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Uroczyście odebrano 21 grudnia br. trzy 
zmodernizowane odcinki dróg w Szałasie, 
Samsonowie – Ciągłych i Kaniowie. Najwięk-
szym w tym roku przedsięwzięciem była kosz-
tująca 5 mln 305 tys. zł droga łącząca powiat 
kielecki z powiatem skarżyskim.

W uroczystym otwarciu przebudowanych 
dróg uczestniczyli m.in.: starosta kielecki 
Michał Godowski, członek Zarządu Powiatu 
w Kielcach Józef Szczepańczyk, wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Kieleckiego Robert Ka-
szuba, radny powiatowy Mirosław Gębski, 
wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski, 
starosta skarżyski Jerzy Żmijewski, wójt gmi-
ny Bliżyn Mariusz Walachnia, radni Gminy 
Zagnańsk – Aneta Rutowicz, Kazimierz Toma-
siak i Paweł Molik oraz Zbigniew Wróbel, dy-
rektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.

Starosta kielecki Michał Godowski pod-
kreślił, że droga łącząca dwa powiaty to jed-
na z ważniejszych inwestycji regionu, która 
powstała dzięki wzorowej współpracy trzech 
samorządów: powiatu kieleckiego, gminy Za-
gnańsk i powiatu skarżyskiego.

Zdaniem Józefa Szczepańczyka, członka 
Zarządu Powiatu w Kielcach, była to bardzo 
oczekiwana inwestycja. Podczas uroczystości 
wójt Szczepan Skorupski wyraził wdzięczność 
za inwestycję i podziękował za bardzo do-
brą współpracę z zarządem powiatu.

– Dziękuję, że powiat pamiętał o naszych 
potrzebach i deklaruję gotowość do współpra-
cy na przyszłość. Nie ukrywam, że inwestycja 
ta bardzo poprawi bezpieczeństwo w naszej 
gminie – powiedział Szczepan Skorupski.

Starosta skarżyski, Jerzy Żmijewski przy-
znał, że choć udział finansowy samorządu 
skarżyskiego jest niewielki, to skutek wspól-
nej inwestycji jest imponujący. – Cieszymy 
się, że starosta Michał Godowski i członek 
Zarządu Powiatu Józef Szczepańczyk zapro-
ponowali nam wspólną inwestycję, bo dzięki 
naszej współpracy zyskali mieszkańcy dwóch 
powiatów – powiedział starosta skarżyski.

Dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawo-
wej w Szałasie zaprezentowały przybyłym 
gościom przedstawienie jasełkowe. W rui-
nach Huty Józef w Samsonowie dzieci z miej-
scowej placówki oświatowej otrzymały od sa-
morządowców w ramach akcji „Bezpieczne 
drogi do szkoły” – smycze z odblaskami.

Apis 

Radni uchwalili 30 grudnia 2015 r. podczas 
ostatniej w tym roku sesji Rady Gminy budżet 
z nadwyżką dla Gminy Zagnańsk na 2016 r. 
Dochody wyniosą 39. 122.770,00 zł,, zaś wy-
datki stanowić będą 35.968.399,00 zł. Nad-
wyżka budżetu w wysokości 3.154.371, 00 zł 
przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów 
i pożyczek.

O uchwalonym budżecie z uznaniem wyra-
ził się, będący zaproszonym gościem na sesję, 
przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jan 
Cedro. – Gratuluję radnym uchwalonego bu-
dżetu, który z uwagi na nadwyżkę jest, moim 
zdaniem, bardzo ambitny – podkreślił szef rad-
nych powiatu kieleckiego. Podobnego zdania byli 
także radni powiatowi: Marian Zarzycki i Ro-
bert Kaszuba, którzy podkreślali, że niezależnie 
od różnic politycznych potrafili się zjednoczyć 
w swych działaniach dla dobra mieszkańców 
gmin Powiatu Kieleckiego.

Dochody budżetu składają się z dochodów 
bieżących w kwocie 36. 032.792,00 zł i docho-
dów majątkowych w kwocie 3.089.978,00 zł. 
Natomiast wydatki budżetu gminy składają się 
z wydatków bieżących w kwocie 32.169.041,00 
zł i wydatków majątkowych – 3.799.358,00 zł.

W budżecie utworzone zostały rezerwy: 
ogólna – w wysokości 80.000,00 zł i celowa 
z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe 
– w wysokości 70.000,00 zł i na inicjatywy lo-
kalne – 200.000,00 zł.

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

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytu-
cji kultury wyniosą 400 000,00 zł, dla jednostek 
spoza sektora finansów publicznych na łączną 
kwotę 496 750,00 zł oraz dotacje celowe na łącz-
ną kwotę 762 218,00 zł.

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

Limity zobowiązań zaciąganych w celu sfi-
nansowania przejściowego deficytu budżetu, 
z tytułu kredytów ustalono na łączną 
kwotę 3 000 000,00 zł. Wydatki w ra-
mach funduszu sołeckiego w wysoko-
ści 334 721,00  zł przeznaczone zostaną 
na zadania własne.

Przed oddaniem pod głosowanie 
uchwały budżetowej Skarbnik Gminy 
odczytał pozytywną opinię Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
w sprawie projektu budżetu Gminy 
Zagnańsk na 2016 rok.

Po uchwaleniu budżetu wójt Szczepan Sko-
rupski w swym wystąpieniu podziękował pra-
cownikom Urzędu Gminy za ich ciężką pracę 
oraz za wsparcie, jakiego okazali mu radni 
i sołtysi.

Gospodarz gminy, zwracając się do prze-
wodniczącego Jana Cedro, podziękował rad-
nym powiatowym za to, że udało się zrealizo-
wać w gminie duże i ważne inwestycje drogowe, 
w tym największą – drogę powiatową Samsonów 
– Szałas. W tej sprawie do podziękowań rad-
nym powiatowym dołączył się także wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Kazimierz Tomasiak. 
W imieniu mieszkańców Szałasu i Samsonowa 
wyraził również uznanie i podziękowanie, także 
radnym minionej kadencji, którym przewod-
niczył Wojciech Chłopek, obecnym z Arturem 
Kudzią na czele oraz wójtowi Szczepanowi Sko-
rupskiemu.

Apis

Uroczyście otwarto zmodernizowane drogi powiatowe

Radni uchwalili budżet z nadwyżką dla Gminy Zagnańsk na 2016 r.
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Pożyteczne inwestycje przeprowadzone w gminie Zagnańsk w 2015 r.
W ubiegłym roku w gminie Zagnańsk zre-

alizowanych zostało kilkanaście inwestycji 
na łączną kwotę ponad 11 mln 80 tys. zł. Ge-
neralnie są one bardzo pożyteczne dla miesz-
kańców. Wśród nich do największych zaliczyć 
można m.in.: zmodernizowane oczyszczalnie 
ścieków w Barczy i Bartkowie, przy jednoczes-
nym kanalizowaniu gminy przez Wodociągi 
Kieleckie, przebudowane drogi powiatowe 
w Szałasie, Samsonowie, Jasiowie i Kaniowie 
oraz gminne w Borowej Górze i Zagnańsku, 
wybudowanie nowej siedziby Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Samsonowie. Zdaniem 
samorządowców zrealizowane zadania są 
„skokiem cywilizacyjnym” na trwałe zmie-
niającym korzystnie gminę Zagnańsk.

Skanalizowano gminę i zmodernizo-
wano oczyszczalnie ścieków w Barczy

W ubiegłym roku w gminie zostały zmo-
dernizowane dwie oczyszczalnie: w Barczy 
i Bartkowie. Odbywało się to wraz z trwającą 
budową infrastruktury kanalizacyjnej. Pod 
względem kanalizacyjnym miniony rok zmienił 
na korzyść trwale naszą gminę. Dokonany zo-
stał w niej „skok cywilizacyjny”, który zdaniem 
wójta Szczepana Skorupskiego daje możliwość 
zabudowy nowych terenów inwestycyjnych. 
Natomiast modernizacja odbiorników ścieków 
umożliwia pozyskanie środków zewnętrznych 
na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej 
na terenie gminy. W toku realizacji są obecnie 
podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej 
z planowanym terminem zakończenia do po-
łowy 2016 r.

Zdaniem prezesa Henryka Milcarza, skala 
inwestycji Wodociągów Kieleckich była napraw-
dę imponująca. Przed rozpoczęciem unijnego 
projektu dwie trzecie mieszkańców gminy nie 
mogło korzystać z kanalizacji. Po zakończeniu 
projektu, już w tym roku, proporcje się odwró-
ciły. – O tym, że to wygoda, nie muszę nikogo 
przekonywać, kto męczy się od lat z szambem. 
Ale to nie wszystko – kanalizacja służy ochro-
nie środowiska. A wszędzie tam, gdzie dotrze, 
od razu wzrasta atrakcyjność inwestycyjna 
działek i wartość nieruchomości. Wiadomo, 
jaka jest różnica w cenie między działką w pełni 
uzbrojoną a taką bez dostępu do mediów – mó-
wił w ubiegłym roku prezes Henryk Milcarz.

Ukończona została budowa kanaliza-
cji w gminie w ramach unijnego projektu 
Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych 
Aglomeracji Kieleckiej. W ramach pierwsze-
go kontraktu w miejscowościach Kołomań, 
Umer i Tumlin-Dąbrówka, Tumlin-Osowa, 
Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze, zakończono 
roboty sieciowe. W ramach drugiego kon-
traktu skanalizowano: Chrusty Duże i Małe, 
Ścięgna, Jaworze, Siodła, Samsonów – Ciągłe, 
Samsonów – Komorniki, Samsonów – Dud-
ków. W Belnie położone zostało 6 km kana-
łu. W ramach unijnego projektu w gminie 
Zagnańsk powstało 59 km kanalizacji i 14 
pompowni. Skanalizowanie (liczba miesz-
kańców korzystających z kanalizacji) gminy 
Zagnańsk wzrosło z 33 do 72,1 proc.

– Wodociągi Kieleckie wywiązały się 
ze swojej części tej wielkiej inwestycji, ale 
duża część odpowiedzialności spoczywa te-
raz na mieszkańcach. To oni muszą dopełnić 
formalności i pokryć część kosztów wykonania 
przyłączy. Aby zachęcić mieszkańców do ak-
tywności, Wodociągi Kieleckie prowadzą akcję 
„Obudź się! Czas się włączyć”. Nie chodzi o to, 
aby nowe rury bezczynnie leżały pod ziemią, 
ale aby płynęły nim ścieki do oczyszczalni – 
apeluje wójt Szczepan Skorupski.

Uroczyście oddano do użytku 18 czerw-
ca zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków 
w Barczy. Wykonawcą robót było Przedsię-
biorstwo Energotechnika-Energorozruch 
z Gliwic. Zadanie dofinansowane było ze środ-
ków unijnych w wysokości 75 proc. poniesio-
nych kosztów kwalifikowanych. Wybudowana 
oczyszczalnia jest obiektem nowoczesnym 
z nowymi rozwiązaniami technologicznymi. 
Została wyposażona w nowe urządzenia oraz 
uruchomiony drugi ciąg technologiczny. Wy-
konana została nowa instalacja odwadniania 
osadu wyposażona w nowoczesną prasę osadu, 
zakupiono i zamontowano nowe dmuchawy 
w ciągu napowietrzania.

Zdaniem wójta Szczepana Skorupskie-
go, zmodernizowanie oczyszczalni ścieków 
zwiększyło dwukrotnie przepustowość oczysz-
czalni oraz stworzyło możliwość przyłączenia 
do sieci sanitarnej wielu nowych budynków 
mieszkalnych odprowadzających ścieki. Do-
tychczas funkcjonował bowiem jeden ciąg 
technologiczny, który ze względu na dużą ilość 
ścieków okazał się niewystarczający.

– Ta inwestycja wpisuje się w harmono-
gram pracy i planów inwestycyjnych gminy 
Zagnańsk, by zarówno mieszkańcom żyło się 
lepiej, jak i turystom, którzy odwiedzają naszą 
gminę; żeby odczuli ten ekologiczny charakter 
gminy – mówi wójt Szczepan Skorupski.

Zdaniem prezesa Zarządu Wodociągów 
Kieleckich Henryka Milcarza, w związku 
z tym, że w gminie realizowany był projekt – 
Kompleksowa Ochrona Wód Podziemnych 
Aglomeracji Kieleckiej, i w jego ramach wy-
budowano 59 kilometrów sieci kanalizacyj-

nych – zaszła pilna potrzeba i konieczność 
rozbudowania oczyszczalni ścieków, aby te 
ilości ścieków, które będą odbierane od użyt-
kowników, mogły być oczyszczone.

– Przez modernizację poprawi się jakość 
środowiska. Gmina Zagnańsk od dawna ucho-
dzi za gminę ekologiczną i bardzo ważne jest, 
żeby wszystkie ścieki bytowe, jakie są na te-
renie gminy wytwarzane, były odprowadzane 
do kanalizacji, a następnie skutecznie i pro-
fesjonalnie oczyszczane, by zwracać nadmiar 
oczyszczonej, czystej wody, która często jest 
lepszej jakości niż woda płynąca w rzekach – 
podkreślił prezes Henryk Milcarz.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 
1 024 528, 62 zł brutto, z czego dofinansowa-
nie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
obejmowało 624 712, 00 zł netto kosztów 
kwalifikowanych zadania.

Rozbudowana oczyszczalnia w Bartkowie

Zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków 
w Bartkowie oddano uroczyście do użytku 
24 września z udziałem kierownictwa Wodo-
ciągów Kieleckich oraz przedstawicieli władz 
gmin: Masłów, Sitkówka– Nowiny, Zagnańsk. 
Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego, zmo-
dernizowana oczyszczalnia w Barczy oraz ot-
warta odnowiona oczyszczalnia w Bartkowie 
wpisują się w system, który dba o środowisko 
naturalne w gminie Zagnańsk. – Czysta woda, 
powietrze i gleba, to skarb i życie na wysokim 
poziomie – podkreślił wójt Szczepan Skorup-
ski. Zlokalizowana w Bartkowie oczyszczal-
nia ścieków pracuje nieprzerwanie od 1984 r. 
Przez spółkę Wodociągi Kieleckie jest eks-
ploatowana od 1997 r. Rozpoczęta we wrześ-
niu 2013 r. i zakończona 18 miesięcy później 
ostatnia inwestycja w Bartkowie sprawiła, że 
w tej chwili oczyszczalnia może przyjąć dwa 
razy więcej ścieków niż dotychczas i oczyścić 
je zgodnie z polskimi i europejskimi normami. 
Przy realizacji rozbudowy na obszarze 2 hek-
tarów wykorzystano przeszło 1 600 m3 betonu 
i ponad 150 ton stali zbrojeniowej i konstruk-
cyjnej. To wszystko można było podziwiać 
w Bartkowie na oczyszczalni podczas jej zwie-
dzania. Część obiektów technologicznych jest 
nowa. Najlepszy przykład to serce oczyszczal-
ni, czyli wybudowane od podstaw trzy wielkie 
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reaktory biologiczne z wydzielonymi strefami 
do usuwania związków azotu i fosforu oraz 
strefą separacji, które pomieszczą 1463 m3 
ścieków każdy.

Modernizacja oczyszczalni polegała 
na przebudowie istniejących obiektów, czasem 
ze zmianą ich dotychczasowego przeznacze-
nia i funkcji. W wyniku inwestycji uzyskano 
znaczną redukcję zanieczyszczeń w ściekach 
odpływających. Ścieki oczyszczone posiadają 
parametry dużo niższe niż wymagane prze-
pisami krajowymi i unijnymi. Rozbudowa 
i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Bart-
kowie o wartości 13 mln 218 327 zł. została 
przeprowadzona w ramach Projektu „Rozwój 
gospodarki ściekowej w gminie Kielce i gminie 
Zagnańsk” z udziałem Funduszu Spójności.

Umowę na rozbudowę i modernizację 
oczyszczalni w Bartkowie podpisano we wrześ-
niu 2013 r. Wykonawcą była firma INSTAL 
Warszawa S.A. Zmodernizowana i rozbudo-
wywana oczyszczalnia ścieków w Bartkowie 
osiągnęła wyniki zgodne z polskimi normami 
ochrony środowiska. To niewątpliwy sukces 
tej inwestycji prowadzonej przez Wodociągi 
Kieleckie. Przepustowość oczyszczalni wzrosła 
z 1000 do 1700 metrów sześciennych na dobę.

Powiatowe inwestycje drogowe 
w Samsonowie i Szałasie

Na terenie gminy Zagnańsk w ubiegłym 
roku zrealizowanych zostało kilka długo ocze-
kiwanych, ważnych i kosztownych inwestycji 
drogowych. Z udziałem, m.in. starosty kiele-
ckiego Michała Godowskiego i wójta Szcze-
pana Skorupskiego, uroczyście odebrano 21 
grudnia trzy zmodernizowane odcinki dróg w: 
Szałasie, Samsonowie – Ciągłych i Kaniowie. 
Największym przedsięwzięciem była kosztują-
ca 5 mln 305 tys. zł droga łącząca powiat kie-
lecki z powiatem skarżyskim. Na odbiór czeka 
zmodernizowana droga i most w Jasiowie.

Najważniejszą zrealizowaną inwestycją była 
modernizacja drogi powiatowej na odcinku 
Samsonów – Szałas – Odrowąż, która jest 
bardzo ważna, gdyż łączy dwa powiaty oraz 
stanowi jedną z głównych arterii komunika-
cyjnych na naszym terenie. Było to największe 
przedsięwzięcie drogowe powiatu kieleckiego 
w 2015 roku.

– Po wielu staraniach udało się wreszcie 
zrealizować to długo oczekiwane przedsię-

wzięcie. Stan tej drogi od lat budził wiele 
emocji i słuszne były głosy naszych miesz-
kańców o zagrożeniach dla jej użytkowników. 
Przebudowa drogi przede wszystkim przyczy-
ni się do poprawy bezpieczeństwa zarówno 
kierowców i pieszych, ale także przyczyni się 
do rozwoju terenów przyległych. Nie byłoby 
to możliwe bez dobrej współpracy Gminy Za-
gnańsk z Powiatem Kieleckim – skomentował 
starosta Michał Godowski.

Zadanie to obejmowało swym zakresem 
przebudowę drogi na odcinku 7,5 km, powsta-
ły chodniki, zatoki autobusowe, bezpieczne 
przejścia dla pieszych, zmodernizowane zosta-
ło oświetlenie uliczne. Inwestycja kosztowała 
5 305 000,00 zł., z czego wkład Gminy wyniósł 
1 239 761,00 zł. Pozostałe środki pochodziły 
z budżetu Powiatu Kieleckiego oraz 50 proc. 
pochodziło z dofinansowania Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap 
II Bezpieczeństwo – Dostępność i Rozwój, 
tzw. schetynówek.

Zmodernizowano drogę powiatową 
do cmentarza w Samsonowie

Także pod koniec grudnia do dyspozycji 
mieszkańców i kierowców została oddana 
droga powiatowa 0301 T Samsonów – Ciągłe 
– Piechotne, biegnąca do cmentarza. Koszt 
ponad 850 metrowego odcinka drogi wyniósł 
114 tys. zł. Inwestycja współfinansowana była 
przez Gminę Zagnańsk w kwocie 57 239 zł 
i Powiat Kielecki. Zadanie drogowe wykonane 
było w ramach projektu „Przebudowa drogi 
powiatowej Samsonów – Ciągle – Samsonów – 
Piechotne”. Położne zostały dwie warstwy asfal-
tu i wykonane zostały pobocza. Modernizacja 
drogi spowodowana była tym, że w poprzed-
nich latach poprawiony był w Samsonowie – 
Piechotne most i odcinek drogi powiatowej 
do cmentarza. Starosta przychylił się do proś-
by wójta gminy Zagnańsk, by uporządkować 
cały dojazd do miejsca pochówku zmarłych. 
Zdaniem Roberta Kaszuby – wiceprzewod-
niczącego Rady Powiatu Kieleckiego dobra 
współpraca pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego zaowocowała realizacją tych 
ważnych drogowych inwestycji, mających 
na celu kompleksowe rozwiązanie problemów 
komunikacyjnych na terenie gminy. 

– Trudno mówić o zasługach poszczegól-
nych osób, gdyż moim zdaniem sukces jest 

wynikiem współdziałania wielu podmiotów. 
Bez zrozumienia istoty współdziałania, dialo-
gu i partnerstwa nie byłaby możliwa skuteczna 
współpraca – uważa radny powiatowy Robert 
Kaszuba.

Wyremontowano most w Jasiowie

Kolejna poważna inwestycja z udzia-
łem Powiatu Kieleckiego, to remont mostu 
w Jasiowie. Warto w tym miejscu zwrócić 
uwagę, że ta inwestycja wpisuje się w szersze 
zamierzenie gminy oraz powiatu – moder-
nizacji infrastruktury drogowo – mostowej 
na terenie gminy. Przykładem tego jest to, 
że w ubiegłych latach zmodernizowane zo-
stały już mosty w Samsonowie -Piechotnych 
i Kaniowie. Ważne, iż w ramach tego zadania 
oprócz remontu samego obiektu mostowego 
została także dobudowana kładka dla pie-
szych oraz ciąg pieszy przez całą miejsco-
wość. Wartość tej inwestycji to 1 114 820,00 
zł. Dotacja z Ministerstwa Finansów wynio-
sła 651 000,00zł. Natomiast wkład Gminy 
Zagnańsk dotyczący wykonania projektów 
wyniósł 75 350,00 zł.

Wykonanie kapitalnego remontu mo-
stu, budowy chodnika i kładki dla pieszych 
w istotny sposób zwiększy na długie lata 
bezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym, 
a także podniesie estetykę sołectwa. Pod-
kreślić należy, że po realizacji tego rodzaju 
inwestycji niezbędnych ze względu na bez-
pieczeństwo, Gmina Zagnańsk będzie mogła 
ubiegać się o kolejne zadania mające na celu 
poprawę komfortu życia mieszkańców.

Rozbudowana droga w Kaniowie

Bardzo ważną inwestycją drogową ode-
braną pod koniec grudnia przez przedstawi-
cieli Gminy Zagnańsk i Powiatu Kieleckiego 
był odcinek drogi gminnej – ul. Dębowej 
z przebudowanym skrzyżowaniem na dro-
dze powiatowej w Kaniowie. W jej ramach 
przebudowano nawierzchnię i wybudowano 
chodnik. Koszt całkowity zadania wyniósł 
768 789,00 zł. Inwestycja ta powstała tak-
że dzięki dofinansowaniu z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
w wysokości 341 014,00 zł., co stanowi 50 
procent wydatków kwalifikowanych. Kwo-
ta dotacji na drogę powiatową wyniosła 



Gazeta Zagnańska

– 5 –

inwestycje w 2015 r.

159 605,00 zł., a na drogę gminną ponad 
181 tys. zł. Był to drugi etap przebudowy 
drogi na ul. Dębowej. W ramach przedsię-
wzięcia przebudowano infrastrukturę, wy-
konano odwodnienia, chodnik, oświetlenie 
drogowe, usunięto szpecący budynek drew-
niany będący w kolizji z pasem drogowym.

– Całość infrastruktury drogowej umoż-
liwia bezpieczne korzystanie pieszych i kie-
rowców z przebudowanej drogi i skrzyżo-
wania. Doskonale wpisuje się w możliwość 
dojazdu do zbiornika wodnego oraz sceny 
zarówno od strony Borowej Góry jak i od Ka-
niowa – skomentował wójt Szczepan Sko-
rupski.

Wybudowano chodnik i poszerzono 
drogę w Borowej Górze

Wybudowany chodnik i poszerzoną dro-
gę w Borowej Górze oddano do użytku 1 
czerwca. W ramach inwestycji poszerzona 
została jezdnia, wykonany chodnik przez 
wieś oraz chodnik do istniejącego placu 
zabaw. Całość połączona została z wykona-
ną wcześniej infrastrukturą przy łączniku 
Kaniów-Borowa Góra i stanowi teraz jeden 
ciąg komunikacyjny. Zdaniem sołtys Renaty 
Knez, inwestycja ta jest bardzo potrzebna, 
gdyż spowoduje uatrakcyjnienie miejsco-
wości i znacznie poprawi bezpieczeństwo 
na drodze. Na rozbudowę drogi Gmina 
uzyskała dofinansowanie ze środków po-
chodzących z PROW – Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, środków Unii Euro-
pejskiej w wysokości 75 proc. poniesionych 
kosztów kwalifikowanych. Zadanie nosiło 
nazwę „Budowa ciągu pieszego w miejsco-
wości Borowa Góra, gm. Zagnańsk”. Koszt 

całkowity wyniósł 370 744,62 zł, a dofinan-
sowanie z PROW – 133 591,00 zł.

Wybudowano chodnik przy kościele 
w Zagnańsku

W grudniu zakończona została budo-
wa nowego chodnika przy drodze gminnej 
obok kościoła pw. Św. Józefa w Zagnańsku. 
Inwestycja realizowana była przez Parafię 
przy udziale Gminy Zagnańsk. Koszt prac 
drogowych współfinansowanych przez 
Gminę Zagnańsk wyniósł 15 000 zł. Wy-
konanie chodnika umożliwiło połączenie 
z utwardzonym terenem wokół kościoła oraz 
w dalszej kolejności z chodnikiem przy ul. 
Turystycznej.

Nowa siedziba i wyposażenie budyn-
ku biblioteki w Samsonowie

Inwestycja pn. „Modernizacja i wyposa-
żenie budynku na potrzeby nowej siedziby 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsono-
wie” dobiegła końca i jej techniczny odbiór 
odbył się w grudniu. Dzięki niej biblioteka 
gminna zmieniła swoje oblicze i zwiększyła 
metraż oraz zacznie w tym roku rozwijać 
działalność. Zadanie realizowane było w ra-
mach Programu Wieloletniego Kultura+ 
Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bi-
bliotek” ze środków finansowych ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 
1 mln 210 tysięcy zł, stanowiących 75 proc. 
całkowitych kosztów zadania. Gmina Za-

gnańsk wniosła wkład finansowy 140 ty-
sięcy złotych (ponad 8 proc. całkowitej 
wartości projektu) oraz w kwocie 90 tys. zł. 
w 2015 r. zainwestowała dodatkowe środki 
w celu wykonania parkingu potrzebnego 
przy nowej bibliotece.

W ramach przedsięwzięcia wyburzono 
stary budynek szkolny od strony drogi, 
zmodernizowano murowany budynek oraz 
rozbudowano część frontową obiektu, two-
rząc kompleks umożliwiający szerokie jego 
wykorzystanie. Na parterze zlokalizowano 
bibliotekę, czytelnię oraz szereg pomiesz-
czeń towarzyszących. Na piętrze znajdu-
je się sala multimedialna, konferencyjna 
i salka dla dzieci. Całość wyposażona jest 
w nagłośnienie i dostęp do internetu. Rów-
nolegle do prowadzonych prac budowla-
nych, dokonano zakupu sąsiedniej działki, 
dzięki czemu uzyskano nową powierzchnię 
na miejsca parkingowe oraz pod działal-
ność biblioteczną.

Ponad dwuletnia praca związana z przy-
gotowaniem do zmiany siedziby biblioteki 
gminnej przebiegała dwutorowo. Szeroki 
zakres inwestycji począwszy od prac mo-
dernizacyjnych oraz wykończeniowych 
budynku, zagospodarowania terenu wo-
kół niego, skończywszy na całkowitym 
wyposażeniu w nowe meble oraz sprzęt 
informatyczny, wymagał ścisłej współpracy 
wykonawcy, urzędników i bibliotekarzy.

Druga część zadania to było spełnienie 
i otrzymanie przez bibliotekę wymaganych 
w programie standardów certyfikatu Bi-
blioteka+. Bibliotekarki w ciągi dwóch lat 
skatalogowały zbiory w elektronicznym 
programie MAK+. Wszystkie procesy bi-
blioteczne (katalogowanie, wypożyczanie, 
ewidencja) prowadzone są w systemie elek-
tronicznym.

Zakończone zostały prace związane 
z udostępnieniem BIP-u oraz samodziel-
nej strony internetowej biblioteki. Dodat-
kowym wyzwaniem dla pracowników bi-
blioteki jest utrzymanie wysokiego zakupu 
nowości wydawniczych oraz prenumeraty 
prasy.
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Wybudowano sieci wodociągowe i ka-
nalizacyjne w ramach inicjatyw lokal-
nych

Pod koniec roku zakończono prace przy 
budowie sieci wodociągowych i kanaliza-
cyjnych realizowanych w ramach inicjatyw 
lokalnych. Wartość wykonanych inwesty-
cji wyniosła 173 441,18 zł, przy wkładzie 
mieszkańców – 86 723,00 zł i wkładzie Gminy 
Zagnańsk – 86 718,18 zł.

W ramach zawartych umów została sfi-
nansowana realizacja sieci wodociągowej 
w miejscowościach: Samsonów „Kępa”, Siod-
ła, Zagnańsk ul. Wrzosowa i Tumlin – Węgle 
oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Zagnańsku 
ul. Wrzosowa i w Gruszce. Umowy zawarte 
zostały z wykonawcami wyłonionymi w dro-
dze przetargu.

Realizacja w/w infrastruktury wodocią-
gowo-kanalizacyjnej przy wspólnym finan-
sowaniu gminy i mieszkańców umożliwiła 
podłączenie nowo wybudowanych budynków 
do zrealizowanego uzbrojenia.

Zmodernizowano oświetlenie uliczne

W czerwcu zakończono inwestycję pn. 
Modernizacja oświetlenia ulicznego na te-
renie gminy Zagnańsk, w ramach Progra-
mu Priorytetowego Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
pn. „System zielonych inwestycji. SOWA – 
Energooszczędne oświetlenie uliczne”.

Inwestycja przynosi Gminie Zagnańsk 
wymierne korzyści związane ze zwiększe-
niem oszczędności i efektywności oświetlenia 
(modernizacja przedmiotowego oświetlenia 
spowoduje obniżenie zużycia energii elek-

trycznej o ok. 726 MWh rocznie.). Łącznie 
w granicach administracyjnych gminy Za-
gnańsk zamontowano 1356 opraw oświet-
leniowych (w tym 1205 opraw sodowych 
o różnym natężeniu światła oraz 151 opraw 
ledowych o mocy odpowiednio 55W oraz 
75W). Wartość kontraktu wynosiła 1 090 
527,84 zł brutto. Gmina Zagnańsk otrzy-
mała z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację 
na kwotę 490 737,00 zł brutto, co stanowi 
45 proc. kosztów inwestycji oraz pożyczkę 
w wysokości 545 263,00 zł brutto, co stanowi 
50 proc. kosztów inwestycji. Wkład własny 
gminy Zagnańsk wyniósł 54 527,84 zł brutto, 
co stanowi 5 proc. kosztów inwestycji.

W ramach Funduszu Sołeckiego w Go-
leniawach poprawiono oświetlenie uliczne 
za kwotę 6 730, 56 zł, w Tumlinie Węgle – 
3 000 zł, w Lekominie przy ul. Widokowej 
– 4 920 zł. W miejscowości Umer wymiana 
oświetlenia kosztowała 4 981, 50 zł i sfinan-
sowana została w budżetu Gminy Zagnańsk.

Remontowano budynek szkolny 
w Samsonowie

Na początku grudnia zakończone zosta-
ły prace związane z wymianą starych okien 
w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Samsonowie. Środki na ten cel pozyska-
no z Ministerstwa Finansów w wysokości 
45 000,00 zł, stanowiących 50% wszyst-
kich kosztów na dofinansowanie wydatków 
związanych z usuwaniem skutków zdarzeń 
losowych. W ramach zadania wymieniona 
została większość okien w budynku szkoły. 
Wszystkie prace montażowe zakończyły się 
na początku grudnia 2015 r.

Nagrodę „Sołtys Roku” przeznaczo-
no na zakup siłowni plenerowej

Radna Grażyna Wawszczak, która otrzy-
mała w czerwcu ub. r. nagrodę „Sołtys Roku 
Województwa Świętokrzyskiego za 2014 r.” 
z rąk marszałka Adama Jarubasa. Przeznaczy-
ła całą jej kwotę – 20 tys. zł na zakup i montaż 
urządzeń siłowni plenerowej na skateparku 
w Zagnańsku. Jej techniczny odbiór odbył 
się 23 listopada.

Zamontowane urządzenia – drabinka i pod-
ciąg nóg, twister i wioślarz, prasa nożna i kolarz, 
biegacz i koła tay-chi będą służyć poprawieniu 
sprawności fizycznej mieszkańców i uatrakcyj-
nieniu głównego placu zabaw w Zagnańsku.

Warto przypomnieć, że Grażyna Wawszczak 
została także w 2011 r. Sołtysem Roku i ode-
brała wyróżnienie oraz puchar z rąk marszałka 
Senatu RP Bogdana Borusewicza podczas ogól-
nopolskiego finału konkursu zorganizowanego 
przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów.

Trwa remont hali sportowej w Zagnańsku

W grudniu ruszył remont hali sportowej 
przy Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszko-
la i Gimnazjum w Zagnańsku”. W ramach 
w/w zadania odnowiony zostanie parkiet hali 
sportowej oraz doposażona została sala fitness 
i siłownia.

Sala fitness wzbogaciła się o jedną profe-
sjonalną bieżnię typu klubowego, dwie profe-
sjonalne bieżnie typu fitness, dwa urządzenia 
typu wioślarz, 2 urządzenia typu orbitrek, 2 ro-
werki spinningowe, jeden rowerek siedzący 
oraz jedenaście półpiłek BOSU, a w siłowni 
przybyła nowa suwnica na ciężary, nowa ma-
szyna do ćwiczeń na mięśnie barków oraz nowa 
maszyna do ćwiczeń mięśni grzbietu.

Termin zakończenia inwestycji przewidzia-
no na pierwszy kwartał 2016 r. Kwota kontrak-
tu opiewa na 232.470,00 zł. Dofinansowanie 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach 
programu Modernizacji Infrastruktury Spor-
towej wynosić będzie 116.235,00 zł.

Andrzej Piskulak
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W Chrustach trwa budowa nowoczesnego 
obiektu rozrywkowo-wypoczynkowego dla 
dzieci i dorosłych. Dzięki bogatej ofercie, różno-
rodności atrakcji i pięknemu położeniu w sercu 
regionu świętokrzyskiego, będzie to wspaniałe 
miejsce do spędzania wolnego czasu dla rodzin 
z całego kraju.

W skład Kompleksu Świętokrzyska Polana, 
położonego na obszarze 8 hektarów, otoczo-
nych lasem, wchodzi kilka dużych obiektów. 
Jednym z nich jest istniejący i prężnie działający 
Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy 
Polanika, który dysponuje najnowocześniejszym 
sprzętem nie tylko w regionie, ale i na skalę 
krajową. Dorośli mogą korzystać z zabiegów 
specjalistycznych, a dzieci połączyć efektywną 
rehabilitację z elementami zabawy i rozwojem 
zdolności poznawczych. Wkrótce będzie też 
basen.

Już od ponad roku można tu przyjeżdżać 
na turnusy zdrowotne, wypoczynkowe i pobyty 
integracyjne. Ośrodek ma do dyspozycji 300 
miejsc noclegowych. Dysponuje 104 pokojami 
w 12 domach wolnostojących oraz 18 pokoja-
mi o podwyższonym standardzie w budynku 
głównym, a niemal cały teren jest w pełni do-
stosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Na gości czeka też kawiarnia z czytelnią, altana 
grillowa, zewnętrzna siłownia, staw rybny, staj-

nia, wypożyczalnia rowerów oraz plac zabaw 
dla dzieci.

Ośrodek specjalizuje się przede wszyst-
kim w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu, 
dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów 
obwodowych. Prowadzona rehabilitacja wspo-
maga leczenie m.in. chorób onkologicznych, 
przepukliny oponowo – rdzeniowej, urazów 
czaszkowo – rdzeniowych, stanów po ura-
zach mięśniowych, złamaniach i skręceniach. 
W ofercie Polaniki można znaleźć szereg spe-
cjalistycznych zabiegów i metod rehabilitacji, 
np. kinezyterapię, fizykoterapię, dogoterapię 
i masaże. Stajnia prowadzi hipoterapię i orga-
nizuje przejażdżki konne dla dzieci i dorosłych 
na różnym poziomie zaawansowania.

Jednak Świętokrzyska Polana, to nie tylko 
Ośrodek Polanika. Znajduje się tu również sala 
bankietowo – weselna Lipowy Dwór, która słynie 
z eleganckiego wnętrza i niezwykle smacznej 
kuchni. W każdy weekend organizowane są 
tu wesela, przyjęcia i inne imprezy rodzinne. 
Na tygodniu przyjeżdżają tu pracownicy różnych 
firm z całej Polski na szkolenia i konferencje.

Warto dodać, że już wkrótce Kompleks 
Świętokrzyska Polana rozszerzy swoją ofertę 
o dodatkowe atrakcje. Na wiosnę planowane 
jest otwarcie zespołu wielkoformatowych akwa-
riów Oceanika. Będzie to drugie co do wielkości 

akwarium w Polsce. Pomieści ponad 500 różnych 
gatunków fauny i flory z całego świata. W akwa-
riach wypełnionych wodą o łącznej objętości 
200 000 litrów będzie można obejrzeć m. in-
nymi kolorowe ryby, koniki morskie, wielkie 
meduzy, krewetki, kraby, ośmiornice oraz rekiny 
– największy z nich będzie miał 4 metry! Tutaj 
też będą się odbywały lekcje biologii, wykłady 
i pokazy dla wszystkich chętnych gości.

Kolejną atrakcją Kompleksu będzie Park 
Miniatur Świętokrzyskich, w którym znajdzie 
się 20 najsłynniejszych obiektów z całego wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Wykonane zo-
staną w skali 1:20 i podzielone na trzy ścieżki 
tematyczne: „Świat rycerzy” – zamki i obiekty 
obronne, „W ciszy modlitwy” – zabytki sakral-
ne oraz „Dla przemysłu” – zabytki techniczne. 
Będzie to doskonałe miejsce na lekcje historii 
i okazja do poznania najciekawszych zabytków 
województwa w jednym miejscu. Część miniatur 
już została przywieziona do Kompleksu i trzeba 
przyznać, że robią wrażenie precyzją wykonania.

Na tym atrakcje się nie kończą, bo pomysłów 
nie brakuje. Plany są znacznie większe, będą 
wprowadzane stopniowo w ciągu kolejnych 
miesięcy i lat. Wielkie otwarcie całego Kom-
pleksu planowane jest na wiosnę przyszłego 
roku. Zapraszamy.

Aleksandra Głowacka

Wolontariusze DB Schenker Logistics 
wyposażeni w uśmiechy oraz torby pełne 
niespodzianek wkroczyli 4 grudnia w piątek 
do Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przed-
szkola i Gimnazjum w Zagnańsku. Podczas 
imprezy przeprowadzono specjalne warsztaty, 
budujące w dzieciach świadomość na temat 
bezpieczeństwa na drodze. Nie zabrakło rów-
nież gier, zabaw oraz wspólnego kolędowania 
i prezentów od Mikołaja.

Prelekcja na temat bezpieczeństwa popro-
wadzona została przez profesjonalny zespół 
Policji. W trakcie zajęć odbyły się liczne kon-
kursy z nagrodami. Dzieci wraz z uczestnikami 
wzięły również udział w nagraniu spotu dot. 
Bezpieczeństwa, realizowanego przez Komen-
dę Wojewódzką Policji.

Następnie wolontariusze wraz z dziećmi 
oraz nauczycielami i rodzicami wspólnie 

przygotowywali ozdoby świąteczne, którymi 
przystroili choinkę przekazaną przez wolonta-
riuszy. Po tak wspaniale wykonanym zadaniu 
odbył się wspólny poczęstunek, a po napełnie-
niu brzuszków, maluszki nabrały siły i chęci 
do dalszych wspólnych zabaw. W rezultacie, 
odbyły się wspólne tańce, śpiewy oraz pokaz 
żonglerki przygotowany przez jedną z wolon-
tariuszek DB Schenker Logistics.

Ku wielkiej uciesze dzieci, uhonorowaniem 
spotkania było przybycie Mikołaja wraz z po-
mocnikami, którzy przynieśli wielkie torby 
prezentów. Aby dzieci mogły otrzymać upo-
minki, Mikołaj poprosił maluchy o wierszyk 
lub piosenkę, którą dzieci z wielką radością 
zaśpiewały. Następnie, Mikołaj obdarował 
dzieci prezentami, które umilą im czas rozłąki 
z rodzicami. Na zakończenie, dzieci wyści-
skały wolontariuszy, a w ich oczkach tliła się 

ogromna radość, która udzieliła się wszystkim 
uczestnikom spotkania.

„Lubię sprawiać radość innym, patrzeć jak 
druga osoba się uśmiecha, a to jest bezcenne. 
Pomagając innym ludziom osiągam wiele ko-
rzyści i satysfakcji.” – komentuje Agnieszka 
Wąsowicz, Liderka projektu.

Apis

Kompleks Świętokrzyska Polana dla całej rodziny

Wolontariusze DB Schenker Logistics w „Dwójce”
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(Rozmowa z Edwardem Adamcem – pełno-
mocnikiem ds. utworzenia Gminy Zagnańsk i jej 
byłym naczelnikiem)
Andrzej Piskulak: Gmina, mająca w swojej nazwie 
Zagnańsk utworzona została w obecnych swych 
granicach  na mocy „Rozporządzenia Ministra Ad-
ministracji Gospodarki i Ochrony Środowiska w 
sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany 
granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gmin-
nych organów władzy administracji państwowej 
w województwie m. in. kieleckim” z dnia 9 grud-
nia 1976 r. Paragraf 3 tego rozporządzenia brzmi: 
„W województwie kieleckim zmienia się nazwę 
gminy Samsonów na Zagnańsk i ustala się siedzibę 
gminnych organów władzy 
i administracji państwowej 
w Zagnańsku”. Rozporzą-
dzenie weszło w życie 
z dniem 1 stycznia 1977 
roku. Wygląda na to, że w 
najbliższą noc sylwestrową 
będziemy mogli świętować 
40-lecie istnienia naszej 
gminy. Proszę więc opo-
wiedzieć o jej początkach, 
a nawet prapoczątkach…
Edward Adamiec: Fak-
tycznie, jeśli chodzi o nazwę 
naszej gminy i jej obecne 
granice, to możemy uznać 
podaną przez pana datę 
rozporządzenia. Ale nie 
należy zapominać tego, że 
wszystkie gminy w Polsce 
powstały 1 stycznia 1973 r. z istniejących wówczas 
Gromad. Pierwszym naczelnikiem nowo tworzonej 
Gminy był przez 2 lata Edward Wzorek. Ja pełniłem 
funkcję sekretarza. Obaj byliśmy pełnomocnikami 
ds. tworzenia nowej gminy. Oficjalnie 1 lutego 1975 
zostałem naczelnikiem Gminy Samsonów z sie-
dzibą w Bartkowie poczta Zagnańsk, by w1976, 
a więc po prawie dwóch latach zostać pierwszym 
Naczelnikiem Gminy Zagnańsk …
A.P.: Proszę powiedzieć, jaka była pierwsza nazwa 
naszej gminy?
E.A.: W roku poprzedzającym reformę administra-
cyjną kraju, społeczności Samsonowa i Zagnań-
ska walczyły o to, by siedzibą władz Gminy były te 
miejscowości. Odbywały się wówczas spotkania 
środowiskowe, na których dyskutowano na ten 
temat. Problem był dość trudny do rozwiązania, 
gdyż mieszkańcy Samsonowa chcieli by to w ich 
miejscowości mieścił się Urząd Gminy i aby to była 
gmina Samsonów, bo taka gmina istniała przed re-
formą administracyjną dzielącą społeczności lokal-
ne na Gromady. Społeczność Zagnańska uważała, 
że ich miejscowość dynamicznie się rozwinęła oraz 
ma charakter małego miasteczka i jest lepiej skomu-
nikowana, a tym samym wszyscy mieszańcy gminy 
mają łatwy dostęp do Urzędu Gminy i dlatego sie-
dzibą winien być właśnie Zagnańsk. Wtedy ówczes-
ny przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Kielcach podjął decyzję, by siedziba nowo two-

rzonej Gminy była pośrodku, czyli w Bartkowie, 
w budynku byłego Nadleśnictwa Samsonów, obok 
dębu „Bartek”. Moim zdaniem, był to ewenement 
w skali kraju, bo nie spotkałem drugiej Gminy, która 
w swojej nazwie miała te wszystkie elementy. Była 
to więc Gmina Samsonów, z siedzibą w Bartkowie, 
z pocztą w Zagnańsku. Wszystkie te miejscowości 
były w dokumentach oficjalnych, a więc na szyl-
dach i pieczęciach. Ale nazwa ta była dziwolągiem, 
bo była ustalona na drodze kompromisu, którego 
ofiarą padła cała społeczność nowej Gminy. Wszy-
scy mieszkańcy wiedzą o czym mówię, bo nawet 
w drobnej sprawie to była cała wyprawa. Do siedziby 
nowego Urzędu można było dojechać tylko włas-

nym samochodem, albo 
na piechotę z Zagnańska 
około jeden kilometr, 
a z Samsonowa około 
trzy kilometry. Nowa 
Gmina powstała z Gro-
madzkich Rad Narodo-
wych, a ich pracownicy 
tworzyli trzon kadry 
Urzędu Gminy.
A.P.: Gdzie była pierw-
sza siedziba Urzędu 
Gminy?
E.A.: Jak już wspomnia-
łem siedzibą został bu-
dynek byłego Nadleśni-
ctwa Samsonów, koło 
dębu „Bartka”. Znajdo-
wała się tam duża sala, 
dwa pokoiki i nieduże 

pomieszczenie, które zostało wykorzystane na kasę. 
Wszyscy urzędnicy pracowali w jednym dużym 
pomieszczeniu.
A.P.: Jak długo taki stan trwał?
E.D.: Najpierw musiałem uporządkować podział 
administracyjny gminy, a więc podział na sołectwa – 
ciekawostką było to, że Zagnańsk był miejscowością 
geograficzną, a nie był ani sołectwem, ani osiedlem, 
nie figurował w mapach geodezyjnych. Należało 
uporządkować adresy w Zagnańsku, bo ówczesny 
stan bardzo utrudniał życie mieszkańcom. Po drob-
nym remoncie budynku byłej GRN w Zagnańsku 
i uzyskaniu zgody władz wojewódzkich przepro-
wadziliśmy się do tego budynku. Logistycznie 
dobrze zorganizowana przeprowadzka pozwoliła 
na uruchomienie pracy już na drugi dzień, a w bu-
dynku byłego Nadleśnictwa Samsonów powstało 
w krótkim czasie przedszkole. Warunki pracy pra-
cowników, ale co najważniejsze dla interesantów 
poprawiły się znacznie, nie mówiąc o polepszeniu 
dostępności komunikacyjnej do Urzędu Gminy. 
Dopiero po 4 latach rozpocząłem starania o to, 
by rozbudować budynek, w którym już urzędowali-
śmy, by stworzyć prawidłowe warunki do funkcjo-
nowania Urzędu Gminy. Było to trudne zadanie, 
bo brak było środków finansowych, a także żadna 
firma nie chciała się podjąć realizacji choćby stanu 
surowego budynku. Po wielu staraniach udało się 
jednak załatwić pozwolenie na budowę siedziby. 

Ciekawostką jest to, że do rozbudowy budynku 
Urzędu Gminy wykorzystane zostały płyty tzw. 
szkolne, które pozostały po programie „tysiąc szkół 
na tysiąclecie państwa polskiego”. Po rozbudowaniu 
budynku nastąpiła przeprowadzka i dopiero wtedy 
warunki załatwiania spraw mieszkańców naszej 
Gminy były i są prawidłowe.
A.P.: Jest Pan twórcą Gminy Zagnańsk…
E.A.: Byłem przy narodzinach Gminy Zagnańsk. 
Potem ją organizowałem. Razem z naczelnikiem 
Edwardem Wzorkiem występowaliśmy jako 
pełnomocnicy ds. tworzenia Gminy. Na mo-
jej głowie było zorganizowanie pracy nowego 
urzędu, umeblowanie budynku Urzędu Gminy 
i zatrudnienie odpowiedniej kadry urzędników 
mogących realizować postawione zadania. Kie-
rownikiem urzędu był bowiem Sekretarz Gminy. 
Nie było to łatwe, bo pracownicy GRN mieli ogra-

Byłem przy narodzinach gminy Zagnańsk

Edward Adamiec, ekonomista, samorzą-
dowiec. Urodził się 15 czerwca 1946 roku we wsi 
Jaworze, gmina Zagnańsk w rodzinie robotniczo-
-chłopskiej. Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną 
w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczął w Zakładach 
Drzewnych w Zagnańsku w 1965 roku, a po trzech 
latach podjął pracę w Zakładzie Usług Inwestycyj-
nych w Kielcach. 1.11.1972 został pełnomocnikiem 
powiatu kieleckiego do spraw tworzenia nowej gmi-
ny Zagnańsk.
Przez pierwsze dwa lata od powstania gminy był jej 
sekretarzem, a od początku 1975 r. naczelnikiem 
gminy. Funkcję tę pełnił do połowy 1985 r. Za swoją 
działalność otrzymał wiele odznaczeń. W 1985 r. 
z własnej inicjatywy przeszedł do pracy w firmie 
EXBUD Kielce, gdzie po dwóch latach dostał mi-
sję utworzenia Oddziału Budownictwa w Kielcach, 
którym kierował do 30.11.2001 r. Firma zdobyła 
kilkanaście Budów Roku i Polską Nagrodę Jakości.
Był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kiel-
cach w latach 1988–1992, a w latach 1998–2002 
radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
pierwszej kadencji, gdzie jako Przewodniczący Ko-
misji Rozwoju współtworzył strategię rozwoju nowo 
powstałego województwa.
Od 5.08.2002 r. tworzył w województwie święto-
krzyskim Oddział Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, gdzie wdrażał europejski fundusz 
przedakcesyjny SAPART, a później Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich i dopłaty bezpośrednie. 
Od sierpnia 2004 r. do października 2005 r. pełnił 
funkcję zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
W plebiscycie na Człowieka Roku organizowanym 
w 1999 roku przez „Słowo Ludu” i Radio Tak został 
Człowiekiem Grudnia i zajął II miejsce w plebiscycie 
za rok 1999, a w plebiscycie organizowanym przez 
„Echo Dnia” i Radio Tok FM w 2004 roku otrzymał 
tytuł Człowieka Roku 2004. W styczniu 2004 roku za-
kończył pracę w Agencji i założył własną działalność 
gospodarczą, a po osiągnięciu wieku emerytalnego 

przeszedł na emeryturę. W 2013 r. otrzymał Wy-
różnienie Gminy Zagnańsk.

dokończenie na str. 9 
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Włodarze Gminy Zagnańsk w latach 1975 – 2015

niczone uprawnienia i brak im było doświadczenia 
w obsłudze interesantów, szczególnie w nowych 
dziedzinach życia. W sytuacji, gdy wchodziły zu-
pełnie nowe zadania, należało ich przeszkolić, 
a następnie wdrożyć zasady postępowania. Wów-
czas Urząd Gminy obsługiwał wszystkie sprawy 
związane z obsługą ludności, łącznie z komuni-
kacją, geodezją, budownictwem, jego nadzorem, 
po koordynację rozwoju gospodarczego Gminy. 
Wszystkie sprawy dotyczące mieszkańca gminy, 
można było w niej załatwić. Organem odwoław-
czym był Urząd Wojewódzki w Kielcach. Po prze-

prowadzce do nowej siedziby zmieniona została 
także nazwa na Gminę Zagnańsk.
A.P.: Temat tworzenia gminy jest rozległy. Czy 
obecnie odczuwa Pan satysfakcję z wykonanej 
wówczas pracy i podjętych decyzji?
E.A.: Długo można byłoby mówić o ówczes-
nych niezliczonych problemach, które należało 
natychmiast rozwiązywać i przede wszystkim 
uczyć się ich rozwiązywania. Było to dla mnie 
ogromne wyzwanie i była to bardzo ciężka praca. 
Po latach mogę stwierdzić, że mam satysfakcję 
z tego, iż wiele decyzji, które wówczas podją-

łem, okazały się słusznymi i pożytecznymi dla 
mieszkańców gminy. Należy podkreślić to, że 
uczyliśmy się administrowania Gminą wów-
czas na swoich błędach. Myślę, że zbyt dużo 
ich nie było… Moim atutem było także i to, że 
urodziłem się w tej gminie, w niej się wycho-
wałem i znałem problemy ludzi mieszkających 
w naszej gminie, a więc także ich oczekiwania 
od władz Gminy.

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

dokończenie ze str. 8

Andrzej Jóźwicki
wójt Gminy Zagnańsk 
w latach 1990-1991

Zbigniew Zagdański 
wójt Gminy Zagnańsk 
w latach 1992-2010

Szczepan Skorupski 
wójt Gminy Zagnańsk 

od 2010 roku

Andrzej Świątek
wójt Gminy Zagnańsk 
w latach 1991-1992

Edward Adamiec 
naczelnik Gminy Zagnańsk 

w latach 1975-1985

Andrzej Długosz 
naczelnik Gminy Zagnańsk 

w latach 1985-1990
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Podczas gminnej „Wigilii dla samotnych 
i wszystkich ludzi otwartego serca”, zorgani-
zowanej 19 grudnia 2015 r. w budynku Ze-
społu Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola 
i Gimnazjum w Zagnańsku odbyła się także 
gala wręczenia wyróżnienia Strażaka Roku 
Gminy Zagnańsk ‘2015. Otrzymał je druh Ste-
fan Kędzierski, wieloletni i zasłużony członek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie. 
Wyróżniający się w gminie uczniowie otrzy-
mali stypendia gminne „Mocny Fundament”. 
Wieczerzę poprzedziła uroczysta Msza św., 
której przewodniczył ks. Ryszard Niemiec – 
proboszcz parafii pw. Świętego Józefa Oblu-
bieńca NMP w Zagnańsku.

Na wieczerzę wigilijną i uroczystą galę wy-
różnień przybyły zaproszone osoby samotne 
mieszkające w gminie oraz przedstawiciele 
władz szczebli wojewódzkiego, powiatowego 
i gminnego. Wśród nich byli m.in.: radni Sejmi-
ku Województwa Świętokrzyskiego – Mieczy-
sław Gębski i Henryk Milcarz, przedstawicielka 
Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego 
– Renata Janik, wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Kieleckiego – Robert Kaszuba, rad-
ni powiatowi – Mirosław Gębski i Zbigniew 
Zagdański, radni gminni z przewodniczącym 
Rady Gminy Zagnańsk i sołtysi. Gospodarzem 
uroczystości był wójt Szczepan Skorupski wraz 
z kierowniczką GOPS Elżbietą Korus oraz dy-
rektorką Zespołu SP nr 2, P. i G. w Zagnańsku 
– Marzanną Moćko.

Obecni również byli m.in.: prezesi jednostek 
OSP działających na terenie gminy z prezesem 
Henrykiem Milcarzem na czele, dyrektorzy pla-
cówek oświatowych w gminie oraz kierownicy 
instytucji gminnych.

Przed oficjalnym otwarciem gali wystąpił 
Gminny Chór Con Passione, który zaśpiewał 
popularne kolędy bożonarodzeniowe oraz od-
był się występ jasełkowy przygotowany przez 
uczniów „Dwójki” pod kierownictwem ks. 
Wojciecha Radeja.

Imprezę otworzył wójt Szczepan Skorupski 
wraz ze współorganizatorami wieczerzy wi-
gilijnej Elżbietą Korus – kierowniczką GOPS 
i Marzanną Moćko – dyrektorką zagnańskiej 
placówki oświatowej.

Po występach nagrodzonych ciepło oklaska-
mi wręczone zostało wyróżnienie dla Strażaka 
Roku Gminy Zagnańsk ‘2015, które otrzymał 
druh Stefan Kędzierski, wieloletni i zasłużony 
członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Sam-
sonowie. W trakcie wręczenia nagrody zapre-
zentowane zostało wraz krótkim życiorysem 
uzasadnienie kandydatury przez Zarząd To-
warzystwa Ziemi Samsonowskiej i Naczelnika 
OSP w Samsonowie. Statuetkę Strażaka Roku 
wręczył prezes Ochotniczych Straży Pożarnych 
w gminie Zagnańsk – Henryk Milcarz. Wójt 
Szczepan Skorupski wręczył wyróżnionemu 
czek na kwotę 1000 zł. Gratulacje złożyły Lidia 
Putowska – prezes TZS i Elżbieta Korus – kie-
rowniczka GOPS i zarazem sekretarz TZS.

Laureat nagrody to wieloletni członek OSP, 
w której pełni funkcję skarbnika dbając o finanse, 
pozyskuje środki finansowe na realizacje zadań 
statutowych. Jest też skarbnikiem Towarzystwa 
Ziemi Samsonowskiej. Dba o dobry wizerunek 
OSP w Samsonowie, jest jednym z budowniczych 
świetlicy i remontu strażnicy. Współuczestni-
czy w organizacji gminnych zawodów sporto-
wo – pożarniczych. Z wielkim zaangażowaniem 
uczestniczy w działaniach ratowniczo – gaśni-
czych, bierze udział w oficjalnych uroczystoś-
ciach państwowych i kościelnych, chętnie pracuje 
społecznie a w szczególności sprawuje opiekę nad 
świetlicą i strażnicą. Jest kierowcą samochodu 
bojowego, niesie pomoc potrzebującym w wyni-

ku pożaru i innych wypadków losowych. Walka 
z żywiołem ognia i siłami przyrody, ratowanie 
zdrowia, życia i mienia w obliczu wypadków 
oraz zdarzeń losowych to tylko część działalno-
ści strażaka – ochotnika. Ponadto uczestniczy 
w kultywowaniu tradycji oraz dorobku kultu-
ralnego i historycznego. Aktywnie angażuje się 
w działalność społeczną na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Jest inicjatorem i realizatorem spotkań 
okolicznościowych i patriotycznych związanych 
z historią Samsonowa. Druh Stefan Kędzierski 
za zaangażowanie w działalność OSP i pozytywny 
przykład postawy strażaka – ochotnika wyróż-
niony był odznaczeniami: Wzorowy Strażak, 
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, 
Złoty Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Gminne Stypendia „Mocny Fundament” wy-
różniającym się uczniom wręczał wójt Szczepan 
Skorupski. Otrzymali je: absolwent Gimnazjum 
w Tumlinie – Tomasz Kiniorski, absolwent Gim-
nazjum w Tumlinie – Piotr Wójcicki, absolwent 
SP nr 1 w Zagnańsku (obecnie uczeń Gimnazjum 
w Zagnańsku) – Bartosz Pięta oraz absolwent 
Gimnazjum w Zagnańsku – Patryk Cedro. Przy 
odbiorze stypendiów uczniom asystowali ich 
rodzice.

Tomasz Kiniorski jest niezwykle utalento-
wany muzycznie. Będąc uczniem Gimnazjum 
w Tumlinie zdobył Srebrną Jodłę za wykonanie 
piosenki turystycznej „Wiatraczek” na Między-
narodowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej 
w Kielcach, III miejsce oraz nagrodę specjalną 
za akompaniament fortepianowy w Konkursie 
„Pojedynek na głosy”. Obecnie jest członkiem ze-
społu „Wołosatki”, z którym koncertuje po Polsce 

i Europie, a w przyszłości chciałby zostać śpiewa-
jącym lekarzem.

Kolejny absolwent – Piotr Wójcicki był naj-
lepszym sportowcem Gimnazjum w Tumlinie. 
Ten zaszczytny tytuł zdobył dzięki osiągnięciom 
sportowym w wieloboju lekkoatletycznym – III 
miejsce w Polsce w punktacji indywidualnej, II 
miejsce w województwie w punktacji indywidu-
alnej oraz drużynowo I miejsce. Podobne sukcesy 
odniósł w skoku w dal – III miejsce w wojewódz-
twie i awans do zawodów ogólnopolskich oraz 
w biegach przełajowych i w sztafecie szwedzkiej. 
Zawsze był pomocny dla potrzebujących i chętny 
do działania. Pracował w Wolontariacie Fundacji 
„Mania Działania”, gdzie zdobył tytuł „Super-

maniak”. Był wzorowym i bardzo dobrym 
uczniem.

Bartosz Pięta jako uczeń Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Zagnańsku-Chrustach uzy-
skiwał dobre wyniki w nauce. Na szczególną 
uwagę zasługiwały jego niecodzienne – jak 
na współczesnego nastolatka – zaintereso-
wania kulturą ludową, propagowanie dzie-
dzictwa regionu, szczególnie rodzimej gminy 
poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach 
Zespołu Ludowego „Jaworzanki”, z którym 
brał udział w powiatowych i wojewódzkich 
przeglądach zespołów folklorystycznych, fe-
stynach rodzinnych i corocznych dożynkach. 

Obecnie jest uczniem pierwszej klasy Gimna-
zjum w Zagnańsku.

Patryk Cedro – obecnie licealista – jako uczeń 
Gimnazjum w Zagnańsku przejawiał talent 
w wielu dziedzinach. Jest laureatem konkursów 
organizowanych przez Świętokrzyskiego Kurato-
ra Oświaty: IX Konkursu Matematyczno–Przy-
rodniczego, XII Konkursu Matematycznego, XI 
Konkursu Geograficznego, XI Konkursu Biolo-
gicznego, XII Konkursu Historycznego i finalistą 
XII Konkursu Języka Polskiego.

W 2006 roku Rada Gminy Zagnańsk zatwier-
dziła Gminny Program Stypendialny „Mocny 
Fundament” mający na celu wspieranie kształ-
cenia i rozwoju młodych mieszkańców naszej 
gminy. Stypendium mogą otrzymać szczególnie 
wyróżniający się w dziedzinie nauki, kultury, 
sportu oraz działalności społecznej. Każdego 
roku Komisja Stypendialna może przyznać cztery 
jednorazowe stypendia. Laureaci tego presti-
żowego wyróżnienia otrzymują dyplomy oraz 
nagrody pieniężne.

Po wręczeniu wyróżnień i stypendiów bło-
gosławieństwa wszystkim osobom obecnym 
na wigilii gminnej udzielił ks. Ryszard Niemiec, 
proboszcz zagnańskiej parafii oraz zaprosił do po-
dzielenia się opłatkiem. Wójt Szczepan Skorupski 
zaprosił wszystkich zebranych do stołu na kolację 
wigilijną.

Na zakończenie z krótkim koncertem kolęd 
wystąpiły Zespoły Ludowe – Jaworzanki i Tum-
linianie. Organizatorami wieczerzy wigilijnej dla 
osób samotnych była Gmina Zagnańsk i Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

Apis

Uroczysta wieczerza wigilijna w Zagnańsku
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społeczeństwo

W Świetlicy OSP w Samsonowie 5 grudnia 
2015 r. odbyło się „Spotkanie z Mikołajem” dla 
dzieci z gminy Zagnańsk, zorganizowane przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współ-
pracy z Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Zespołem Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Samsonowie 
i Ochotniczą Strażą Pożarną w Samsonowie.

Organizatorzy zaprosili na spotkanie dzieci 
z rodzicami z gminy Zagnańsk, znajdujące się 
w trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i fi-

nansowej oraz dzieci z Rodzinnych Domów 
Dziecka, z rodzin zastępczych i uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Belnie.

Spotkanie rozpoczął gorącym powitaniem 
wójt Szczepan Skorupski. Życzył wszystkim 
udanej zabawy i wymarzonych prezentów 
od Świętego Mikołaja. Kierownik GOPS El-
żbieta Korus podziękowała rodzicom, za udział 

dzieci w spotkaniu i choć aura 
nie zimowa, zapraszała Mikołaja 
do jak najszybszego przybycia 
do niezwykłych dzieci z gminy 
Zagnańsk. Ciepłe słowa i ży-
czenia przekazała uczestnikom 
zabawy sekretarz Gminy Miro-
sława Badzińska. W spotkaniu 
uczestniczyła sołtys Sołectwa 
Samsonów Honorata Durlik oraz 
dyrektor szkoły w Samsonowie 
Dorota Chmielewska. Wszyscy 
życzyli uczestnikom, aby w ich 
życiu nie zabrakło uśmiechu, 
niesamowitych przygód, speł-
nienia marzeń i odrobiny magii.

Dzieci bawiły się przy muzyce 
w wykonaniu Marka Buckiego 
i śpiewie Dagmary Drogosz. Na-
uczycielki ze Szkoły Podstawo-
wej, Przedszkola i Gimnazjum 
w Samsonowie: Marta Polak, 
Joanna Pawłowska, Dagmara 
Drogosz, Wioletta Cedzyńska-
-Jędrzejczyk prowadziły zaba-

wę i konkursy plastyczne „Świecąca Choinka” 
i „Bombka świąteczna”. Uczniowie z Gimna-
zjum w Samsonowie umilali tańce przebojami 

prawie dyskotekowymi a śnieżynki wirowały 
wśród maluchów.

Policjant z Komisariatu Policji I w Kielcach 
Piotr Bazak czuwał nad bezpieczeństwem dzieci 
i rodziców, przeprowadził konkursy na temat 
znajomości przepisów i znaków drogowych. 
W nagrodę uczestnicy konkursu otrzymali od-
blaski, które stanowią obowiązkowy element 
ubrania dla pieszych uczestników w ruchu dro-
gowym. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwał 
także ratownik medyczny Leszek Mączka. Dzieci 
i rodzice zostali poczęstowani gorącą herbatą 
i słodkim pączkiem.

Zaproszeni milusińscy z niecierpliwością 
oczekiwali na Św. Mikołaja i wymarzone pre-
zenty. Dla zaproszonych dzieci organizatorzy 
przygotowali 180 paczek ze słodyczami.

Kończąc spotkanie tylko uśmiech i radość 
w oczach dzieci świadczyły o tym jak się bawiły. 
Dla dużej grupy jest to jedyna okazja do uczest-
nictwa w takiej zabawie i otrzymania paczki 
od Mikołaja.

Spotkanie z Mikołajem organizowane jest 
w naszej gminie od wielu lat i wpisało się już 
w stały kalendarz imprez organizowanych przez 
GOPS. Ten dzień to także wspólna chwila dla 
dzieci i ich rodziców – wspólna zabawa i dzie-
lenie się radością.

Organizatorzy dziękują za pomoc wszystkim, 
którzy brali udział w Spotkaniu z Mikołajem or-
ganizując zabawę, konkursy, dodatkowe atrakcje 
i poczęstunek. Dziękujemy strażakowi Piotrowi 
Jędryce za zaangażowanie i pełnienie obowiąz-
ków jakże ważnej osoby podczas spotkania.

Elżbieta Korus, kierownik GOPS

Gminne Mikołajki w Samsonowie

Radni przegłosowali 30 grudnia ub.r. uchwa-
łę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 
Polityka wobec alkoholu i narkotyków, której 
celem jest profilaktyka i redukcja szkód, zaj-
muje poważne miejsce w działaniach jednostek 
powołanych do realizacji tych zadań na terenie 
naszej gminy.

Realizacja zadań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
– w formie gminnego programu uchwalanego 
corocznie przez radę gminy. Stosownie do niej 
dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprze-
daż napojów alkoholowych wykorzystywane są 
na realizację gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie 
mogą być przeznaczone na inne cele.

– Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu narkomanii stwierdza, że przeciw-
działanie narkomanii należy do zadań własnych 
gminy, wymienia zadania, które wymieniono 

w uchwalonym Programie. Ponadto zawiera 
zapis stwierdzający, że wójt w celu realizacji 
zadań opracowuje projekt Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii. Biorąc pod 
uwagę, że na przeciwdziałanie narkomanii nie 
przewiduje się dodatkowych środków finanso-
wych, w związku z tym będą one realizowane 
ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

– Potrzebę działań widzimy wszyscy, zdaje-
my sobie sprawę z negatywnego wpływu alko-
holu, narkotyków na zdrowie mieszkańców i, 
co za tym idzie, dostrzegamy konieczność prze-
ciwdziałania temu zjawisku. W programie z roku 
na rok coraz więcej uwagi poświęca się promocji 
zdrowego stylu życia, zdając sobie sprawę z kon-
sekwencji ekonomicznych w postaci obniżenia 
dochodów rodziny w związku z nadużywaniem 
alkoholu i narkotyków – wyjaśniała podczas sesji 
kierowniczka Elżbieta Korus.

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w 2016 roku zaplanowa-
no w wysokości 195 000,00 zł. Natomiast środki 
finansowe niewykorzystane w 2015 roku wyko-
rzystane będą na realizację Programu w 2016 r.

Realizatorami Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 są: 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Zagnańsku, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zagnańsku,

gminne jednostki organizacyjne i inne pla-
cówki, które posiadają niezbędna wiedzę, ka-
drę w zakresie zagadnień objętych programem, 
a także organizacje pozarządowe i podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
inne instytucje i osoby fizyczne poprzez zlece-
nie zadań programu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.

Zainteresowani winni złożyć do GOPS – ko-
ordynatora Programu – wniosek o dofinanso-
wanie zadania realizowanego w jego ramach. 
Wnioski są rozpatrywane od 1 stycznia br. tj. 
po przyjęciu Uchwały w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki na rok 2016 r.

Apis

Profilaktyka i redukcja szkód celem gminnej polityki
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Za-
gnańsku ostrzega przed osobami, które przy-
chodzą do domów osób starszych informując, że 
są pracownikami urzędu – pomocy społecznej 
i proszą o dane dotyczące wysokości pobiera-
nego świadczenia emerytury bądź renty oraz 
żądają pokazania zgromadzonych w domu 
oszczędności.

Oszuści twierdzą, że w zależności o od zgro-
madzonych oszczędności osoba może oczekiwać 
wzrostu swojego świadczenia. Efekt jest taki – że 
zabierają oszczędności i znikają. Ośrodek Pomocy 
Społecznej – ostrzega przed tymi osobami.

Pracownik socjalny GOPS w Zagnańsku od-
wiedza osoby starsze, chore, niepełnosprawne 
na prośbę danej osoby, legitymuje się „Legity-
macją pracownika socjalnego” i wielokrotnie 
jest w asyście pielęgniarki środowiskowej, sołtysa 
lub sąsiada.

Zwracamy się z apelem do rodzin, sołtysów, 
mieszkańców, aby informowały swoich najbliż-
szych o możliwości odwiedzin, przez takie osoby. 
Bądźmy czujni znamy swoich sąsiadów i obca 
osoba powinna wzbudzać podejrzenie. Jeśli osoba 
starsza dysponuje telefonem proszę jej zapisać 
numer 112 – aby mogła zadzwonić po pomoc.

Prosimy o informowanie o każdym takim 
przypadku: policjanta dyżurnego 41 349 31 10 
(czynny całą dobę), GOPS w Zagnańsku: 41 311 
31 35, sołtysa. 

NZOZ „Nasza Przychodnia” oraz ZPOZ „Po-
rozumienie Zielonogórskie” zapraszają na cykl 
spotkań edukacyjnych „SZKOŁA CUKRZYCY”. 
Najbliższe spotkania odbędą się w budynku OSP 
w Samsonowie w dniach: 17.01.2015r. (niedziela) 
o godz. 15:30, 31.01.2015r. (niedziela) o godz. 
15:30. Więcej informacji na stronie www.szko-
lacukrzycy.pl.

APEL DO MIESZKAŃCÓW 
– UWAGA NA ZŁODZIEJA!

Szkoła cukrzycy

Seniorzy z Tumlina pragną podziękować Sto-
warzyszeniu Spektrum Możliwości w Miedzianej 
Górze za działania służące wzajemnej integracji.

Dzięki Stowarzyszeniu grupa seniorów 60+ 
brała udział w wyjazdach do teatru oraz w war-
sztatach, podczas których wykonywano wiązanki 
oraz stroiki bożonarodzeniowe.

Szczególne podziękowanie Stowarzyszenie 
otrzymuje od Zespołu Ludowego Tumlinianie, 

ponieważ wygrał konkurs na temat aktywizacji 
seniorów. Tumlinianie wystawili inscenizację 
„Wypiórki tumlińskie”.Te wszystkie przedsię-
wzięcia zakończono wspólną Wigilią, w której 
uczniowie szkoły wystawili Jasełka o Bożym 
Narodzeniu, a seniorzy przygotowali tradycyjne 
potrawy wigilijne. Seniorzy z Tumlina czekają 
na następne inicjatywy.

Apis 

Gminny Program Wspierania Rodziny 
na lata 2016-2018 uchwalili jednomyślnie 
radni 30 grudnia ub.r. podczas sesji Rady 
Gminy. Zdaniem Elżbiety Korus, kierow-
niczki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Zagnańsku, jest to bardzo ważny dla 
mieszkańców gminy dokument, gdyż dotyczy 

najistotniejszych problemów, które dotykają 
rodziny.

– Rodzina jest podstawową komórką spo-
łeczną oraz naturalnym środowiskiem wycho-
wawczym zapewniającym prawidłowy rozwój 
wszystkich jej członków, w szczególności dzieci. 
Obowiązkiem gminy jest dbanie o dobro swoich 

mieszkańców, a co za tym idzie wspieranie ro-
dzin przeżywających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych i niepo-
trafiących pomyślnie rozwiązać swoich sytuacji 
kryzysowych – mówiła kierowniczka E. Korus.

Apis

Podziękowanie seniorów z Tumlina

Gminny program wspierania rodziny 
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spotkania wigilijne

Co jest istotą świąt Bożego Narodzenia? 
Czy współcześni ludzie poszukują narodzone-
go Jezusa? Oczekują go? Czy może idea świąt 
wygląda dziś zupełnie inaczej? Na te i wiele 
innych, ważnych pytań, starali się odpowie-
dzieć bohaterowie przedstawienia jasełkowego, 
zorganizowanego dla tumlińskiej (i nie tylko) 
społeczności.

Nastrojowe widowisko, wyreżyserowane 
przez panie Grażynę Sosnowską i Alicję Huk, 
wywołało wiele pozytywnych emocji wśród 
zebranych gości. Szczególnie efektowny okazał 
się „teatr cieni”, pierwszy raz zaprezentowany 

przez uczniów. Przy pomocy światła i prostych 
rekwizytów młodzi aktorzy opowiedzieli biblijną 
historię stworzenia świata. Klimatu dodała także 
przepiękna oprawa muzyczna pod kierunkiem p. 
Agaty Macek. Wśród tłumnie przybyłych miesz-
kańców Tumlina i okolic znaleźli się także: radni, 
proboszcz parafii w Tumlinie Czesław Biskup, 
wójt Gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski, sta-
rosta kielecki Michał Godowski, wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Robert Kaszuba, Zespół 
Ludowy „Tumlinianie”.

Wieczór zwieńczyły życzenia, wspólne śpie-
wanie kolęd oraz czerwony barszczyk i prze-

pyszne pierogi. Wszyscy życzyli sobie Wesołych 
Świąt.

Rafał Skrok

12 grudnia br. zaproszeni goście i członkowie 
Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej przybyli 
do świetlicy OSP, która z tej okazji została od-
świętnie przybrana. Oprócz zwyczajowej choin-
ki mieniącej się kolorowymi lampkami, środek 
sali i jej prawą stronę zajmowały dekoracje 
w postaci barwnych, adwentowych wianków, 
bombek na stojakach, postaci z Bożenarodze-
niowej Szopki i świeczników. Wśród ozdób do-
minowały kolory czerwony i złoty a dodatkiem 
były zielone gałązki jedliny. Pomysł i wykonanie 
oprawy plastycznej tego spotkania to dzieło 
Wiesławy Baruchy.

Już przy wejściu goście uśmiechali się na wi-
dok tak przygotowanej sali, bo kontrastowa biel 
obrusów znakomicie komponowała się z całością 
wystroju i tworzyła niezwykle świąteczny nastrój. 
Wśród zaproszonych gości byli sympatycy orga-
nizacji, osoby z nią współpracujące w różnych 
formach oraz przedstawiciele władz. Z pro-
gramem kolęd i pastorałek przyjechał Zespół 
Ludowy „Tumlinianie” oraz Grupa „Tu i Teraz” 
(członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
z Kielc). Na spotkanie przybyli oficjalni goście: 
Mieczysław Gębski – wiceprzewodniczący Sej-
miku Województwa Świętokrzyskiego, Renata 

Janik z Urzędu Marszałkowskiego oraz sekretarz 
Mirosława Badzińska, reprezentująca naszą gmi-
nę. Lidia Putowska witała także: Karola Jacewicza 
– dyr. ekonomicznego „Wodociągów Kieleckich”, 
członków Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Kielcach w osobach – prezes Zyty 
Trych, wiceprezes Marii Salus, sekretarza Krzysz-
tofa Nawrota, – dyrektor Marzannę Moćko szko-
ły nr 2 w Zagnańsku – delegację nauczycieli 
naszej szkoły z dyr. Dorotą Chmielewską, Martą 
Jass, Anną Lisowską, kierownika artystyczne-
go Chóru „Con Passione” Alicję Midak oraz 
wieloletnich darczyńców – Janinę i Wojciecha 
Lesińskich z Tumlina.

Wieczór rozpoczął się występem Zespołu 
Ludowego „Tumlinianie”, który zaprezentował 
sześć mniej znanych kolęd. Po ich występie 
przystąpiliśmy do najważniejszego momentu 
spotkania. Przewodnicząca złożyła wszystkim 
życzenia, odczytując „Wiersz staroświecki” ks. 
Jana Twardowskiego. Następnie udzieliliśmy 
głosu naszym gościom. Serdeczne słowa usły-
szeliśmy od Mieczysława Gębskiego, Mirosławy 
Badzińskiej. Niektóre z tych życzeń zostały uzu-
pełnione drobnymi upominkami, przekazanymi 
dla członków stowarzyszenia na ręce przewod-

niczącej przez Renatę Janik, Zytę Trych i Alicję 
Midak. Ks. kanonik Józef Smulczyński zastał 
poproszony o odczytanie fragmentu Ewangelii 
odpowiedniego do sytuacji. Rozdaliśmy opłatki 
i złożyliśmy sobie najserdeczniejsze życzenia 
świąteczne. Potem degustowaliśmy potrawy wi-
gilijne i ciasta upieczone przez nasze członkinie. 
Doczekaliśmy się także występu pięcioosobowej 
Grupy „Tu i Teraz”, które mile nas zaskoczyła 
wykonaniem kolęd różnych narodów zupełnie 
nam nieznanych. Kolacja wigilijna TZS na długo 
zostanie w pamięci uczestników, dzięki wspania-
łej atmosferze i występom artystycznym.

Lidia Putowska

W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Kajetanowie12 grudnia br. spotkali się 
emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty 
zrzeszeni w Sekcji Emerytów Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego. Na tradycyjnym spotkaniu 
opłatkowym złożyli sobie wzajemnie życzenia 
bożonarodzeniowe.

Gośćmi honorowymi byli: Maria Szymkie-
wicz – przewodnicząca Sekcji Emerytów Okrę-
gu ZNP i członek Zarządu Krajowego SE ZNP, 
Danuta Wójcik – prezes Koła Nr 1 w Kielcach 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej, Stefan Grudzień – prezes Oddziału ZNP 
w Zagnańsku i Anna Bolmińska – reprezen-
tująca Urząd Gminy w Zagnańsku. Spotkanie 
w imieniu dyrektor Stanisławy Skowery pro-
wadził Jacek Staniec.

Na wstępie zebrani obejrzeli „jasełka” 
o tematyce bożonarodzeniowej w wykonaniu 
uczniów ZSPiG w Kajetanowie. Po krótkim, 
lecz bardzo wzruszającym i pięknie zagranym 
przez młodych aktorów spektaklu nastąpiły 
tradycyjne życzenia od przewodni-
czącej SE ZNP w Zagnańsku – Anny 
Łuć, prezesa Stefana Grudnia i prze-
wodniczącej SE Okręgu ZNP – Marii 
Szymkiewicz.

Po uczcie duchowej rozpoczęła 
się uczta dla ciała, czyli poczęstunek 
potraw wigilijnych, po mistrzowsku 
przygotowanych i podanych przez 
panie z kuchni i obsługi szkolnej. Był 
opłatek, wzajemne życzenia i degusta-
cja przygotowanych dań.

Nie zapomniano także o zmarłych w tym 
roku członkach SE ZNP. Minutą ciszy uczczono 
pamięć: Marianny Baruchy i Zofii Zagdan.

ACh

Bożonarodzeniowe jasełka w Tumlinie

Spotkanie wigilijne w Towarzystwie Ziemi Samsonowskiej

Opłatek emerytów ZNP
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styczeń 2016oświata, sport

Na początku grudnia ub.r. zapadła decyzja, 
by w dniach 23–24 lipca br. nad zalewem w Ka-
niowie i trasach rowerowych w gminie, odbył 
się słynny 24 – godzinny maraton rowerowy pn. 
Mazovia 24H Marathon. Szef imprezy Cezary 
Zamana, niegdyś jeden z najwybitniejszych 
kolarzy, był zachwycony proponowanymi tra-
sami rowerowymi.

Mazovia 24H Marathon, to jeden z najwięk-
szych cykli powszechnych imprez rowerowych 
w Polsce, przeznaczony dla amatorów: kobiet. 
mężczyzn, dziewcząt, chłopców i dzieci. Składa 

się on z około 16 imprez organizo-
wanych od kwietnia do paździer-
nika w centralnej Polsce (głównie 
województwo Mazowieckie). Or-
ganizowany jest przez Cezarego Za-
manę – jednego z najwybitniejszych 
polskich kolarzy.

Pierwsze zawody z cyklu Mazo-
via MTB Marathon były zorgani-
zowane w 2005 roku. Maratony są 
przeznaczone dla amatorów i są roz-
grywane na 4 dystansach: Hobby: 

5-10 km, (oznakowanie 
na trasie – czerwone 
strzałki), Fit: 15-35 km, 
(oznakowanie na trasie 
– żółte strzałki), Mega: 
40-70 km, (oznakowa-
nie na trasie – niebie-
skie strzałki), Giga: 70-
100 km, (oznakowanie 
na trasie – fioletowe 
strzałki).

Apis

W hali przy ulicy Żytniej w Kielcach od-
był się 5 grudnia 2015 roku XII Mikołajkowy 
Turniej Karate Kyokushin dzieci, młodzików, 
kadetów, juniorów i młodzieży w konkursach 
kata i kumie. Uczestniczyło ponad 500 osób 
z całego województwa. Startowała także miesz-
kanka naszej gminy Kasia Sobczyk. W swojej 
kategorii wiekowej 17-18 lat w kata i kumite 
zajęła 1 miejsce.

Mottem przewodnim imprezy było hasło 
„Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, po-

szanowania starszych oraz powstrzymywać się 
od gwałtowności.” 

Kata, będące esencją karate składają się z se-
rii skoordynowanych i harmonijnych ruchów, 
które wykonywane są z zachowaniem ustalo-
nej kolejności i określonego rytmu. Każde kata 
przedstawia wyimaginowaną walkę z kilkoma 
przeciwnikami jednocześnie. 

Kumite jest to walka, w której wykonywane 
„pustymi rękoma” (nieuzbrojoną dłonią) tech-
niki podstawowe nabierają konkretnego sensu 

w konfrontacji z rzeczywistym przeciwnikiem. 
Poprawność i sumienność wykonania technik 
stanowią jego podstawę.

Apis

W dniu 21 listopada br. podczas XIV Mię-
dzynarodowego Turnieju Judo w miejscowości 
Jedlicze k. Krosna duży sukces odnieśli nasi mali 
judocy z Tumlina.

W swoich kategoriach wagowych i wiekowych 
w turnieju: Konrad Stefański i Janek Kaszuba 
zajęli II miejsce a Antoni Bętkowski i Jeremiasz 
Bętkowski zajęli trzecie miejsce.

W dniu 8 listopada br. podczas świętokrzy-
skich zawodów w judo, które odbyły się w Kowali, 

w swoich kategoriach wagowych i wiekowych 
w turnieju wygrali Antoni Bętkowski, Jeremiasz 
Bętkowski i Miłosz Bętkowski, drugie miejsce 
zajął Janek Kaszuba, trzecie miejsce – Konrad 
Stefański.

Uczestnicy zawodów to uczniowie Zespołu 
Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 
w Tumlinie, którzy po raz kolejny reprezentowali 
naszą gminę na arenach krajowych.

Apis

Naukowo, sportowo, rozrywkowo. W taki 
sposób grupa gimnazjalistów z ZSPPiG w Tum-
linie spędziła piątek 27 listopada ub.r. Wraz 
z opiekunem udali się oni na 6 Marsz Szlakiem 
Miejsc Pamięci Narodowej pod nazwą Śladami 
kieleckich pomników, zorganizowany przez 
Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego oraz Ochotniczy Szwadron Kawale-
rii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Impreza 
odbyła się w Kielcach.

Wydaje Ci się, że wiesz wszystko o okolicy, 
w której mieszkasz? Że ulice Twojego miasta 
nie kryją żadnych tajemnic? Wreszcie, czy jesteś 
przekonany, że budynek, o który opierasz się, nie 
odegrał znaczącej roli w historii Polski?

Pamięć o bohaterach, miłość do Ojczyzny, 
to nie tylko symbolika światła na grobach pole-
głych, udział w uroczystościach. Pamięć to także 
wiedza, która buduje świadomość. Ciężko mówić 
o sobie „patriota”, nie znając historii swojego 
kraju. Czerpiemy ją z książek, filmów, opowieści, 

uczymy się o niej w szkole. Historię regionu świę-
tokrzyskiego, historię Polski, można poznawać 
również na inne, nieco bardziej niekonwencjo-
nalne sposoby, które nie tylko są świetne pod 
względem dydaktycznym, ale zapewniają także 
masę rozrywki.

Na uczestników gry terenowej czekało jedno, 
lecz niezwykle trudne zadanie. W czasie trzech 
godzin, przy pomocy wskazówek, należało od-
naleźć i ciekawie opisać 35 obiektów historycz-
nych, rozmieszczonych w mieście. Warto dodać, 
że odległości pomiędzy punktami były spore. 
Wśród celów poszukiwań znalazły się m.in.: 
płyta miar i wag umieszczona na północnej 
ścianie Bazyliki Katedralnej, pomnik upamięt-
niający miejsce, w którym stacjonował Tadeusz 
Kościuszko, plac przy kościele św. Wojciecha, 
przy renowacji którego, natrafiono na szczątki 
chaty z okresu średniowiecza, pomnik czwórki 
Legionowej, czy pomnik Niepodległości przy 
kieleckim dworcu PKP.

Uczniowie z Tumlina po przeszło trzech go-
dzinach, zmęczeni, ale zadowoleni i jako pierwsi 
zameldowali się na mecie. Po krótkiej uroczy-
stości wręczono nagrody – wszystkie patrole, 
a było ich ponad trzynaście, zakończyły zma-
gania obficie obdarowani przez organizatorów. 
Wśród nagród zalazły się książki, gry planszowe 
o tematyce historycznej, puchary oraz dyplomy. 
Całość uświetniła wojskowa grochówka.

A.P. 

Słynny Mazovia 24H Marathon w gminie Zagnańsk

Kasia Sobczyk najlepsza w karate

Międzynarodowy sukces judoków z Tumlina

Gra terenowa o charakterze historycznym



Gazeta Zagnańska

– 15 –

wydarzenia

Spod Kościoła pw. WNMP w Samsonowie 
– Piechotnych wyruszył 6 stycznia 2016 r., 
po Eucharystii sprawowanej w południe, II 
Orszak Trzech Króli. W tym roku poprowa-
dzili go „królowie”: Henryk Milcarz – radny 
wojewódzki i prezes Wodociągów Kieleckich, 
Michał Godowski – starosta Powiatu Kieleckie-
go oraz Rafał Szpak – dyrektor Świętokrzyskiego 
Centrum Matki i Noworodka w Kielcach.

W postaci Świętej Rodziny wcielili się: Józef 
Florek – prezes Zarządu Banku Spółdzielcze-
go w Samsonowie i Anna Foksa – mieszkanka 
Samsonowa. Herodem był Kamil Piasecki – wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy w Zagnańsku.

Uroczysta Msza św. celebrowana była pod 
przewodnictwem ks. Józefa Smulczyńskiego 
w kościele parafialnym. Po jej zakończeniu 
uformowany został królewski orszak. Jego czo-
ło stanowiła Święta Rodzina i Trzej Królowie 
w ozdobnych koronach, którzy stanęli na czele 
trzech orszaków: europejskiego, azjatyckiego 
i afrykańskiego.

Przed rozpoczęciem procesji, błogosła-
wieństwa Bożego udzielił wszystkim zebranym 
na placu kościelnym ks. Zbigniew Krzyszkow-
ski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP.

Królowie przeprowadzili musztrę, dokonali 
przeglądu i ćwiczyli okrzyki. Po prezentacji 
królów, Kwiryniusz w towarzystwie legionistów 
rzymskich odczytał znany z Ewangelii Świętego 
Łukasza edykt Cezara Augusta.

Następnie zaprezentowana została Święta 
Rodzina. Maryja ubrana była w płaszcz, suknię 
i biały welon. Józef miał na sobie długi płaszcz 
koloru brązowego i na głowie chustę z przepas-
ką. W skład procesji weszły trzy uformowa-

ne orszaki. Jego czoło stanowiły – samochód 
strażacki OSP Samsonów oraz dziewczęta 
na koniach.

Czerwony był orszak europejski z Królem 
Kacprem w czerwonym płaszczu na czele. Ry-
cerze byli ubrani w czerwone płaszcze, białe 
tuniki. Na głowach mieli hełmy, w rękach mie-
cze, włócznie i tarcze. Dwórki w czerwonych 
welonach machały chusteczkami do widzów. 
Kolor zielony dominował w orszaku azjatyckim 
kierowanym przez Króla Melchiora w zielonym 
płaszczu. Na zielono byli ubrani wojownicy. 
Koloru niebieskiego był orszak afrykański 
z Królem Baltazarem w niebieskim płaszczu. 
Na niebiesko ubrani byli: wojownicy z dzidami, 
tarczami i mieczami, dwórki w welonach oraz 
darowi i chorążowie.

Zainteresowanie licznie przybyłych miesz-
kańców gminy wzbudzał m.in.: dużych rozmia-
rów smok utworzony z kilkunastu przebranych 
chłopców a także wykonane przez mieszkań-
ców: wielbłąd, zebra, turoń. Od momentu 
wyjścia z kościoła aktorzy zaprezentowali kil-
ka scen teatralnych. „Edykt Cezara Augusta” 
i „Przybycie Mędrców” zagrane były na scho-
dach do świątyni. Na trasie procesji było ich 
kilka, w tym m.in.: „Dwór Heroda”, „Diabelskie 
sztuczki”, „Walka dobra ze złem”, „Gospoda”. 
Na trasie procesji grupki młodzieży ucharak-
teryzowane za diabłów i aniołów odgrywały 
scenki przedstawiające walkę dobra ze złem.

Ostatnią sceną był pokłon Trzech Króli 
i złożenie darów Nowonarodzonemu w ru-
inach zabytkowego zakładu hutniczego „Jó-
zef ”. W rolę gospodarza i prowadzącego tę 
część imprezy wcielił się wójt gminy Zagnańsk 
Szczepan Skorupski. Na parkingu, przed mu-
rami ustawiona została „Brama do nieba” – 
konstrukcja przypominająca łuk tryumfalny, 
ozdobiona dwiema dużymi figurami aniołów. 
W jej wnętrzu dziewczęta przebrane za anio-
łów z mieczami otwierały przejście dla Świętej 
Rodziny i Królów.

W imprezie wzięli udział artyści i zespoły 
ludowe: Zespół Ludowy Maskowianie spod 
krakowskich Iwanowic, Parafialna Orkiestra 
Dęta „Perły Wincentego” w Odrowążku (Ksiądz 
Wincenty Chodowicz – proboszcz parafii w Ob-
lęgorku, pani Izabela Wojcierowska – dyrygent 
orkiestry), Chór Gminny „Con Passione” – 
dyrygent Michał Kopeć, Zespół Ludowy „Ja-
worzanki”, Kapela Ludowa z Ćmińska, Kamil 
Szpankowski, Marek Bucki z córką Dagmarą.

W organizację orszaku włączyli się 
aktywnie m.in.: wójt Szczepan Sko-
rupski, Towarzystwo Ziemi Samso-
nowskiej (Lidia Putowska, Elżbieta 
Korus, Stefan Kędzierski), OSP Sam-
sonów na czele z druhem Tomaszem 
Witeckim, Marek Bucki, Grzegorz To-
porek – właściciel zakładu masarskie-
go, Maciej Duda – właściciel Lecznicy 
Weterynaryjnej w Samsonowie.

Sponsorami orszaku byli: Wodociągi Kie-
leckie, Bank Spółdzielczy w Samsonowie, 
Henryka Zychowicz – właścicielka Zakładu 
Masarskiego w Daleszycach, Wiesław Piasecki 
– właściciel Zakładu Kamieniarsko – Betoniar-
skiego w Janaszowie, Bożena i Zenon Olesińscy 
– właściciele tartaku w Samsonowie – Piechot-
nych, Gminne Koło Pszczelarzy „Bartek” – Ma-
rian Wrona, Koło Łowieckie „Bartek” – pan 
Radosław Kubicki, Bożena i Roman Kurkowie.

Osoby oraz instytucje zaangażowane w orga-
nizację orszaku: Komenda Wojewódzka Policji 
w Kielcach, Komenda Miejska Policji w Kiel-
cach, Grupa „Hakownica”, Małgorzata Jóźwicka 
– właścicielka Stajni Sportowo – Hodowlanej 
w Zagnańsku, Jerzy Sienkiewicz – Ochotniczy 
Szwadron Kawalerii im. Henryka Dobrzań-
skiego „Hubala”, Krzysztof Foksa, „Nasza Przy-
chodnia” w Samsonowie, Marian Zapała, Jan 
Pastuszka.

Aktorami występującymi w poszczególnych 
scenach, osobami zaangażowanymi w przygoto-
wanie strojów, rekwizytów byli: Kamil Piasecki, 
Piotr Sobczyk, Jolanta Bakalarska, Wojciech 
Ślefarski, Ewelina Wojtasińska, Jolanta Salwa, 
Paweł Foksa, Ewa Kundera, Joanna Zapała, 
Bożena Pastuszka, Katarzyna Bałchanowska, 
Edyta Skuza, Pani Bazak, Magdalena Janik, 
Karolina Wójcik, Katarzyna Wrona, Małgorzata 
Rzońca, Iwona Jancik, Paulina Staniec.

Impreza zorganizowana była na licencji 
ogólnopolskiej Fundacji Orszak Trzech Króli, 
przez Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola 
i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie 
oraz Parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Samso-
nowie – Piechotnych i Urząd Gminy Zagnańsk.

Apis

Barwny i liczny Orszak Trzech Króli w Samsonowie
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