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dokończenie na str. 2
Marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas wręcza wójtowi naszej gminy 
podpisaną umowę na dofinansowanie inwestycji drogowych

Ruszyło finansowanie inwestycji w ramach RPO

Gmina 
Zagnańsk 

wśród najlepszych !
W regionie ruszyły inwestycje współfinanso-

wane z Unii Europejskiej, w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego. Marszałek Adam 
Jarubas i członek Zarządu Województwa Mar-
cin Perz podpisali 23 października br. umowy  
i pre-umowy na współfinansowanie realizacji zadań  
z zakresu ochrony zdrowia i drogownictwa. 

Inwestujemy !
Kanalizacja, wodociągi, drogi, oświetlenie

W sierpniu oraz we wrześniu br. w gminie rozpoczęto 
realizację inwestycji, które będą mieć istotne znaczenie dla 
poprawy życia i wygody mieszkańców. Warto podkreślić, że 
przy budowie wodociągów oraz kanalizacji wykorzysta się 
środki unijne, w ramach wniosków złożonych przez Zwią-
zek Gmin Gór Świętokrzyskich.

dokończenie na str. 4

Przebudowane skrzyżowanie dróg w Samsonowie

Tegoroczny Hubertus, czyli spotkanie koniarzy, miłośni-
ków koni i rycerstwa, myśliwych i leśników, przygotowane 
25 października br. przez Stajnię Elbara w Kołomani, mia-
ło szczególny charakter ze względu na liczbę atrakcji i wy-
siłek organizacyjny.

Rycerski Hubertus 2008

Jak to w XVII wieku 
bywało...

Ułan w natarciu – pokaz walk na szable obok ruin Huty Józefa

dokończenie na str. 8
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dok. ze str. 1
54 projekty drogowe, realizowane  

w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, zostaną wsparte kwotą pra-
wie 190 mln złotych. Na inwestycje 
na drogach wojewódzkich i powiato-
wych (działanie 3.1) wpłynęło 20 wnio-
sków na łączną kwotę 150 mln złotych.  
14 z nich otrzymało akceptację Zarzą-
du Województwa - te projekty otrzyma-
ją ok. 90 milionów złotych wsparcia. Na 
zadania z infrastruktury lokalnej (działa-
nie 3.2) złożono 104 wnioski na ponad 
260 mln złotych. Zarząd zdecydował 
wesprzeć 40 projektów kwotą 96 mln 
złotych.

Podpisywanie umów zorganizowa-
no z wielka pompą w Hotelu „Łyso-
góry” w Kielcach. Oficjalny początek 
współfinansowania inwestycji w służ-
bie zdrowia oraz drogowych zgromadził 

Ruszyło finansowanie inwestycji w ramach RPO

Gmina Zagnańsk 
wśród najlepszych !

przedstawicieli kilkudziesięciu firm, in-
stytucji oraz samorządów z całego woj. 
świętokrzyskiego. Ten doniosły moment 
obserwowali wysłannicy wszystkich, li-
czących się mediów w naszym regionie,  
z Telewizją Kielce włącznie.

Wśród przedstawicieli samorządów 
obecny był wójt gminy Zagnańsk Zbi-
gniew Zagdański, który podpisał umo-
wy na zadanie: „Budowa drogi gmin-
nej, na łączniku Jaworze – Siodła oraz 
Jaworze – Chrusty”. Wartość całkowi-
ta przedsięwzięcia: 2.111.486 zł, z cze-
go gmina dołoży 844.594 zł, resztę zaś 
– Regionalny Program Rozwoju Woj. 
Świętokrzyskiego. Podpisaną umowę 
wręczył wójtowi uroczyście marszałek 
woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas, 
gratulując gminie uzyskania unijnego 
wsparcia inwestycji. (Kos.)

Sala konferencyjna Hotelu „Łysogóry” w Kielcach: wójt Zbigniew Zagdański podpisuje umo-
wę na inwestycje drogowe, w ramach RPO, w naszej gminie.

Ostatnio, 8 - osobowa delega-
cja Gminy Zagnańsk przebywała na 
Ukrainie, w zaprzyjaźnionej Gminie 
Stryżawka, w obwodzie winnickim. 
Nasza delegacja wyjechała na zapro-
szenie tamtejszych władz samorządo-
wych. 

Głównym celem wizyty był udział 
w dorocznym święcie gminy Stryżaw-
ka. Była to świetna okazja do pozna-
nia tradycji, obyczajów, kultury oraz 
języka naszych ukraińskich partnerów.  
W trakcie uroczystości była również 
możliwość do zaprezentowania naszej 
gminy, głównie w dziedzinie kultury  
i dorobku artystycznego. Przedstawiciel-
ki gminy Zagnańsk: Marta Huk i Anna 
Żak zaprezentowały na scenie kilka pol-
skich utworów muzycznych, które zo-

Nasi na Ukrainie

Dni Stryżawki stały owacyjnie przyjęte przez miesz-
kańców Stryżawki. 

Podczas wizyty na Ukrainie doszło 
do spotkania z przedstawicielami władz 
Styżawki i powiatu winnickiego. Doty-
czyło ono planów dalszej współpracy, 
między gminami a także wymiany do- rzystają z naszych doświadczeń, zwłasz-

cza jeżeli chodzi o rozwój agroturysty-
ki.

Nasz pobyt na Ukrainie został tak 
zorganizowany, aby- obok oficjalnych 
spotkań i dyskusji- był także czas na 
zwiedzenie kilku zakątków ich regionu.

Największe wrażenie zrobiła na nas 
wycieczka do Kamieńca Podolskiego, 
gdzie mieliśmy możliwość zwiedzenia 
dawnej warowni kresów wschodnich 
oraz wspaniałej katedry p.w. św. Aposto-
łów Piotra i Pawła – ostoi katolicyzmu  
i patriotyzmu polskiego.

świadczeń na temat samorządności i za-
rządzania gminą zwłaszcza w dziedzi-
nie ochrony środowiska, turystyki oraz 
pozyskiwania funduszy z Unii Europej-
skiej. Nasi ukraińscy sąsiedzi bardzo 
byli zainteresowani sposobem utrzyma-
nia porządku i czystości na terenie naszej 
gminy. Gospodarze Stryżawki przedsta-
wili swoje działania służące rozwojowi 
turystyki na ich terenie, ale chętnie sko-

GBP w Samsonowie, filia w Za-
gnańsku, włączyły się w ogólnopolską 
akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. 
5 listopada br. bibliotekę odwiedziły 
dzieci z przedszkola w Zagnańsku. 

Maluchy (23 osoby) zostały zapozna-
ne z historią i pracą placówki. Następnie 
po wysłuchaniu bajki „Królewicz i żab-
ka”, dzieci rozwiązywały konkursy (od-
powiadały na pytania, układały historie 
obrazkowe, brały udział w zgaduj-zga-
duli, naśladowały wymienione w wier-
szach zwierzęta). 

Spotkanie upłynęło w miłej i przy-
jemnej atmosferze. Przedszkolaki za 
prawidłowe odpowiedzi otrzymywały 
cukierki i obrazki do kolorowania, które 
później będą zdobić lokal biblioteki. Pra-
cownicy biblioteki dziękują pani przed-
szkolance (M. Przepióra) za pomoc przy 
realizacji spotkania. Zapraszamy tak-
że inne chętne grupy dzieci do wzięcia 
udziału w podobnych spotkaniach orga-
nizowanych w filii bibliotecznej w Za-
gnańsku. Zgłoszenia przyjmowane są  
w siedzibie biblioteki przy ul. Spacero-
wej 8b lub pod telefonem (041) 300 11 
59.

Anna Skałka, Małgorzata Jończyk 
- filia biblioteczna w Zagnańsku 

„Cała Polska 
czyta dzieciom„

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Samsonowie, wraz z filią biblioteczną 
w Zagnańsku, zakwalifikowały się do 
akcji „Czas na czytanie. Książka wzbo-
gaca” zainicjowanej przez Świat Książ-
ki oraz partnerów: Fundację Agory  
i Agencję Ciszewski Public Relations. 

Ostatnio, biblioteki otrzymały 45 ty-
tułów książkowych, dostępnych  w bi-
bliotekach publicznych w Samsonowie  
i w Zagnańsku.

„Czas na czytanie - 
książka wzbogaca”

Urząd Gminy zamierza wydać album 
pt. „Zagnańsk na starych fotografiach”.  
W związku z tym zwracamy się do 
mieszkańców gminy (a także in-
nych 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
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Ślubowanie nowo wybranego rad-
nego, zmiany w budżecie gminy na 
2008 rok, przyjęcie górnych stawek 
za odbiór odpadów oraz „Programu 
współfinansowania budowy przyłączy 
kanalizacyjnych i wodociągowych dla 
nowo wybudowanych sieci na terenie 
gminy”, plany odnowy wsi Janaszów 
i Zachełmie – to główne punkty ob-
rad radnych na sesji Rady Gminy – 30 
października br.

Sesję otworzyła przewodnicząca 
rady Justyna Ślewa, witając jej uczest-
ników, z wójtem Zbigniewem Zagdań-
skim. Radni przyjęli porządek obrad  
i przystąpili do jego realizacji.

Podniosłym akcentem sesji było 
wręczenie przez przewodniczącą Gmin-
nej Komisji Wyborczej Natalię Wój-
cik zaświadczenia o wyborze na radne-
go Janusza Schmeidla oraz złożenie 
przez niego ślubowania. Przypomnij-
my, że w związku ze zwolnieniem się 
mandatu radnego Józefa Florka, woje-
woda świętokrzyski zarządził wybo-
ry uzupełniające (28 września 2008 r.),  
w których mandat radnego, z okręgu wy-
borczego Kaniów – Borowa Góra, uzy-
skał Janusz Schmeidel. Radni powołali 
ww. do prac w komisjach: Planowania, 
Budżetu i Finansów oraz Promocji, Tu-
rystyki i Rolnictwa Rady Gminy.

Radni wysłuchali następnie informa-
cji wójta z prac między sesjami RG.

Rada dokonała zmian w budże-
cie gminy na rok bieżący: zwiększo-
no dochody o ponad 45 tys. zł z tytułu 
m.in. wpływów od osób prawnych i fi-
zycznych oraz zaliczki alimentacyjnej.  
Zwiększono wydatki o ponad 572 tys. zł, 
m.in. na: wynagrodzenia i pochodne pra-
cowników oświaty, na dowóz uczniów 
do szkół i pomoc społeczną. Jednocze-
śnie zmniejszono wydatki o ponad 527 
tys. zł, m.in. na budowę kanalizacji w ra-
mach wspólnej inwestycji ze Zw. Gmin 
Gór Świętokrzyskich.

Radni podjęli uchwały na udzielenie 
pomocy rzeczowej:

- dla woj. świętokrzyskiego na wyko-
nanie projektu przebudowy drogi woje-
wódzkiej nr 750, budowy chodnika i za-
tok autobusowych, na odcinku od Chru-
stów do Lekomina, 

- dla pow. kieleckiego na przebudo-
wę drogi powiatowej nr 0307, polegają-
cej na budowie chodnika w Belnie,

- dla Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych na przebudowę 
skrzyżowania drogi powiatowej Samso-
nów - Tumlin - Miedziana Góra z drogą 
powiatową Tumlin – Węgle, przez wieś, 
w miejscowościach: Tumlin – Węgle.

Radni przyjęli także uchwałę pre-
cyzującą górne stawki opłat za usługi  
w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości 
oraz opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości cie-
kłych - do wglądu w Urzędzie Gminy.

Jaka odpłatność za przyłącza kanalizacyjne ?
Programy odnowy Janaszowa i Zachełmia

Z sesji Rady Gminy

„Program współfinansowania bu-
dowy przyłączy kanalizacyjnych i wo-
dociągowych do nowo wybudowanych 
sieci na terenie gminy, na lata: 2008 – 
2015” – to dokument pionierski na gmin-
nym szczeblu zarządzania, który przyjęli 
radni. W uzasadnieniu tej uchwały czy-
tamy: „Zgodnie z polityką proekologicz-
ną gminy, podstawowym zadaniem w za-
kresie ochrony środowiska wodnego jest 
uporządkowanie gospodarki ściekowej. 
W tym celu prowadzone są inwestycje 
polegające na budowie nowych odcin-
ków sieci kanalizacyjnej. Skierowanie 
jak największej ilości ścieków do oczysz-
czalni przyczyni się do poprawy warun-
ków ochrony środowiska w gminie”.

Dodajmy, że w programie ustalono 
cenę - 1.600 zł - za realizację przyłącza 
„zgodnie z zawartą umową pomiędzy 
gminą a korzystającym ze współfinan-
sowania”.

Rada podjęła także uchwały i stano-
wiska w sprawach:

- przystąpienia do zmiany w „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Za-
gnańsk”,

- przystąpienia do sporządzenia 
zmiany nr 4 w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego sołectwa 
Kajetanów,

- wyrażenia zgody na likwidację nie-
czynnego ujęcia wody w Szałasie – rada 
nie wyraziła takiej zgody, uważając, że 
rozbiórka budynku ujęcia, to marnotra-
wienie majątku,

- wyrażenia zgody na wykup części 
działki w Jaworzach z przeznaczeniem 
pod przepompownię ścieków, z drogą 
dojazdową,

- nieodpłatnego nabycia przez gmi-
nę nieruchomości położonych na terenie 
gminy,

- zatwierdzenia planów odnowy wsi: 
Janaszów i Zachełmie,

- zmian w uchwale RG dot. składów 
osobowych komisji rady.

Radni podjęli decyzję znamienną dla 
Towarzystwa Przyjaciół Samsonowa: 
przydzielili mu nieodpłatnie (z uwzględ-
nieniem mediów) dwa pomieszczenia 
po byłym ośrodku zdrowia w Samsono-
wie. O lokum to wnioskowała na piśmie 
oraz na sesji przewodnicząca TPS Li-
dia Putowska, podkreślając, iż dotych-
czasowe pomieszczenie, w starej szkole 
podstawowej, praktycznie się rozleciało, 
wobec czego członkowie towarzystwa 
musieli zabrać cenne eksponaty muze-
alne do swoich domów. Teraz, po de-
cyzji rady, w otrzymanych pomieszcze-
niach utworzona zostanie Izba Pamięci, 
do której przeniesie się cenne eksponaty. 
Tutaj znajdzie swoją siedzibę także TPS. 
Lidia Putowsta podziękowała radnym za 
tę decyzję. 

Rada zobowiązała jednocześnie wój-
ta do rozpoznania przydatności pozosta-
łych pomieszczeń, po ośrodku zdrowia, 

pod kątem potrzeb Gminnej Biblioteki 
Publicznej.

Podczas sesji przewodnicząca rady 
oraz wójt złożyli informacje o oświad-
czeniach majątkowych radnych oraz 
funkcyjnych pracowników UG i jedno-
stek organizacyjnych gminy.

W części końcowej sesji radni oraz 
sołtysi zgłosili pod adresem wójta kilka 
interpelacji dotyczących pilnych proble-
mów gminy oraz  poszczególnych so-
łectw. Wójt ustosunkował się do nich, 
obiecując ich analizę i załatwienie, jeśli 
będzie to leżało w jego kompetencjach. 
Na tym sesję zakończono. (Kos.)

P.s. Dziękujemy przewodniczącej 
Rady Sołeckiej w Bartkowie Ewie Joń-
czyk za miłe słowa, na sesji, pod adre-
sem „Gazety Zagnańskiej”.

rytem, ma 60 lat, urodził się w Kiel-
cach i tam pracował przez całe swo-
je życie zawodowe: był zatrudniony 
w Zakładach Urządzeń Chemicznych  
i Armatury Przemysłowej „Armatury”  
a później - przez 35 lat - w Odlewni-
czych Zakładach „Stalmech”, gdzie 
przez ćwierć wieku był prezesem zarzą-
du.

Od 1990 roku mieszka w Kaniowie 
– Borowej Górze, skąd kandydował na 
radnego. Warto podkreślić, iż J. Schme-
idel był już radnym Rady Gminy w Za-
gnańsku, przez dwie kadencje, w latach: 
1994 - 2002. Jest ojcem dwóch doro-
słych synów.

Dlaczego zdecydował się wziąć 
udział w wyborach uzupełniających do 
Rady Gminy ?

- Jestem na emeryturze - powiedział 
reporterowi „GZ” - mam sporo wolne-
go czasu, który pragnę poświęcić spra-
wom społecznym. Moje doświadczenie 
życiowe oraz w działalności zawodowej 
i samorządowej może się przydać w pra-
cach Rady Gminy w Zagnańsku.  Tym 
bardziej, że widzę sporo problemów 
do załatwienia zarówno w gminie jak  
i moim sołectwie. 

- Korzystając z okazji, chciałbym 
podziękować wszystkim mieszkańcom 
mojego okręgu wyborczego za odda-
nie głosów na moją kandydaturę. Posta-
ram się ich nie zawieść jako radny Rady 
Gminy w Zagnańsku. (J.)

Janusz Schmeidel 
– nowy radny

P o d -
czas wybo-
rów uzupeł-
n i a j ą c y c h 
– 28 wrze-
śnia br. – no-
wym radnym 
Rady Gminy 
w Zagnańsku 
został Janusz 
Schmeidel.

Jest eme-
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Gmina Zagnańsk została wyróż-
niona w konkursie na „Najlepszą 
wakacyjną akcję sportową dla dzie-
ci i młodzieży 2008”. Konkurs został 
zorganizowany przez Świętokrzyski 
Urząd Wojewódzki w Kielcach. 

Zadaniem każdej gminy było zorga-
nizowanie jak najwięcej imprez spor-
towych, rekreacyjnych, kulturalnych 
i zachęcić do nich jak największą licz-
bę dzieci i młodzieży, która pozostała 
w wakacje, w domach. Wyróżnienie od 
wojewody świętokrzyskiego - Bożen-
tyny Pałki - Koruby odebrał  kierow-
nik Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  

„Wakacje na sportowo”

Wyróżnienie 
dla gminy !

i Rekreacji w Zagnańsku Michał Salwa
Przypomnijmy, iż Gminny Ośrodek 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnań-
sku zorganizował, podczas wakacji let-
nich, akcję „Wakacje na sportowo”.  
W ramach tej akcji odbyły się: turnieje 

piłki nożnej na boisku asfaltowym i tra-
wiastym w tym Turniej o Puchar Wój-
ta Gminy Zagnańsk; Otwarte Mistrzo-
stwa Gminy Zagnańsk w Siatkówce Pla-
żowej Mężczyzn w kategorii open i do  

19 lat, zawody rowerowe, zawody wędkar-
skie, codzienne zajęcia w hali sportowej  
i w modelarni dla dzieci i młodzieży.

W turniejach i zajęciach sportowo-
rekreacyjnych wzięło udział ponad 900 
osób, w większości dzieci i młodzież. 
Organizatorzy już dziś szykują się do 
następnych takich imprez sportowo – re-
kreacyjnych, bo zainteresowanie dzieci  
i młodzieży jest bardzo duże.

Już teraz GOKSiR w Zagnańsku za-
chęca do zgłaszania się do największej 
masowej imprezy sportowej w gminie. 

Przygotował:
Michał Ziernik 

- GOKSiR Zagnańsk

Inwestujemy !
Kanalizacja, wodociągi, drogi, oświetlenie

metrów. Roboty polegały na położeniu 
dwóch warstw bitumicznych, wykona-
niu dróg dojazdowych do pól (z tłucz-
nia) oraz dojazdów do posesji, z sza-
rej kostki. Wykonawcą prac była firma 
„TRAKT”. Wartość tej inwestycji wy-
nosi 689,2 tys. zł, z czego Powiatowy 
Zarząd Dróg dołoży 189,2 tys. zł. Resztę 
pokryje budżet gminy.

• Przebudowa drogi powiatowej na 
odcinku: Długojów – Kołomań, długo-
ści ok. 1200 m, na dwóch odcinkach. 
Modernizacja polegała na poszerzeniu 
drogi, położeniu nawierzchni bitumicz-
nej oraz budowie zjazdów do lasu oraz 
na posesje. Wartość tego przedsięwzię-
cia - 354 tys. zł. Wykonawcą jest firma 
„FART”. 

• Wspólnie ze Świętokrzyskim Za-
rządem Dróg Wojewódzkich, gmina 
przebudowała drogę wojewódzką oraz 
skrzyżowanie – w Samsonowie – z dro-
gą na Oblęgorek. Jest to odcinek 511 – 
metrowy  (nowa nawierzchnia bitumicz-
na), który został przeprofilowany. Zmo-
dernizowano także chodnik i kanał bu-
rzowy na tym odcinku. Przetarg na wy-
konanie tego zadania wygrała firma 
„FART”, która wykonała prace. Wartość 
zadania: 876,2 tys. zł, z czego 220 tys. zł 
zapłaci gmina.

• Udrożnienie rowów przy drodze 
powiatowej w Kaniowie, na odcinku 
1100 metrów. Na odcinku tym zbudowa-
ne zostaną także zjazdy do posesji. War-
tość prac: 300 tys. zł, inwestycja wspól-
na z PZD w Kielcach (gmina finansuje 
inwestycję w 100%, zaś inwestorem - 
jako właściciel drogi - jest PZD). 

Ozdobne lampy w Zagnańsku

W Zagnańsku pojawiły się ozdob-
ne lampy oświetleniowe, które nie tyl-
ko dają wieczorami i nocą światło, ale 
także poprawiają wizerunek centrum 
gminy.

17 stylowych lamp oświetla teren 
przy ul. Spacerowej (dwie lampy), koło 
filii Banku Spółdzielczego (2 lampy) 
oraz ul. Turystyczną aż do szkoły.

 
Wykonawcą nowego oświetlenia był Za-
kład Elektryczny z Sukowa, który wyko-
nał to zadanie za 141,5 tys. zł (z budżetu 
gminy).                        Jerzy Kosowski

w I kwartale przyszłego roku. Wartość 
inwestycji: 2.988 tys. zł.

• Budowa kanalizacji w Bartkowie 
– długość 2016 m, kanał tłoczny – 104 
m. Wykonawca - Zakład „EKOPRIM”  
z Kielc wszedł na plac budowy z pew-
nym opóźnieniem, ale obiecuje nadrobić 
zaległości.

• Budowa wodociągu w Samsono-
wie – Podlesiu – długość – 3014 m. Wy-
konawca - kielecki „EKOPRIM”  - wy-
konał zadanie, wartości 428,6 tys. zł  
w połowie i zamierza uporać się z nim 
do końca roku.

Wszystkie inwestycje, wykonywane 
w ramach projektu Związku Gmin Gór 
Świętokrzyskich, kosztować będą ponad 
9 milionów złotych, przy czym Unia Eu-
ropejska dofinansuje te zadania w wyso-
kości ok. 4 mln zł.

Lepsze drogi

Ruch inwestycyjny panuje także 
na drogach przebiegających przez na-
szą gminę:

• W Szałasie Starym wyremontowa-
no drogę powiatową, na odcinku 1700 

Oto te zadania:
• Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Chrustach II - o długości 1465 m 
oraz przykanalików - 879 m. Na począt-
ku września br. na plac budowy wszedł 
wykonawca – Zakład Sieci Wodociągo-
wych i Instalacji Sanitarnych z Solca 
Zdroju, który ma się uporać z tym za-
daniem do końca I kwartału przyszłego 
roku. Wartość kosztorysowa inwesty-
cji:1.458, 7 tys. zł.

• Budowa kanalizacji sanitarnej 
Samsonów – Komorniki – Dudków – 
długości 1324 m, kanał tłoczny – 620 
m, przykanaliki – 482 m oraz przepom-
pownia. Wykonawca – Zakład Instala-
cji Wod.-Kan ze Starachowic wszedł na 
plac budowy w sierpniu br. z nadzieją 
zakończenia tego zadania w I kwartale 
2009 r. Wartość inwestycji: 1,9 mln zł.

• Budowa kanalizacji sanitarnej  
w Tumlinie – Dabrówce - długość – 
2325 m, kanał tłoczny – 800 m , przy-
kanaliki – 498 m, przepompownia ście-
ków. Wykonawca – Zakład Inżynieryj-
no-Instalacyjny z Kielc od sierpnia wy-
konuje prace, z którymi ma się uporać  

dok. ze str. 1

Skrzyżowanie dróg w Samsonowie po modernizacji, widok na drogę do Miedzianej Góry



GAZETA   ZAGNAŃSKA  -  listopad   2008 5

W związku z nie przedstawieniem 
wszystkich faktów (okoliczności) oraz 
przywołaniem mojego nazwiska w ar-
tykule „Nie będzie fotoradaru dla Wę-
gli”, który ukazał się w numerze 9/150  
Gazety Zagnańskiej z  września 2008 r., 
proszę o zamieszczeniu na łamach ko-
lejnego wydania gazety listu otwartego,  
w którym przedstawiam fakty jakie miały 
miejsce w tej sprawie:

W artykule „Nie będzie fotoradaru 
dla Węgli”, autorstwa Pana Zbigniewa 
Zagdańskiego zamieszczonego w nume-
rze 9/150  Gazety Zagnańskiej z wrze-
śnia 2008 r. sprawa przeniesienia w bu-
dżecie Gminy Zagnańsk środków finan-
sowych przeznaczonych na ustawienie 
fotoradaru przedstawiona została ten-
dencyjnie, bez podania wszystkich oko-
liczności. O rozwiązanie problemu skrzy-
żowania, jednego z najniebezpieczniej-
szych miejsc jakie występuje na drogach 
na terenie gminy Zagnańsk, jak twierdzi  
w artykule sam Pan Wójt, interweniowa-
li wielokrotnie do  Wójta zarówno miesz-
kańcy jak również radni Powiatowi po-
przednich kadencji. Przez lata Wójt 
(opracowuje projekt budżetu) nie zabez-
pieczył w budżecie gminy środków finan-
sowych na rozwiązanie tego problemu, 
mimo że doskonale zna zasady realiza-
cji inwestycji na drogach powiatowych, 
tzn. współfinansowanie gminy i powiatu. 
Środki finansowe znalazły się natomiast 
na kolejną przebudowę ul. Spacerowej  
w Zagnańsku. Po zostaniu radnym 

Pan Jerzy Kosowski
Redaktor Naczelny „Gazety Zagnańskiej”

Z listów do redakcji

wspólnie z mieszkańcami w tym radą so-
łecką  zabiegaliśmy o zapewnienie bez-
pieczeństwa na skrzyżowaniu. Dopiero 
w bieżącej kadencji rady dzięki prowa-
dzonemu dialogowi wśród radnych po-
myślnie udało się zabezpieczyć środki  
i rozpocząć prace projektowe. Zawsze 
byłem za jak najszybszym docelowym 
rozwiązaniem problemu skrzyżowania 
poprzez jego przebudowę. Natomiast wg 
Wójta Gminy sposobem  na rozwiązanie 
problemu bezpieczeństwa jest montaż od 
strony Miedzianej Góry nie kompletne-
go fotoradaru ale tylko skrzynki na foto-
radar za bagatela 30 000 zł. Mieszkań-
cy od początku podkreślali, że liczą na 
docelowe rozwiązanie problemu bezpie-
czeństwa i że są przeciwni wydawaniu 
pieniędzy na montaż  skrzynki na foto-
radar.

Wiedząc, że mimo upływu wielu mie-
sięcy od chwili zabezpieczenia środków 
w budżecie gminy Wójt nie zlecił wyko-
nanie skrzynki fotoradaru jak również 
mając wiedzę od radnych, którzy uzyska-
li informację  od Policji, że w wykona-
nej skrzynce fotoradar byłby montowany 
niezmiernie rzadko i że skrzynka jest je-
dynie narzędziem dodatkowym, wspoma-
gającym a nie głównym oraz informację  
o sytuacji klubu Skała Tumlin zgłosiłem 
wniosek na  Komisji Budżetu i Finansów 
o przesunięcie środków podając uzasad-
nienie mojego wniosku, aby o zabezpie-
czyć środki dla Klubu Skała Tumlin na 
wykonanie prac wynikających z  decyzji  

Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.  
Bez  środków Klub  nie wykonałby decy-
zji co spowodowałoby wstrzymanie wa-
runkowej licencji, a co za tym idzie spor-
towcy pozbawieni zostaliby możliwości 
kontynuowania rozgrywek. Autor arty-
kułu zapomniał wspomnieć, że podzia-
ły geodezyjne dotyczą wydzielenia drogi  
w sołectwie Tumlin. Uwzględniając fakt, 
że sama skrzynka na  fotoradar nie jest  
w stanie rozwiązać problemu bezpieczeń-
stwa na skrzyżowaniu w Tumlinie, uzna-
łem, że gwarancją wykorzystania środ-
ków przeznaczonych w budżecie gminy 
dla sołectwa Tumlin do końca bieżącego 
roku będzie ich przesunięcie. Powyższe 
środki umożliwią funkcjonowanie Klu-
bowi Skała Tumlin oraz przyczynią się 
do rozwiązania problemów mieszkań-
ców związanych z wydzieleniem  drogi. 

Biorąc pod uwagę fakt, że jest bar-
dzo wiele zgłaszanych zmian do budże-
tu  i  to, że przede wszystkim te zgłaszane 
przez koalicję Pana Wójta są wdrażane 
w życie, artykuł Wójta gminy Zbignie-
wa Zagdańskiego odebrałem jako atak 
na moją osobę, w celu zdyskredytowania 
mnie w oczach mieszkańców.  Gdyby ten 
sam wniosek zgłosił inny radny na pew-
no nie byłoby takiego artykułu. 

Mam nadzieję, że w przyszłości Pan 
Wójt pisząc artykuły do gazety, nie bę-
dzie kierował się jedynie swoją kampa-
nią, ale przedstawiał będzie sprawy rze-
telnie, respektując przyjęte standardy 
demokracji i umożliwiając drugiej stro-
nie polemikę w danej sprawie. Zwracam 
uwagę, że „Gazeta Zagnańska” jest jak 
do tej pory jedynie laurką Pana Wójta. 
Mam nadzieję, że w przyszłości zamiesz-
czane będą artykuły mieszkańców, w tym 
również moje.

Z poważaniem - Robert Kaszuba

Nie wiem skąd tyle emocji i rozgory-
czenia  w wystąpieniu Pana Radnego Ro-
berta Kaszuby. W artykule „Nie będzie 
fotoradaru dla Węgli” przedstawiłem je-
dynie fakty towarzyszące tej sprawie oraz 
swój pogląd, że poprawa bezpieczeństwa 
użytkowników (pieszych i zmotoryzo-
wanych) przedmiotowego skrzyżowa-
nia jest dla tej części gminy najważniej-
sza. Uważam, że w dzisiejszych czasach 
zamiaru napisania prawdy nie potrzeba  
z nikim uzgadniać. Jako wójt gminy  
i osoba, która zobowiązała się działać na 
rzecz zlokalizowania fotoradaru w tym 
rejonie, miałem nie tylko uprawnienie, 
ale wręcz obowiązek wyjaśnienia miesz-
kańcom, dlaczego zadanie to nie będzie 
mogło być zrealizowane. Nie jest to żad-
na kampania, ale rzetelne traktowanie 
swoich obowiązków.

Obudowa fotoradaru jest urządzeniem 
niezbędnym do tego, aby mógł się w tym 
miejscu (nawet niezmiernie rzadko) po-
jawić fotoradar. Już sama świadomość, 
że to urządzenie może w danym czasie 
być załączone powoduje, że kierowcy 
zdejmują nogę z gazu – co potwierdzają 
wszelkie statystyki i analizy specjalistów 
od bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Nawet jeżeli dojdzie do przebudowy tego 
skrzyżowania w/g opracowanego projek-
tu, kierowcy, wjeżdżający od strony Wę-

Wójt jest gospodarzem całej gminy...
gli, i tak nie uzyskają pełnej widoczności, 
dlatego też fotoradar powinien być urzą-
dzeniem uzupełniającym z czym na spo-
tkaniu, na którym podjęto taką decyzję, 
zgadzał się również Pan Radny.

Uchwalanie budżetu gminy, w tym 
planów inwestycyjnych,  zgodnie z art. 
18 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym, 
należy do wyłącznej kompetencji Rady, 
której członkami są radni. Wójt jest or-
ganem wykonawczym i dlatego jest od-
powiedzialny za opracowanie projektu 
budżetu, jednak jego ostateczny kształt 
zależy wyłącznie od Rady Gminy. Rad-
ni mogą więc zmieniać dowolnie zarów-
no projekt budżetu jak też już uchwalo-
ny budżet poprzez zgłaszanie wniosków 
i ich głosowanie. Jedynym ogranicze-
niem jest brak możliwości zwiększe-
nia deficytu budżetowego. Przykładem 
takiego właśnie działania był wniosek  
w sprawie fotoradaru, który był zapisany 
w budżecie i w związku ze zgłoszonym 
wnioskiem, został wykreślony a środki 
z tego zadania przeznaczone zostały na 
inny cel. Przypisywanie zatem wójtowi 
gminy winy za stan powiatowych dróg  
w rejonie Tumlina jest  nieporozumie-
niem. Pan Radny Robert Kaszuba nie zgła-
szał w tej sprawie żadnych wniosków za-
równo do projektu budżetu na 2007 r. jak  
i do projektu na rok 2008 a możliwość 

taka istniała, bowiem w obu przywoła-
nych tu planach finansowych zapisałem 
wydatki inwestycyjne do realizacji na te-
renie sołectwa Tumlin. Również środki 
finansowe, na opracowanie dokumenta-
cji dotyczącej przebudowy skrzyżowania 
w rejonie Węgli, zostały zaproponowane 
przeze mnie w ramach autopoprawek do 
projektu budżetu na 2008 r.

 
W świetle powyższego, zajmowanie ta-
kiego stanowiska, że jak jest dobrze to 
Ja, a jak źle to wójt, jest nie na miejscu. 
Wspólnie odpowiadamy za to co się re-
alizuje w gminie. Moja rola tym się jedy-
nie różni od sytuacji Radnego, że Radny 
może się koncentrować w swoim działa-
niu na własnym okręgu wyborczym, wójt 
natomiast jest gospodarzem całej gmi-
ny a nie wybranych jej rejonów i powi-
nien dbać o to, by w każdym miejscu na-
szej małej ojczyzny coś pożytecznego się 
działo.

Od redakcji: Przypomnijmy, że Rada 
Gminy, na sesji, pod ożywionej dyskusji, 
pozytywnie zaopiniowała wniosek wój-
ta o ubieganie się o środki z Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych na przebudowę skrzyżowania drogi 
powiatowej: Samsonów - Tumlin - Mie-
dziana Góra z drogą powiatową Tumlin - 
Węgle - przez wieś.

Zbigniew Zagdański
Wójt Gminy Zagnańsk
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Dziś kolejne przykłady wandalizmu, 
czy wręcz złodziejstwa:

Niedawno zniszczono 6 ozdobnych 
drzewek klona kulistego: zielonego  
i czerwonego w Kołomani i przy głów-
nej ulicy Kieleckiej. Wandal „szedł jak 
burza” i łamał nic nikomu niewinne 
drzewka. Jeszcze rok temu, w ramach 
prac interwencyjnych, posadzono ich tu-
taj 16. Część zniszczono jeszcze w ub. 
roku, teraz unicestwiono kolejne. Pozo-
stało ich tylko sześć...

Tej samej nocy chuligańska burza 
przeszła także w rejonie boiska sporto-
wego „Leśnika”, dworca PKP, ul. Prze-
mysłowej, gdzie powyrywano znaki 
drogowe i rozrzucono je po lesie. Część  
z tych znaków odwrócono.

Jak by tego było mało,  w nocy na  
9 października br. złodzieje zdemon-
towali i skradli 64 płyty chodnikowe  
z chodnika przy ul. Turystycznej, w po-
bliżu boiska „Leśnika”. Ten chodnik był 
nowy, powstał w ub. roku...

Jak informuje Marian Tymborow-
ski – pracownik dozoru Urzędu Gmi-
ny, policja wie o tych chuligańskich  
i złodziejskich wybrykach, lecz niewie-
le może zrobić, bez społecznego wspar-
cia. Ktoś może widział wandali, jak ła-
mali drzewka i niszczyli znaki drogowe. 
Płyty chodnikowe (o wymiarach: 50x50 
cm), to nie jest igła ze stogu siana, pew-

nie je zamontowano na jakiejś dział-
ce. Rzecz w tym, że za kawałek nowe-
go chodnika w prywatnym ogródku, za 

Kolejne drzewka  zniszczone, poprzewracane znaki drogowe,
znikające płyty chodnikowe

zniszczenia, zapłacili mieszkańcy gminy 
(podatnicy).I będą płacić nadal, bo wójt 
pewnie da pieniądze z budżetu gminy 
na kolejne nasadzenia, na uzupełnienie 
zniszczonych chodników.

Nie potrafimy walczyć ze złodzieja-
mi i wandalami, to płaćmy ! (J.)

P.s. Jak się dowiadujemy, wójt podjął 
decyzję, by jeszcze w listopadzie br. za-
sadzić w eksponowanych punktach gmi-
ny klony ozdobne, w liczbie 35 sztuk.

Nawet ten znak informacyjny, przy Dębie „Bartku”,  także przeszkadzał jakiemuś wandalowi 
spod znaku graffiti.

Wandale są wśród nas !
Co jakiś czas dochodzą nas informacje o przykładach ludzkiej bezmyślności, 

głupoty czy wręcz wandalizmu. Pisaliśmy już na tych łamach o kradzieży ławek 
z bali drewnianych przy ul. Turystycznej, ozdobnych krzewów z centrum Za-
gnańska, o zniszczeniu drzewek przy głównych ulicach naszych miejscowości.

W grupie C kobiet startowała jedna 
drużyna z OSP Zabłocie, uzyskując wy-
nik 166 pkt. 

W grupie A seniorów wystartowały  
4 drużyny: I miejsce w tej grupie zaję-
ła drużyna OSP Zagnańsk, uzyskując 
126,3 pkt, wyprzedziła OSP Samsonów 
- 128,8 pkt. III miejsce zajęła drużyna z 
OSP Zabłocie - 142,5 pkt  a IV - OSP 
Szałas z wynikiem 189 pkt.

W zawodach wzięły udział 3 Mło-
dzieżowe Drużyny Pożarnicze. W kate-
gorii MDP dziewcząt startowała jedna 
drużyna z OSP Samsonów, uzyskując 
wynik 95,6 pkt. 

W kategorii MDP chłopców starto-
wały dwie drużyny; zwyciężyła drużyna 
z OSP Zagnańsk z wynikiem 87,8 pkt., 

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

wyprzedzając drużynę z OSP Samsonów 
z wynikiem 86,8 pkt.

Pamiątkowe puchary i dyplomy dla 
drużyn oraz nagrody indywidualne dla 
każdego zawodnika wręczył zastęp-
ca wójta Mirosław Garecki wspólnie  
z Władysławem Karolem Jacewiczem 
– dyrektorem ds. ekonomicznych „Wo-
dociągów Kieleckich” oraz Zbignie-
wem Mrozem - właścicielem firmy 
„Konzbi”.

Organizatorami zawodów był 
Urząd Gminy w Zagnańsku oraz Za-
rząd Gminny OSP  w Zagnańsku.

Nagrody zostały ufundowane 
przez: Urząd Gminy w Zagnańsku, 
„Wodociągi Kieleckie”, Michała Ku-
bickiego - właściciela firmy IMMO-

CONSULT, Krzysztofa Kondraka - 
właściciela Zakładu Instalatorstwa 
Sanitarnego C.O. i Gazu, Firmę Han-
dlowo-Usługową „KONZBI”, Za-
kład Przerobu Kamienia Budowlane-
go „Dąbrówka” - J. Lesińska, Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Zagnańsk, 
PPHU „LEMOS” Bogusława Mo-
skala, Zakład Budowlany Izolacyjno 
- Gazowy „IZOGAZ”, Lecznicę We-
terynaryjną w Samsonowie, Przed-
siębiorstwo „Poręba”, Spółkę Jawną 
MS-SYSTEM, PW - Tomasz Dąbrow-
ski, Zakład Piekarniczy - Więckow-
ski Emil, Zakład Produkcji Dziewiar-
skiej „BLEZER” - H. Fronio, Tartak 
Usługowy „Linek”, KH - KIPPER, 
PPH „Kieldrób”, PHU „IMPET” - 
Paweł Tuz, Zakład Drzewny Tadeusza 
Jabłońskiego, Zakład Pogrzebowy 
„AARON” - J. Guzik, Zakład Masar-
ski Krzysztofa Bernatka, PPH „Dre-
wad”.

Wszystkim instytucjom i firmom, 
które pomogły w organizacji Gminnych 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych ser-
decznie dziękuje Zarząd Gminny OSP  
w Zagnańsku.  (MZ)

OSP w Zagnańsku najlepsza !
Jak już informowaliśmy, na boisku leśnym w Zagnańsku odbyły się Gminne 

Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięły udział OSP: Samsonów, Sza-
łas, Zabłocie i Zagnańsk, łącznie 8 drużyn pożarniczych. Zawody zostały roze-
grane w następujących konkurencjach: rozwinięcie bojowe, sztafeta pożarnicza 
z przeszkodami. 
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Dla upamiętnienia tego wydarzenia, 
w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Marii Panny w Zagnańsku 
- 11 br. odprawiono mszę św. w inten-
cji ojczyzny, celebrowaną przez ks. pro-
boszcza Ryszarda Niemca.

Po uroczystej mszy zebrani udali się 
do zespołu szkół w Zagnańsku, gdzie 
czekali już uczniowie z ZSPPiG w Tum-
linie,  którzy przygotowali spektakl, pt.: 
„TO JEST POLSKA”. 

Wójt gminy Zbigniew  Zagdań-
ski przywitał zebranych, po czym oddał 
głos młodzieży, przygotowanej przez: 
Grażynę Sosnowską, Alicję Huk, Iwo-
nę Zapałę oraz Elżbietę Stefańską. 

Już od pierwszych chwil przedsta-
wienia na twarzach widzów widoczne 
było zainteresowanie. Emocje budził 
oryginalny scenariusz. Obrazy ożywały, 
po scenie maszerowali ułani, Sienkie-
wicz, Mickiewicz, Krasiński i Norwid 
głowili się nad losem ukochanej Ojczy-
zny. Całości dopełniły utwory wykona-
ne przez solistki, Magdę Zapałę i Mar-
tę Huk, uczennice tumlińskiego gimna-
zjum.

Na szczególną uwagę zasłużyły róż-
norodne kostiumy. Ks. Staszic w sutan-
nie, żołnierze z epoki napoleońskiej, po-
eci i myśliciele okryci długimi płaszcza-
mi, kobieta w regionalnej zapasce i jej 
mąż ubrany w sukmanę zaskarbili so-
bie sympatię zebranych na sali. Niema-
łą atrakcją okazał się także jeden z gim-
nazjalistów, który założył rycerską kol-
czugę.

Kolejny plus przedstawienia to de-
koracja wykonana przez: Renatę Prus, 
Halinę Grosicką oraz Marię Tyburczy. 
Bogato zdobione fotele, złote ramy i wy-
sokie kolumny, użyczone przez Teatr im. 
Stefana Żeromskiego w Kielcach wpra-
wiły wszystkich w odpowiedni nastrój. 
Rekwizyty udostępnili także, ze swoich 
prywatnych zbiorów, Janina i Wojciech 
Lesińscy oraz Danuta i Izabela Dzi-
woń, a Nadleśnictwo Kielce pożyczyło 

Uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada 1918 roku jest jedną z najważniejszych dat w historii naszej ojczyzny. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała upragnio-
ną niepodległość.

W nawiązaniu do „G.Z.” nr 4/145, 
z kwietnia 2008r., sygnalizującej dzia-
łania nauczycieli języka angielskiego  
z ZSP nr 2, P i G im. St. Staszica w Za-
gnańsku, których efektem było rozpo-
częcie projektu „Comenius” (wizyta 
w Rumunii) – informujemy, że reali-
zacja programu jest kontynuowana. 

Na skutek przedsięwziętych działań, 
zespół otrzymał dotację unijną w wyso-

Projektu „Comenius”
– ciąg dalszy

W nagrodę 24 tys. euro

kości 24 000 euro. Program przewidzia-
ny jest  na dwa lata (07.2008 – 07.2010). 
Szkoła rozpoczęła współpracę z placów-
kami w Anglii (koordynator projektu), 
Francji i Turcji. W listopadzie br. plano-
wane jest pierwsze spotkanie młodzieży 
z kilku krajów europejskich. Wymiana 
doświadczeń, prezentacja dziedzictwa 
kulturowego i symboli narodowych na-
stąpi… w Turcji. Do wyjazdu zostali wy-

typowani uczniowie gimnazjum, którzy 
najlepiej zaprezentowali się w szkolnym 
konkursie dotyczącym wiedzy o krajach 
europejskich: Wiktoria Milcarz i To-
masz Dudkowski. Naszej reprezentacji 
towarzyszyć będą opiekunowie – dyrek-
tor szkoły - Marzanna Moćko oraz ko-
ordynator projektu –  Dorota Starz. 

Warto podkreślić, że wizyta doszła 
do skutku m.in. dzięki ogromnemu za-
angażowaniu nauczycieli języka an-
gielskiego Doroty Starz oraz współpra-
cujących z nią: Sylwii Maksymowicz  
i Aleksandry Zagórskiej. 

           Alicja Lisowska 

nam sztalugi. Wszystkim organizatorzy 
uroczystości składają  serdeczne podzię-
kowania. 

 Akademia spotkała się z ciepłym 
przyjęciem. Całości dopełnił występ 
Małgorzaty Główki, laureatki szeregu 
festiwali muzycznych. (M.D.)

11 Listopada także w kościele p.w. 

św. Rozalii i Marcina w Zagnańsku od-
były się uroczystości związane ze Świę-
tem Niepodległości. Odsłonięto tutaj  
i poświęcono tabli cę pamiątkową, wmu-
rowaną w 10 rocz nicę odzyskania nie-
podległości. Staraniem Rady Para fialnej, 
tabli ca ta została przeniesiona na połu-
dniową stronę dzwonnicy.

Fragmenty patriotycznego spektaklu w szkole, w Zagnańsku



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

INFORMATOR GMINNY

Wydawca: Urząd Gminy w Zagnańsku, 26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, tel.: 041 300-13-22
 Dyżury w Urzędzie Gminy - pok. nr 3, poniedziałek i piątek od godz.: 9.30 - 11.00
 www.zagnansk.pl, e-mail: sekretariat@zagnansk.pl
Redagują: Jerzy Kosowski - redaktor naczelny oraz zespół, tel.: 041 368 30 15, 0608 306 881,
 e-mail: kospress@wp.pl
Druk: BOG&ART, 041-368-03-94
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych reklam.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.

Nakład: 1200 egz.

USŁUGI
REMONTOWO
- BUDOWLANE 

DOCIEPLENIA REMONTY 
- KOMPLEKSOWO

tel.: 785-642 - 324

Rycerski Hubertus 2008

Jak to w XVII wieku bywało...
dok. ze str. 1

Na imprezę zaproszono ponad 30 jeźdź-
ców z różnych stajni: Rycerska Druży-
na z miasta Żarki, Kompania Wolontarska  
z Kielc, Rota Husarska z Sandomierza, Kie-
lecki Szwadron Kawalerii im. XIII Puł-
ku Ułanów Wileńskich, drużyny rycerskie  
z zamku w Sobkowie, z Krakowa oraz Ogro-
dzieńca. Wśród zawodników nie zabrakło 
urodziwych amazonek...

Pierwsze pokazy jazdy na koniach, walk 
na szable oraz sprawności ułańskiej zapre-
zentowano - w samo południe - przy ruinach 
Huty Józefa w Samsonowie, do której ścią-
gnęło wielu miejscowych (i nie tylko) wi-
dzów. Kunszt jazdy na koniach, posługiwa-
nie się szablami i pikami zyskało aplauz pu-
bliczności, która nie szczędziła braw zawod-
nikom na koniach. Po zakończeniu pokazu, 
jeźdźcy ustawili się jak na paradzie i kłusem 
udali się do pobliskiej Stajni Elbara w Koło-
mani, gdzie odbyły się główne uroczystości 
Hubertusa 2008.

Uczestników imprezy powitał współor-
ganizator imprezy Jacek Śniadecki, który - 
na wstępie - podziękował sponsorom zawo-
dów: wójtowi gminy Zagnańsk, Nadleśnic-
twu Zagnańsk, Zespołowi Szkół Leśnych, 
Browarom Tyskim, „Wodociągom Kielec-
kim”, Karczmnie, Pizzerii i wyciągowi nar-

ciarskiemu z Tumlina - Podgrodzia, Piekarni 
Almado w Ćmińsku, Składowi Budowlane-
mu „ZACHĘTA” Adama Gruszki w Kostom-
łotach II oraz Firmie Spedycyjno -Transpor-
towej „GRAF-TRANS” Gabriela Moćko.  
A kiedy hejnaliści, ze szkoły leśnej, odegra-
li okolicznościowe hymny, jeźdźcy wskoczy-
li na konie i zaczęli się sposobić do głównej 
atrakcji Hubertusa - pogoni za lisem. W tę 
rolę wcieliła się Magda Maliszewska, przy-
pinając sobie kitę lisią do ramienia. Jeszcze 
tylko kieliszek okowity na drogę i kilkudzie-
sięciu jeźdźców pogoniło na pola samsonow-

skie, by tam rywalizować o główne trofeum. 
Gonitwa nie trwała długo, najsprytniejszy 
okazał się Rafał Kusło z zamku w Sobko-
wie, który  szybko stał się właścicielem li-
siej kity !

- To mój pierwszy lis w karierze – powie-
dział po zakończeniu gonitwy. 

- Cieszę się z jego „upolowania”, bo 
przecież konkurencja była duża...

Jeźdźcy odbyli rundę honorową, po czym 
udali się do Stajni Elbara, gdzie odbyły się 
pozostałe atrakcje imprezy: pokazy walk na 
szable, fire show – czyli walk z ogniem oraz 
tańca dworskiego, występy kapel ludowych. 
Był też staropolski posiłek z pysznym bigo-
sem i nalewkami rodzimej produkcji oraz go-
rące piwo. Bawiono się do późnej nocy.

(Kos.)

Decyzją Rady Gminy Zagnańsk, na każdej sesji Rady Gminy, o godz. 15.00, głos 
zabierają mieszkańcy, bez względu na porządek obrad ustalony na daną sesję.

Rada Gminy informuje
Jeźdźcy i amazonki w drodze do stadniny koni w Kołomani


