zagnańsku) za ponad 167 tys. zł (dotacja z UE – 102 tys. zł), wy-
budowane zostały dwa boiska z nawierzchnią sztuczną w Zagnańsku 
i Tumlinie, wykonano monitoring przy SP w Zachełmiu, zagospoda-
rowano teren w centrum Samsonowa, ocieplono budynek ZSP nr 2 
PiG w Zagnańsku, a także wykonano centralne ogrzewanie w Domu 
Ludowym w Szałasie. Wyremontowano i wyposażano świetlicę śro-
dowiskową przy kościele w Samsonowie�Piechotnych, wybudowano 
boisko trawiaste do siatkówki w Tumlinie.

Zakończone inwestycje w 2012 roku 

Odnowione place zabaw dla dzieci i boiska wiejskie
Z okazji obchodów Dnia Dziecka Urząd Gminy w Zagnańsku 

przekazał 7 odnowionych placów zabaw. Do użytku oddano boiska 
wiejskie. Prace modernizacyjne, które zostały wykonane na placach 
zabaw, sfinansowane zostały z budżetu funduszu sołeckiego. W Chru-
stach wymieniono nawierzchnię ochronną i zainstalowano ściankę 
wspinaczkową. W Tumlinie wykonano piaskownicę i zamontowano 
dwie ławeczki. W Kaniowie wykonano dwie nowe huśtawki i zestaw 
gimnastyczny. W Ścięgnach ustawiono stół betonowy do gry w teni-
sa. W Bartkowie oddano do użytku urządzenia ruchome. W Zacheł-
miu i Samsonowie wykonano ławeczki. Ponadto odnowione zostały 
dotychczasowe urządzenia do zabawy. Nowy plac zabaw przy ul. 
Turystycznej w Zagnańsku wykonany został przy udziale funduszu 
sołeckiego. Zamontowano m.in.: huśtawki, karuzelę, piaskownicę, 
sprężynowe słoniki i motory, zestaw zabawowy Urwis, stojaki na 
rowery i ławeczki. Aleje piesze wyłożone zostały od strony furtki 
wejściowej kolorową kostką brukową. Dodatkowo wszystkie boiska 
wiejskie na terenie gminy zostały przygotowane przed otwarciem se-
zonu piłkarskiego. 

Letnia scena nad zalewem
Latem oddana została do użytku letnia scena, plac i trybuny nad 

zalewem w Kaniowie. Zorganizowane były tu już pierwsze imprezy 
kulturalne, rozrywkowe i plenerowe, m.in.: Święto Polskiej Niezapo-
minajki, Dzień Zagnańska i Konkurs na Najsmaczniejszą Tradycyjną 
Potrawę Powiatu Kieleckiego. Jest to jedna z wielu inwestycji, które 
w pierwszym roku sprawowania swojej funkcji zainicjował i rozpo-
czął wójt Szczepan Skorupski. 

Scena ma kształt czworoboku o wymiarach 10 na 10 m z niewiel-
kim zaokrągleniem podestu od strony widowni. Konstrukcja ścian 
i fundamentów jest betonowa. Wokół sceny jest wyprofilowany plac 
o promieniu ponad 11 m utwardzony ciemnozieloną kostką kamien-
ną. Wykonane przed sceną trybuny zostały wkomponowane w na-

PO TRZECH LATACH KADENCJI WÓJTA I RADY GMINY

Raport – inwestycje, które nie tylko uatrakcyjniają gminę
W ciągu trzech lat kadencji Wójta Gminy i Rady Gminy Zagnańsk zostało za-

kończonych prawie 70 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 27 mln zł. Dofi-
nansowanie, które pozyskała gmina ze środków krajowych, z województwa i powiatu 
oraz z Unii Europejskiej do 30 największych inwestycji wyniosły w sumie 13 mln zł. 
Wszystkie zadania inwestycyjne mają na celu podniesienie standardu życia mieszkań-
ców gminy, jej uatrakcyjnienie dla turystów i potencjalnych inwestorów, spowodowa-
nie zrównoważonego rozwoju i zmniejszania kosztów energetycznych, a także otwarcia 
się władz samorządowych na potrzeby osób niepełnosprawnych, podniesienie poziomu 
nauczania w szkołach i przedszkolach, rozwijanie bazy kulturalnej i pomocowej dla 
osób ubogich.

ciąg dalszy na str. 5
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turalny stok terenu. 
Poszczególne rzędy 
siedzisk w trzech sek-
torach zaprojektowa-
no na zróżnicowanych 
wysokościach. Siedzi-
ska zostały wykonane 
z desek i mogą pomie-
ścić ponad 400 wi-
dzów. Wybudowany 
został też ciąg pieszo�

jezdny utwardzony kostką brukową połączony z drogą publiczną. 
Jego zakończeniem od strony zalewu jest plac manewrowo�postojo-
wy. Cały teren oświetlony został lampami ulicznymi elektrycznymi 
z okablowaniem podziemnym całego terenu i zasileniem w energię 
elektryczną sceny. W pobliżu zainstalowano kabiny toaletowe, prze-
nośne z tworzywa sztucznego oraz dopływ wody bieżącej.

Wiejskie centrum kultury i edukacji
Zakończona została budowa świetlicy środowiskowej w Jaworzu. 

Koszt wyniósł 643 tys. zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie do 
500 tys. zł z PROW na lata 2007–2013 w ramach działania „Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem LEADER+. 
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo�Budowlane 
z Kajetanowa. Budynek świetlicy ma powierzchnię zabudowy 276 
m.kw. Wyposażony został w instalację wodno�kanalizacyjną, elek-
tryczną, gazową oraz centralne ogrzewanie. Wybudowana została 
droga dojazdowa wraz z 5 miejscami postojowymi oraz chodnika-
mi do altany o powierzchni zabudowy 32 m.kw. Teren otoczony jest 
ogrodzeniem panelowym z dwoma bramami i furtką.

Świetlica środowiskowa jest swego rodzaju wiejskim centrum 
kultury i edukacji zarządzanym przez GOKSiR, w którym znalazły 
się rekwizyty upamiętniające odchodzącą w zapomnienie wieś świę-
tokrzyską. Uwagę na pewno zwraca m.in. zamontowany w wiejskiej 
izbie piec chlebowy 
i dawne urządzenia 
oraz wyposażenie 
chłopskiej chaty. 
Świetlica jest jed-
nak przede wszyst-
kim miejscem zajęć, 
warsztatów, spotkań 
i zebrań dla dzieci 
i młodzieży oraz star-
szych mieszkańców 
gminy. Można w niej pożytecznie spędzić wolny czas, rozwijając 
swoje zainteresowania edukacyjne, kulturalne i artystyczne. Opiekę 
merytoryczną nad nią sprawują członkowie Zespołu Ludowego Ja-
worzanki, a gminny Chór Con Passione ma w niej swoją siedzibę 
i specjalnie przygotowaną salę do prób. Działalność prowadzona jest 
według opracowanego przez GOKSiR harmonogramu i planu pracy.

Estetyzacja centrum Zagnańska
W centrum Zagnańska zakończone zostały prace budowlane par-

kingu przed budynkiem Urzędu Gminy i porządkowe wzdłuż ul. Spa-
cerowej, mające na celu poprawienie jej estetyki. Wykonane zostały 
w ramach programu RPO WŚ na lata 2007–2013 Działanie 6.2. Re-
witalizacja małych miast. Całość prac kosztowała ponad 500 tys. zł, 
z czego 50 proc. gmina otrzymała z dofinansowania UE. Zakres prac 
przy przebudowie parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy objął 

m.in.: wykonanie par-
kingu z kostki bruko-
wej, kanalizacji desz-
czowej i podjazdu dla 
niepełnosprawnych. 

Drugi etap prac 
związanych z prze-
budową istniejących 
parkingów w obrębie 
Urzędu Gminy wraz 

z niezbędną infrastrukturą dotyczył prac obejmujących swoim za-
kresem budowę parkingu za Urzędem Gminy, budowę drenażu oraz 
izolacji ścian fundamentowych budynków GOPS i budynku Urzędu 
Gminy oraz wykonanie prac towarzyszących. Wartość całej inwesty-
cji to ok. 220 tys. zł. Natomiast prace porządkowe wzdłuż ul. Space-
rowej polegały m.in. na wykonaniu nasadzeń ozdobnymi roślinami, 
wycince części drzew i oczyszczeniu terenu. Prowadzony był także 
remont murka na skwerze przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
i powiatowej poprzez obłożenie ozdobnym kamieniem. – Kiedy je-
stem na wakacjach, to zawsze z pozytywną zazdrością oglądam pięk-
nie zagospodarowane i ukwiecone centra polskich kurortów i marzę 
o tym, aby centra Zagnańska oraz Samsonowa tak właśnie wygląda-
ły. Ze swojej strony zrobię wszystko, by gmina taką szansę stworzy-
ła w przyszłości dla wszystkich sołectw – zwierza się wójt Szczepan 
Skorupski.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
Zakończono wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku 

Urzędu Gminy. Koszt całkowity inwestycji wyniósł ponad 263 tys. zł. 
Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach 
w wysokości 79 tys. 
zł. Zakres inwestycji 
obejmował wykona-
nie docieplenia styro-
pianem ścian budyn-
ku i remont pokrycia 
dachu z blachy trape-
zowej polegający na 
oczyszczeniu i poma-
lowaniu. Wymienione 
zostały: rynny, rury 
spustowe, okna, zawory termostatyczne, izolacja pionowa przeciw-
wodna fundamentów budynku Urzędu Gminy, drenaż opaskowy 
w obrębie budynku oraz parapety. W ramach zadania osiągnięty 
został efekt ekologiczny poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz 
redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. 

– Budynek Urzędu Gminy to nie tylko wizytówka wójta i radnych, 
to miejsce, do którego przychodzą wszyscy mieszkańcy, a czystość 
i porządek oraz miła i profesjonalna obsługa mogą stworzyć taką 
atmosferę pracy, w której nawet najtrudniejsze sprawy rozwiązywane 
są bezproblemowo – dodaje wójt Szczepan Skorupski. 

W Samsonowie przyozdobiono centrum 
Ozdobne tuje zakupione z funduszu sołeckiego zostały posadzo-

ne przy pomniku upamiętniającym pomordowanych w czasie woj-
ny koło ruin Huty im. Józefa. Ma to na celu podniesienie estetyki 
otoczenia oraz walorów turystycznych terenu. Temu samemu celowi 
służy termomodernizacja budynku gminnego w Samsonowie, która 
została zakończona we wrześniu br. Prace polegały na dociepleniu 
budynku styropianem, remoncie schodów wejściowych i dojścia 
z kostki brukowej, nowej elewacji oraz wymianie parapetów. Zada-
nie uzyskało dofinansowanie z WFOŚIGW w Kielcach w kwocie 40 
tys. zł, a całość prac łącznie z estetyzacją centrum kosztowała ponad 
58 tys. zł. W budynku swoją siedzibę ma Gminny Punkt Informacji 
Turystycznej GOKSiR�u wspólnie z Muzeum Towarzystwa Ziemi 
Samsonowskiej. 

– W ciągu tych ostatnich lat Samsonów diametralnie zmienił swój 
wygląd, bardzo mnie to cieszy – informuje wójt Szczepan Skorupski. 

Gminny Punkt Informacji Turystycznej w Samsonowie
W ramach pro-

jektu „Umożliwienie 
rozwoju turystyki i re-
kreacji gminy poprzez 
utworzenie, wyposa-
żenie i udostępnienie 
Punktu Inwestycji 
Turystycznej w Sam-
sonowie” uruchomio-
no Punkt Informacji 
Turystycznej w Sam-

PO TRZECH LATACH KADENCJI WÓJTA I RADY GMINY
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sonowie. Głównym celem projektu jest rozwój turystyki i rekreacji 
na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”, poprzez 
przygotowanie i publikację materiałów promocyjnych, tematycznie 
związanych z ofertą turystyczną obszaru objętego Lokalną Strate-
gią Rozwoju LGD „Dorzecze Bobrzy”.

W ramach powyższego przedsięwzięcia wykonano remont 
dwóch pomieszczeń, wymieniono oświetlenie, zakupiono komputer 
wraz z oprogramowaniem i podstawowe wyposażenie biura. Wyko-
nano również termomodernizację całego budynku. 

Nowe wiaty przystankowe i autobusy w Belnie, Tumlinie,  
Kajetanowie i Zagnańsku
Do użytku oddano przeszklone wiaty wykonane ze sztucznego 

tworzywa – dwie w Zagnańsku, dwie w Tumlinie i jedną, zrealizo-
waną wspólnie z gminą Masłów, w Kajetanowie, a ze środków fun-
duszu sołeckiego sołectwa Belno zakupiono kolejne cztery wiaty 
przystankowe. Gmi-
na własnymi siłami 
zamontowała wiaty 
i znaki przystan-
kowe oraz ułożyła 
przy nich kostkę. Jak 
mówi wójt – Dzię-
ki temu oczekujący 
na przyjazd autobu-
su mieszkańcy oraz 
goście, będą mogli 
usiąść lub schronić się przed deszczem. Myślę, że pojawienie się 
dwóch nowych linii MPK nr 202 i 204 to również duże udogodnie-
nie dla podróżnych, a przede wszystkim spełnienie wielu postulatów 
mieszkańców i radnych. 

Gminne innowacje w oświetleniu 
W Samsonowie�Ciągłych zamontowano we wrześniu 25 sztuk 

energooszczędnych lamp oświetleniowych. Jak wyjaśnia wójt Szcze-
pan Skorupski – W ten sposób chcieliśmy sprawdzić możliwości 
oszczędzenia środków budżetowych w tzw. wydatkach bieżących prze-

znaczonych m.in. na energię elektrycz-
ną, których nam w tej chwili drastycznie 
brakuje. Doświadczenie to wykazało, że 
na jednym obwodzie (w tym przypadku 
msc. Ciągłe) w jednym okresie rozlicze-
niowym możemy zaoszczędzić nawet 
do 70 proc. dotychczasowych kosztów. 
Problem stanowi jednak cena nowych 
energooszczędnych lamp, na których 
zakup i wymianę dla całej gminy obec-
nie nas nie stać. Dlatego zaproponowa-
łem radnym następujące rozwiązanie: 
w budżecie gminy pozostawiamy na 
dotychczasowym poziomie środki na 
oświetlenie uliczne, aby móc sprostać 
dodatkowym obciążeniom związanym 
z ponoszeniem kosztów za oświetlenie 

trasy S7, wprowadzamy oszczędności m.in. poprzez przetarg na no-
wego dostawcę. Natomiast każdą zaoszczędzoną „złotówkę” wydamy 
na nowy energooszczędny sprzęt, tak by w perspektywie kilku lat na-
stąpiła wymiana lamp na terenie całej gminy, co przy niższych kosz-
tach eksploatacyjnych da możliwość oświetlania ulic przez całą noc. 

Nowa droga i chodnik w Ścięgnach 
Wykonana została przebudowa drogi w miejscowości Ścięgna, 

która rozpoczęła się w wakacje. Polepszyła ona komfort jazdy oraz ob-
niżyła poziom hałasu i emisję spalin. Natomiast wybudowanie chod-
nika przy ww. drodze zwiększyło bezpieczeństwo pieszych, którzy 
dotychczas poruszali się wąskimi poboczami. W ramach inwestycji 
wykonano nową nawierzchnię asfaltową, chodnik, zjazdy do posesji, 
udrożniono oraz częściowo umocniono rowy. Ponadto wymieniono 
przepusty pod drogą oraz przebudowano będące w kolizji z inwesty-
cją przyłącza gazowe. Całość prac związanych z przebudową drogi 

wyniosła 793 tys. zł, 
z czego ok. 30 proc. 
zwrotu gmina otrzy-
ma z Narodowego 
Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych 
na lata 2012–2015. 
Jak tłumaczy wójt 
Szczepan Skorupski – 
Niewielka część drogi 
na odcinku od drogi 

wojewódzkiej nr 750 o długości ok. 70 mb nie została przebudowa-
na z uwagi na bezpośrednią lokalizację w pasie drogowym kanali-
zacji sanitarnej przewidzianej do budowy w ramach Kompleksowej 
Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej przez Wodociągi 
Kieleckie. Natomiast gdy zostanie zrealizowana kanalizacja, odcinek 
ten musi być dokończony.

Przebudowana droga w Długojowie
W listopadzie odbył się odbiór wyremontowanej drogi w Długojo-

wie. Inwestycja ta zamknęła się w kwocie 566 tys. zł, z czego 67 proc., 
czyli 378 tys. zł pochodziło z budżetu gminy, zaś pozostała kwota z po-
wiatu. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię asfaltową, 
poszerzano 
j e z d n i ę , 
wymienio-
no przepu-
sty i mostki 
oraz udroż-
niono rowy. 
K o n i e c z -
n e  b y ł o 
r ó w n i e ż 
miejscowe 
wzmocnie-
nie podbu-
dowy drogi. 

– Inwestycja w Długojowie to przede wszystkim przykład dobrej 
współpracy z powiatem kieleckim i starostą Zdzisławem Wrzałką – 
ocenia wójt Szczepan Skorupski. I dodaje: ale również dowód na to, 
że nowa władza (wójt i rada gminy) nie inwestują tylko tam, gdzie 
mieszka dużo wyborców, ale dbają o zrównoważony rozwój całej 
gminy i pamiętają o wielu dotychczas zapomnianych miejscach.

Nowa zatoka autobusowa w Janaszowie  
i chodnik w Jasiowie
W grudniu zakończona została budowa nowej zatoki autobu-

sowej w Janaszowie. Została ona przesunięta w kierunku Jasiowa. 
W ramach przedsięwzięcia zostały zamontowane również dwie wiaty 
przystankowe. Pierwsza w nowej zatoce, natomiast druga w już ist-

niejącej, w kierunku 
Samsonowa. Wartość 
inwestycji wyniosła 
ponad 95 tys. zł. 

– Budowa zatoki 
spowodowana była 
tym, że do tej pory 
pojazdy zatrzymywały 
się na pasie jezdnym 
praktycznie na łuku 
drogi wojewódzkiej 

na wysokości Samsonowa-Piechotnych, co stanowiło zagrożenie dla 
uczestników ruchu oraz pieszych na tym terenie – komentuje wójt 
Szczepan Skorupski

W celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych zakończona zosta-
ła budowa chodnika w Jasiowie. Zakres prac obejmował włączenie 
ciągu pieszego do istniejącego chodnika przy drodze wojewódzkiej.

– Niewielki, lecz ważny zakres ze względu na bezpieczeństwo 
mieszkańców zrealizowany został w ramach współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym w Kielcach – dodaje wójt Skorupski.

PO TRZECH LATACH KADENCJI WÓJTA I RADY GMINY
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Zakończone inwestycje w 2013 roku 

W Umrze wybudowano sieć gazową i parking 
W miejscowości Umer zakończono budowę sieci gazowej wraz 

z przyłączami. W ramach inwestycji powstało prawie 5 km sieci, 
dzięki czemu możliwe 
było podłączenie gazu 
do ponad 90 budyn-
ków.

– To drugi etap 
inwestycji, którą gmi-
na Zagnańsk realizuje 
wspólnie z Karpacką 
Spółką Gazownictwa 
w Tarnowie. W tym 
roku gazociąg został 
już doprowadzony do miejscowości Kołomań. Powstało tu ponad 3 
km sieci, co pozwoliło na podłączenie do niej 108 budynków – wyja-
śnia wójt Szczepan Skorupski.

– Gmina Zagnańsk jest obecnie zgazyfikowana w jednej trzeciej. 
Gazociąg zrealizowany w miejscowości Kołomań jest już czynny, 
mieszkańcy korzystają z wykonanej sieci – dodaje.

Nad zalewem w Umrze zakończono budowę parkingu wraz 
z drogą dojazdową i chodnikami. Dla bezpieczeństwa pieszych za-
montowano barierki ochronne, wykonano schody terenowe na skar-
pie i uporządkowano teren wokół. Zadanie to pn. „Budowa parkingu 
wraz z drogą dojazdową przy zbiorniku w Umrze” było współfinan-
sowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przebudowana Dębowa i łącznik do Borowej Góry
Przebudowana została ul. Dębowa, wzdłuż zalewu oraz łącznik 

do Borowej Góry. W ramach tego zadnia wbudowana została także 
kanalizacja sanitarna, chodnik, oświetlenie i odwodnienie. Całkowita 
wartość inwestycji wyniosła ponad 1 mln 986 tys. zł. 

– Po latach oczekiwań mieszkańców, wielu przeciwnościach 
proceduralnych wynikających z projektowego zakresu, nareszcie 
zrealizowaliśmy inwestycję, która miała zapewnione dofinansowanie 
w wysokości 60 proc. z Unii Europejskiej. Poprawi ona bezpieczeń-
stwo na drodze w okresie wzmożonego ruchu, jak również usprawni 
komunikację między Borową Górą a Kaniowem. Nie bez znaczenia 
jest komfort przejazdu. Wcześniej w okresie letnim kurz utrudniał 
korzystanie z drogi dla pieszych oraz rowerzystów. W ramach przed-
sięwzięcia wykonano chodnik oraz zamontowano progi zwalniające, 
a także bariery ochronne – podkreślił wójt Szczepan Skorupski.

Realizacja inwestycji zdecydowanie wykraczała poza zakres dro-
gowy: przebudowano także sieć wodociągową oraz gazową i wybu-
dowano nowy odcinek kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenie drogo-
we. Ustawione zostały ławeczki oraz kosze na śmieci.

Zagospodarowanie terenu w rejonie Bartka 
Gmina Zagnańsk wspólnie z województwem świętokrzyskim 

rozpoczęła I etap przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowa-
niu terenu w rejonie pomnika przyrody Dębu Bartka. Świętokrzyski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wykonał zagospodarowanie 

terenu, polegające na 
budowie przejścia 
dla pieszych wraz 
z sygnalizacją świetl-
ną i budowie chod-
nika oraz odwod-
nienia przy drodze 
wojewódzkiej nr 750 
w Zagnańsku.

W ten sposób 
podjęte zostały dzia-
łania mające na celu 

ochronę pomnika przyrody przed zasoleniem oraz jednocześnie po-
prawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, a w szczególności tury-
stów odwiedzających zabytkowe drzewo i okolice. 

Skatepark, place zabaw, ścianka do wspinaczki
Skatepark, dwa place zabaw, ścianka do wspinaczki, boisko do gry 

w jednego kosza, stół stały do ping�ponga – te atrakcje zbudowane zo-
stał na działce gminnej w ramach rewitalizacji centrum Zagnańska. Od 
strony północnej graniczy ona z tartakiem, od południowej z projekto-
waną aktualnie drogą do Bartkowa, a od wschodniej z ul. Kielecką.

W części zachodniej zaprojektowanego parku zlokalizowa-
ny został skatepark, w północnej plac zabaw dla dzieci w wieku 3–6 
lat, w południowej wybudowane zostało miniboisko do gry w jed-
nego kosza, zainstalowany stół stały do gry w ping�ponga, altana 
drewniana i grill betonowy, ze stołem i ławkami, a po środku – plac 
zabaw dla dzieci starszych (5–14 lat). 

W części północ-
no-wschodniej zloka-
lizowana została eks-
pozycja zabytkowej 
kolejki wąskotorowej, 
która stanęła na torach 
kolejowych. Przez 
środek parku przebie-
ga główna aleja o sze-
rokości 3 metrów, od 
której rozgałęziają się 
węższe alejki po 1,5 metra, tworząc kształt czterolistnego kwiatu. Na 
całym terenie posadzone zostały liczne drzewa, krzewy i byliny, two-
rząc miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Plac zabaw dla młodszych dzieci wyposażony został w karuze-
lę tarczową z trzema siedziskami, huśtawki: samochód na sprężynie 
i konik na sprężynie oraz zestaw zabawowy „Leśna polana z pia-
skownicą”, lokomotywę ze zjeżdżalnią i tunelem. 

Z kolei na placu zabaw dla dzieci starszych wykonany został ze-
staw zabawowy z jedną wieżą, zjeżdżalnią, schodami z poręczami, 
podestem wejściowym, drabinką pionową i poziomą oraz rurami. 
Znajdujący się tam również zestaw sprawnościowy został wypo-
sażony w drabinki pionowe z lin i kółek gimnastycznych, ścianki 
z kółkami wspinaczkowymi oraz linarium o kształcie gwiazdy czte-
robocznej.

Główną atrakcją jest odnowiona lokomotywa z wagonikiem. 
W ramach przedsięwzięcia wykonano dodatkową platformę z prze-
znaczeniem na imprezy okolicznościowe np. Dzień Dziecka. Aby ta-
kie miejsca zapewniały bezpieczeństwo użytkownikom, zamontowa-
no monitoring oraz przewidziano dozór ochrony. Całość inwestycji 
wyniosła ok. 900 tys., z czego 60 proc. stanowiło dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej.

Kanalizacja sieci sanitarnej  
i pompownia ścieków w Kajetanowie
Wybudowana została kanalizacja sieci sanitarnej wraz z pompow-

nią ścieków w Kajetanowie Dolnym za łączną kwotę 1 872 542,83, 
z czego 1 102 065 stanowi dofinansowanie ze środków UE. Na ten cel 
Gmina uzyskała środki zewnętrzne z NFOŚ i GW w wysokości 196 
638 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowano podłączenia ponad 
50 budynków. Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego, pozyskanie 
środków zewnętrznych na realizację przyłączy pozwoliło na znaczne 
obniżenie kosztów wykonania przyłączy dla mieszkańców do kwoty 
1230 zł za sztukę. – Dzięki inwestycji problem braku infrastruktury 
kanalizacyjnej na tym terenie zostanie ostatecznie rozwiązany – wy-
jaśnia gospodarz gminy.

Dotychczasowy brak sieci kanalizacji sanitarnej w Kajetanowie 
oraz Kajetanowie Dolnym skutkował niekontrolowanym zrzutem 
ścieków sanitarno�bytowych, przyczyniając się do zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego. Szczególnie zainteresowani budową ka-
nalizacji w Kajetanowie byli mieszkańcy bloków wielorodzinnych 
przy granicy gmin Zagnańsk i Masłów – ze względu na konieczność 
bardzo częstego opróżniania szamb. Konieczność tego rodzaju inwe-
stycji od dawna zgłaszali także szefowie przedsiębiorstw zlokalizo-
wanych na tym terenie.

Wodociąg przy ulicy Przemysłowej 
W związku z przewidzianą likwidacją ujęcia wody eksploatowa-

nego przez Nadleśnictwo Zagnańsk, a w konsekwencji braku dostępu 
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do sieci wodociągowej dla części mieszkańców ul. Przemysłowej, 
Gmina wykonała niezbędną inwestycję. W ramach przedsięwzięcia 
wykonano projekt techniczny oraz sieć wodociągową o długości ok. 
200 m oraz odtworzono chodnik dochodzący do ul. Przemysłowej 
i wykonano prace porządkowe. Podłączona została sieć wodociągo-
wa do posesji. Łączny koszt inwestycji wyniósł 68 717,51 zł brutto.

Wodociąg na Osiedlu Knieje
Pod koniec sierpnia dokonano odbioru robót związanych z bu-

dową sieci wodociągowej wraz z wysięgnikami przyłączy na Osie-
dlu Knieje. Powyższa inwestycja umożliwiła podłączenie wody dla 
znajdujących się tam 11 posesji oraz poprawę warunków bytowych 
kolejnej liczbie mieszkańców naszej gminy. Zakres rzeczowy inwe-
stycji obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o długości 405 mb. 
Wartość inwestycji to ponad 103 tys. zł.

Remont budynków publicznych w Szałasie
Zakończony 

został remont da-
chu wraz z oryn-
nowaniem bu-
dynku po byłej 
szkole podstawo-
wej w Szałasie. 
Jednocześnie pro-
wadzono prace re-
montowe Budynku 
Domu Ludowego 
(Domu Strażaka 

w Szałasie), które obejmowały: malowanie dachu, remont elewacji 
budynku, wykonanie docieplenia podmurówki oraz malowanie ob-
róbek (orynnowania), wykonanie opaski z kostki brukowej wokół 
budynku. 

Parking w Samsonowie-Piechotnych 
Poszerzono parking przy cmentarzu w Samsonowie�Piechotnych 

oraz wykonano dodatkowy zjazd. Całość utwardzono kostką bruko-
wą. Nowe rozwiązanie zdecydowanie poprawi komunikację, szcze-
gólnie podczas uroczystości, kiedy natężenie ruchu jest stosunkowo 
duże.

Strażnica OSP w Chrustach
W ramach roz-

b u d o w y  b u d y n k u 
s t r a ż n i c y  O c h o t -
niczej  Straży Po-
żarnej w Chrustach 
zwiększyła się jego 
powierzchnia zabu-
dowy do 95,7 m.kw., 
powierzchnia użytko-
wa do 50,28 m.kw. 
z  kompleksowym 
wykończeniem. Strażacy uzyskali dodatkowe pomieszczenia wraz 
z garażem. Poszerzono również i utwardzono kostką plac manewro-
wy, co usprawni funkcjonowanie komunikacji na wypadek nagłych 
wyjazdów. 

Urząd Gminy dba o mogiły i pomniki
U r z ą d  G m i n y 

w Zagnańsku reali-
zując zadania wy-
nikające z ustawy 
o mogiłach wojen-
nych w 2013 roku, 
dokonał renowacji 
mogiły na cmentarzu 
w Zachełmiu – za 
kwotę 29 402,00 zł 
oraz dwóch mogił 

z pierwszej wojny światowej na cmentarzu w Tumlinie – na kwotę 
21 849,88 zł.

Z inicjatywy Gminy Zagnańsk wykonany został pomnik w Ka-
jetanowie poświęcony Żołnierzom Września poległym w bitwie 
w 1939 r., który został uroczyście odsłonięty 8 września 2013 r. 

Wybudowanie przyłączy kanalizacji w Kajetanowie Dolnym
Gmina Zagnańsk zakończyła budowę przyłączy kanalizacji sani-

tarnej w Kajetanowie Dolnym. W ramach inwestycji zostało podłą-
czonych do wybudowanej sieci kanalizacyjnej 59 budynków. Zadanie 
zostało zrealizowane przy udziale środków finansowych pozyskanych 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w ramach programu priorytetowego 1.4 „Dofinansowa-
nie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków 
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” oraz 1.4.2 „Podłączenia bu-
dynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Dzięki pozyska-
nej przez Gminę Zagnańsk dotacji każdy z mieszkańców zapłacił za 
podłączenie budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wraz 
z załatwieniem wszystkich formalności jedyne 1230 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 431 725,00 zł. Inwestycja uzy-
skała dofinansowanie o wartości 45 proc. kosztów kwalifikowanych 
tj. 181 645,00 zł. 

Niepubliczne Przedszkole „Kraina Tetrapoda”
W Zachełmiu uroczyście oddano do użytku Niepubliczne Przed-

szkole „Kraina Tetrapoda”, którego organem prowadzącym jest Sto-
warzyszenie „W Krainie Tetrapoda”. Dzieci znalazły w nim opiekę 
wykwalifikowanej ka-
dry. Zajęcia odbywają 
się w nowoczesnych sa-
lach wyposażonych we 
wszystkie niezbędne 
podręczniki, gry edu-
kacyjne, sprzęt RTV, 
komputery, ale także 
zabawki, tak by malu-
chy mogły czuć się jak 
w domu. Stowarzysze-
niu wsparcia finansowego udzieliła Gmina Zagnańsk

Warto zaznaczyć, że w przedszkolu znajduje się dywan multime-
dialny. Ponadto trzylatki i czterolatki są w bardzo dobrym momencie 
na rozpoczęcie nauki języków obcych. Oprócz nauczania angielskie-
go i rosyjskiego, w przedszkolu odbywają się także zajęcia ekologicz-
no�przyrodnicze, na których dzieci poznają najbliższe otoczenie. 

Na Zachełmiu droga do Tetrapoda 
Uroczyście poświęcony i oddany został do użytku odcinek drogi 

gminnej w Zachełmiu. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali 
wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka�Koruba, wójt Szczepan 
Skorupski i prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz w towa-
rzystwie radnych: Agnieszki Gębskiej, Grażyny Wawszczak, Toma-
sza Dąbrowskiego i Artura Kudzi. Drogę poświęcił ks. płk Tadeusz 
Skrzyniarz, proboszcz parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina.

Wyremontowany odcinek od Ścięgien do kościoła wchodzi 
w skład drogi rozpoczynającej się na skrzyżowaniu z drogą powia-
tową Zachełmie – Wąsosza i łączy się z drogą wojewódzką nr 750. 
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Ułożono na nim warstwę asfaltu oraz wykonano miejsca postojo-
we z kostki brukowej. W ramach pierwszego etapu prac wykonano 
kanalizację sanitarną, system odwodnienia liniowego, rowy oraz 
oświetlenie drogowe. Równolegle w miejscach niebezpiecznych 
zamontowane zostały bariery ochronne oraz wyznaczone i oznako-
wanie przejścia dla pieszych. Droga prowadzi do cmentarza, obok 
zabytkowego kościoła i nieczynnego kamieniołomu, gdzie odkryto 
ślady Tetrapoda – najstarszego lądowego czworonoga. W miejsce 
wyciętych ponad 40 drzew przy wyremontowanej trasie wiosną 2014 
roku zostaną posadzone siedmioletnie dęby. Remont drogi kosztował 
2 789 999, 96 złotych brutto. Dofinansowanie z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. schetynówek wyniosło 
ok. 50 proc., tj. 1 286 660,03 zł brutto. Zadanie pod nazwą „Budowa 
drogi w miejscowości Zachełmie wraz z budową chodnika” rozpo-
częto 19 kwietnia, a zakończono 15 listopada. 

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa warunków dro-
gowych poprzez budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, budowę 
chodnika, oświetlenia drogowego i kolektora kanalizacji deszczo-
wej. Roboty drogowe spowodowały konieczność przebudowy istnie-
jących urządzeń technicznych zlokalizowanych w pasie drogowym, 
tj. sieci wodociągowej, część linii oświetleniowej i telefonicznej.

Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego wybudowana droga 
przyczyni się do poprawy organizacji i bezpieczeństwa ruchu kołowe-
go i pieszych. – Wpłynie również na skrócenie czasu dojazdu miesz-
kańców do przyległych posesji i sąsiednich miejscowości. Poprawią 
się warunki trakcyjne, płynność ruchu, obniżą się koszty transportu, 
nastąpi zmniejszenie emisji spalin i poziomu hałasu przejeżdżających 
samochodów – informuje gospodarz gminy. 

– Dzięki wybudowanej drodze ułatwiony został dostęp do rezer-
watu geologicznego „Tetrapod”, co niewątpliwie zwiększy atrakcyj-
ność turystyczną i rozwój regionu. W przyszłości udostępnione zosta-
ną również nowe tereny budowlane – dodał wójt Skorupski.

WTZ dla niepełnosprawnych 
Warsztat Terapii Zajęciowej uruchomiony został w grudniu i mie-

ści się w budynku po dawnej szkole podstawowej w miejscowości 
Belno. Z zajęć organizowanych w placówce korzystają pełnoletnie 

osoby niepełnospraw-
ne. Zarządza nim 
powstałe w 2012 r. 
Stowarzyszenie „Bra-
terskie Serca”. 

Warsztat Tera-
pii Zajęciowej ma za 
zadanie rehabilitację 
społeczną i zawodową 
osób niepełnospraw-
nych, zmierzającą do 

poprawy ogólnego rozwoju oraz sprawności każdego uczestnika, 
niezbędnej do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego 
życia w środowisku.

W ramach warsztatów prowadzone są pracownie: gospodarstwa 
domowego i ogrodnictwa, informatyczna, plastyczno�muzyczna, 
techniczno stolarska i rękodzielnicza. Każdy uczestnik warsztatów 
otrzyma również 80,00 zł na miesiąc w ramach tzw. treningu ekono-
micznego. Dodatkowo w placówce znajdować się będzie sala rehabi-
litacyjna i prowadzone będą również zajęcia z psychologiem.

Warsztaty czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–
15.00. Każdy uczestnik będzie miał zapewniony transport specja-
listycznym samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych, 
w tym dla osób poruszających się na wózkach. 

Wyremontowano chodnik przy Wrzosowej
W połowie grudnia odebrany został wyremontowany chodnik przy 

drodze powiatowej ulicy Wrzosowej na odcinku od drogi wojewódz-
kiej 750 do ulicy Piaskowej. Wykonany został ze środków Gminy Za-
gnańsk i Powiatu Kieleckiego. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 
ok. 140 tys. Z budżetu gminy przeznaczono na ten cel 60 tys. zł.

Zakres robót objął m.in. wykonanie nawierzchni chodnika oraz 
zjazdów na posesję z kostki brukowej betonowej, ustawienie kra-

wężników i obrzeży betonowych, odwodnienia oraz regulację zasuw 
wodociągowych. Wymieniono stare uszkodzone płytki i krawężniki 
na kostkę bru-
kową betonową. 
W celu poprawy 
bezpieczeństwa 
pieszych zamon-
towano również 
barierki ochronne.

Roboty wy-
k o ń c z e n i o w e 
polegały na uzu-
pełnieniu masą 
bitumiczną ubyt-
ków w nawierzchni przy krawędzi jezdni, umocnieniu skarp beto-
nowymi elementami ażurowymi i ustawieniu poręczy ochronnych.  
– To ważne, że oprócz dużych przedsięwzięć drogowych realizowa-
nych w gminie istotnym elementem społecznym są mniejsze inwesty-
cje bardzo ważne dla lokalnej społeczności ze względu na bezpie-
czeństwo – wyjaśnia wójt.

Inwestycje w trakcie realizacji 

Nowe energooszczędne lampy 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

zatwierdził listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do 
dofinansowania w ramach programu priorytetowego „System zie-
lonych inwestycji SOWA  
– Energooszczędne oświe-
tlenie uliczne”. Do dofinan-
sowania zakwalifikowała się 
również gmina Zagnańsk.

Zadanie „Modernizacja 
oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy Zagnańsk” 
rozpocznie się w II kwarta-
le 2014 r. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wymianę opraw 
oświetlenia zewnętrznego oraz wysięgników rurowych na słupach 
na nowe oprawy z odpowiednio sodowymi oraz ledowymi energo-
oszczędnymi źródłami światła. Łącznie projekt obejmuje wymianą 
ponad 1000 opraw oświetleniowych. 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii 
a w konsekwencji ograniczenie kosztów utrzymania oświetlenia 
ulicznego. Modernizowany obszar obejmuje około 85 proc. wszyst-
kich punków oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Zakończenie 
realizacji projektu przewidziane jest na początek 2015 r. Całkowity 
koszt przedsięwzięcia wyniesie 1 199 823,00 zł. Kwota dofinansowa-
nia 45 proc to 539 920,00 zł.

Droga za 4 miliony 
Trwają prace związane z przygotowaniem kolejnej dużej inwe-

stycji drogowej o łącznej wartości blisko 4 mln zł. Chodzi tu o budo-
wę drogi z Bartkowa do ul. Kieleckiej, obok miejsca, gdzie znajduje 
się oddany w tym roku skatepark. Środki w wysokości około 50 proc.
będą pochodzić z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych.

Na 102 gminy w województwie świętokrzyskim gmina Zagnańsk 
jako jedyna co roku otrzymuje dofinansowanie w ramach tzw. schety-
nówki. W ubiegłym roku przebudowana została droga w Ścięgnach, 
w tym roku – na Zachełmiu. W przypadku ul. Dębowej w Kaniowie 
środki pochodziły w wysokości ponad 50 proc. z Unii Europejskiej. 

Obecnie trwa przygotowanie procesu inwestycyjnego. Ogłosze-
nie przetargu i wybór wykonawcy planowane są na I kwartał 2014 r., 
a następnie niezwłocznie rozpoczęte zostaną roboty budowlane.

Wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka�Koruba podczas uro-
czystego otwarcia drogi na Zachełmiu w swej wypowiedzi zwróciła 
uwagę na profesjonalizm osób piszących projekty „schetynówek” 
w Zagnańsku. Podkreśliła, że wszystkie zostały zaakceptowane bez 
zastrzeżeń, a gmina Zagnańsk na 102 gminy w województwie świę-
tokrzyskim, jako jedyna otrzymuje dofinansowanie w ramach tzw. 
„schetynówek”. 
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Pieniądze na budowę nowej siedziby biblioteki  
w Samsonowie 
Gmina Zagnańsk otrzyma dofinansowanie na utworzenie nowej 

siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie. W związku 
z przyznaniem środków przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet 
„Biblioteka + Infrastruktura bibliotek” zawarta została umowa o dofi-
nansowanie na wykonanie zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie 
budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Samsonowie, gm. Zagnańsk”. Wartość zadania wynosi 1 614 264,00 
zł, z czego wysokość dofinansowania – 1 210 000,00 zł.

Głównym celem realizacji zadania jest poprawa warunków lo-
kalowych budynku byłej szkoły podstawowej i wyposażenie biblio-
teki, która będzie w nim zlokalizowana. Co za tym idzie stworzenie 
w nowej siedzibie efektywniejszych warunków jej działania. Ponadto 
duży nacisk będzie położony na to, aby budynek biblioteki był ener-
gooszczędny i spełniał najwyższe standardy. Przewidziane jest pełne 
wyposażenie: umeblowanie, sprzęt komputerowy, dostęp do interne-
tu, sala multimedialna oraz zagospodarowanie terenu. Dogodna loka-
lizacja pozwoli na łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 614 264,00 zł, w tym wy-
sokość dofinansowania – 1 210 000,00 zł (74,96 proc.), rzeczowy 
wkład własny wnioskodawcy – 264 264,00 zł (25,04 proc.), zaś fi-
nansowy – 140 000,00 zł (8,67 proc.). 

W bieżącym roku sfinansowane będą koszty przygotowania do-
kumentacji technicznej oraz pokryte koszty ekspertyz i i opinii. 

Na 2014 r. zaplanowano, by dotacja w wysokości 586 000,00 zł 
pokryła w dużej części m.in. koszty remontowe. Natomiast w 2015 r. 
dotacja w wysokości 750 000,00 zł oraz wkład własny 140 000,00 zł 
pokryją m.in.: koszty prac remontowych – 613 000,00 zł oraz zakupu 
i montażu wyposażenia – 130 000,00 zł. 

Koło dębu Bartka powstanie centrum edukacyjne
Gmina Zagnańsk stała się w połowie grudnia 2013 r. właścicie-

lem nieruchomości o powierzchni 1,0969 ha położnej w obrębie geo-
dezyjnym Zagnańska, w sąsiedztwie pomnika przyrody dębu Bartka. 
Nabycie gruntu otwiera nowe możliwości związane z wykonaniem 

wyjątkowego przed-
sięwzięcia pn. „Cen-
t r u m  E d u k a c y j n e 
Fauny i Flory Gór 
Świętokrzyskich”, 
w ramach którego 
wybudowany zostanie 
drewniany budynek 
wraz z infrastrukturą, 
w tym m.in. parking 
i plac zabaw. 

Grunt ten w drodze zamiany został pozyskany od Nadleśnictwa 
Zagnańsk i zajmuje obszar od drogi biegnącej do Bartkowego Wzgó-
rza na zachód, w stronę prywatnych zabudowań oraz od drogi woje-
wódzkiej nr 750 w głąb, na około 60 m. W skład tej nieruchomości 
wchodzą tereny zielone oraz parking.

Okoliczność pozyskania nieruchomości jest szczególnie wyjąt-
kowa, ponieważ pierwsze kroki w tym kierunku podjęto już w 2004 
roku. Po wieloletnich staraniach dopiero zakup 18 października 2011 
roku zalesionej działki w Umrze doprowadził do uzyskania ekwiwa-

lentności w procesie zamiany gruntów, który zakończył się sukcesem 
w bieżącym roku.

W budynku Centrum Edukacyjnego Fauny i Flory Gór Świę-
tokrzyskich znajdzie się stała ekspozycja fauny i flory wzbogacona 
informacjami multimedialnymi o środowisku naturalnym Gór Świę-
tokrzyskich, kiosk z pamiątkami, punkt gastronomiczny, salka kon-
ferencyjna i sanitariaty, a na poddaszu pokoje hotelowe. Na zadanie 
to przygotowano już koncepcję zagospodarowania.

Realizacja inwestycji planowana jest na kolejną kadencję 2014 
–2018 i w znaczny sposób wpłynie na rozwój i popularyzację gminy, 
a turyści będą mogli przyjemnie spędzać czas w cieniu konarów le-
gendarnego Bartka. – Przyjeżdżający do Bartka turyści zostaną pro-
fesjonalnie obsłużeni. To centrum będziemy prowadzić we współpra-
cy z Zespołem Szkół Leśnych – informuje wójt Szczepan Skorupski.

Działki, na której rośnie dąb Bartek, gmina nie przejmie. – Drze-
wem najlepiej zajmują się fachowcy, czyli leśnicy – uważa wójt Sko-
rupski. W ratowanie legendarnego drzewa, a konkretnie w zbudowa-
nie łuku podtrzymującego jego konary, jaki zaproponowali naukowcy 
planowane jest zainwestowanie ok. 2 mln zł, które w większości po-
chodzić będą ze źródeł zewnętrznych Ministerstwa Środowiska. 

Była nieruchomość policyjna na potrzeby społeczne
 Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy uchwalone zostało 

stanowisko w sprawie przejęcia przez Gminę Zagnańsk budynku 
po byłym posterunku policji w Zagnańsku. Porozumienie w sprawie 
przekazania przez Skarb Państwa na rzecz Gminy Zagnańsk byłej 
nieruchomości policyjnej zostało zawarte 6 grudnia br. pomiędzy za-
stępcą Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji w Kiel-
cach insp. Waldemarem Wódkowskim, starostą kieleckim Zdzisła-
wem Wrzałką a wójtem Szczepanem Skorupskim.

Radni uchwalili stanowisko w sprawie spłaty w pięciu ratach rocz-
nych kwoty, za którą pozyskany zostanie budynek i nieruchomość po 
dawnym posterunku 
policji w Zagnańsku 
od Świętokrzyskiej 
Komendy Pol ic j i . 
Pieniądze w kwocie 
175 tys. zł przekazy-
wane będą w ratach 
po 35 tys. zł na Fun-
dusz Wsparcia Policji 
z przeznaczeniem na 
bieżące wydatki Po-
licji Państwowej, związane z bezpieczeństwem mieszkańców, m.in. 
zwiększenie liczby patroli na terenie gminy Zagnańsk. 

Obecna podczas obrad Rady Gminy posłanka Renata Janik wy-
raziła zadowolenie, że po długich negocjacjach zarówno jej, jak też 
kierownictwa Urzędu Gminy z wójtem Szczepanem Skorupskim 
i Rady Gminy z Wojciechem Chłopkiem na czele udało się doprowa-
dzić do wykupienia budynku, który teraz będzie służył mieszkańcom 
gminy. Całkowita spłata nastąpi w 2018 roku.

Budynek ten w przyszłej kadencji Gmina Zagnańsk planuje za-
gospodarować pod potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Punktu Informacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy, Punktu Ob-
sługi Interesantów Policji oraz Banku Żywności, co przyczyni się do 
stworzenia w tym miejscu gminnego centrum pomocy i wsparcia dla 
najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców. 

Opr. Andrzej Piskulak

PO TRZECH LATACH KADENCJI WÓJTA I RADY GMINY
ciąg dalszy ze str. 9

Dziecięcy przegląd taneczny

Gmina Zagnańsk i Szkoła Świat Tańca Karoliny Bilskiej ser-
decznie zapraszają na PRZEGLĄD TANECZNY, który odbę-
dzie się 26 stycznia br. (niedziela) w hotelu Willa Magnat przy 
ul. Wróblewskiego 3 w Kielcach. Rozpoczęcie imprezy nastąpi 
o godz. 12.00.

Podczas przeglądu wystąpią dzieci z gmin: Bieliny, Górno, 
Stąporków i Zagnańsk. Prezentować one będą swoje umiejętno-
ści w tańcach latynoamerykańskich, karaibskich i standardowych. 
Wstęp wolny.

Apis 
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Styczeń 2014

Mikołajki w gminie

MECHANIKA POJAZDOWA   SKLEP MOTORYZACYJNY
WULKANIZACJA   CZYSZCZENIE TAPICEREK

 HAMULCE
 ELEKTRYKA

  DARMOWA WYMIANA OLEJU
 ZAWIESZENIA
  WULKANIZACJA NOWE OPONY
W  REWELACYJNYCH CENACH !

       TEST STANU AKUMULATORA

PROMOCJA
5 litrów 9

PROMOCJA
Olej MOBIL

1 litr 18

PROMOCJAPROMOCJA

Firma świadczy usługi w zakresie pełnej mechaniki, elektromechaniki, prania tapicerek, 
dywaników, oraz wulkanizacji.

W naszym sklepie oferujemy części i akcesoria do samochodów osobowych i dostawczych 
wszystkich renomowanych � rm, produktów fabrycznych a także tanich zamienników.

Firmę wyróżnia rzetelność i kompleksowość co w połączeniu z atrakcyjną ceną i indywi-
dualnym podejściem do klienta sprawia iż każdy odjedzie usatysfakcjonowany.

Czynne:
Pn. - pt.  9:00 - 17:00
Sob.   9:00 - 14:00

Zagnańsk, ul. Wrzosowa 9a
(200 m od ul. Turystycznej w kierunku Belna)

tel: 691 400 422

DLA STAŁYCH KLIENTÓW PROMOCJE I RABATY

PROMOCJA

5 litrów5 litrów5 litrów

Wszystko dla Twojego auta

Na początku grudnia odbywały się w placówkach szkolnych 
w Chrustach, Kajetanowie, Samsonowie, Szałasie, Tumlinie, Za-
gnańsku i Stowarzyszeniu „Nasza Szkoła” popularne mikołaj-
ki. Największe i o charakterze gminnym odbyły się w strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie 7 grudnia dla 150 
dzieci z całej gminy, zorganizowane przez wójta Szczepana Sko-
rupskiego i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Gminne spotkanie z Mikołajem w Samsonowie 
W świątecznie przystrojonej sali zebrało się około 150 dzieci wraz 

z rodzicami, organizatorzy i nauczyciele z Zespołu Szkoły Podstawo-
wej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie. Zebranych przywitał 
wójt Szczepan Skorupski, który życzył dzieciom udanej zabawy i za-
dowolenia z otrzymanych od Mikołaja upominków. Posłanka Renata 
Janik życzyła dzieciom zdrowia, szczęścia i dużo radości. Dostojni 
goście rozdawali dzieciom słodycze. Parlamentarzystka była też fun-
datorką nagród w licznych konkursach zorganizowanych dla dzieci.

W pierwszej części spotkania dzieci świetnie się bawiły, aktywnie 
uczestnicząc w specjalnie dla nich przygotowanej zabawie 
tanecznej. Uczniowie ze szkolnego koła Caritas prezento-
wali muzykę, prowadzili korowody i prezentowali taneczne 
figury. Pomagali także tym dzieciom, które miały problemy 
z samodzielnym poruszaniem się. Spotkanie uświetnił wy-
stęp Marcina Wróbla grającego na akordeonie. 

Nauczyciele ze szkoły w Samsonowie w trakcie zabawy 
zorganizowali konkurs plastyczny na najpiękniejszą ozdobę 
choinkową. Wójt Szczepan Skorupski, kierowniczka GOPS 
Elżbieta Korus i dyrektorka szkoły Dorota Chmielewska 
najwyżej ocenione prace nagrodzili upominkami. Gdy na 
dworze szalała zamieć i ściskał mróz rodzice i dzieci w mi-
łej ciepłej scenerii wykonanej przez nauczycieli ze szkoły 
w Samsonowie – w strażnicy OSP pili ciepłą herbatę. 

Mikołajki w Stowarzyszeniu „Nasza Szkoła”
Już po raz drugi z rzędu Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” 

z powodzeniem zorganizowało zabawę mikołajkową, która 
odbyła się 7 grudnia ub.r. Na spotkanie z Mikołajem przybyło 

59 dzieci sołectw Kołomań i Umer, dla których Stowarzyszenie przy-
gotowało bezpłatne paczki z prezentami. Gośćmi w „Naszej Szkole” 
były również dzieci z innych miejscowości, dla których paczki przy-
gotowane były za odpłatnością. Spotkanie rozpoczęło się od obejrzenia 
spektaklu pt. „Złota Rybka” w wykonaniu krakowskiego teatru Art�Re, 
który już po raz kolejny bawił dzieci w murach „Naszej Szkoły”. Lek-
ka forma wspólnej zabawy i współtworzenie spektaklu, uświadomiło 
dzieciom morał o znaczeniu uczciwości i szacunku. – Była to dla naj-
młodszych zabawa z dużą dozą humoru i jednocześnie istotną treścią – 
powiedziała Małgorzata Bekier�Bochenek, prezes Stowarzyszenia Wsi 
Kołomań i Umer „Nasza Szkoła”. Dalsze spotkanie umiliła dzieciom 
zabawa i konkursy z nagrodami. Wyczekiwanym gościem wieczoru był 
Mikołaj, który każdemu dziecku poświęcił chwilę na rozmowę, wspól-
ne zdjęcie i oczywiście wręczył prezent. W obchodach mikołajkowych 
towarzyszył wójt Szczepan Skorupski, który wspólnie z dziećmi i ro-
dzicami obejrzał przedstawienie i aktywnie brał udział we wspólnej 
zabawie. Wszyscy uczestnicy zabawy mikołajkowej opuścili „szkołę” 
zadowoleni z nadzieją na kolejne tak miłe spotkanie. Opr. Apis
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Gminna gala nagród w Tumlinie
Edward Adamiec otrzymał Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2013 

podczas gali nagród zorganizowanej wraz wieczerzą wigilijną dla 
samotnych 21 grudnia ub.r. w Zespole Szkoły Podstawowej Przed-
szkola i Gimnazjum w Tumlinie. Tytuł Strażaka Gminy Zagnańsk 
Roku 2013 przypadł druhowi z Samsonowa Tomaszowi Witeckiemu. 
Stypendia Mocny Fundament dla najzdolniejszych uczniów otrzy-
mały: Agata Sidło, Michał Kondrak, Anna Żak. Ufundowane przez 
Stowarzyszenie „Nowe Możliwości” stypendia pomostowe dla stu-
dentów z gminy otrzymali: Anna 
Sobierajska, Anna Krzyżanowska, 
Michał Armata, Konrad Koza, Ja-
kub Kita i Mateusz Ślęzak. 

Uroczystą galę nagród wraz 
z wieczerzą wigilijną poprzedziła 
uroczysta Msza św. w kościele pw. 
św. Stanisława w Tumlinie. Sprawo-
wana była w intencji mieszkańców 
gminy Zagnańsk. 

Ks. kan. Czesław Biskup w swej 
krótkiej homilii dziękując wójto-
wi Szczepanowi Skorupskiemu za 
udział w Eucharystii, złożył życzenia 
bożenarodzeniowe wszystkim uczest-
nikom wigilii gminnej dla ubogich 
zorganizowanej w tumlińskiej szkole. Na koniec Mszy św. udzielił ze-
branym błogosławieństwa Bożego na okres świąt Bożego Narodzenia. 

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

Dyrektorka Barbara Domagała w swej wypowiedzi wyraziła radość, 
że w sali szkoły tak wielu ludzi z całej gminy zasiadło razem do wieczerzy 
wigilijnej. – Są tacy ludzie, są takie dzieci, które czują się opuszczone. 
Dlatego inicjatywa organizowania takich jak dzisiaj spotkań opłatko-
wych, jest bardzo piękną tradycją. Życzę dzisiaj każdemu udanego spotka-
nia i wyniesionych od nas miłych wrażeń – mówiła dyrektor Domagała.

Z kolei kierowniczka Elżbieta Korus witając gości, zwróciła uwagę 
na to, że wigilia dla samotnych organizowana od wielu lat stała się trady-
cją w gminie. – Życzę podczas tych spotkań życzliwości i otwartości na 
innych ludzi. Życzę państwu, aby ten szczególny wieczór wprowadził was 
w klimat świąt Bożego Narodzenia – podkreśliła.

Wójt Szczepan Skorupski rozpoczął swoje wystąpienie od przywita-
nia zaproszonych licznie gości. Na uroczystość przybyli m.in.: posłanka 
Renata Janik, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego Mieczysław Gębski, kurator oświaty Małgorzata Muzoł, starosta 
kielecki Zdzisław Wrzałka, radni powiatowi – Mirosław Gębski i Karol 
Jacewicz, radni gminy Zagnańsk, prezes Gminnego Zarządu Ochotniczej 
Straży Pożarnej Henryk Milcarz, strażacy z OSP Chrusty – Zagnańsk, 
Samsonów, Zabłocie i Szałas, przedstawiciele Zarządu Gminy – wice-
wójt Robert Kaszuba i sekretarz Urzędu Gminy Mirosława Badzińska, ks. 
proboszcz Czesław Biskup oraz sołtysi z całej gminy. Imprezę prowadził 
zadomowiony już na dobre pod tym względem na imprezach gminnych, 
znany konferansjer – Jarosław Foka Bukowski. Wigilię gminną swym pa-
tronatem objął marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 
dla Edwarda Adamca
Na mocy Uchwały Rady Gminy 

Nr 80/2011 z dnia 7 września 2011 r. 
Kapituła w roku 2013 przyznała Wy-
różnienie Gminy Zagnańsk 2013 dla 
Edwarda Adamca, ekonomisty i sa-
morządowca, który przyczynił się do 
utworzenia nowej gminy Zagnańsk. 
Urodził się 15 czerwca 1946 roku 
w miejscowości Jaworze. Szkołę pod-
stawową ukończył w Chrustach, potem 
Technikum Ekonomiczne w Kielcach, 
a następnie Wyższą Szkołę Ekono-
miczną w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczął w Zakładach Drzewnych 
w Zagnańsku w 1965 roku, a po trzech latach podjął pracę w Zakładzie 
Usług Inwestycyjnych w Kielcach. Od listopada 1972 r. był pełnomocni-
kiem powiatu kieleckiego do spraw tworzenia nowej gminy Zagnańsk.

Był to trudny okres w organizacji nowej struktury administracyjnej. 
Walka o usytuowanie siedziby Gminy doprowadziła do kompromisu 

i siedzibę ulokowano w budynku byłego Nadleśnictwa Zagnańsk koło 
dębu Bartka. Przez pierwsze dwa lata od powstania był jej sekretarzem, 
a od początku 1975 naczelnikiem gminy i funkcję tę pełnił do połowy 
1985 roku. Praca na rzecz własnego środowiska, w którym się wychował, 
dała bardzo dobre efekty. Gmina osiągnęła dobre wyniki, zdobyła wiele 
nagród, a co najważniejsze wybudowana infrastruktura dała podstawy 
do dalszego dynamicznego rozwoju. Za swoją działalność otrzymał wie-
le odznaczeń, m.in.: w 1976 roku za zasługi dla Kielecczyzny, Srebrny 

i Złoty Krzyż Zasługi, a w 1998 r. – 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski. Za pracę społeczną dla do-
bra dzieci w 1983 roku otrzymał Od-
znakę Przyjaciela Dziecka, a w 1985 
roku – odznakę Zasłużony Działacz 
Kultury. 

W 1985 roku z własnej inicja-
tywy przeszedł do pracy w EXBUD 
Kielce, gdzie po dwóch latach dostał 
misję utworzenia Oddziału Budow-
nictwa w Kielcach, którym kierował 
do listopada 2001 roku. Oddział pod 
jego kierownictwem realizował duże 
obiekty handlowe (Makro, Tesco), 
przemysłowe (Coca Cola, Browary 

Kielce, Tychy) i inne, jak banki, biurowce itp. W konkursach Budowa 
Roku zdobył 12 nagród, a w 2000 roku oddział, którym kierował, zdobył 
jako pierwsza firma budowlana Polską Nagrodę Jakości.

Był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach w latach 
1988–1992, a w latach 1998–2002 radnym Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego pierwszej kadencji, gdzie jako przewodniczący Komisji 
Rozwoju współtworzył nową strategię rozwoju nowo powstałego woje-
wództwa.

Od sierpnia 2002 roku tworzył w województwie świętokrzyskim Od-
dział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie wdrażał 
europejski fundusz przedakcesyjny SAPARD, a później Program Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich i dopłaty bezpośrednie. Duża akcja informacyjna 
przyniosła efekty, województwo świętokrzyskie zajęło pierwsze miejsce 
w kraju w wykorzystaniu środków unijnych, a po negocjacjach z mini-
strem rolnictwa i rozwoju wsi otrzymało dodatkowe środki, które także 
zostały wykorzystane w całości. Od sierpnia 2004 do października 2005 
pełnił funkcję zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Warszawie. W plebiscycie na Człowieka Roku organizo-
wanym w 1999 roku zajął II miejsce, a w plebiscycie organizowanym 
przez „Echo Dnia” i Radio Tok FM w 2004 roku, otrzymał tytuł Człowie-
ka Roku. Agencja pod jego kierownictwem otrzymała wiele wyróżnień 
między innymi PRO EUROPA. W styczniu 2004 roku zakończył pracę 
w Agencji i założył własną działalność gospodarczą.

Praca w gminie, pomaganie ludziom inspiruje go nadal do udziela-
nia się społecznie. Jako jedyny uczestniczy we wszystkich spotkaniach 
ekspertów w ramach konsultacji społecznych tworzonej obecnie Strategii 
Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014–2024. Wspólnie z włodarzami 
gminy negocjował warunki przejęcia przez Gminę Zagnańsk nierucho-

mości wraz z budynkiem po zlikwi-
dowanym Posterunku Policji.

Statuetkę wykonaną przez artystę 
rzeźbiarza Grzegorza Łagowskiego, 
mieszkańca naszej gminy wręczyli 
posłanka Renata Janik i wójt Szcze-
pan Skorupski. Laureat w swym 
wystąpieniu serdecznie dziękując za 
zaszczytne wyróżnienie podkreślił, 
że to bardzo dobrze, iż gdy jest już na 
emeryturze, jeszcze są ludzie, którzy 
pamiętają o nim i jego działalności. 

Doroczna nagroda Wyróżnienie 
Gminy Zagnańsk przyznawana jest 
w postaci statuetki dębu Bartka. Przy-
znanie nagrody podkreśla jak ważne 
jest dziś dbanie o wspólne dobro 

miejsca oraz jak cenni są ludzie z nimi związani, którzy dbają o jej po-
zytywny wizerunek. Jak w poprzednich latach tak i w tym roku z terenu 
gminy Zagnańsk wytypowana została osoba zasługująca na szczególną 
uwagę i wyróżnienie. Osoba ta swą postawą wnosi wiele starań w roz-
wój naszej gminy oraz dobro mieszkańców, w pełni zasługuje na miano 
wyróżnienia.



13

Styczeń 2014

Strażakiem Roku Gminy Zagnańsk 2013  
został druh Tomasz Witecki 
Statuetkę i nagrodę finansową w kwocie 1000 zł wręczali: starosta 

kielecki Zdzisław Wrzałka, prezes Henryk Milcarz i wójt Szczepan Sko-
rupski. 

Druh Tomasz Witecki jest od wielu lat jest wyróżniającym się 
członkiem OSP Samsonów. Jego zaangażowanie w działalność społecz-
na przejawia się nie tylko w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Samsonowie, ale również w codziennym życiu społeczności lokalnej. 
Druh Tomasz Witecki był radnym gminy Zagnańsk w latach 2006–2010, 
jest członkiem Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej, czynnie udziela się 
w pracach zarządu Klubu Sportowego „Samson” Samsonów. 

W działalności jednostki OSP wyróżnia go przede wszystkim działal-
ność operacyjna. Będąc funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej 
swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje zarówno w działalności ope-
racyjnej, jak i operacyjno�szkoleniowej oraz służąc wsparciem i pomocą 
wszystkim jednostkom OSP, pełniąc funkcję Komendanta Gminnego 
Ochrony Przeciwpożarowej w Zagnańsku. Pełniąc tę funkcję w struk-
turach Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP wykazuje dużo 
inicjatyw w celu poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie 
naszej gminy. Corocznie m.in. nadzoruje organizację Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, który na szczeblu gminy 
przeprowadzany jest we wszystkich szkołach.

Jego wieloletnie zaangażowanie i doświadczenie 
podczas prowadzonych działań ratowniczo�gaśniczych 
przyczyniło się do uratowania znacznej wartości mie-
nia ludzkiego. 

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Tomasza Wi-
teckiego jednostka OSP Samsonów pozyskała w 1996 
roku nowy samochód ratowniczo�gaśniczy, w roku 
2011 kolejny samochód przekazany do jednostki przez 
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, 
a pozyskane przez ostatnie lata środki finansowe z ze-
wnętrznych źródeł w kwocie ok. 90 000 zł pozwoliły 
m.in. na zakup w roku 2012 ciężkiego zestawu hydrau-
licznego, przeznaczonego do ratownictwa techniczne-
go oraz umożliwiły wykonanie wielu prac remontowo�
modernizacyjnych obiektów OSP.

W swym wystąpieniu laureat dziękując za wyróż-
nienie, podkreślił, że tę nagrodę dedykuje wszystkim 
młodym strażakom w gminie. 

Stypendium Mocny Fundament 
Przyznawane jest dla szczególnie uzdolnionych dzieci oraz młodzie-

ży, mieszkających na terenie gminy Zagnańsk za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie nauki, kultury, sportu oraz działalności społecznej.

W tym roku Komisja Stypendialna składająca się z wójta gminy, rad-
nych Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia 
oraz przedstawiciela Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 
Urzędu przyznała stypendium Mocny Fundament trzem osobom.

Agata Sidło, uczennica Publicznego Gimnazjum w Tumlinie otrzy-
mała je za wybitne osiągnięcia sportowe w dziedzinie bilardu oraz osią-
gnięcia matematyczne. Agata wywalczyła cztery złote medale, dwa 
srebrne, co pozwoliło jej zająć pierwsze miejsce w rankingu wojewódz-
kim 2012. Również na arenie ogólnopolskiej zdobyła dwa złote i dwa 
srebrne medale. Ponadto Agata jest świetną matematyczką, a jej średnia 
nigdy nie była niższa niż 5,0.

Michał Kondrak, uczeń Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Za-
gnańsku otrzymał stypendium za wybitny talent matematyczny. Michał jest 

laureatem X konkursu matematycznego dla gimnazjalistów. Wszelkiego 
rodzaju konkursy matematyczne to dla niego czysta przyjemność. W ogól-
nopolskim konkursie matematycznym „Pingwin” Michał zajął 10. miejsce.

Anna Żak, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, była uczenni-
ca Gimnazjum w Samsonowie oraz podopieczna Młodzieżowego Domu 
Kultury w Kielcach otrzymała stypendium za rozwijanie talentu wokal-
nego. Zajęte przez Anię pierwsze miejsca w sześciu festiwalach o zasię-
gu ogólnopolskim, dwóch drugich miejsc oraz licznych wyróżnień za 

udział w konkursach kolęd, festiwalach, przeglądach 
artystycznych, konkursach wokalnych, festynach ro-
dzinnych oraz festynach z okazji urodzin dębu Bartka, 
Dni Zagnańska czy pożegnaniach lata świadczą o jej 
niepodważalnym talencie wokalnym. Ania brała udział 
w konkursie „Jesteśmy ambasadorami naszej gminy”, 
wygrywając wycieczkę do Brukseli w 2010 roku.

Stypendia wręczali Małgorzata Muzoł, kurator 
oświaty i wójt Szczepan Skorupski. W swym wystą-
pieniu kurator wyraziła radość, że władze gminy dbają 
o uroczyste uhonorowanie wybitnych uczniów. Składa-
jąc życzenia bożonarodzeniowe wszystkim zebranym, 
podkreśliła, by nikomu nie brakło pomocnej dłoni 
w trudnych chwilach oraz osób, którzy mogą ją podać. 

Stypendia pomostowe 
Są programem realizowanym od 2006 roku 

przez Stowarzyszenie „Nowe Możliwości” z siedzi-
bą w Umrze, którego prezesem jest Robert Kaszuba. 
W tym roku otrzymali je: Anna Sobierajska, Anna 

Krzyżanowska, Michał Armata, Konrad Koza, Jakub Kita i Mateusz Śli-
zak. Wręczył jej wicewójt Robert Kaszuba wraz ze starostą kieleckim 
Zdzisławem Wrzałką i prezesem Henrykiem Milcarzem. 

Wicewójt Robert Kaszuba swym wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że 
program stypendiów pomostowych ułatwia zdobywanie wykształcenia, 
formuje postawę nakierowaną na pogłębianie wiedzy wśród młodzieży, 
ale także przyczynia się do wyławiania wśród uczestników talentów. Do 
dziś z pomocy stypendialnej skorzystało 76 osób. Kwota stypendium wy-
płacanego dla każdego ucznia to 5 tysięcy złotych. Łączna kwota wypła-
conych do tej pory stypendiów to 380 tysięcy złotych.

Po ceremonii wręczenia nagród i stypendiów harcerze z gminy Za-
gnańsk podzielili się z przedstawicielami władzy gminnej Betlejemskim 
Światełkiem Pokoju. 

W części artystycznej w klimat świąt Bożego Narodzenia wprowa-
dzili uczniowie tumlińskiej szkoły, przedstawiając spektakl jasełkowy, 

który składał się z dwóch części. Pierwsza nawiązywała do przypowie-
ści z Ewangelii o pannach roztropnych i nieroztropnych oczekujących 
na przyjście Pana. W drugiej zaś uczniowie przedstawili Jezusa i Maryję 
wędrujących przez gwarne Betlejem, narodziny Pana Jezusa oraz przyby-
cie trzech mędrców. Spektakl przygotowały nauczycielki: Iwona Zapała, 
Grażyna Sosnowska i Agata Macek. 

Po występach młodzieży kurator oświaty Małgorzata Muzoł w swym 
wystąpieniu wyraziła uznanie zarówno dla występujących uczniów, jak 
przygotowujących ich nauczycielek. Przy okazji przypomniała i z dumą 
poinformowała wszystkich zebranych o wielkim sukcesie ogólnopol-
skim, jaki odnieśli młodzi aktorzy oraz nauczyciele w I Internetowym 
Przeglądzie Szkolnych Zespołów Teatralnych w Warszawie, w którym 
zwyciężyli. Na zakończenie gali wystąpił Zespół Ludowy Tumlinianie, 
który zaprezentował wiązankę kolęd.

Andrzej Piskulak
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Poświęcenie tablicy budowniczych kaplicy w Janaszowie

Od fascynacji teatrem do spektaklu „Zamknięci”

W Janaszowie odbyła się 24 listopada ub.r. uroczystość odsłonięcia 
i poświęcenia tablicy upamiętniającej budowniczych, którzy w latach 
1974–1975 odbudowali zniszczoną kaplicę św. Maksymiliana Kolbe 
w sołectwie Janaszów. Przewodniczył jej ks. Zbigniew Krzyszkowski, 
proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Samsonowie. Koszty wy-
konania tablicy pokryte zostały z funduszu sołeckiego. 

Uroczystość zaszczycili swoją obecno-
ścią: senator Grzegorz Banaś, wójt Szczepan 
Skorupski, wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego Mieczy-
sław Gębski, wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy w Zagnańsku Aneta Rutowicz, była 
przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa 
oraz mieszkańcy Janaszowa i Jasiowa. 

Organizator uroczystości radny Kamil 
Piasecki w swym wystąpieniu podziękował 
mieszkańcom sołectwa – rodzinom Fok-
sów, Gębskich, Michtów i Błońskich za to, 
że wyraziły zgodę, aby na prywatnym tere-
nie mogła stanąć tablica z obeliskiem ka-
miennym. Wykonawcą był Zakład Kamieniarski Wiesława Piaseckiego. 
Kamień ufundowali państwo Barbara i Grzegorz Rębosz. 

Wstęgę przecięli młodzi ludzie z sołectwa Janaszów Magda Foks 
i Piotr Kuliński. Ks. Zbigniew Krzyszkowski poświęcił tablicę. Wiązan-

kę kwiatów złożyli również młodzi – Kinga Ślefarska i Mateusz Ludwi-
nek. Radny Kamil Piasecki przypomniał krótką historię wydarzeń, które 
towarzyszyły odbudowie kaplicy w latach 1974–1975. 

Po poświęceniu tablicy odprawiona została Msza św., którą cele-
brował ks. Zbigniew Krzyszkowski. W swej homilii podkreślił zna-
czenie bohaterskiego zrywu mieszkańców, którzy w trudnych latach 

70. Zdecydowali się na budowę kaplicy, 
a w konsekwencji tworzenie obecnej pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP w Samso-
nowie. 

Kaplica św. Maksymiliana Kolbe po-
chodzi prawdopodobnie z drugiej połowy 
XVIII w. W 1974 dobudowany został drew-
niany przedsionek i były odprawiane w niej 
Msze św. Przez pierwszy rok celebrował je 
ks. Gałka z parafii Tumlin, a od 1975 ks. 
Stanisław Świerk z Samsonowa. Msze św. 
były odprawiane do 1982 r. kiedy to utwo-
rzono parafię w Samsonowie�Piechotnych. 
W późniejszym okresie sprawowano spora-

dycznie jedną Mszę św., aż do 2003 roku, kiedy to rozebrano drewnianą 
część, gdyż jej stan był bardzo zły.

Remont najstarszej części kaplicy został zakończony 12 września 2005 r. 
Andrzej Piskulak

Spektakl „Zamknięci” Grupy Teatralnej Tumlin zdobył I miejsce 
w kategorii gimnazjów w ogólnopolskim Pierwszym Internetowym 
Przeglądzie Szkolnych Zespołów Teatralnych organizowanym przez 
Telewizję Polską w Warszawie. Uczniowie z Publicznego Gimnazjum 
im. Janusza Korczaka w Tumlinie wygrali rywalizację z Zespołem 
Teatralnym „Zebra” z Gimnazjum nr 43 we Wrocławiu, który wy-
stąpił ze spektaklem „Wyspa Bezludna”. Nagrodę specjalną Kapitu-
ły Honorowej Konkursu za scenariusz do spektaklu otrzymał Rafał 
Skrok – nauczyciel z Tumlina. Taką informację zamieszczoną przez 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Małgorzatę Muzoł możemy 
znaleźć na stronie Kuratorium. Podobną w wielu innych miejscach. 
Jak do tego doszło, że o Grupie Teatralnej Tumlin usłyszała cała Pol-
ska? – spojrzenie nauczyciela języka polskiego i jednego z opieku-
nów Koła Teatralnego.

Gala na Woronicza
8 grudnia przed południem w bu-

dynku TVP na Woronicza pojawili 
wszyscy zaproszeni na Galę Finałową 
Pierwszego Internetowego Przeglądu 
Szkolnych Zespołów Teatralnych 2013. 
Tumlin reprezentowali wójt Szczepan 
Skorupski, kurator Małgorzata Muzoł, 
dyrektor Barbara Domagała, młodzi 
aktorzy: T. Kiniorski, K. Kiniorski, 
K. Reczyński, K. Grosicki, N. Stąpor, 
E. Wesołowska, P. Lesiński, P. Wój-
cicki, J. Rogowski, K. Wójcik, K. Ko-
nieczkowicz i J. Sumara oraz opieku-
nowie koła teatralnego: Iwona Zapała, 
Grażyna Sosnowska, Agata Macek i Rafał Skrok. Gala była transmito-
wana na żywo i stanowiła podsumowanie przeglądu oraz dotychczaso-
wych osiągnięć (pierwszy rok istnienia) wyjątkowego przedsięwzięcia 
edukacyjno�artystycznego Internetowy Teatr TVP dla szkół. Podczas gali 
przewidziano również łączenia na żywo z kibicującymi kolegami, rodzi-
cami, nauczycielami w szkole w Tumlinie.

W budynku TVP pojawiliśmy się przed południem, wszyscy byli 
podekscytowani, eleganckie kreacje, świetne humory... zadowolenie. Kto 
tylko chciał, mógł poczuć się gwiazdą. Pierwszym etapem wizyty było 
zwiedzanie gmachu TVP, studia nagrań, garderoby, rekwizytorni – moż-
na tam spędzić cały dzień. Niesamowitym doświadczeniem był bezpo-
średni kontakt z wieloma osobistościami telewizyjnymi, m.in. Olgierdem 
Łukaszewiczem, Maciejem Musiałem, Małgorzatą Kożuchowską czy 
Pauliną Chylewską. Rozmowy, zbieranie autografów – tego nie da się 
zapomnieć. 

Zamknięci – jak to się zaczęło?
Już na początku roku szkolnego dyrektor Barbara Domagała przeka-

zała opiekunom koła teatralnego informację, że Telewizja Polska ogłosiła 
konkurs na spektakl teatralny w ramach projektu Internetowy Teatr TVP 

dla szkół i zachęcała do wzięcia udziału w tym konkursie. Informację tę 
wcześniej przekazała dyrektorom szkół kurator Małgorzata Muzoł.

Najpierw było szukanie pomysłów, potem my, opiekunowie I. Zapa-
ła, G. Sosnowska i R. Skrok, zebraliśmy pomysły, przesłanie, razem wy-
myśliliśmy fabułę. Następnie wkroczył Rafał Skrok, młody nauczyciel 
i młodzieżowy język. Pozostały próby, czasem późnym wieczorem. Próby, 
które dla młodzieży i dla nas były wielką przygodą. Z szeroko otwartymi 
oczami przyglądałam się, jak Krzysztof Herod, którego dyrektor zaprosiła 
do współpracy, nagrywał nasz spektakl. Pełny profesjonalizm i głębokie 
odczytanie sensu spektaklu już od pierwszych minut pracy z młodzieżą.

Trochę historii
Koło Teatralne w Tumlinie funkcjonuje od wielu lat. Na podstawie 

rozmowy z Iwoną Zapałą odkryjemy trochę historii. Chyba na początku 
to były klasy młodsze, a grupa nazywa-
ła się Poziomki. Pierwszym sukcesem 
była Srebrna Maska w Wojewódz-
kim Przeglądzie Teatralnym w WDK 
w Kielcach w roku 1996 – za przed-
stawienie kukiełkowe „Orzeszki”; 
w 2001 r. – I miejsce w Wojewódzkim 
Przeglądzie Teatralnym za przedstawie-
nie ,,Hulajnoga Grzesia Raroga”; potem 
I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie 
Jasełek w 2007 r. – Nagroda Prezyden-
ta Polski. Od dobrych kilku lat bardzo 
aktywny udział w kole biorą uczniowie 
gimnazjum, ale także uczniowie całe-
go Zespołu Szkół w Tumlinie. Zaczy-
na się od przedszkolaków. Co roku co 

najmniej trzy spektakle, od lat twórcze scenariusze, oryginalna oprawa 
muzyczna, pomysłowa reżyseria, m.in. na Święto Niepodległości, jaseł-
ka, spektakle o Januszu Korczaku. Od lat opiekunami Koła Teatralnego 
są Iwona Zapała, Grażyna Sosnowska, Agata Macek, które współpracują 
z innymi nauczycielami, jak choćby w tym roku z Rafałem Skrokiem czy 
Alicją Huk, która zwykle odpowiada za stroje.

Dlaczego zamknięci?
Zanim powstał scenariusz wiedzieliśmy, że chcemy powiedzieć 

o młodych ludziach coś nowego, może odkryć jakąś tajemnicę, zwrócić 
uwagę na jakieś problemy, zmusić do myślenia zarówno młodych, jaki 
dorosłych widzów. Czy się nam udało? Ten spektakl to wołanie o praw-
dę, o relacje, o wartości. To wołanie nauczycieli i młodzieży z Tumlina. 
I apel tak się spodobał, że mogliśmy wypowiadać się w Telewizji Polskiej 
w Warszawie, w TVP Kielce, w Radiu Kielce, w „Echu Dnia”. I wygra-
liśmy! Ogromnie dziękujemy głosującym internautom, wójtowi, kurator 
oświaty, dyrektor, Krzysztofowi Herodowi, rodzicom, bo bez nich nie 
zrealizowalibyśmy tego projektu. Jednak przede wszystkim Wam, moi 
Drodzy Uczniowie, chcielibyśmy wszyscy podziękować najbardziej. 

 Grażyna Sosnowska
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Rozstrzygnięto konkursy ekologiczne

Opłatkowe spotkania w gminie 

Wójt Szczepan Skorupski 18 grudnia 2013 roku w Urzędzie 
Gminy w Zagnańsku dokonał uroczystego wręczenia nagród z roz-
strzygniętych 22 października dwóch konkursów ekologicznych. 
Przeprowadzone one były w ramach „Programu edukacji ekolo-
gicznej – segregacja surowców wtórnych i zagospodarowanie od-
padów przez szkoły z terenu gminy Za-
gnańsk”.

W konkursie plastycznym pn. „Eko 
ART” w kategorii klas I–III pierwsze miej-
sce zajęła Maria Gębska z SP w Szałasie (kl. 
II), która otrzymała rower, drugie – Woj-
ciech Foksa z SP w Samsonowie (kl. II), 
który otrzymał rolki, trzecie – Wiktoria Ka-
puścińska z SP nr 1 w Zagnańsku (kl. III), 
dla której nagrodą była deskorolka.

W kategorii klas IV–VI zwyciężyła 
Nikola Salwa z SP w Samsonowie (kl. VI) 
– otrzymała tablet, na drugim miejscu była 
Dominika Jędrzejczyk z SP nr 2 w Zagnań-
sku (kl. VI) – otrzymała odtwarzacz DVD, 
na trzecim – Wiktoria Bąk z SP nr 2 w Za-
gnańsku (kl. IV), która wygrała deskorolkę.

W kategorii gimnazjów pierwsze 
miejsce wywalczyła Dominika Jeruzalska 
z Gimnazjum nr 2 w Zagnańsku (kl. III) – 
otrzymała tablet, drugie – Mikołaj Zamaryka z Gimnazjum w Samso-
nowie (kl. III) – otrzymał aparat fotograficzny, a trzecie Diana Kondera 
z Gimnazjum w Kajetanowie (kl. II), która zdobyła odtwarzacz MP3.

W drugim konkursie szkoły rywalizowały na najlepszą organizację 
zbiórki i segregację surowców wtórnych. W Zespole Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Kajetanowie wygrali: Jakub Mróz z SP i Do-

minik Wiech z gimnazjum, w Szkoły Podstawowej nr 1 w Chrustach 
– Natalia Kulińska, w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola 
i Gimnazjum w Zagnańsku – Kacper Kiniorski z SP i Brigida Reczyń-
ska z gimnazjum, w Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gim-
nazjum w Samsonowie – Zofia Salwa z SP i Daniel Haba z gimnazjum, 

w Zespole Szkoły Podstawowej, Przed-
szkola i Gimnazjum w Tumlinie – Daria 
Kołodziej z SP i Grzegorz Kuncio z gimna-
zjum, w Niepublicznej Szkole Podstawowej 
w Szałasie – Jakub Fudalewski. 

Do szkół przekazane zostały nagrody 
w postaci: pamięci USB, zegarków z bu-
dzikiem, kalkulatorów, książek, piórników, 
zestawów do tenisa stołowego. Nagrody te 
zostaną rozlosowane wśród uczniów, którzy 
zebrali i oddali co najmniej 10 kg surowca 
wtórnego.

Ponadto każda ze zgłoszonych placó-
wek oświatowych otrzymała wyróżnienie 
w postaci urządzenia wielofunkcyjnego.

Gmina Zagnańsk w związku z realizacją 
zadania pn. „Program edukacji ekologicznej 
– segregacja surowców wtórnych i zagospo-
darowanie odpadów przez szkoły z terenu 
gminy Zagnańsk” poniosła koszty w wyso-

kości 13 253,71 zł. W tym pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wy-
sokości 8557,92 zł, stanowiące 64,57 proc. kosztów kwalifikowanych 
zadania w związku zakupem nagród do konkursów przeprowadzonych 
w ramach przedmiotowego programu.

Apis 

Tradycją jest, że w okresie przedświątecznym instytucje oraz 
stowarzyszenia organizują spotkania opłatkowe, podczas których 
uczestnicy składają sobie życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne 
oraz łamią się opłatkami. Podczas takich spotkań dokonywane są 
także podsumowania oraz przedstawiane plany. W naszej gminie ta-
kich spotkań odbyło się kilkanaście. A oto niektóre z nich.

W Urzędzie Gminy
Spotkania opłatkowe pracow-

ników Urzędu Gminy odbyło się 
w sali konferencyjnej. Wójt Szcze-
pan Skorupski podkreślając powagę 
świąt Bożego Narodzenia, złożył 
życzenia świąteczne i noworoczne 
wszystkim pracownikom Urzędu 
Gminy. Życzył zdrowia, pomyślno-
ści, ale także wytrwałości w pracy na 
rzecz mieszkańców gminy. W świą-
tecznej atmosferze poinformował, 
że tradycyjnie od dnia wigilijnego 
zorganizowanego w Urzędzie Gmi-
ny każdy pracownik ma „czystą kar-
tę”. Podczas łamania się opłatkiem 
i składania życzeń świątecznych wójt Szczepan Skorupski wręczył każ-
demu pracownikowi płytę z kolędami pt. „Północ już była” w wykonaniu 
dziecięcego zespołu Józefowe Kwiatki z parafii św. Józefa Robotnika 
z Kielc, której był jednym ze sponsorów. Na zakończenie spotkanie wi-
gilijnego urzędników odwiedzili harcerze z gminy Zagnańsk i przekazali 
Betlejemskie Światełko Pokoju.

Wśród pracowników oświaty
Pracownicy oświaty gminnej zrzeszeni w największej w gminie orga-

nizacji związkowej, jaką jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, spotkali 
się na dorocznym opłatku wigilijnym w sali gimnastycznej Zespołu Szkoły 
Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku. 

Prezes Stefan Grudzień wraz wójtem Szczepanem Skorupskim zło-
żył nauczycielom i ich rodzinom życzenia świąteczne. Błogosławień-
stwa Bożego udzielił ks. Ryszard Niemiec, proboszcz parafii św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Zagnańsku. Uczestnicy wysłuchali kolęd w wyko-
naniu m.in.: chóru gminnego Con Passione pod batutą Michała Kopcia, 
utworów muzycznych artysty gitarzysty Piotra Resteckiego. 

U chórzystów 
Spotkanie wigilijne chórzystów chóru gminnego Con Passione od-

było się w gospodarstwie agroturystycznym na Jaworzu. Swoją obecno-
ścią zaszczycili je m.in. wójt Szczepan Skorupski i prezes Wodociągów 
Kieleckich Henryk Milcarz. Przy zastawionym potrawami wigilijnymi 
stole główni sponsorzy chóru – wójt Szczepan Skorupski i prezes Hen-

ryk Milcarz – złożyli chórzystom 
życzenia świąteczne i noworoczne 
oraz zadeklarowali dalsze wspiera-
nie i pomoc finansową. Przed rozpo-
częciem uroczystej kolacji i wspól-
nego śpiewania kolęd wszyscy poła-
mali się ze sobą opłatkiem i złożyli 
wzajemnie życzenia świąteczne. 

W Towarzystwie  
Ziemi Samsonowskiej
W remizie OSP w Samsonowie 

odbyło się 15 grudnia spotkanie 
opłatkowe członków i przyjaciół To-
warzystwa Ziemi Samsonowskiej. 
Udział wzięli w nim przedstawiciele 
władz gminy z wójtem Szczepanem 

Skorupskim oraz liczni zaproszeni goście, reprezentujący m.in.: Ochot-
niczą Straż Pożarną i Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z Kielc. 
W swym świątecznym wystąpieniu ks. kan. Zbigniew Krzyszkowski, 
proboszcz samsonowskiej parafii, życzył zebranym z okazji zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia radości, życzliwości, miłości, przebacze-
nia. Życzenia z okazji świąt złożył również wójt Szczepan Skorupski, 
życząc zebranym miłości, wiary i nadziei. Podczas uroczystej kolacji 
uczestnicy wysłuchali też recitalu muzyczno�wokalnego artysty muzyka 
Marka Buckiego oraz kolęd Zespołu Ludowego Tumlinianie. 

U Tumlinian i Kobiet z Klasą 
Spotkanie opłatkowe Zespołu Ludowego Tumliniannie i Stowarzy-

szenia Kobiet z Klasą odbyło się w tumlińskiej szkole. Przy stole zasta-
wionym potrawami wigilijnymi, które przygotowały panie z obu grup, 
życzenia świąteczne i noworoczne złożył wójt Szczepan Skorupski. Po 
tak uroczystej chwili odbyło się wspólne kolędowanie. Spotkanie za-
kończyło się odśpiewaniem „ Sto lat” dla Marianny Kłosowskiej, która 
obchodziła imieniny. Apis 



Galeria szopek bożonarodzeniowych
w obiektywie

Katarzyny Dobrowolskiej, Ewy Olesińskiej, Ewy Kity, Justyny Wzorek i Andrzeja Piskulaka

Święta Bożego Narodzenia mają w świątyniach Kościo-
ła katolickiego szczególny charakter. Wielką wagę przy-
wiązuje się do szopek, które są nieodłącznym elementem 
grudniowego i styczniowego krajobrazu. Każdego roku 
szopki są w większości wykonane według innego pomysłu. 

Prezentujemy szopki wykonane przez wiernych pod 
okiem księży, w znajdujących się w naszej gminie parafiach: 
św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu, św. Józefa Oblubień-
ca NMP w Zagnańsku, Matki Bożej Częstochowskiej w Wi-
śniówce, św. Stanisława Biskupa w Tumlinie, Wniebowzię-
cia NMP w Samsonowie i Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Szałasie (diecezja radomska).

Autorkami większości fotografii są współpracujące z re-
dakcją, m.in.: Katarzyna Dobrowolska – nauczycielka w Ka-
jetanowie i dziennikarka tygodnika „Niedziela Kielecka”, 
Ewa Olesińska – szefowa Towarzystwa Aktywnych Kobiet 
i Justyna Wzorek – zatrudniona w Urzędzie Gminy. Apis
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Na placu kościelnym parafii św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Zagnańsku 

Kościół Wniebowzięcia NMP  
w Samsonowie

Kościół św. Stanisława Biskupa  
w Tumlinie

Kościół Podwyższenia  
Krzyża Świętego w Szałasie

Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP  
w Zagnańsku

Kościół św. Rozalii i św. Marcina  
w Zachełmiu

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej


