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dokończenie na str. 2

Mimo nie najlepszej pogody, nie zabrakło publiczności na imprezie z okazji Dnia Zagnańska.

Jako pierwsze na festynowej estra-
dzie pojawiły się „Tumlinianki” ze swo-
ją liderką Marianną Kłosowską, które 
zaprezentowały - na powitanie publicz-
ności - swój folklorystyczny program. 
Zaraz po zespole z Tumlina na scenę we-
szły „Jaworzanki”, które kontynuowały 
występ w ludowym nastroju. Obydwa 
zespoły, bardzo lubiane przez mieszkań-
ców, nagrodzono gromkimi brawami.

Prowadzący imprezę nie zapomnie-
li o najmłodszych widzach, zapraszając 
ich do licznych konkursów i zabaw na 
scenie. Zaraz potem na estradzie pojawił 
się kabaret „Wyjście Awaryjne” z Sam-
sonowa, przysparzając publiczności we-

sołości i poprawiając jej humor. W tej, 
miłej atmosferze kontynuował program - 
młodzieżowy zespół taneczny.

Po pierwszym bloku programowym, 
który zgromadził już niemałą widownię, 
Dzień Zagnańska otworzył oficjalnie go-
spodarz gminy wójt Zbigniew Zagdań-
ski życząc zebranym dobrej zabawy. 

Po części oficjalnej, na scenę zapro-
szono głównego organizatora konkursu 
„Mój piękny ogród”, przewodniczącego 
Komisji Promocji, Turystyki i Rolnictwa 
Rady Gminy - Tadeusza Mączkę, który 
ogłosił wyniki tego współzawodnictwa. 

Festyn na wesoło !
Święto Gminy – Dzień Zagnańska 2009

Doroczny Dzień Zagnańska, organizowany w tym roku 26 lipca br., przyspo-
rzył jego animatorom wiele stresu z powodu niepewnej pogody. Jeszcze w połu-
dnie nad Borową Górą przeszła nawałnica, która  wiatru i wody nie szczędziła. 
Na szczęście, po południu nieco się przejaśniło i festyn można było zaczynać.

Główny sponsor imprezy, prezes „Wo-
dociągów Kieleckich”, poseł na Sejm 
RP – Henryk Milcarz w towarzystwie 
Zbója Świętokrzyskiego i Baby Jagi  
z Łysicy.
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Festyn na wesoło !
Święto Gminy – Dzień Zagnańska 2009

Popularny parodysta Stan Tutaj został 
pupilem publiczności.

dokończenie ze str. 1

Kabaret „Wyście Awaryjne” z Samsonowa wprowadził widownię w dobry nastrój.

Na scenie pojawili się właściciele 
nagrodzonych posesji, którym wręczono 
dyplomy oraz nagrody (o szczegółach 
piszemy oddzielnie).

Przez następną godzinę mieszkań-
ców gminy bawił znakomity parodysta 
i kabareciarz Stan Tutaj. Świetnie pa-
rodiowane gwiazdy piosenki polskiej  
i zagranicznej oraz humorystyczne teksty 
Stana rozbawiły publiczność, która nie 
chciała puścić z estrady znanego artysty.

Jak co roku, nie zabrakło konkursu 
przygotowanego przez firmę „Wodo-

sołowskiego. Dużym zainteresowaniem 
cieszyło się stoisko „Jaworzanek”, które 
przygotowały świętokrzyskie specjały 
kulinarne oraz wystawkę sprzętu domo-
wego z minionej epoki.

Mimo nie najlepszej pogody, na fe-
styn przyszło wielu mieszkańców gmi-
ny, którzy zapewne nie pożałują tego 
niedzielnego popołudnia, podczas które-
go wiele się działo w Borowej Górze. Do 
zobaczenia za rok. 

Organizatorzy Dnia Zagnańska skła-
dają serdeczne podziękowanie wszyst-

Do sierpniowego wydania gaze-
ty załączona jest wkładka zwierająca 
ogłoszenie o drugim przetargu ustnym, 
nieograniczonym, na sprzedaż nieru-
chomości zabudowanej budynkiem go-
spodarczym  położonej  w Zagnańsku 
przy ul. Słonecznej.

Uwaga, wkładka !

ciągi Kieleckie”. Prowadząca 
zabawę przepytywała najod-
ważniejszych z publiczności 
ze znajomości firmy. Wszyscy 
uczestnicy wykazali się dobrą 
znajomością tematu i zostali ob-
darowani przez prezesa „Wodo-
ciągów”, posła na Sejm -  Hen-
ryka Milcarza oraz dyrektora 
tej firmy Władysława Karola 
Jacewicza cennymi gadżetami 
„Wodociągów”.

Uznanie publiczności zy-
skały także rodzime, młode so-
listki: Joasia Stefańska, Marta 
Huk i Ania Żak. Gwiazdą wie-
czoru był zespół „Kobranoc-
ka”, który dostarczył widowni 
kolejnych doznań estetycznych. 

Warto dodać, iż festyn z oka-
zji Dnia Zagnańska otrzymał 
dobrą oprawę: dużym wzięciem 
cieszyły się stoiska handlo-
we, zwłaszcza ogródek piwny.  
Z ciekawością oglądano wy-
roby miejscowych twórców, 
m.in. rzeźby Krzysztofa We-

kim wykonawcom, którzy uświetnili 
festyn swoimi występami, także sponso-
rom i ludziom, którzy pomogli w przy-
gotowaniu Święta Gminy. (Kos.)

Konkurs o „Wodociągach Kieleckich” zgromadził wielu chętnych.
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Dni Województwa Świętokrzyskiego

- Panie Marszałku skąd pomysł, aby 
Dni Województwa Świętokrzyskiego od-
bywały się we wszystkich powiatach?

- W swojej codziennej pracy obserwuję 
jak mieszkańcy z poszczególnych powiatów 
przyjeżdżają do Kielc, aby załatwić sprawy 
związane z rozpoczęciem działalności go-
spodarczej, dofinansowaniem inwestycji ze 
środków unijnych albo uzupełnić wniosek 
o płatność. Zdaję sobie sprawę, że dla więk-
szości z tych osób taka wizyta w Urzędzie 
Marszałkowskim jest całodzienną wypra-
wą pochłaniającą dużo czasu. Dlatego, też 
wspólnie z Zarządem i Przewodniczącym 
Sejmiku postanowiliśmy, że w tym roku to 
my odwiedzimy mieszkańców wszystkich 
powiatów. Nasze zaproszenie do organiza-
cji obchodów przyjęli wszyscy starostowie 
i to kolejny dowód, że wspólnie stanowimy 
wielką siłę, która jednoczy nasze wojewódz-
two. Chcemy, by wszyscy, dla których nasz 
region ma duże znaczenie, mogli ten dzień 
świętować u siebie. To święto nas wszyst-
kich.

- No właśnie. Wróćmy na chwilę do sa-
mej idei organizacji obchodów…

- Wszyscy doskonale pamiętamy wyda-
rzenia sprzed 11 lat. Rząd, planując reformę 
administracyjną kraju i podział na 12 jedno-
stek, wykreślał nasze województwo z mapy 
administracyjnej Polski.  Kielecczyzna miała 
się stać częścią dużego województwa ma-
łopolskiego. Jednak dzięki zdecydowane-
mu oporowi naszych mieszkańców decyzje 
o „być albo nie” województwa ważyły się 
bardzo długo. W końcu – wygraliśmy! Orga-
nizowany przez nas jubileusz jest okazją do 
wspólnego świętowania właśnie tego zwy-
cięstwa. Zwycięstwa, którego nie sposób 
przecenić – gdyby nie zryw mieszkańców  
i wspólna  obrona samodzielnego bytu re-
gionu, dziś Kielecczyzna byłaby na innym 
etapie rozwoju. 

- Uroczystości odbędą się we wrześniu 
we wszystkich naszych powiatach, a roz-
poczniemy je tu - w Kielcach.

- To prawda. Stolica regionu wydała nam 
się najodpowiedniejszym miejscem, aby 
właśnie tu odbyła się inauguracja obchodów. 
30 sierpnia na Placu Artystów Dni Woje-
wództwa świętowały będą Powiaty Kielecki 
ziemski i grodzki. 

- Jak wyglądały będą te uroczystości? 
- W kilku zdaniach naprawdę trudno wy-

mienić wszystkie atrakcje; dość powiedzieć, 
że zapraszamy do wspólnej zabawy całe 
rodziny. Małe dzieci, młodzież, rodziców 
i dziadków. Mamy niespodzianki dla naj-
młodszych, wesołe miasteczko, gry, zabawy, 
atrakcyjne konkursy. Oczywiście też nagro-

Zasłużyliśmy na radość
Rozmowa z marszałkiem województwa świętokrzyskiego, Adamem Jarubasem

Koncerty gwiazd, degustacje potraw regionalnych, konkursy z nagrodami, a także niezliczona ilość niespodzianek dla naj-
młodszych – takie m.in. atrakcje staną się już wkrótce udziałem mieszkańców naszego regionu. Obchody Dni Województwa 
Świętokrzyskiego to duże wydarzenie w życiu społeczności lokalnych. Cykl imprez, które organizuje Urząd Marszałkowski 
wspólnie z gospodarzami powiatów to ogromne przedsięwzięcie logistyczne angażujące zarówno samorządowców, pracowników 
ale również instytucje działające na terenie województwa i mieszkańców wszystkich powiatów. 

dy, upominki i słodycze. Dla rodziców na 
żywo „Kielecki Koncert Życzeń”, występy 
laureatów muzycznych Scyzoryków 2009, 
punkty informacyjne instytucji wojewódz-
kich, koncerty znanych i lubianych gwiazd. 
Podczas Dni Województwa staramy się pro-
mować wykonawców z terenu województwa 
i powiatu . Mamy przecież niezwykle uzdol-
nioną młodzież i świetnych wykonawców, 
których utworów sam często słucham np. 
Dariusza Bernatka w repertuarze Czesława 
Niemena. Zarówno dorośli, jak i dzieci znaj-
dą dla siebie coś interesującego. Myślę, że 
wspaniale wspólnie spędzimy wolny czas.

- Przygotowana została prezentacja 
multimedialna o województwie, którą 
podczas imprezy będą mieli okazję obej-
rzeć uczestnicy. Jak według Pana dziś, po 
11 latach, prezentuje się nasze wojewódz-
two na tle innych?

- Nie powinniśmy mieć żadnych kom-
pleksów, przeciwnie – bez cienia przesady 
można powiedzieć, że odnieśliśmy sukces. 
Gdy przemierzam nasz region utwierdzam 
się w przekonaniu, że reforma administra-
cyjna z 1998 roku wydała bardzo szlachet-
ny owoc. W moim przekonaniu ten sukces 
widoczny jest w wielu sferach naszego życia 
społeczno – gospodarczego. Fundamentem 
tych zmian jest przekonanie społeczności 
lokalnych i regionalnych, co do słuszności 
nowego ładu administracyjnego. To właśnie 
tu, w naszych „małych ojczyznach” rodzi się 
oddolnie wiele cennych inicjatyw – dosko-
nale sprawdzają się w tym licznie działają-
ce w regionie stowarzyszenia czy lokalne 
grupy działania. Ludzie dostrzegli, że to od 
nich zależy los ich środowisk. Ten entuzjazm 
poparty procesem i kreatywnym myśleniem 
o „małych ojczyznach” sprawił, że dziś je-

steśmy świadkami ich rozkwitu. Są zasobne, 
piękne i zadbane.

- Jak wspomnieliśmy, obchody Dni 
Województwa Świętokrzyskiego rozpocz-
nie 30 sierpnia ziemski i grodzki Powiat 
Kielecki. Jak ocenia Pan rozwój tej „małej 
ojczyzny”?

- Bardzo pozytywnie. Kiedy rozmawiam  
w terenie z mieszkańcami, widzę jak bardzo 
troszczą się, aby każdy grosz wydać roz-
sądnie, bo majątek powiatu to ich wspólne 
dobro. Każda planowana inwestycja jest głę-
boko przemyślana i służy całej społeczności.  
Przez 11 lat zarówno miasto Kielce jak i Po-
wiat Ziemski bardzo się zmieniły. Powiem  
o tym co zauważalne gołym okiem - minio-
ne  lata to czas budowania infrastruktury 
drogowej, komunalnej, telefonicznej i edu-
kacyjnej. Ambicją bowiem każdego powiatu 
– m.in. kieleckiego jest, aby wszystkie go-
spodarstwa w jego obrębie były zwodocią-
gowane, miały łączność telefoniczną, dobre 
drogi i obiekty oświatowe. Te ambicje nie są  
abstrakcją. Dzięki mądremu i gospodarnemu  
zarządzaniu powstały wspaniałe inwestycje. 
Częstokroć przy wsparciu środków struktu-
ralnych, bowiem samorządy posiadły nad-
zwyczajną umiejętność ich pozyskiwania.

- A jaka perspektywa, Pana zdaniem, 
rysuje się przed naszym regionem na ko-
lejne lata?

- Region jest na etapie wydatkowania 
środków unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
Świętokrzyskie ma tu prawie 726 milionów 
euro do wydania.  Te  pieniądze mają stać 
się swoistym kołem zamachowym, dzię-
ki któremu możliwe będzie zniwelowanie 
różnic między województwem a lepiej roz-
winiętymi regionami kraju. Szansa na to wy-
daje się naprawdę duża, zwłaszcza jeśli do 
pieniędzy z RPO dołoży się te, które region 
ma do dyspozycji w ramach realizowanego  
w 5 województwach  Polski Wschodniej pro-
gramu „Rozwój Polski Wschodniej”. Z tego 
programu dla Świętokrzyskiego jest do dys-
pozycji około 358 milionów euro. Myślę, że 
w najbliższym czasie, dzięki zaangażowaniu 
środków zewnętrznych, zarówno unijnych, 
jak i ze źródeł krajowych, także powiat kie-
lecki uzyska kolejne, duże możliwości roz-
woju gospodarczego. 

- Z przytoczonych przez Pana faktów 
wynika, że naprawdę mamy wiele powo-
dów do świętowania…

- I ja tak myślę. Dlatego gorąco zapra-
szam państwa do wspólnego spędzenia czasu 
podczas Dni Województwa Świętokrzyskie-
go. Wszyscy zasłużyliśmy na dzielenie tej 
radości.
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Gmina i Miasto Chęciny, Gmina Zagnańsk i Raków 
to tegoroczni laureaci konkursu ekologicznego „Działania 
gminy na rzecz ochrony środowiska”.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 11 gmin z terenu po-
wiatu kieleckiego: Miedziana Góra, Piekoszów, Zagnańsk, 
Bieliny, Raków, Strawczyn, Chęciny, Sitkówka – Nowiny, 
Łagów, Morawica i Mniów), z których 9: Miedziana Góra,  
Piekoszów, Zagnańsk, Bieliny, Raków, Chęciny, Sitkówka – 
Nowiny, Łagów i Morawica, w terminie do 30 czerwca 2009 r. 
przedłożyło prace konkursowe.

Komisja przy wyborze laureatów, kierowała się rzetel-
nością danych, ilością i różnorodnością zrealizowanych oraz 
planowanych do realizacji inwestycji na rzecz ochrony środo-
wiska na terenie gminy, ilością i rozmaitością występujących 
na terenie gminy odnawialnych źródeł energii, sposobów po-
zyskiwania środków finansowych na realizację zadań proeko-
logicznych oraz zaangażowaniem pracowników gminy w po-
dejmowanie działań na rzecz poprawy stanu środowiska, poza 
obowiązkami służbowymi. 

- Komisja konkursowa zwracała także uwagę na estetykę 
pracy oraz zawartą w niej ogólną charakterystykę gminy, czy-
li na występujące warunki przyrodnicze, stan zalesienia, stan 
czystości wód - tłumaczy Bogdan Gierada, członek Zarządu 
Powiatu i komisji konkursowej.

Gmina Zagnańsk - laureatem 
konkursu ekologicznego

Utrzymanie czystości na posesji – obowiązkiem jej właściciela

Co mówią przepisy ? Problem utrzy-
mania czystości reguluje ustawa z 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz „Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na tere-
nie gminy Zagnańsk” uchwalony przez 
Radę Gminy uchwałą nr 124 z 25 wrze-
śnia 2008 roku. W dokumentach tych 
dokładnie określone są obowiązki wła-
ścicieli nieruchomości, którzy – czytamy 
w regulaminie – „zapewniają utrzymanie 
czystości i porządku poprzez: 

- wyposażenie nieruchomości w stan-
dardowe pojemniki do zbierania odpa-
dów komunalnych na zasadach ustalo-
nych z firmą wywozową,

- stosowanie segregacji odpadów na-
dających się do odzysku lub recyklingu 
na warunkach podanych niniejszym re-
gulaminem,

- odprowadzanie nieczystości cie-
kłych na zasadach określonych w regu-
laminie,

- zbieranie powstałych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych 
oraz gromadzenie nieczystości płynnych 
w zbiornikach bezodpływowych, z tym, 
że ich pozbywanie odbywa się w sposób 

zgodny z postanowieniami niniejszego 
regulaminu.

Właściciele nieruchomości zobowią-
zani są do prowadzenia selektywnego 
zbierania odpadów, tj.: szkła, tworzyw 
sztucznych, metali, makulatury, odpa-
dów niebezpiecznych, wielkogabaryto-
wych i biodegradowalnych.

Właściciele nieruchomości, którzy 
nie mają możliwości podłączenia się 
do kanalizacji sanitarnej, winni zapew-
nić gromadzenie nieczystości ciekłych  
w zbiornikach bezodpływowych, posia-
dających nieprzepuszczalne dno i ściany 
lub odprowadzać te nieczystości do przy-
domowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości mają obo-
wiązek podłączenia się do sieci kanaliza-
cyjnej z wyjątkiem osób posiadających 
przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zakazuje się wywozu śmieci w miej-
sca do tego nie przeznaczone oraz ich 
palenia.

Właściciel nieruchomości zobowią-
zany jest do udokumentowania sposo-
bu i częstotliwości korzystania z usług 
wykonywanych w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych czy opróżniania 

nieruchomości, którzy nie zawarli umów, 
o których mowa w regulaminie, obowią-
zek odbierania odpadów komunalnych  
i opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych w drodze decyzji, przejmie gmina 
a kosztami obciąży właściciela nierucho-
mości”.

Jak wynika z informacji, uzyskanych 
w Urzędzie Gminy Zagnańsk, gmina 
pozyskała trzy firmy, które podjęły się 
obowiązku odbierania odpadów z pose-
sji, zawierając wcześniej umowy z ich 
właścicielami. Są to: „Czystopol”, Fir-
ma „Pogorzelski” oraz „Vedia”. Umowy  
z tymi firmami podpisało 2300 właści-
cieli nieruchomości,  a więc ok. 75 % 
gospodarstw w gminie. To jest znaczny 
postęp w stosunku do roku ubiegłego. 
Zasługa w tym „pracy u podstaw” Urzę-
du Gminy, którego pracownicy docierają 
osobiście do właścicieli posesji i perswa-
dują konieczność przestrzegania przepi-
sów. W efekcie dało to 200 dodatkowych 
umów w ostatnim czasie. Prawie 100 
właścicieli kolejnych posesji jest w trak-
cie podpisywania umów. Niedawno pra-
cownica UG, w towarzystwie funkcjona-
riusza policji, odwiedziła mieszkańców 
Bartkowa i Goleniaw, którzy dotychczas 
nie mogli się okazać takimi umowami. 
W wyniku tych rozmów osoby te podpi-
sały takie umowy.

Problemem, który trudno pokonać, 
jest sytuacja finansowa wielu miesz-
kańców, zwłaszcza ludzi samotnych  
i starych. Z myślą o nich radni złagodzili 
w regulaminie rygory przepisów, podej-
mując decyzje, że: osoba samotna może 
wystawiać pojemnik do opróżnienia  
1 raz w kwartale i płacić za te usługę  
10 złotych. Dwie osoby, zamieszkujące 
posesję, mogą to czynić raz na dwa mie-
siące i też płacić tylko 10 zł za odbiór 
odpadów. Rodziny większe zobowiąza-
ne są do uiszczania opłaty za opróżnianie 
pojemnika raz w miesiącu za 10 zł.

Jak z powyższego wynika, coraz 
więcej mieszkańców zdaje sobie spra-
wę ze swoich powinności związanych 
z utrzymaniem czystości i porządku na 
posesjach i w całej gminie. Efektem ta-
kiego myślenia powinna być mniejsza 
liczba „dzikich wysypisk” w gminie  
i bardziej estetyczny jej wygląd. 

Jerzy Kosowski

Tego problemu  
nie wyrzucimy na śmietnik...

Problem utrzymania czystości na posesjach, segregowania odpadów, powstawania „dzikich wysypisk” jest stary jak 
świat, ale nikt nie potrafił go dotychczas w pełni rozwiązać. Gminy, z ustawowego obowiązku, podejmują różnego rodza-
ju przedsięwzięcia w tym zakresie, ale żadnej nie udało się dotychczas rozwiązać problemu w 100 procentach. Czystość 
wokół nas, to sprawa mentalności mieszkańców: jedni potrafią się dostosować do obowiązujących przepisów, inni je,  
po prostu, chcą ominąć, bo utrzymanie porządku wiąże się z kosztami.

zbiorników bez-
odpływowych po-
przez pobieranie, 
przechowywanie 
i okazywanie na 
żądanie gminy, 
wykonywania tych 
usług przez upraw-
nione jednostki. 
Na żądanie wójta 
gminy, właściciel 
nieruchomości jest 
zobowiązany sta-
wić się w Urzędzie 
Gminy z dowodami 
ww. usług i okazać 
je uprawnionemu 
przez wójta pra-
cownikowi”.

Nie przestrzega-
nie tych przepisów 
wiąże się, oczywi-
ście, z konsekwen-
cjami, określonymi 
przepisami prawa. 
W regulaminie czy-
tamy: „w przy-
padku właścicieli 
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Towarzyskie zawody spławikowe „O Puchar Wójta Gminy Zagnańsk” od-
były się na zalewie w Umrze. Przystąpiło do nich 14 zawodników z Koła Polskie-
go Związku Wędkarskiego „Bartek”.

Po podsumowaniu wyników okazało się, że najlepszymi wędkarzami okazali się: 
Janusz Adamczyk, Wiesław Musiał i Łukasz Adamczyk. Zostali oni uhonorowani 
pucharami, dyplomami i nagrodami ufundowanymi przez wójta gminy Zbigniewa 
Zagdańskiego oraz koło  PZW „Bartek”.

Puchary dla wędkarzy

Największą obecnie inwestycją dro-
gową na terenie gminy jest przebudowa 
ul. Kieleckiej: od przejazdu kolejowego 
aż do granic miasta – długości 4,2 km. 
Inwestycja prowadzona jest w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki). Jej 
wartość, to kwota ponad 2,3 mln zł, przy 
czym połowę kosztów pokrywa budżet 
państwa, zaś pozostałymi kosztami po-
dzieliły się: Starostwo Powiatowe i gm. 
Zagnańsk, która wyłoży na ten cel ok. 
600 tys. złotych. Realizacja tego zada-
nia stała się możliwa, dzięki staraniom 
wójta gminy Zbigniewa Zagdańskiego, 
który przekonał starostę, Zenona Janu-
sa, by wśród trzech dróg z terenu pow. 
kieleckiego (19 gmin), wnioskowanych  
o dofinansowanie z budżetu państwa, 
znalazła się droga Zagnańsk - Kielce.

Główny wykonawca moderniza-
cji – Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych, rozpoczął prace 22 czerw-
ca i ma je zakończyć do 31 października 
br. Zakres remontu obejmuje: położenie 
nakładki asfaltowej, remont chodnika 
w części zabudowanej ul. Kieleckiej, 
budowę poboczy na całej długości re-
montowanego odcinka, także barierek 
ochronnych, przebudowę przepustów 
pod drogą, wycinkę drzew i tzw. poszy-
cia średniego, utrudniających widocz-
ność, czyszczenie i regulację rowów oraz 
oznakowanie poziome i pionowe.

Roboty, jak mogą się przekonać 
mieszkańcy jeżdżący do Kielc, są już po-
ważnie zaawansowane: położony jest as-
falt na znacznej długości, wykonywane 
są chodniki z czerwonej kostki, pogłębia 
się i czyści rowy przydrożne. Tempo 
prac pozwala mieć nadzieję, że termin 
zakończenia modernizacji ul. Kieleckiej 
zostanie dotrzymany. Dzięki temu miesz-
kańcy gminy otrzymają fragment drogi  
z prawdziwego zdarzenia, prowadzącej 
do kieleckiej metropolii. Teraz będziemy 
czekać na kontynuowanie robót: od gra-
nic gminy do Kielc.

W ramach tego samego programu 
(schetynówki) prowadzony jest remont 
drogi gminnej do Borowej Góry, długości 
2,2 km. Także tutaj droga otrzyma nową, 
asfaltową nawierzchnię, przebudowane 
zostaną przepusty drogowe i dojazdy do 
posesji w pasie drogowym, poprawi się 
pobocza oraz wyczyści rowy. Koszt tej 
inwestycji przekroczy milion złotych,  
z czego połowę udało sie gminie zdobyć 
z budżetu państwa.

Wykonawcą prac jest ZB-D „DUKT” 
z Nowin, który ma się uporać z zadaniem 
do końca października br.

Z innych inwestycji drogo-
wych na terenie naszej gminy 
należy wymienić:

- budowę chodnika z czer-
wonej kostki, długości 365 me-
trów, w Bartkowie (przy okazji 
uzupełniono ubytki w drodze). 
Wartość tego zadania wynosi 
128 tys. zł (z budżetu gminy), 
wykonawca – ZRB BRUKBUD 
z Kielc zakończył inwestycję na 
początku sierpnia br.,

- remont chodnika  (wymiana 
starych płyt na czerwoną kostkę, 
regulacja studzienek, poprawie-
nie zjazdów na posesje)), dłu-
gości ok. 400 metrów, w osiedlu 
„Wrzosy”, przy drodze powiato-
wej. Wykonawca – TRASBUD 
Strawczyn wykonał tę inwesty-
cję za 145 tys. zł.

W trakcie budowy znajduje 
się chodnik w Gruszce (kon-
tynuacja), przy drodze powia-
towej. Inwestycja realizowana 

Inwestycje drogowe

Nowa jakość...
Systematycznie poprawia się jakość dróg na terenie naszej gminy. Służą temu inwestycje, które – mimo swoich wyso-

kich kosztów – są prowadzone na komunikacyjnych traktach.

Budowa chodnika z czerwonej kostki brukowej przy ul. Kieleckiej weszła w ostatnia fazę.

Nowy dywanik asfaltowy na ul. Kieleckiej,  
to miód na serce kierowców jeżdżących tą drogą.

realizację budowy dróg: Jaworze – Sio-
dła, Zagnańsk - Bartkowe Wzgórze oraz  
w rejonie zbiornika w Kaniowie. Szerzej 
o tych inwestycjach napiszemy w sto-
sownym czasie. (Kos.)

jest z budżetu gminy przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Kielcach.

Dodajmy, że przygotowywane są 
kolejne inwestycje drogowe w gminie: 
Jak nam wiadomo, udało się załatwić 
pomoc finansową z Unii Europejskiej na 
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Świętokrzyska Nagroda Kultury jest 
dwustopniową nagrodą finansową, indy-
widualną lub zespołową, przyznawaną 
corocznie za osiągnięcia w okresie roku 
kulturalnego i sezonu artystycznego lub 
za całokształt osiągnięć. 

Zarząd Województwa Świętokrzy-
skiego przyznaje corocznie nagrody  
I stopnia - za szczególne osiągnięcia  

Świętokrzyska Nagroda Kultury 
Departament Promocji, Edukacji, Kultury i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

prowadzi nabór wniosków o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury, ustanowionej przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowe-
go. Wnioski przyjmowane są do 11 września br.

o charakterze międzynarodowym lub  
całokształt osiągnięć w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony dziedzictwa narodowego 
oraz nagrody II stopnia - za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania i ochrony 
dziedzictwa narodowego o charakterze 
ogólnopolskim. Zarząd może również 

A oto szczegóły tych prac:
W Zespole Szkoły Podstawowej 

nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Za-
gnańsku, kosztem 43,5 tys. zł, wymie-
nia się instalację elektryczną w wybra-
nych pomieszczeniach (sekretariat, sala 
komputerowa), pion instalacji central-
nego ogrzewania, wykonywane są także 
prace malarskie. Obok szkoły zamonto-
wany będzie płotek przeciwśniegowy.

W Zespole Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum w Kajeta-
nowie budowlani zajęli się gruntowną 
modernizacją łazienek polegającą m.in. 
na wymianie instalacji wodno-kanali-

Uczniowie na wakacjach, a w szkołach...

Remonty, remonty...
Podczas gdy uczniowie szkół gminnych korzystają z wakacyjnej laby, w placówkach oświatowych wcale nie jest cicho. 

Teraz „rządzą” tutaj budowlani, wykonując wcześniej zaplanowane remonty i modernizacje. Placówki te muszą być od-
powiednio przygotowane do nowego roku szkolnego, który już wkrótce się rozpocznie.

Dociepla się także budynek Zespo-
łu Szkoły Podstawowej, Przedszkola 
i Gimnazjum w Tumlinie – elewacja 
frontowa. Kiedy kilka dni temu odwie-
dziliśmy plac budowy, trwał tam montaż 
płyt docieplających. Przedsięwzięcie to 
kosztować będzie ponad 92 tys. zł.

W Zespole Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum w Samso-
nowie, kosztem 23,6 tys. zł, montowana 
jest przegroda p.poż. w jednym ze szkol-
nych korytarzy. Jest to realizacji zaleceń 
pokontrolnych straży pożarnej.

Zaawansowanie w.w. prac osiągnę-
ło ok. 70 % i wszystko wskazuje na to, 

przyznać wyróżnienia za osiągnięcia  
o szczególnym charakterze dla rozwoju 
kultury w regionie.

Wnioski należy kierować pod ad-
resem: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, Al. IX 
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (www.
sejmik.kielce.pl).

że wykonawcy zdążą przed pierwszym 
dzwonkiem szkolnym z wykonaniem 
swoich zadań.

Trzeba dodać, że we wszystkich 
placówkach oświatowych trwają prace 
konserwatorsko – porządkowe do roz-
poczęcia zajęć lekcyjnych – 1 września 
br. Wiele drobnych robót wykonują pra-
cownicy administracyjni szkół, w nie-
których placówkach pomagają rodzi-
ce uczniów. A wszystko po to, by nasi 
milusińscy mogli rozpocząć nowy rok 
szkolny 2009/2010 w odpowiednich wa-
runkach.

Prace przy ocieplaniu elewacji frontowej szkoły w Tumlinie.

zacyjnej, elektrycz-
nej, grzejników oraz 
wymianie posadzek 
i glazury. Ponadto 
wymieni się drzwi 
wejściowe oraz  
w kotłowni, wyre-
montuje murki i po-
sadzkę przed wej-
ściem. Koszt tego 
przedsięwzięcia się-
ga prawie 82 tys. zł.

Przed Szkołą 
Podstawową w Za-
chełmiu, kosztem 
13,6 tys. zł, położo-
ny zostanie chodnik 
z kostki betonowej.

Szkoła Podsta-
wowa w Belnie zo-
stanie ocieplona, 
trwają prace przy 
wykonywaniu opa-
ski z kostki betono-
wej oraz inne robo-
ty towarzyszące. Na 
ten cel gmina prze-
znaczyła ponad 131 
tys. zł.
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Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy

Klub Sportowy Skała Tumlin otrzy-
mał dotację w wysokości 26,300 tys. 
zł z Urzędu Marszałkowskiego w Kiel-
cach na zakup odzieży sportowej dla  
zawodników. W ubiegłym sezonie - 
2008/2009 - drużyna Skały zdobyła, 
pierwszy raz w historii klubu, mistrzo-
stwo okręgu świętokrzyskiego w klasie 
junior młodszy

23 sierpnia br., meczem z Astrą Pie-
koszów, na własnym boisku, rozpocznie 

rozgrywki inny beniaminek – klasy A – 
Leśnik Zagnańsk. Jak poinformował nas 
nowy prezes zarządu tego klubu – Sła-
womir Mazurkiewicz, Leśnik, dzięki 
wsparciu głównego sponsora – Michała 
Kubickiego z polsko-hiszpańskiej firmy 
Volumetric – pragnie wzmocnić drużynę 
3 - 4 nowymi zawodnikami. Zarząd klu-
bu stawia na zawodników z naszego te-
renu, dlatego też pilnie obserwuje wszel-
kiego rodzaju rozgrywki amatorskie (np. 

Gmina Zagnańsk  
piłką nożną stoi...

Skończyły się wakacje dla piłkarzy z klubów sportowych naszej gminy.  
8 sierpnia br., meczem z Puszczą Niepołomice, zainaugurowała nowy sezon roz-
grywek w III lidzie Lubrzanka Kajetanów, przegrywając 0:4. Dzień później 
uczyniły to zespoły ligi okręgowej: Skała Tumlin (grała z Zorzą Tempo Paca-
nów, remis 2:2) oraz beniaminek tej ligi – Samson Samsonow (zagrał z Lechią 
Strawczyn, przegrywając 1:6).

turniej o puchar wójta gminy), by wy-
szukiwać talenty piłkarskie.

Dodajmy, że piłka nożna uprawia-
na jest także w klasie B (Lubrzanka II 
Kajetanów) oraz w drużynach młodzie-
żowych naszych klubów. Śmiało można 
więc stwierdzić, iż gmina Zagnańsk pił-
ką nożną stoi. Dzieje się tak, m.in. dzię-
ki wsparciu finansowym gminy, która 
ze swojego budżetu przeznacza niemałe 
środki na ten cel. Wszystko wskazuje na 
to, że nowy sezon piłkarski - 2009/2010 
- pociągnie za sobą zwiększenie tych 
wydatków, bo awanse Samsona i Leśni-
ka tego wymagają.

Wzrost poziomu piłki nożnej w na-
szej gminie zwiększa zainteresowanie 
rozgrywkami ze strony kibiców. Na me-
cze przychodzi ich coraz więcej, co cie-
szy zawodników i działaczy. 

W następnym numerze „GZ” poda-
my terminarz rozgrywek naszych dru-
żyn w sezonie piłkarskim 2009/2010.

W tym roku do rozgrywek zgłosiły 
się 4 drużyny: Tumlin, Zachełmie, Za-
gnańsk i Jasiów. Rozgrywki rozpoczęły 
się 30 lipca meczami grupowymi, a za-
kończyły 2 sierpnia meczami finałowy-
mi.

Najlepszym zawodnikiem turnie-
ju został Jacek Czarnecki, najlepszym 
bramkarzem: Kamil Zagdański, a naj-
lepszym strzelcem - z 8 bramkami - Fi-
lip Mazurkiewicz.

Mecze finałowe: 
Mecz o 3 miejsce: Zagnańsk – Ja-

siów 7-1 (Mazurkiewicz Filip x 6, Dą-
browski Michał – Grabowski). 

Mecz o 1 miejsce: Tumlin – Zacheł-
mie 1-0 (Stefański Zbigniew)

Drużyna Tumlina grała w składzie: 
Gola Krzysztof, Guzik Michał, Gu-
zik Janusz, Rydzewski Tomasz, Wój-
cik Marcin, Micigolski Piotr, Baran 
Łukasz, Czarnecki Jacek, Tomala Se-

bastian, Michalski Krzysztof, Solni-
ca Piotr, Janik Wiesław, Drogosz Se-
bastian, Drogosz Sławomir, Stefański 
Zbigniew, Rzęsista Łukasz.

Zakończenie rozgrywek otrzyma-
ło miłą oprawę sportową: puchary oraz 
nagrody najlepszym zawodnikom wrę-
czył, na boisku „Leśnika”, wójt gminy 
Zbigniew Zagdański, który podzięko-
wał zawodnikom za udział turnieju. 

Finał rozgrywek obserwowali przed-
stawiciele „Leśnika” – do notatnika pre-
zesa klubu Sławomira Mazurkiewi-
cza powędrowały nazwiska wyróżniają-
cych się zawodników. Być może niektó-
rzy otrzymają propozycję spróbowania 
swoich sił w drużynie, która awansowa-
ła do klasy okręgowej ŚZPN.

Michał Ziernik - GOKSiR Zagnańsk

Tumlin po raz drugi z pucharem!
Dopiero w ostatniej minucie rozstrzygnął się mecz finałowy pomiędzy Tum-

linem a Zachełmiem, w ramach Turnieju o Puchar Wójta Gminy Zagnańsk  
w piłce nożnej. Zwycięskiego gola dla Tumlina zdobył - 10 sekund przed koń-
cem meczu - Zbigniew Stefański.

Zwycięska drużyna Tumlina z wójtem gminy - Zbigniewem Zagdańskim oraz kierownikiem GOKSiR - Michałem Salwą.



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
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 Rzymskokatolicka
o.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP    041-300-11-99,
 041-300-10-98
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Rozalii i Św. Marcina 041-311-31-36
Poczta 041-311-31-59
Posterunek Energetyczny 041-300-16-20 do 22
 do godz. 15.00
Posterunek Policji 041-349-36-98

 0502-253-043
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa   041-311-33-55
Punkt apteczny 041-312-98-44
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” - Kołomań 0887-634-400
Naprawa sprzętu AGD: 041-300-20-57;
 0606- 619-052
Usługi Pogrzebowe 
Janusz Guzik 041-311-38-15
 0602-257-248
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
Świetlica OSP 041-311-30-08

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

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

SZKOŁY PODSTAWOWE
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku 041-311-32-75
Zespół Szkoły Podstawowej
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 041-300-34-14
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola
 i Gimnazjum w Samsonowie 041-300-34-07
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kajetanowie 041-301-15-13
Szkoła Podstawowa Nr l
w Zagnańsku ( 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

INFORMATOR GMINNY

Wydawca: Urząd Gminy w Zagnańsku, 26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, tel.: 041 300-13-22
 www.zagnansk.pl, e-mail: sekretariat@zagnansk.pl
Redagują: Jerzy Kosowski - redaktor naczelny oraz zespół, 
 e-mail: kospress@wp.pl, tel.: 041 368-30-15 i 0608-306-881
Skład i druk: BOGART, 041 368-03-94
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych reklam.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.

Nakład: 1200 egz.
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wnioski dla firm, gospodarstw agroturystycznych
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„Agroturystyka  
– szansą rozwoju  
gminy Zagnańsk”

Projekt współfinansowany ze środków  
Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Za-
gnańsku informuje, iż w wyniku weryfikacji  formu-
larzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie systemo-
wym: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej: tytuł projektu:  „Pomoc w aktywności zawo-
dowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk” , do 
projektu zakwalifikowały się osoby: Renata Bedna-
rek, Ilona Cedro, Marianna Duś, Aneta Fąfara, Renata 
Lutek, Teresa Łyżwa, Ewa Ślęk, Agnieszka Trelińska, 
Marta Urbańczyk i Krystyna Żak.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zagnańsku

Elżbieta Korus

Komunikat GOPS

Artur Kudzia
Prezes Stowarzyszenia  
Razem dla wszystkich

8 sierpnia 2009 r. zakończył 
się cykl szkoleń zorganizowanych  
w ramach projektu „Agroturystyka 
– szansą rozwoju gminy Zagnańsk”. 
Na zakończenie zajęć zorganizowany 
został dwudniowy wyjazd studyjny 
do gospodarstwa agroturystycznego 
„Świat Kucyków” w Bałtowie. Pod-
czas wyjazdu uczestnicy wzięli udział 
w warsztatach służących prezentacji 
produktów regionalnych i usług to-
warzyszących agroturystyce na przy-
kładzie infrastruktury Bałtowa. Nasi 
mieszkańcy zapoznali się również  
z działalnością stowarzyszeń agrotu-
rystycznych działających na terenie 
Gminy Bałtów oraz z korzyściami 
płynącymi z ich współpracy. Warszta-
ty te zaszczycił swoim udziałem wójt 

gminy Bałtów oraz przedstawi-
ciele Stowarzyszenia „Delta”. Ce-
lem warsztatów było zapoznanie 
Uczestników projektu z praktycz-
nymi aspektami przygotowania 
gospodarstw agroturystycznych 
do świadczenia usług, i wskaza-
nie sposobów spędzania wolnego 
czasu. Warsztaty były również 
okazją do prezentacji zróżni-
cowanych sposobów promocji  
i reklamy w agroturystyce na 
przykładzie zwiedzanych wzor-
cowych gospodarstw agrotury-
stycznych.


