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Aby czas Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Roku

był radością, spokojem i nadzieją na lepsze 
jutro. 

Życzymy, abyście Państwo 
w domu i Rodzinie byli zawsze razem,

a Wasze pragnienia i marzenia spełniły się.
Te świąteczne i noworoczne życzenia 
wszystkim Mieszkańcom składają:

Przewodnicząca Rady Gminy
Justyna Ślewa

Wójt Gminy
Zbigniew Zagdański

Słowa duchowego wsparcia przekazał Grupie AA ks. bp. Kazimierz 
Gurda.

Godnie przeżyć
każdy dzień...

11 rocznica Grupy AA „BARTEK”

czyt na str. 5 

Określenie wysokości podatków: rolnego, leśnego, od 
nieruchomości, od środków transportowych, ustalenie 
opłat za posiadanie psów oraz targowej a także przekaza-
nie obiektów i urządzeń infrastruktury wodociągowo-ka-
nalizacyjnej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów  
i Kanalizacji, to główne tematy obrad Rady Gminy na sesji 
19 listopada br.

Podatki w 2009 roku
Z sesji Rady Gminy

dokończenie na str. 2

Sesję otworzyła przewodnicząca rady Justyna Ślewa, wi-
tając jej uczestników z wójtem gminy Zbigniewem Zagdań-
skim oraz radnych: Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego Krzysz-
tofa Gębskiego i Rady Powiatu – Mirosława Gębskiego. Po 
przyjęciu porządku obrad, radni przeszli do jego realizacji.

Omawiając swoją działalność między sesjami Rady Gmi-
ny, wójt omówił efekty spotkań: w parafii Samsonów w spra-
wie budowy parkingu – jest projekt, gmina wystąpi o pozwo-
lenie na budowę; z kierownictwem Starostwa Powiatowego  
w sprawie wprowadzenia programu budowy i modernizacji 
dróg powiatowych w gminie; z Zarządem Klubu Sportowe-
go „Leśnik”, poświęconego m.in.  kondycji finansowej klu-
bu; z Radą Rodziców ZSP,PiG w Zagnańsku – jest wniosek 
rodziców o budowie przedszkola, kosztem Gminnego Ośrod-
ka Kultury; ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalne-
go – podpisano umowę na rozszerzenie zajęć pozalekcyjnych  
w szkołach na terenie gminy, z pracownikami szkół – omówio-
no bieżące problemy oświaty.

życzy Redakcja
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Wójt uczestniczył w obchodach 90 
rocznicy odzyskania niepodległości (pi-
szemy na ten temat oddzielnie) oraz 
otwarciu kaplicy p.w. Przemienienia 
Pańskiego w Tumlinie, na Górze Gro-
dowej.

Radny powiatowy Mirosław Gębski 
poinformował o zakwalifikowaniu dro-
gi powiatowej Kielce – Zagnańsk, na 
odcinku 4 km, do Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 
zaapelował o szybkie przygotowanie 
wniosku na tę drogę. Jej modernizacja 
przewidziana jest w 2009 roku.

Z kolei radny wojewódzki Krzysztof 
Gębski zapoznał z uchwałą Sejmiku, do-
tyczącą budowy lokalnych oczyszczalni 
przydomowych, dającą możliwość sko-
rzystania z dotacji na ten cel. Z naszej 
gminy zainteresowanych jest 22 właści-
cieli posesji.

Zmiany w budżecie gminy na rok 
2008 omówił skarbnik gminy Robert 
Szechnicki: zwiększono dochody bu-
dżetu gminy o 320.350 zł z tytułu m.in. 
wpłat: mieszkańców na budowę przy-
łączy kanalizacyjnych, z podatków od 
osób fizycznych, dotacji na realizację 
programu „Uczymy się przez całe życie” 
oraz ze środków Programu Operacyjne-
go „Kapitał Ludzki” na zadania eduka-
cyjne. Zwiększono wydatki o kwotę 
226,8 tys. zł, m.in. na budowę chodnika 
w Belnie oraz na zadania edukacyjne w 
ramach programu „Kapitał Ludzki”.

Jednocześnie zmniejszono wydatki o 
blisko 4,5 mln zł  na skutek przesunię-
cia inwestycji kanalizacyjnych, oświato-
wych i drogowych.

Radni przyjęli następnie uchwały po-
datkowe:

- Podatek od nieruchomości – 
nowe, wyższe stawki: od budynków lub 
ich części, związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej określono w 
wysokości 15,15 zł/m. kw., od gruntów 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 0,49 zł/m. kw.

- Stawka podatku od nieruchomo-
ści za 1m. kw. powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych wyniesie 0,31 
zł, natomiast za budynki pozostałe 6,49 
zł. Zmianie ulegnie wysokość stawki za 
grunty pozostałe – 0,06 zł/m. kw.

Radni przyjęli także uchwałę dot. 
zwolnień od podatku od nieruchomości.

Zwalnia się z podatku od nierucho-
mości:

a) grunty, budynki lub ich części sta-
nowiące własność (lub współwłasność) 
gminy, zajęte na potrzeby jednostek or-
ganizacyjnych gminy oraz gminnych in-
stytucji kultury,

b) grunty, budynki lub ich części, za-
jęte na potrzeby udzielania publicznych 
świadczeń zdrowotnych,

c) grunty, budynki lub ich części za-

jęte na potrzeby świadczenia usług z za-
kresu ochrony p.-poż.,

d) budynki lub ich części użytkowa-
ne jako budynki gospodarcze (drwalki, 
obory, stodoły, szopy) a także garaże,

e) grunty, budynki lub ich części, za-
jęte na prowadzenie odpłatnej, statuto-
wej działalności pożytku publicznego 
oraz organizacje pozarządowe i osoby 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  
z 29 maja 2003 r., nr 96, poz. 873 ze 
zmianami).

Zwolnienia, o których mowa, w ust.1 
nie obejmują budynków i gruntów zaję-
tych na prowadzenie działalności gospo-
darczej.

Rada podjęła także uchwałę w spra-
wie: poboru podatku rolnego, leśnego 
i od nieruchomości od osób fizycznych 
w drodze inkasa: na inkasentów wy-
znaczono sołtysów poszczególnych so-
łectw, którym określono wysokość wy-
nagrodzeń w zależności od wielkości so-
łectwa.

Opłata od psów – ustalono stawkę 
roczną opłat od posiadania psów w wy-
sokości 15 zł od jednego psa oraz 10 zł 
za każdego następnego psa, posiadanego 
przez osobę fizyczną.

Opłata targowa – wyniesie 10 zł na 
każdy dzień prowadzenia działalności 
handlowej na terenie gminy. Można ją 
regulować bezpośrednio w kasie Urzędu 
Gminy lub na jego konto w Banku Spół-
dzielczym w Samsonowie.

Na inkasenta opłaty od posiadania 
psów oraz targowej wyznaczono Edytę 
Moćko z Lekomina.

Podatek od środków transportu – 
górne granice stawek ulegają corocznie 
podwyższeniu na następny rok podatko-
wy w stopniu odpowiadającym wskaź-
nikowi wzrostu cen detalicznych towa-
rów i usług konsumpcyjnych w okre-

Podatki w 2009 roku
Z sesji Rady Gminy

Wniosek składa sołtys Tumlina Ewa Kita.

sie pierwszych trzech kwartałów roku, 
w którym stawki ulegają podwyższeniu 
(tabele podatku – do wglądu w UG).

Rada podjęła uchwały dot. wydzie-
lenia z majątku gminy i wniesienia do 
używania i eksploatacji przez Międzyg-
minny Związek Wodociągów i Kanali-
zacji w Kielcach urządzeń infrastruktu-
ry wodociągowej i wodociągowo-kana-
lizacyjnej.

Zgodnie z zasadą, przyjętą przez rad-
nych na poprzedniej sesji, o godz.15.00 
głos zabierają mieszkańcy, uczestniczą-
cy w obradach. Są to najczęściej sołtysi 
oraz przewodniczący rad sołeckich, ale 
także indywidualni mieszkańcy naszej 
gminy. Tym razem podniesiono proble-
my dotyczące m.in.: opłaty za przyłą-
cza kanalizacyjne (apel do radnych by 
nie pozbawiać właścicieli nieruchomo-
ści dotacji z tego tytułu), oświetlenia 
dróg, budowy, modernizacji i remontów 
dróg na terenie gminy, komunikacji (od-
nowić umowę na kursowanie linii nr 7  
i 32 MPK oraz wprowadzić kursy ranne, 
np. o godz.: 5.00 i późno wieczorne - po 
22.00 – do Kielc i z powrotem) stworze-
nie możliwości szkole nr 2 w Zagnań-
sku na przeniesienie środków na zakupy 
rzeczowe. 

Do problemów tych ustosunkował 
się wójt gminy, obiecując analizę wnio-
sków i ich załatwienie, jeśli będzie to  
w jego kompetencjach..

Radni podjęli następnie dwie, waż-
ne uchwały „inwestycyjne”, w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej:

- powiatowi kieleckiemu na zadanie: 
„Przebudowa drogi pow. Kielce – Za-
gnańsk, etap I w wysokości 665.000 zł,

- woj. świętokrzyskiemu na zadanie: 
„Remont chodnika i zjazdu na posesję  
w Samsonowie” w kwocie 4.500 zł, oraz 
w sprawie zobowiązania w zakresie po-
dejmowanych inwestycji: „Przebudowa 
drogi - ul. Turystyczna – Borowa Góra” 
na wartość 800.000 zł z budżetu gminy 
oraz z programu rządowego pn. Narodo-
wy Program Przebudowy Dróg Lokal-
nych w wysokości 400.000 zł.

Radni uchylili cztery uchwały  
z poprzednich posiedzeń, dotyczących 
udziału mieszkańców w budowie urzą-
dzeń kanalizacyjnych i wodociągowych, 
albowiem były to uchwały niezgodne  
z ustawą z 7 czerwca 2001 r. „o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków” a także z prak-
tyką sądową, potwierdzoną orzeczenia-
mi Sądu Najwyższego.

Radni przyjęli plany pracy komi-
sji RG na rok przyszły oraz wysłucha-
li sprawozdań delegatów do związków 
międzygminnych.

Następnie wójt wysłuchał interpela-
cji i zapytań radnych dotyczących pro-
blemów gminnych i sołeckich oraz usto-
sunkował się do nich (szczegóły w pro-
tokóle z sesji).Po wyczerpaniu porządku 
obrad sesję zamknięto.  (Kos.)
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Rozmowa z wójtem gminy Zbigniewem Zagdańskim

Irytuje mnie biurokracja !
- Koniec roku, to okazja do podsu-

mowań, tym bardziej , że minął właśnie 
półmetek kadencji . Jak Pan ocenia mi-
nione dwa lata w swojej działalności, co 
przyniosło Panu największą satysfakcję 
?- W czasie dwóch lat tej kadencji udało 
się zrealizować duże przedsięwzięcie in-
westycyjne, mianowicie kanalizację Jana-
szowa oraz centrum Samsonowa. Ta re-
alizacja cieszy szczególnie,  ponieważ 
jest to największe zadanie realizowane  
w gminie od czasu reaktywowania samo-
rządu terytorialnego w 1989 r. (ogólna war-
tość 4 154 853 zł), a ponadto  umożliwia 
kontynuację procesu kanalizacji dla całego 
rejonu: Samsonowa, Tumlina, Umru i  Ko-
łomani. Nie bez znaczenia jest w tym przy-
padku również fakt, że na realizacje tej ka-
nalizacji udało się pozyskać znaczne środ-
ki finansowe spoza budżetu gminy (ogółem 
3 049 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska oraz „Wodociągów 
Kieleckich”).

Zakończyliśmy, rozpoczętą jeszcze 
w poprzedniej kadencji, modernizację 
ul. Turystycznej w Zagnańsku - całkowi-
ty koszt 2 522 336 zł, w tym środki pozy-
skane z samorządu województwa, w kwo-
cie 1 327 054 zł. Ta inwestycja znacznie 
poprawiła bezpieczeństwo w tym rejonie 
gminy, a dodatkowo ta najważniejsza tra-
sa komunikacyjna  gminy na tym odcinku 
zyskała pod względem ogólnego wyglądu 
i estetyki.

Zdecydowanie zyskał Samsonów  
w wyniku modernizacji skrzyżowania dróg 
w centrum tej miejscowości - kosztem 876 
023 zł  przybudowano chodniki, zmoder-
nizowano system odwodnienia, położono 
nowa nawierzchnię asfaltową . 

W kosztach tej inwestycji środki samo-
rządu województwa wyniosły 656 023 zł.  
Aktualnie prowadzę rozmowy w Urzędzie 
Marszałkowskim oraz Świętokrzyskim Za-
rządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie 
modernizacji tej drogi wojewódzkiej tym 
razem na odcinku od przejazdu kolejowe-
go w Chrustach do trasy nr 7.

W analizowanym okresie udało się 
również zmodernizować dwie drogi powia-
towe w miejscowości Szałas (wartość tych 
inwestycji 1 040 884 zł) oraz drogę z Ko-
łomani do Długojowa ( koszt 315 900 zł). 
Udział finansowy samorządu powiatowego 
w tych inwestycjach wyniósł 393 984 zł .

Kończymy też prace związane z budo-
wą wodociągu w miejscowości Samsonów 
- Podlesie o wartości 375 900 zł .

Niezwykle ważną inwestycją, jaka zo-
stała rozpoczęta w tej kadencji, jest kana-
lizacja miejscowości: Chrusty , Kaniów – 
strona południowa, Goleniawy, Samsonów 
Komorniki, Tumlin Dąbrówka o ogólnej 
wartości 9 223 000 zł.

Rozpoczęcie tego zadania przeciąga-
ło się z uwagi na przedłużające się proce-
dury związane z pozyskaniem wsparcia z 
Unii Europejskiej, ostatecznie uzyskano 
potwierdzenie dotacji w wysokości 1 mln 
euro i inwestycja mogła ruszyć. 

Chcę podkreślić przy tej okazji, że od kil-
ku lat realizujemy program poprawy estetyki  
i wizerunku największej miejscowo-
ści w gminie –Zagnańska czego kolej-
nym działaniem jest zabudowa za kwotę 
143 998 zł pięknych stylizowanych lamp 

ulicznych przy ul. Turystycznej. W ra-
mach tego programu odbudowano rów-
nież urokliwie położone oczko wodne  
w lesie, w rejonie  szkół , zagospodarowa-
no dwa źródła wody przy ul. Turystycznej 
oraz w rejonie Technikum Leśnego.

- Bieżąca kadencja daje olbrzymie 
możliwości inwestycyjne z udziałem fun-
duszy europejskich. Ile udało się już po-
zyskać środków dla gminy i na jakie 

przedsięwzięcia je wykorzystano? Na 
co mogą liczyć mieszkańcy do końca ka-
dencji?

- Wbrew temu co się powszechnie mówi  
w środkach masowego przekazu, unij-
na pomoc nie jest wcale taka olbrzymia  
i nieograniczona. Wystarczy powiedzieć, 
że do Regionalnego Programu Opera-
cyjnego nasza gmina złożyła wnioski na 
10 zadań inwestycyjnych, a możemy li-
czyć na dofinansowanie zaledwie trzech  
z nich, chociaż poziom przyznanej nam po-
mocy jest porównywalny z innymi gmina-
mi. W skali województwa gminy złożyły 
wnioski na realizację zadań inwestycyjnych 
o wartość kilka razy większej niż wielkość 
pomocy, którą może przyznać zarząd woje-
wództwa. Trzeba przy tym dodać, że środ-
ki unijne, które pojawiły się na rynku inwe-
stycyjnym spowodowały znaczną podwyż-
kę cen robót budowlanych (zdecydowanie 
wyższą niż wynikałoby to z poziomu infla-
cji), co oznacza, że realna wartość pomocy 
unijnej jest znacznie niższa od nominalnej 
jej wartości. 

Na co możemy liczyć w najbliższym 
czasie ? 

W ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego możemy otrzymać 8,080 mln zł  
z przeznaczeniem na: budowę kanalizacji  
(4 mln zł), budowę i modernizację dróg 
gminnych ( 3,540 mln zł) oraz budowę 
gminnego ośrodka kultury ( 540 tys. zł).

W programie drogowym zaplanowali-
śmy budowę dróg:

- łączącej Jaworze i Siodła,
- do Bartkowego Wzgórza,
- w rejonie zalewu w Kaniowie, łączą-

cej Kaniów z Borową Górą,
- od ul. Kieleckiej w Zagnańsku do Go-

leniaw.
Zdecydowanie większa pomoc może 

być przyznana na inwestycje kanalizacyjne  
w gminie, w ramach Programu Ope-
racyjnego „ Infrastruktura  i Środowi-
sko”, o którą staramy się poprzez Mię-
dzygminny Związek Wodociągów i Ka-
nalizacji w Kielcach. Wartość inwe-
stycji, które mogą być zrealizowane  
w tym przypadku oceniam na poziomie 54 mln 
zł. Droga do tych pieniędzy jest jeszcze długa  
i kręta, ale jeżeli się to uda, bylibyśmy w 
ścisłej czołówce województwa pod wzglę-
dem wartości inwestycji z udziałem unijnej 
pomocy zainwestowanej na terenie gminy. 

-  Co Pana najbardziej irytuje w pra-
cy na tym stanowisku?

- Zdecydowanie biurokracja, która 
wdziera się wszędzie. Nadmierne, niczym 
nieuzasadnione sformalizowanie procesów 
administracyjnych dotyczy dziś najdrob-
niejszych nawet spraw. Wydłuża to termi-
ny załatwiania spraw, utrudnia pracę, de-
nerwuje interesantów.

Rachunki za takie właśnie  tworzenie 
podstaw „ taniego państwa” i „ państwa 
dla obywateli” płacą głównie pracowni-
cy administracji samorządowej, chociaż 
nie mają nic wspólnego z tworzeniem tych 
bezmyślnych przepisów i procedur, a mu-
szą ich przestrzegać. Niestety, interesanci 
denerwują się na pracowników urzędu a 
nie na stan przepisów prawa i tych co je 
tworzą. 

- Zbliżają się Święta Bożego Naro-
dzenia oraz Nowy Rok, czego Pan życzy 
z tej   okazji mieszkańcom gminy oraz 
sobie?

- Święta Bożego Narodzenia, to świę-
ta szczególne. Żadne inne wydarzenie hi-
storyczne nie zmieniło w tak istotny spo-
sób kultury narodów jak narodzenie Jezusa 
Chrystusa. Chciałbym więc, aby te święta 
miały również  wyjątkowy charakter  dla 
każdego mieszkańca gminy. 

W wymiarze religijnym Boże Narodze-
nie powinno być okazją do odradzania się 
człowieka do lepszego życia. Ten stan ser-
deczności, ciepła, życzliwości i wzajemne-
go szacunku, który towarzyszy nam w cza-
sie wigilijnych spotkań, powinniśmy prze-
nosić na każdy dzień nowego roku. I tego 
właśnie, aby nam się to coraz lepiej udawa-
ło w rodzinie, w zakładzie pracy, w szkole 
i na ulicy życzę sobie i wszystkim miesz-
kańcom gminy.

Ponadto w Nowym Roku serdecznie 
życzę wszystkim dobrego zdrowia, które 
jest warunkiem wszelkiej aktywności czło-
wieka.

- Gdzie zamierza Pan spędzić Święta, 
Sylwestra i powitać Nowy 2009 Rok ?

- Koniec roku, to dla mnie wyjątkowo 
pracowity okres. W tym czasie opracowu-
je się projekt budżetu gminy na nowy rok, 
trwają intensywne prace związane z wyko-
naniem zadań budżetowych tegorocznych, 
w grudniu odbywam też kilkanaście spo-
tkań wigilijnych. Dlatego też ostatni dzień 
roku oraz Nowy Rok staram się wykorzy-
stać do odpoczynku. 

Ponieważ w poprzednim roku wspól-
nie z żoną żegnaliśmy stary rok na 
balu sylwestrowym, tym razem ostat-
nie chwile 2008 roku zamierzam spędzić  
w gronie rodzinnym w domu.

- Dziękuje za rozmowę.
Jerzy Kosowski
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Konsekracja kościoła 
w Samsonowie – Piechotnych

Po 30 latach wspólnego wysiłku

18 czerwca 1978 roku ksiądz bi-
skup Jan Jaroszewicz, przy licznym 
udziale wiernych i duchowieństwa, 
pobłogosławił kamień węgielny pod 
budowę kościoła Parafii Rzymsko - 
Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP 
w Samsonowie. Kamień został wmu-
rowany  w prezbiterium świątyni.

Po 30 latach od tego pamiętnego 
wydarzenia, 18 listopada br. odbyła się 
uroczysta konsekracja tego obiektu. Na 
tę historyczną i ważną chwilę dla całej 
parafii pracowało wiele ludzi jako żywe 
kamienie świątyni Boga: ks. kan. Stani-
sław Świerk od początku istnienia pa-
rafii zajmował się tworzeniem wspólno-

ty parafialnej, jak też budową kościoła 
w Samsonowie. Parafianie są wdzięczni 
swojemu duszpasterzowi za jego odda-
nie dla całej społeczności i trudno wyra-
zić słowami ich wdzięczność. 

Uroczystość uświetnili swoją obec-
nością liczni kapłani z diecezji kielec-
kiej na czele z ks. rektorem Seminarium 
w Kielcach, siostry zakonne i katecheci 
wywodzący się z tutejszej parafii. Wiel-
ką radością są kapłani rodacy: ks. prof. 
M. Pastuszko, ks. kan. S. Kondrak, ks. 
kan. S. Okła, ks. K. Salwa, ks. dr J. Za-
part, ks. Z. Wrona i alumn seminarium 
A. Bałchanowski. 

Wśród licznych, gości zaproszonych 

na tę uroczystość, obecni byli także: wójt 
– Zbigniew Zagdański i przewodniczą-
ca Rady Gminy – Justyna Ślewa. Na ich 
ręce cała wspólnota parafii podziękowa-
ła za ofiarność, trud i wysiłek włożony 
w dobre funkcjonowanie naszej społecz-
ności. 

Uroczystość przebiegała w modli-
tewnej, ale i zarazem bardzo radosnej 
atmosferze mimo zewnętrznego chłodu, 
który przyniosła aura.

Po mszy św. odbyło się spotkanie 
w Zespole Przedszkola, Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Samsonowie,  
z udziałem władz gminy oraz ks. Sta-
nisława Świerka. Ksiądz proboszcz po-
dziękował wszystkim, którzy przyczyni-
li się i włożyli wiele wysiłku w budowę 
samsonowskiej świątyni

Ps. Szerzej o historii budowy ko-
ścioła napiszemy w numerze stycznio-
wym.

Na doroczne spotkanie sołtysów  
z pow. kieleckiego zaprosili 22 listo-
pada br. do Masłowa: prezes Stowa-
rzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej 
Feliks Januchta, szefowa Zarządu Po-
wiatowego tej organizacji Małgorzata 
Kozubek oraz starosta kielecki Zenon 
Janus.

Zjazd odbył się w stylowej restau-
racji „Dworek”, do którego zaproszenie 
przyjęło blisko 230 gospodarzy sołectw 
oraz władze powiatu, województwa, po-
słowie na Sejm RP: Henryk Milcarz  
i Andrzej Pałys. Gminę Zagnańsk re-
prezentowali sołtysi: Natalia Wójcik, 
Ewa Kita, Krystyna Szydłowska, Gra-
żyna Wawszczak, Krzysztof Gębski, 
Andrzej Starz, Edward Krzeszowski, 
Marek Wiech i Władysław Zaczkie-
wicz. Uczestników zjazdu powitali: pre-
zes SSZK Feliks Januchta oraz wójt gm. 
Masłów Włodzimierz Korona, życząc 
im owocnych obrad. 

Głównym przedmiotem sołtysich 
zjazdów są najnowsze informacje przed-
stawicieli instytucji współpracujących 
z rolnikami i świadczących im usługi. 
Tym razem nowinki ze swojej działal-
ności przekazali sołtysom: Wojciech 
Zawisza – dyrektor Oddziału PZU  
w Kielcach, Magdalena Kędzierska - 
dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, Zdzisław Pniew-
ski – wiceprezes Świętokrzyskiej Izby 
Rolnej, Mariusz Żmijewski z Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
i Stanisław Golmento z Państwowej In-
spekcji Pracy. Wystąpienia dwóch ostat-
nich instytucji sołtysi słuchali ze szcze-
gólną uwagą, albowiem za chwilę wzięli 
udział w teście (z cennymi nagrodami) 
zatytułowanym „Jak bezpiecznie praco-
wać w rolnictwie”.

Ciekawe informacje, dotyczące 
możliwości skorzystania ze środków 
unijnych, przekazał zebranym członek 
Zarządu Woj. Świętokrzyskiego Marek 
Gos, któremu sołtysi odśpiewali „sto 

lat” z okazji jego urodzin. Z uwagą wy-
słuchano także b. marszałka woj. świę-
tokrzyskiego, b. posła na Sejm, obecne-
go doradcę wicepremiera Waldemara 
Pawlaka i wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Kieleckiego Józefa Szczepań-
czyka, który wziął w obronę krytykowa-
ną ostatnio Kasę Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego oraz omówił projekt 
ustawy dotyczący funduszu sołeckiego. 

Wicestarosta kielecki Marian Fer-
dek zachęcił sołtysów do bliższej współ-
pracy z władzą powiatową. 

– To wy najlepiej wiecie, które od-
cinki dróg powiatowych, przebiegają-
cych przez wasze sołectwa, wymagają 
najpilniejszych remontów – mówił. 
Wzajemne kontakty mogą także doty-
czyć problematyki oświatowej, kultural-
nej i sportowej.

Z ciekawą inicjatywą wystąpił na 
zjeździe autoryzowany dealer KAWA-
SAKI – Andrzej Klesyk, proponując 
współdziałanie w zakresie zdobywania 
kart rowerowych, w kontekście projektu 

w którym – jak się okazało –furorę zrobili 
sołtysi z gminy Miedziana Góra: I miej-
sce zajął Marek Socha, zaś wyróżnienia: 
Wiesław Tokar – sołtys Kostomłotów  
i Czesław Drogosz z Porzecza. Otrzy-
mali oni, z rąk dyrektora KRUS Zbi-
gniewa Banaśkiewicza, cenne nagrody 
rzeczowe.

Podsumowując zjazd sołtysów  
w Masłowie, jego współorganizatorka 
Małgorzata Kozubek powiedziała: - 

- Mam dużą satysfakcję z frekwen-
cji na zjeździe, w którym - mimo ata-
ku zimy - wzięło udział 228 sołtysów. 
Nie zawiedli goście: parlamentarzyści  
i przedstawiciele władz. Mam nadzieję, 
że moi koledzy pogłębili swoją wiedzę, 
która przyda im się w pełnieniu codzien-
nych obowiązków na wsi. Przy okazji 
chciałabym podziękować sponsorom, 
którzy wsparli organizację zjazdu, mię-
dzy innymi: właścicielom „Dworku”, 
PSS w Kielcach, Bankowi Spółdziel-
czemu w Kielcach, firmom: CEDC oraz 
JPM.

Obrady zjazdu zakończył prezes 
SSZK Feliks Januchta, zapowiadając 
plebiscyt Sołtysa Roku, który w roku 
przyszłym będzie organizowany wspól-
nie z Urzędem Marszałkowskim. (Kos.)

Powiatowy Zjazd Sołtysów w Masłowie

Co nurtuje gospodarzy sołectw ?

ustawy, wprowa-
dzającej nowe 
kategorie praw 
jazdy, m.in. kar-
tę motorowe-
rową.. Do akcji 
zaprosił policję 
i już od wiosny 
przyszłego roku 
ma zamiar ogło-
sić akcję (egza-
miny) na kartę 
rowerową, de-
klarując bezpłat-
ne korzystanie  
z motorowerów 
- skuterów oraz 
wręczanie kami-
zelek ostrzegaw-
czych.

Pod koniec 
obrad ogłoszo-
no wyniki testu,  Delegacja sołtysów z naszej gminy na zjeździe w Masłowie.
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Godnie przeżyć każdy dzień...
11 rocznica Grupy AA „BARTEK”

Ksiądz Ryszard Niemiec - pro-
boszcz parafii zagnańskiej - odprawił 
23 listopada br. mszę św. w intencji  
11 rocznicy Grupy AA „BARTEK”. 
Mottem otwartego mityngu dla grupy 
AA i osób zaprzyjaźnionych z grupą 
były słowa: „Przeżywaj każdy dzień 
tak, jakbyś całe życie żył dla tego wła-
śnie dnia„

W spotkaniu rocznicowym uczestni-
czyli :  ksiądz biskup - Kazimierz Gur-
da,  ksiądz proboszcz - Ryszard Nie-
miec, wójt gminy Zagnańsk - Zbigniew 
Zagdański, przewodnicząca Rady Gmi-
ny  - Justyna Ślewa,  kierownik GOPS 
- Elżbieta Korus oraz przyjaciele i sym-
patycy grupy AA „Bartek”.

Spotkanie odbyło się w nowo wy-
budowanej części kościoła, gdzie 
członkowie grupy, wkładając udział 
własny pracy, wykończyli salkę, która 
ma być wykorzystywana na spotkania 
i mityngi. Wójt gminy przekazał środ-
ki finansowe na zakup wyposażenia. 
W ciepłym klimacie spotkania padało 
wiele gorzkich słów – dla straconych 
lat w chorobie alkoholowej. Dla wie-
lu to zaszczyt i honor być członkiem 
grupy i mieć możliwość rozmowy  

z Jego Ekscelencją i wójtem gminy.  
W oczach było widać radość i łzy 
szczęścia tych, którzy tak niedawno 
byli zagrożeni wykluczeniem społecz-
nym. 

Grupa AA stanowi dowód na to, 
że można żyć trzeźwo, że przestali się 
wstydzić swojej trzeźwości, są dumni 
z tego co osiągnęli – ale też znając za-
grożenie, wiedzą, że muszą być ostroż-
ni. Członkowie grupy, to nieformalna 
rodzina – mają świadomość, że mogą 
liczyć na siebie kiedy przychodzi kry-
zys lub pojawiają się problemy życia 
codziennego.   

Historia grupy AA „Bartek”

Jedenaście lat temu ówczesny ksiądz 
proboszcz parafii św. Józefa w Zagnań-
sku Kazimierz Gurda widząc narastają-
cy problem z alkoholem w swojej pa-
rafii, postanowił coś z tym zrobić. Ma-
jąc małe doświadczenie w tej dziedzi-
nie, zwrócił się o pomoc do duchowego 
opiekuna trzeźwiejących alkoholików 
księdza Jana Śledzianowskiego.

I tak jedenaście lat temu odbyła się 
msza święta w intencji ludzi uwikłanych 
w nadużywanie alkoholu. Ksiądz profe-

sor Jan Śledzianowski, w kazaniu, wska-
zał na potrzebę pomocy w wychodzeniu 
z tego problemu. Po mszy świętej odby-
ło się pierwsze spotkanie grupy, na które 
został zaproszony i poprowadził je Da-
rek – trzeźwiejący alkoholik, który do-
starczył materiały dotyczące wspólnoty 
anonimowych alkoholików i przez kilka 
następnych niedziel prowadził mityngi  
i zachęcał do spotykania się w grupie. 
Tak zaistniała grupa AA „Bartek”.

W niedługim czasie ksiądz Kazi-
mierz Gurda został powołany do pra-
cy w seminarium kieleckim – został 
jego rektorem, a na jego miejsce przy-
był ksiądz proboszcz Ryszard Nie-
miec, który od pierwszych dni otoczył 
grupę duchowym wsparciem. Godnie 
kontynuował i kontynuuje dzieło swo-
jego poprzednika.

W ciągu tych minionych 11 lat grupa 
rozwijała się, członkowie grupy nie tyl-
ko wspierali się w utrzymywaniu absty-
nencji, ale również uczyli się trzeźwego 
życia poprzez wspólne pielgrzymki, wy-
cieczki górskie oraz rodzinne spotkania. 
Pokonywali kolejne wzniesienia na dro-
dze ku trzeźwości.

Jak wszystkim wiadomo, każdy dzień 
bez alkoholu dla trzeźwiejącego alkoho-
lika, to dzień zwycięstwa nad chorobą. 
Członkowie grupy AA „Bartek” wspól-
nie uzbierali ponad 280 lat abstynencji.

W sali Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zagnańsku, z siedzibą w Chrustach, 
29 listopada br. odbyło się „Gminne 
spotkanie z Mikołajem”, którego or-
ganizatorami byli: wójt gminy Za-
gnańsk - Zbigniew Zagdański oraz 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wczesnym popołudniem, w sali OSP, 
zgromadziło się ok.150 dzieci z całej 
gminy, wraz z rodzicami.  Uczestników 
imprezy powitał gospodarz gminy, pod-
kreślając, iż intencją organizatorów  było 
stworzenie dzieciom z rodzin najuboż-
szych atmosfery charakterystycznej dla 
bali mikołajkowych, połączonych z wrę-
czaniem prezentów. Wójt życzył malu-
chom oraz ich rodzicom miłej i sympa-
tycznej zabawy.  Zaraz też dzieci utwo-
rzyły korowód taneczny, który poprowa-
dził sam wójt. W ten sposób rozpoczęto 
miłe spotkanie. 

Dzieci zostały następnie podjęte po-
częstunkiem i czekały niecierpliwie na 
Mikołaja. Ten wkrótce się pojawił, roz-
dając upragnione prezenty. Potem zno-
wu tańczono, organizowano liczne kon-
kursy, w których nie zabrakło rozbawio-
nych uczestników. Po południu, kiedy 
dzieci się trochę zmęczyły, zapewnio-
no im bezpieczny transport do domów. 
Maluchy długo będą pamiętać to nieco-
dzienne wydarzenie...

Organizatorzy spotkania z Mikoła-
jem składają serdeczne podziękowania 
sponsorom, dzięki którym wzbogaco-
no paczki i przygotowano poczęstunek 
:  Henrykowi Milcarzowi  - Prezesowi 
Zarządu Sp. z o.o. „WODOCIĄGI KIE-
LECKIE”, Emilowi Więckowskiemu  

Radości było co nie miara...
Gminne „Spotkanie z Mikołajem” i Tomaszowi Dąbrowskiemu - „ Zakład 

Piekarniczy” w Bodzentynie oraz Zbi-
gniewowi Mrozowi - FHU „KONZBI” 
Tumlin - Osowa .Także  Zarządowi OSP 
w Zagnańsku za udostępnienie sali i po-
moc strażaków w organizacji spotkania,  
dyrekcji i nauczycielom ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Zagnańsku: Bogusła-
wie Misterkiewicz, Agnieszce Dziwoń, 
Beacie Adamiec za wspaniałą oprawę 
muzyczną i konkursy.  (J.K.)

Gminne spotkanie mikołajkowe dzieci, w sali OSP w Chrustach, z udziałem wójta gminy  
Zbigniewa Zagdańskiego.
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Piaskowiec, jako całkowicie natural-
ny materiał, posiadający bogatą kolory-
stykę oraz fakturę, idealnie komponu-
je się z zielenią i nadaje niepowtarzal-
ny wygląd w architekturze ogrodowej. 
Posiada wysoką odporność na ścieranie 
oraz antypoślizgowość. To także świet-
ny surowiec budowlany, wykorzysty-
wany na elementy wymagające obrób-
ki ręcznej. Sprawne ręce rzeźbiarzy i ka-
mieniarzy potrafią wykonać z niego nie-
powtarzalne elementy dekoracyjne, wy-
korzystywane do aranżacji wnętrz, fon-
tann ogrodowych i innych elementów 
ozdobnych a nawet do budowy pomni-
ków i nagrobków.

Jednym z największych zakładów 
kamieniarskich w regionie jest firma 
PUH „Sosnowica”, zarządzana od 12 
lat przez Grzegorza Rębosza oraz Ja-
rosława Wiąckiewicza. Firma posiada 
kilka zakładów wydobywczych i prze-
róbczych, m.in. w Siodłach, gm. Za-
gnańsk, gdzie wydobywa się piaskowiec 
czerwony oraz w miejscowości Kopcie, 
gm. Bliżyn, przy drodze Szałas – Od-
rowążek, gdzie kamień poddawany jest 
gruntownej obróbce. Kopalnie tego su-
rowca znajdują się ponadto w Suche-
dniowie („Kopulak”), Szydłowcu („Dłu-
gosz”) oraz Zagórzu – Grabowie, k. Ra-
domska.

Przedsiębiorstwo zatrudnia w sumie 
ok. 50 osób, w tym ok. 15 z naszej gmi-
ny, głównie z okolic Siodeł i Szłasu. To 
spod ich rąk wychodzą elementy wyko-
rzystywane na budowach całej Europy, 
kraju i regionu. Płyty fasadowe ze świę-
tokrzyskich piaskowców zamontowano 
w Monachium na terenie Niemiec, tak-
że w Anglii i Francji. Wiele elementów 
z tego surowca zdobi budynki w War-
szawie (Naczelny Sąd Administracyj-
ny, Akademia Muzyczna), w Kielcach 
(Wszechnica Świętokrzyska, budynek 
”Ery”, u zbiegu ulic Leonarda i Wesołej) 
a także salę gimnastyczną szkoły w Ko-
stomłotach.

Z firmą panów Rębosza i Wiąckie-
wicza współpracują na co dzień artyści 
rzeźbiarze – absolwenci Akademii Sztuk 
Pięknych, kieleckiego Liceum Sztuk 
Plastycznych oraz samoucy, którzy przy-
uczyli się do tego zawodu w zakładach 
kamieniarskich „Sosnowicy”. Ciekawe, 
że firma niechętnie się reklamuje, albo-
wiem portfel zamówień wypełniony jest 
na kilka następnych lat .

- Nie narzekamy na brak zaintere-
sowania naszymi wyrobami – informu-
je Grzegorz Rębosz, którego odwiedzi-

łem niedawno w zakładzie w Kopciach, 
kilka kilometrów od Szałasu. Tym bar-
dziej, że zamówienia wykonujemy kom-
pleksowo, używając nie tylko naszych 
piaskowców, ale także innych kamieni, 
na przykład z Dolnego Śląska, czy na-
wet marmurów włoskich. Klient  musi 
być obsłużony kompleksowo...

Moda na wykładziny i elementy 

Urząd Gminy zamierza wydać al-
bum pt. „Zagnańsk na starych foto-
grafiach”. W związku z tym zwraca-
my się do mieszkańców gminy (a tak-
że innych osób) o wypożyczenie foto-
grafii przedstawiających Zagnańsk 
sprzed lat. Fotografie prosimy zo-
stawiać w sekretariacie wójta gminy  
w Zagnańsku, przy ul. Spacerowej 8, 
tel.: 041/300 – 13 – 22.

Zagnańsk na starych 
fotografiach

Biblioteka Publiczna w Zagnańsku 
organizuje Dyskusyjny Klub Książki. 
Jest on adresowany do ludzi, którzy 
lubią się spotykać, czytać i rozmawiać 
o książkach. 

Klubowiczem może zostać każdy 
niezależnie od wieku i zainteresowań. 
Projekt oparty jest bowiem na założeniu, 
że czerpać przyjemność z dyskutowania 
o literaturze można zawsze, nie tylko bę-
dąc jej znawcą. Jego realizacja możliwa 
jest dzięki finansowemu wsparciu Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Celem tej akcji jest także wykre-
owanie mody na czytanie. Bliższe infor-
macje o działalności klubu można uzy-
skać w Bibliotece Publicznej w Zagnań-
sku ul. Spacerowa 8b. Wszystkich chęt-
nych serdecznie zapraszamy.

Anna Skałka 

Dyskusyjny Klub Książki

Niewiele osób zapewne wie, że piaskowiec, wydobywany w naszym regionie, 
także w naszej gminie (kopalnia w Siodłach) rozsławia Świętokrzyskie  w ca-
łej Europie. Minerał ten, odpowiednio przerobiony, ma bowiem nieograniczone 
zastosowanie w budownictwie i drogownictwie. Nadaje się na różnego rodzaju 
ozdobne wykładziny, posadzki, ścieżki, alejki, chodniki czy drogi dojazdowe.

Z „Sosnowicy” w świat...
Firmy w gminie

Piaskowiec z „Sosnowicy” w praktycznym 
zastosowaniu.

Grzegorz Rębosz w swoim zakładzie kamieniarskim w Kopciach, k. Szałasu.

ozdobne z piaskowców, ale także solid-
ność tego surowca, gwarantująca wyso-
ką jakość oraz długowieczność sprawia-
ją, że zamówień jest coraz więcej. Żeby 
im sprostać, firma inwestuje w nowe te-
reny eksploatacyjne a przede wszystkim 
maszyny i urządzenia. Roczne wydoby-
cie piaskowca, to około 4 tysięcy me-
trów sześciennych, do tego dochodzi  
2 tys. metrów sześc. kamienia z Dolne-
go Śląska, który obrabia się w zakładach 
firmy.

- Kupujemy nowe maszyny do cięcia 
i obróbki bloków kamiennych – dodaje 
szef firmy. Planujemy dosprzętowić za-
kład w Siodłach, między innymi w nowe 
wiertnice z zabezpieczeniem pyłowym, 
w Kopciach ma stanąć oczyszczalnia 
wód technologicznych. To wszystko 
dużo kosztuje, dlatego chcę skorzystać 
ze środków unijnych, w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego.

„Sosnowica”, to przedsiębiorstwo 
rodzinne, tutaj pracuje żona G. Rębosza 
oraz dwaj synowie. Gwarantuje to wła-
ściwy nadzór firmy, odpowiednią tro-
skę o majątek i wyposażenie zakładu  
a w perspektywie - dalszy rozwój przed-
siębiorstwa.

            Jerzy Kosowski
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Całoroczny ośrodek jest pięknie zlo-
kalizowany w otulinie Parku Krajobra-
zowego, bezpośrednio sąsiaduje z Dę-
bem „Bartkiem”. Umiejscowienie pen-
sjonatu stanowi idealną bazę wypado-
wą dla wycieczek turystycznych w Góry 
Świętokrzyskie.

Właściciele pensjonatu oferują go-
ściom: stylowe pokoje z łazienkami, 
możliwość zorganizowania ogniska, ku-
ligu, grilla, a także profesjonalną odno-
wę biologiczną: sauna, kąpiele ziołowe, 
różnorodne techniki masażu, wykony-

Relaks i odnowa
na „Bartkowym Wzgórzu”

Nie wszyscy zapewne wiedzą, że na terenie gminy Zagnańsk – przy ul. Bart-
kowe Wzgórze 19, znajduje się piękny pensjonat, który oferuje nie tylko pełen 
relaks, ale także kompleks zabiegów, gwarantujących odnowę biologiczną pen-
sjonariuszy.

wanego przez miłą i fachową obsługę.
Kontakt: tel.: 667-883-797;
603-454-488; e-mail: misiabart@op.pl

Niedawno, gimnazjaliści gościli dok-
tora Wojciecha Wacława Musiała – za-
służonego lekarza chirurga, regionalistę, 
działacza społecznego, b. posła na Sejm 
RP, członka zespołu redakcyjnego „Goń-
ca Świętokrzyskiego” oraz redaktora na-
czelnego „Przyjaciela Wodzisławia” – 
periodycznych zeszytów regionalnych, 
przedstawiciela naszego regionu na licz-
nych kongresach kulturalnych.

Gość niezwykle interesująco opowia-
dał o swoim życiu i działalności, skupia-
jąc się na latach okupacji hitlerowskiej, 
kiedy to był uczniem szkoły w Mieroni-
cach, gm. Wodzisław. Żywo w pamięci 
została mu nauczycielka, pani Bronisła-
wa Piskorz, zwana przez dzieci „Panią 
Bronią,”. Była wychowawczynią wielu 
pokoleń, kształtowała oblicze uczniów, 
dostrzegała błędy i wypaczenia w za-
chowaniu młodzieży, lecz zawsze wska-
zywała właściwe drogi do przyszłości. 
Podczas okupacji uczyła dzieci jak ko-
chać Ojczyznę. Przeżyła trudne chwile 
okupacyjnego koszmaru: łapanki, regu-
larną wojnę frontu wschodniego, stacjo-
nowanie wojsk niemieckich w tych oko-
licach. 

- Nasza nauczycielka z moich pierw-
szych lat szkolnych – opowiadał Woj-
ciech Musiał - do końca swoich dni po-
została wierna swoim ideałom. Zawsze 
mówiła, że tam jest Polska, gdzie żyją 
Polacy. Za swoją wielce szlachetną i pa-
triotyczną postawę, Pani Bronia otrzy-
mała - od Ojca Świętego – Pawła VI - 
odznaczenie „Pro Eclesia et Pontifice”, 

które wręczył jej ks. biskup Jan Jarosze-
wicz. Po wojnie została także odznaczo-
na Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski.

Doktor Wojciech opowiadał także o 
swoim ojcu, który - z kilkoma rówieśni-

kami - przedostał się w okresie II wojny 
na Zachód, by walczyć tam z hitlerow-
cami w Armii gen. Hallera. 

Gimnazjaliści z wielką uwagą wy-
słuchali opowieści dr Musiała. Kolej-
ne spotkanie z ciekawym człowiekiem 
przejdzie do historii szkoły. Żywej hi-
storii... 

     (Kos.)

O wojnie na żywo...
Edukacja regionalna i patriotyczna młodzieży

Uczniowie Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Zagnańsku kontynuują 
zadanie „Edukacja regionalna i patriotyczna młodzieży szkolnej”, podczas któ-
rego spotykają się z ciekawymi ludźmi: regionalistami, weteranami II wojny 
światowej, działaczami społecznymi. Przesłaniem tych spotkań jest stwierdze-
nie: tylko dobrze znający historię regionalną i dzieje własnego narodu Polak 
może być dobrym Europejczykiem.

O patriotyzmie w Ośrodku 
Regionalizmu Świętokrzyskiego

W Ośrodku Regionalizmu Święto-
krzyskiego w Zagnańsku, 29 listopada 
br., odbyło się drugie spotkanie w ra-
mach projektu „Patriotyzm. Regiona-
lizm”, koordynowanego przez doktora 
Macieja Zarębskiego. 

Uczniowie klasy III a Gimnazjum 
im.Stanisława Staszica w Zagnańsku 
wysłuchali wykładu prof. Andrzeja 
Tyszki. Znany socjolog przybliżył mło-
dzieży problemy społeczno-polityczne 
II Rzeczypospolitej i Polski powojennej, 

Doktor Wojciech W. Musiał opowiada gimnazjalistom z Zagnańska o swoim, ciekawym życiu.
podkreślając, jak różniły się drogi wio-
dące Polaków do niepodległości w roku 
1918 i w 1989. Spotkanie, stanowiące 
świetną lekcję historii dla młodzieży, za-
kończyło się podsumowaniem, którego 
dokonał dr Zarębski.

Członkowie kółka modelarskiego, 
działającego przy Gminnym Ośrodku 
Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku, 
mają za sobą dwie eliminacje Mistrzostw 
Polski Modeli RC sezonu 2008/09. Pierw-
sza z nich odbyła się w dniach 18 - 19 paź-
dziernika br. podczas  Poznańskich Tar-
gów Modelarskich HOBBY 2008. Druga 
zaś rozegrana została w hali sportowej na 
warszawskim Ursynowie, w przedostatni 
weekend listopada. 

Spośród 130 zgłoszonych uczestni-
ków nasi zawodnicy poradzili sobie zna-
komicie dzięki czemu stopniowo przesu-
wają się do przodu w rankingu Mistrzostw 
Polski.

Przed nimi jeszcze cztery eliminacje 
MP, z czego trzecia odbędzie w Zagnań-
sku - pod koniec lutego 2009. 

Zapraszamy na stronę www.zagnansk.
pl (goksir/modelarstwo), gdzie można zo-
baczyć galerię oraz wyniki z w/w zawo-
dów.

Modelarze coraz lepsi !



ZAGNAŃSK
Urząd Gminy 041-300-13-22,
 fax 041-300-13-73
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji 041-311-31-77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 041-311-31-35
Gminny Ośrodek Zdrowia 041-300-10-57
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 041-300-14-44
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa 041-311-33-55
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnansku 041-300-11-59
Bank Spółdzielczy
(obok Urzędu Gminy) 041-300-15-51
Bank Spółdzielczy (filia) 041-300-10-66
Gminna Spółdzielnia „SCh” 041-300-15-21
Gościniec Świętokrzyski 041-300-10-30
Nadleśnictwo Zagnańsk,
ul. Przemysłowa 041-300-10-44 do 46
Parafia w Zagnansku 041-300-11-99,
 041-300-10-98
Poczta 041-311-31-59
Posterunek Energetyczny 041-300-16-20 do 22
 do godz. 15.00
Posterunek Policji 041-31-13-007
 0502-253-043
Punkt apteczny 0607-073-602

Stacja Paliw, ul. Kielecka 5 041-300-13-03
Stacja Paliw, ul. Turystyczna 72A 041-300-11-20
LPG, ul. Kielecka l 041-300-18-04
LPG, ul. Turystyczna 11Oa 041-311-36-62
Hotel „Pod Jaskółką” - Umer 041-300-30-58
Stajnia „Elbara” - Kołoman 0887-634-400
Naprawa sprzętu AGD: 041-300-20-57;
 0606- 619-052

SAMSONÓW
Biblioteka Gminna 041-300-34-12
„Nasza Przychodnia” 041-300-36-97
Urząd Pocztowy „Poczta Polska” 041-300-34-45
Punkt apteczny 041-300-34-18
Bank Spółdzielczy 041-300-34-03
Gospodarstwo Agroturystyczne 041-300-31-50
Świetlica OSP 041-300-34-22
Zakład Weterynaryjny 041-300-34-05

SAMSONÓW - PIECHOTNE
Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Wniebowzięcia NMP 041-300-34-57

CHRUSTY
Ochotnicza Straż Pożarna 041-311-30-08

WIŚNIÓWKA
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Bożej Częstochowskiej 041-301-15-94

ZACHEŁMIE
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Rozalii i Św. Marcina 041-311-31-36

TUMLIN - WĘGLE
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Stanisława Biskupa 041-300-34-10

SZKOŁY PODSTAWOWE
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnansku 041-311-32-75
Zespół Szkoły Podstawowej
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 041-300-34-14
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kajetanowie 041-301-15-13
Zespół Szkoły Podstawowej Nr l
w Zagnansku ( Chrusty) 041-311-30-03
Szkoła Podstawowa w Belnie 041-311-31-58
Szkoła Podstawowa w Zachełmiu 041-311-31-50
Szkoła Podstawowa w Szałasie 041-300-26-03
Szkoła Podstawowa w Umrze 041-300-34-31
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola
 i Gimnazjum w Samsonowie 041-300-34-07
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Oferujemy:
- usługi informacyjne w zakresie możliwości finansowania działań ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 
2008-2013,

- seminaria informacyjne na terenie gmin i miejscowości powiatu kieleckiego zapozna-
jące z możliwościami tworzenia i finansowania oddolnych inicjatyw edukacyjnych, 

- doradztwo w opracowaniu projektów i przygotowaniu wniosków o środki z POKL, 
- warsztaty szkoleniowe z zakresu pisania wniosków i zarządzania projektami.

W ramach projektu można uzyskać pomoc w:
- zdobyciu wiedzy na temat dostępnych form finansowania działań z EFS, 
- przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów, 
- promocji kształcenia i edukacji

W projekcie mogą uczestniczyć:
- jednostki samorządowe, 
- placówki oświatowe (szkoły i przedszkola), 
- organizacje pozarządowe, 
- mieszkańcy powiatu kieleckiego.

Stałe dyżury konsultanta w każdym dniu roboczym w godz.: od 10.00 do 15.00.

Ośrodek funkcjonuje przez cały okres trwania projektu 
czyli od 1.08.2008 do 30.03.2009.

Biuro projektu : Kostomłoty II 94 A Miedziana Góra (budynek przedszkola)
Tel.: 041-3032244,  kom.: 667634156 ; 784 022 706    Kontakt: Ula Żelazny 
e-mail : lgd.doradztwo@wp.pl     www.dorzeczebobrzy.pl     www.altum.pl 

Liderem projektu jest Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze  
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania DORZECZE BOBRZY. 

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki - Działanie 9.5  „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Ośrodek Wspierania 
Inicjatyw Edukacyjnych 

w Miedzianej Górze
Zgodnie z przepisami unijnymi, 

od 1 grudnia br. Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa roz-
poczęła wypłatę dopłat obszarowych.  
W pierwszej kolejności dopłaty te 
otrzymywać będą rolnicy z 89 powia-
tów dotkniętych tegoroczną suszą. 

W pierwszym tygodniu grudnia 
ARiMR planowała wypłacić blisko  
1,1 mld zł, w ramach płatności bez-
pośrednich dla około 268 tys. rolni-
ków. Jeszcze w grudniu ARiMR zamie-
rza przelać pieniądze na konta około  
850 tys. rolników.

Wnioski o przyznanie płatności ob-
szarowych za 2008 r. można było skła-
dać w biurach powiatowych od 15 mar-
ca do 15 maja, a ostateczny termin minął  
9 czerwca, lecz wtedy za każdy dzień 
roboczy opóźnienia rolnikowi potrąca-
ny był 1% z należnych dopłat obsza-
rowych. W całym tym okresie wnioski  
o przyznanie płatności obszarowych zło-
żyło ponad 1,42 mln rolników.

Płatności obszarowe 
za 2008 r.

Od 1 grudnia br. 


