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Rocznica śmierci Papieża
Jan Paweł II, nazywany Wielkim. 

Sam był zawsze bardzo skromny, my 
pamiętamy go jako najwybitniejszego 
Polaka. Niezliczone są chyba dzieła, 
jakich dokonał w swoim pontyfikacie. 
Dzisiejszemu człowiekowi potrzebne 
są autorytety i wzorce moralne. Taki 
przykład pięknego życia, dawał Karol 
Wojtyła. Dobrze pamiętamy, co czuli-
śmy, gdy cztery lata temu media podały 
informację, że Ojciec Święty nie żyje. 
Zjednoczyliśmy się wówczas w smutku 
i modlitwie. Fenomen Jana Pawła II po-
lega na tym, że nawet po swojej śmierci, 
potrafi nas zjednoczyć. Takie wspólne 
obchody 4 rocznicy śmierci Papieża Po-
laka można było zaobserwować na ca-

łym świecie. Również Gmina Zagnańsk 
brała udział w takich uroczystościach. 
We wszystkich parafiach gminy wierni 
spotykali się na modlitwach, odprawiano 
uroczyste msze święte. Parafia św. Józefa  
w Zagnańsku szczególnie obchodziła 
ten dzień. Trzeciego kwietnia kilkaset 
osób z parafii i okolic zebrało się póź-
nym popołudniem na placu koło Dęba 
Bartka. Rozpoczęła się tu parafialna dro-
ga krzyżowa. Jej motywem przewodnim 
było prześladowanie i dyskryminacja lu-
dzi z powodu ich wiary. Temat, o którym 
bardzo dużo mówił Papież - Polak. Po 
dotarciu do ostatniej stacji, pamięć Ojca 
Świętego, uczczono składając lampki 
i świece na placu przed kościołem. Na 
uroczystości nie zabrakło przedstawi-
cieli władz gminnych. Na zakończenie, 
wielu parafian zostało na placu i modliło 
się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.

Parafialna droga krzyżowa od Dęba Bartka.

Wierni odczytują kolejne stacje drogi krzyżowej.

Dnia 19 kwietnia br.  
w miejscowości Szałas, 
miała miejsce ważna uro-
czystość. Tego dnia obcho-
dzono tu 69 rocznicę pacyfi-
kacji mieszkańców Szałasu.  
Z tej okazji odbyła się uro-
czysta msza święta, a także 
złożono kwiaty pod pomni-
kiem. W Szałasie był obec-
ny Wójt Zbigniew Zagdań-
ski. W 2010 r. - w kwietniu 
- przypada 70 rocznica tego 
wydarzenia. Zaplanowa-
no szczególne obchody tej 
uroczystości.

69 rocznica 
pacyfikacji 

mieszkańców 
wsi Szałas

Pomnik upamiętniający pacyfikacje mieszkańców wsi Szałas.
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Mieszkańcy gminy częściej korzy-
stali także ze zbiorów w czytelniach, 
na co wskazuje zwiększone o 808 
woluminów udostępnianie na miej-
scu, które pod koniec ub. roku dało 
w sumie  liczbę 6843 udostępnień  
w roku. W ubiegłym roku  wzrosła 
także o 51 osób liczba stałych czy-
telników bibliotek gminnych, w tym  
o 5 osób w grupie wiekowej do 15 
roku życia. Bibliotekarki zareje-
strowały łącznie 1591 czytelników. 
Dobre wyniki zostały zauważone 
podczas organizowanej przez WBP  
w Kielcach konferencji podsumowu-
jącej ubiegłoroczną działalność bi-
bliotek publicznych regionu święto-
krzyskiego – gmina Zagnańsk została 
wymieniona wśród innych placówek 
mogących  pochwalić się rozwojem 
w zakresie działalności kulturalnej 
poprzez zwiększenie zainteresowania 
czytelnictwem. 

Z pewnością duże znaczenie dla 
rozwoju bibliotek ma zwiększe-
nie środków finansowych na zakup 
książek. W ubiegłym roku zakupio-
no łącznie 1099 woluminów, więcej  
o 299 w stosunku do roku 2007. Pod-
stawowym źródłem zakupu jest do-
tacja pochodząca z budżetu gminy, 
ponadto biblioteka gminna corocznie 
pozyskuje dodatkowe środki na zakup 
nowości wydawniczych korzystając 
z Programu Operacyjnego MKiDN 
„Promocja czytelnictwa”. Od 2004r. 
biblioteka uzyskała łącznie z Progra-
mu 20 500 zł. 

Nie bez znaczenia dla rozwoju in-
stytucji kultury jest także stabilność 
dni i godzin otwarcia. W ubiegłym 
roku dużą pomoc w tym zakresie 
świadczyły osoby odbywające staż 
lub przygotowanie zawodowe w bi-
bliotekach w Samsonowie i Zagnań-
sku.

Krąży opinia, że zwłaszcza 
młodzież i dzieci, nie czytają ksią-
żek ani gazet, czasopism. Mówi się  
o tym, że młode osoby korzystają 
zamiast książek, z Internetu. Czy 
wirtualny świat, wyprze tradycyjne 
czytelnictwo?

Internet jest postrzegany przez bi-
bliotekarzy nie jako konkurencyjne, 
lecz dodatkowe źródło dostępu do 
wiedzy. W bibliotece w Zagnańsku 
można bezpłatnie skorzystać z trzech 

stanowisk komputerowych z dostę-
pem do Internetu uzyskanych z pro-
gramu Ikonk@ realizowanego w ub. 
roku przez MSWiA. Także w biblio-
tece w Samsonowie można korzystać  
z jednego stanowiska komputero-
wego z dostępem do Internetu. Bi-
bliotekarki systematycznie podno-
szą swoje kwalifikacje uczestnicząc  
w szkoleniach dotyczących m.in. 
nowoczesnych środków przekazu. 
W listopadzie ub. roku jedna oso-
ba została wstępnie przeszkolona 
w zakresie wprowadzania zbiorów 
bibliotecznych w komputerowym 
oprogramowaniu MAK. Obecnie  
w bibliotece gminnej można rozpo-
cząć proces informatyzacji zbiorów, 
co zaowocowałoby w przyszłości 
możliwością zamawiania książek 
właśnie poprzez Internet. Ponadto 
dwie bibliotekarki doskonalą swoje 
umiejętności z zakresu internetowego 
wyszukiwania informacji uczestni-
cząc w e-lerningowym kursie biblio-
tekarskim bib-web.

Błędna jest opinia o tym, że młode 
osoby korzystają z Internetu zamiast 
z książek. Podczas konferencji pt. 
Biblioteka – dziecko – Internet, któ-
ra odbyła się w lutym br. w Kielcach, 
przedstawiono wnioski z analizy da-
nych statystycznych jakie my biblio-
tekarki wyciągamy podczas codzien-
nej pracy. Na ogół osoby korzystające 
z Internetu są dobrymi czytelnikami. 
Wynika to z ich otwartości na wiedzę 
oraz chęci samodoskonalenia się. Po-
nadto młodzież dowiaduje się o no-
wościach wydawniczych, polecanych 
hitach właśnie za pośrednictwem sie-
ci. Istnieją internetowe fora dysku-
syjne na temat książek (np. na Naszej 
klasie). Mogę zatem stwierdzić, że 
Internet zachęca do czytania literatu-
ry beletrystycznej, a nie odwrotnie.

Młodych internautów przestrze-
gam przed zbieraniem informacji 
do referatów, wystąpień, sprawdzia-
nów tylko przy pomocy Internetu. 
Wydawnictwa popularnonaukowe 
kupowane do bibliotek są rzetelne  
i wiarygodne. W sieci wiele tzw. en-
cyklopedii jest współtworzona przez 
wszystkich chętnych internautów. 
Dlatego wiarygodność tych informa-
cji jest dużo niższa, niż ta pochodząca 
z tradycyjnych książek.

A jak zachęciłaby Pani dzie-
ci i młodzież do tego, aby częściej 
zaglądali do bibliotek? Nierzadko 
myślą oni, że nic tu dla nich cieka-
wego się nie znajdzie.

Biblioteki gminne corocznie or-
ganizują akcje mające na celu zachę-
cenie dzieci i młodzieży do odwie-
dzin naszych placówek. Nikt z nas 
nie rodzi się czytelnikiem. Nawyk 
czytania należy wypracować najle-
piej u dzieci w wieku przedszkol-
nym. Dlatego cyklicznie od 2004r. 
w miesiącach kwiecień –maj oraz 
wrzesień –październik kierujemy do 
dzieci i młodzieży konkursy biblio-
teczne związane tematycznie z ob-
chodami kulturalnymi, rocznicami 
literackimi lub poszerzające wiedzę 
 z różnych dziedzin. Aktualnie reali-
zujemy w związku ze zbliżającym się 
ogólnopolskim Tygodniem Biblio-
tek, (który w bieżącym roku będzie 
obchodzony od 4 do 10 maja) dwa 
konkursy plastyczne: dla dzieci młod-
szych pt. „Wesołe rymy Ewy Szelburg 
– Zarembiny” oraz dla starszych klas 
szkół podstawowych pt. „Cztery pory 
roku w utworach Ewy Szelburg – Za-
rembiny”.

Co roku organizujemy także spo-
tkanie ze znanymi pisarzami dla dzieci 
i młodzieży. Bibliotekę w Zagnańsku 
odwiedzili już: Anna Onichimowska 
oraz Paweł Beręsewicz. W tym roku 
zapraszam wszystkich sympatyków 
Ewy Nowak na spotkanie, które 
odbędzie się 7 maja o godz. 10.30  
w bibliotece w Zagnańsku, ul. Spa-
cerowa 8b.  

Jakie dodatkowe działania są 
prowadzone w bibliotekach naszej 
gminy?

Dorosłych czytelników zachęca-
my do udziału w spotkaniach Dysku-
syjnych Klubów Książki. W bibliote-
ce w Samsonowie 22 kwietnia o g. 16 
odbędzie się pierwsze spotkanie na 
którym omawiana będzie „Autobio-
grafia na czterech łapach…” D. Su-
mińskiej, a w bibliotece w Zagnańsku 
23 kwietnia także o g. 16 odbędzie się 
czwarte już spotkanie, podczas które-
go klubowicze podzielą się swoimi 
opiniami nt. książek J. Pilcha „Pociąg 
do życia wiecznego” oraz B. Sławiń-
skiego „Królowa Tiramisu”. 

Jak wygląda czytelnictwo w gminie Zagnańsk?
W naszej gminie czytelnictwo utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie. Na koniec grudnia 2008 r. biblioteka gminna 

uzyskała satysfakcjonujące wyniki zarówno w ilości wypożyczonych zbiorów, jak również ze względu na wzrost liczby 
czytelników. Bibliotekarki odnotowały wypożyczenia wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 1001 woluminów, uzyskując 
24 399 wypożyczeń książek w ciągu minionego roku. 

Rozmawiał: Bartosz Majewski
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Skąd wziął się pomysł napisania 
książki o kolejkach?

W Zagnańsku i okolicach jest bardzo 
dużo pozostałości po kolejce. Zwłaszcza 
w lasach Świniej Góry. Kolejki w Za-
gnańsku były obok Hajnówki, jednymi 
z największych zakładów w Polsce.  Do 
tej pory nikt nie zrobił podobnego opra-
cowania tego tematu. Postanowiłem, że 
warto to zrobić. Póki jeszcze żyją świad-

kowie i póki pozostałości kolejki jesz-
cze są na naszych terenach. Mieszkam 
zaledwie dwieście metrów od dawnych 
zakładów, znam ten teren, uznałem, że 
mogę taką książkę napisać.

Jak zdobywał Pan materiały po-
mocne do napisania publikacji?

Bardzo pomogli mi mieszkańcy. 
Wiele osób, ma bogate archiwa w swoich 
domach. Relacje przekazywali mi także 

Rozmowa z Panem Bartoszem Kozakiem  
autorem książki „Zagnańskie kolejki wąskotorowe”

ustnie. Bardzo pomógł mi Pan Edward 
Kępka, który niestety zmarł, kilka dni 
przed ukazaniem się tej książki.

Z tego co udało mi się ustalić, robi 
Pan doktorat. Czy dla kogoś takie-
go jak Pan, Zagnańsk jest miejscem,  
z którym można wiązać przyszłość?

Ja bym bardzo chciał, inną sprawą 
jest to, czy uda mi się znaleźć pracę  
w dziedzinach życia, którymi się intere-

Zabytkowy parowóz w Zagnańsku. (fot. Bartosz Majewski)

suję.
Zagnańsk to dobre 

miejsce do mieszkania?
Oczywiście. Nie wyobra-

żam sobie mieszkania gdzie-
kolwiek indziej. Bardzo lu-
bię te tereny.

Czy planuje Pan wydać 
drugą książkę?

Tak, będzie drugie wy-
danie, zmienione, będą 
dodatkowe informacje hi-
storyczne. Natomiast opis 
torowisk, będzie nieco skró-
cony. Jest w Polsce kilka 
organizacji, które interesu-
ją się tą tematyką. Istnieje 
duże niebezpieczeństwo, że  
z Zagnańska wszystkie po-
zostałości po kolejce, zo-
staną wywiezione. Były już 
nawet plany, żeby wywieźć 
parowóz. W naszej gmi-
nie powinno powstać mu-
zeum związane z kolejką. 
Poza Dębem Bartkiem, jest 
to jedyna oryginalna rzecz  
w okolicy. Dwa największe  
zakłady kolejek wąskoto-
rowych mieściły się w Za-
gnańsku i Hajnówce. Tutaj 
produkowano tabor dla kole-
jek, remontowano parowozy 
z całej Polski. 

Kto powinien podjąć 
się takiego zadania, utwo-
rzenia muzeum kolejki?

Przede wszystkim nadle-
śnictwo Zagnańsk i Suched-
niów, bo pozostałości kolej-
ki są na obszarach leśnych. 
Gmina również powinna się 
tym zainteresować, bo jest to 
coś, co przyciągnie turystów, 
oraz inne organizacje i towa-
rzystwa działające na rzecz 
naszej Gminy.

Rozmawiał: 
Bartosz Majewski

Pozostałości po kolejce w okolicy Borowej Góry. (fot. Bartosz Majewski)
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Klub, którego prezesem jest poseł 
Henryk Milcarz, jest w coraz lepszej 
formie.

Po ostatnich meczach awansował na 
12 miejsce w tabeli. Klub stara się obec-
nie utrzymać na uzyskanej pozycji. To 

powiedzieć, jakie klub oferuje wynagro-
dzenia i dotrzymuje warunków umowy. 
Niektóre kluby obiecują zawodnikom 
złote góry, żeby ich przyciągnąć do sie-
bie, po czym, płacą im o wiele mniej niż 
się umówili. Jak mówi Krzysztof Stocki, 
dla klubu, dane słowo, jest czymś świę-
tym. Nie ma tutaj mowy o oszukiwaniu 
zawodników.

Którzy zawodnicy „Lubrzanki”, 
są szczególnie uzdolnieni?

Mamy czterech młodych zawodni-
ków, bardzo dobrych. To od nich zależy 
co ze swoim talentem zrobią. To zawod-
nicy, którzy są praktycznie na każdym 
treningu. Mam na myśli takie osoby jak: 
Michał Staszewski, Maciej Treter,  Ka-
rol Bracha, Piotr Siwek. Jednak nie tylko 
oni mają szanse na coś więcej. Również 
ktoś z pozostałych zawodników, może 
wybić się przed nich. Sukces jest w każ-
dym z nas i w największym stopniu od 
nas zależy. 

B.M.:-Od jak dawna grasz w Lu-
brzance?

Maciej Treter: Od tego sezonu, od 
rundy jesiennej.

B.M. : Jakie masz plany na przy-
szłość związane ze sportem?

M.T.: Każdy chciałby grać jak naj-
wyżej i mam nadzieję, że w przyszłości 
będzie lepiej.

B.M. : Co jest Twoim głównym za-

interesowaniem?
M.T. : Piłka jest dla mnie najważniej-

sza.
B.M. : Co robić, aby być jak naj-

lepszym?
M.T. : Najważniejsze jest to, aby 

dużo trenować.
B.M. : Dobrze się gra w Lubrzan-

ce?
M.T. : Tak, mamy kilku doświadczo-

nych zawodników, którzy trzymają po-
ziom. Na pewno, jeśli będziemy grać jak 
w ostatnim meczu z zespołem Naprzód 
Jędrzejów, to utrzymamy się w tej lidze.

B.M. : Od kiedy grasz w klubie?
Karol Bracha: Od początku. Dokład-

niej od 1999 roku.
B.M. : Jak od tego czasu klub się 

zmienił?
K.B. : Jest teraz dużo walki, każ-

dy stara się, aby się w tej trzeciej lidze 
utrzymać.

B.M. : Za wami dobry mecz z Ję-
drzejowem, a co teraz was czeka?

K.B. : Przed nami mecz w Mało-
goszczy, postaramy się o jakąś niespo-
dziankę.

B.M. : Planujesz w przyszłości, 
grać w piłkę, zawodowo?

K.B. : Dopóki będę miał zdrowie, 
będę grał.

B.M. : Jakieś hobby, poza piłką?
K.B. : Ogólnie sport oraz gry kom-

puterowe.

LZS Lubrzanka Kajetanów

jest teraz najważniejsze, jak mówi trener 
Krzysztof Stocki. W klubie są zawodni-
cy, którzy chcą grać zawodowo, poważ-
nie podchodzą do sprawy. W klubie, jak 
przyznaje trener, jest teraz dobra atmos-
fera. A to chyba znaczna  część sukce-
su. Poza tym klub, mimo, że nie może 
zaoferować zawodnikom dużych pie-
niędzy, to jednak zawsze wywiązuje się  
z tego co podpisał z zawodnikami, na co 
się zgodzili. Chyba lepiej jest uczciwie 

Trener Lubrzanki Kajetanów Krzysztof Stocki

Karol Bracha (25 lat) (fot. Bartosz Majewski)Maciej Treter (19 lat) (fot. Bartosz Majewski)
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Rozmowa z Nadleśniczym Toma-
szem Kuszewskim

Jest problem z wywozem śmieci do 
lasu. Ludzie wykorzystują tereny leśne 
do wywozu różnego rodzaju śmieci: 
odpady gospodarcze, z rozbiórek, wiel-

sto, aby zaoszczędzić, ludzie zmniejsza-
ją ilość śmieci przez spalanie. Trzeba 
jednak pamiętać, że do atmosfery, do-
stają się wówczas groźne i niebezpiecz-
ne substancje. Szkodzą one zarówno 
najmniejszym organizmom roślinnym  

wpływają na odczucia estetyczne osób, 
które chcą wypocząć na łonie natury,  
a czują się jak na wysypisku. 

Co zrobić, aby ludzie bardziej dba-
li o środowisko?

Powinny być działania edukacyjne, 

Śmieci nie do lasu

Są to grzywny nakła-
dane na sprawców, jednak 
tylko wtedy, kiedy da się 
ich ustalić. Mandat taki, 
może wynieść do 500 zł,  
a w przypadku poważniej-
szych odpadów, toksycz-
nych, kierujemy sprawę do 
sądu grodzkiego. Tam kara 
może wynieść nawet 5000 
zł.

Jakie są konsekwencje 
dla środowiska naturalne-
go, spowodowane nielegal-
nym wywozem odpadów 
oraz ich spalaniem?

Spalanie odpadów jest 
zabronione. Do tego celu 
są przeznaczone specjalne 
spalarnie. Trzeba zacząć od 
segregacji a nie wychodzić 
z założenia, że puszczamy 
śmieci z dymem w gospo-
darstwach domowych. Czę-

kogabarytowe. W lesie można znaleźć 
czasem nawet pocięte samochody. Cięż-
ko jest znaleźć przestrzeń, gdzie śmieci 
nie są wywożone. Staramy się jednak, na 
bieżąco, te odpady usuwać.

Jakie są kary za wywóz odpadów 
do lasu?

i zwierzęcym, jak i człowiekowi. Świa-
domość i edukacja społeczeństwa musi 
na tej płaszczyźnie wzrastać, bo sami 
sobie szkodzimy. Na spalaniu śmieci 
lub ich wywożeniu do lasu, cierpi śro-
dowisko. To nie jest miejse, gdzie po-
winny leżeć śmieci. Poza tym, odpady 

aby każdy zrozumiał, że 
jego działania szkodzą, tak-
że jemu samemu. Człowiek, 
który pozbywa się śmieci, 
czy to przez spalanie, czy 
przez wywóz ich do lasu, 
myśli, że robi dobrze dla 
siebie. Jednocześnie nie ma 
świadomości, że szkodzi in-
nym. W krajach wysoko roz-
winiętych, jest duży udział 
społeczeństwa w ograni-
czeniu takich procederów.  
U nas, w kraju, jest takie 
ciche przyzwolenie na takie 
działania. Edukacja w tej 
dziedzinie, powinna obej-
mować zarówno dzieci, po-
przez młodzież, aż po doro-
słych. Ogólnie rzecz biorąc, 
segregacja odpadów jest bar-
dzo prosta. To tylko kwestia 
dobrej woli i chęci zadbania  
o środowisko. 

Nadleśnictwo Zagnańsk, 
jest leśnym kompleksem promocyjnym, 
wśród innych nadleśnictw. Już od naj-
młodszych lat, staramy się wpajać dzie-
ciom, jak należy dbać o przyrodę. 

Rozmawiał Bartosz Majewski

Nadleśniczy Tomasz Kuszewski. (fot. Bartosz Majewski)

Takie widoki straszą w naszych lasach. (fot. Bartosz Majewski)
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Goście poznają specyfikę lasów 
występujących na terenie Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Rado-
miu. W porozumieniu z Nadleśnictwem 
Zagnańsk odbędą się również zajęcia 
praktyczne. Prezentowanie form ochro-
ny przyrody w ramach projektu Drogi 
(do ) natury wykroczy również poza 
granice RDLP w Radomiu. Planowany 
jest wyjazd do Ojcowskiego Parku Na-
rodowego, by obok różnorodności fauny 
i flory uczniowie i opiekunowie z Moer-
genröthe-Rautenkranz poznali również 
bogactwo geologiczne naszego kraju. 
Podczas pobytu delegacji niemieckiej  
nie zabraknie akcentów historycznych 

Drogi (do) natury

Projekt Drogi (do) natury zaanonsowała
Dyrektor ZSL w Zagnańsku Anna Kowalska

Drogi (do) natury to tytuł projektu polegającego na wizycie studyjnej 
uczniów i nauczycieli ze szkoły leśnej w Morgenröthe-Rautenkranz (Niemcy) 
w „Leśniku”. Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku wystę-
puje już po raz drugi w roli gospodarza wymiany uczniowskiej z niemieckim 
partnerem. 

i kulturowych. Trudna przeszłość po-
winna być przestrogą dla obu sąsiadów. 
Rozwijanie współpracy między szko-
łami polega również na wzajemnym 
poznawaniu tradycji. W październiku 
2008 r. przedstawiciele szkoły z Nie-
miec uczestniczyli w obchodach Jubi-
leuszu 40 lat Zespołu Szkół Leśnych 
w Zagnańsku. Obecnie wezmą udział 
w uroczystym zakończeniu roku szkol-
nego klas IV Technikum Leśnego. Wi-
zytę studyjną w ramach projektu Drogi 
(do) natury wspiera finansowo Fundacja 
Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W marcowym numerze Gazety Za-
gnańskiej, do artykułu Pana Stanisła-
wa Janickiego >>„Bartek” czeka!<<,  
z winy redakcji wkradł się błąd. 

W „Gazecie” ukazał się taki oto 
fragment : „Jestem przekonany, że  
w obecnej sytuacji najlepszym sposo-
bem zachowania „Bartka” jest usta-
wienie poza korzeniami drzewa 31 
stalowych masztów(...)”. Podczas gdy 
autor podał nam informację „(...) poza 
korzeniami drzewa 3 lub 4 stalowych 
masztów(...)”. Za niezamierzoną po-
myłkę przy przepisywaniu artykułu, 
redakcja najmocniej przeprasza.

Sprostowanie

W roku 2008 Gmina ogłosiła dwa 
konkursy, tj.:

1. na najlepszą organizację zbiórki i 
segregację surowców wtórnych,

2. na najlepszą koncepcję folderu 
edukacyjnego dot. zasad segregacji i za-
gospodarowania odpadów.

Konkursy organizowane były  
w dwóch kategoriach wiekowych:

1. Szkoły Podstawowe (klasy I-VI);
2. Gimnazja.

W konkursie na „najlepszą organi-
zację zbiórki i segregację surowców 
wtórnych” komisja przyznała nagrody 
jak niżej:

1. Kategoria Szkoły Podstawowe 

i zagospodarowania odpadów. Komi-
sja oceniła złożone przez poszczególne 
szkoły foldery edukacyjne biorąc pod 
uwagę:

- estetykę;
- pomysłowość (sposób przedstawia-

nia tematyki);
- sposoby propagowania wiedzy eko-

logicznej (walory edukacyjne) – z zakre-
su segregacji odpadów.

W wyniku oceny prac konkursowych 
złożonych przez szkoły Komisja Kon-
kursowa dokonała rozstrzygnięcia kon-
kursu i przyznała następujące nagrody:

1. Kategoria Szkoły Podstawowe 
(klasy I-VI):

I. Szkoła Podstawowa Nr 2  
w Zagnańsku – zestaw komputerowy   
– 1 szt;

II. Szkoła Podstawowa w Szałasie – 
mikroskop – 1 szt;

III. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Za-
gnańsku – urządzenie wielofunkcyjne – 
1 szt.

2. Kategoria Gimnazja:
I. Gimnazjum w Samsonowie – pro-

jektor multimedialny z ekranem – 1 szt;
II. Gimnazjum w Tumlinie –  ze-

staw komputerowy – 1 szt.
III. Gimnazjum w Zagnańsku – mi-

kroskop – 1szt.

Nagrody zakupiono ze środków bu-
dżetu gminy przy dofinansowaniu z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Wręczenie nagród odbyło się 27 
stycznia 2009r. 

Podsumowanie „Programu edukacji ekologicznej – segregacja 
surowców wtórnych i zagospodarowanie odpadów przez szkoły 

z terenu gminy Zagnańsk” – kontynuacja w 2008r. 
Gmina od 2002r. realizuje „Program edukacji ekologicznej – segregacja surowców wtórnych i zagospodarowanie 

odpadów przez szkoły z terenu gminy Zagnańsk”. W ramach „Programu …” co roku ogłaszane są konkursy, których 
celem jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie zbiórki surowców wtórnych, zagospodarowania 
odpadów oraz kształtowanie postaw proekologicznych. 

(klasy I-VI):
I. Szkoła Podstawowa w Zachełmiu 

– tablica multimedialna – 1 szt;
II. Szkoła Podstawowa w Szałasie – 

zestaw komputerowy – 1 szt;
III. Szkoła Podstawowa w Umrze – 

urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

2. Kategoria Gimnazja:
I. Gimnazjum w Samsonowie – 

mikroskop z wbudowaną kamerą –  
1 szt;

II. Gimnazjum w Tumlinie – mikro-
skop –  1szt;

III. Gimnazjum w Zagnańsku – rzut-
nik – 1szt.

Konkurs na najlepszą koncepcję fol-
deru edukacyjnego dot. zasad segregacji 

Wójt Gminy Zagnańsk oraz Przewodniczący Komisji Promocji Turystyki  
i Rolnictwa zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Mój Piękny Ogród”.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do tutejszego 
Urzędu Gminy i wypełnienie deklaracji do dnia 10 lipca 2009 roku.

Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej gminy www.zagnansk.pl. 

Uwaga: Konkurs przeznaczony jest dla osób, które nie brały udziału w kon-
kursie w 2008r.

Ogłoszenie



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 041-31-13-007

 0502-253-043
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa   041-311-33-55
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” - 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
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Dotacje z Unii Europejskiej 
wnioski dla firm, gospodarstw agroturystycznych

 
 

nawet do  
 

506 366 525  
lub Biuro Konsorcjum: 

041 343 01 23  
Zapraszamy: Kielce, ul. Targowa 18, p. 1208/1228 

Usługi transportowe 
wywrotką 

Piasek budowlany, 
kruszywo, szlaka.

tel. 512 142 010

Wszystkich zainteresowa-
nych grą w orkiestrze w Za-
gnańsku, prosimy o kontakt: 
783-739-628 – Waldemar 
Gębski. Dla wszystkich, któ-
rzy chcą grać, jednak nie mają 
doświadczenia, będzie pro-
wadzone szkolenie z zakresu 
nauki gry na instrumencie.

W konkursie wyłoniony zostanie laureat, 
który:

- cieszy się zaufaniem osób, korzystają-
cych z pomocy społecznej,

- skutecznie pomaga wybrnąć z proble-
mów swoim podopiecznym,

- aktywizuje i pomaga im wyjść z syste-
mu pomocy społecznej,

- jest kreatywny, działa z inicjatywą, po-
dejmuje nowatorskie rozwiązania,

Głosowanie odbywać się będzie za po-
mocą kuponów, takich jak ten zamieszczony 
poniżej.

Kupon należy wypełnić i dostarczyć do: 
Powiatowych Centrów Pomocy Społecznej, 
ośrodków pomocy społecznej na terenie wo-
jewództwa świętokrzyskiego lub do Biura 
Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, do dnia 30.09.2009r.

Uroczyste ogłoszenie wyników Plebiscy-
tu odbędzie się 2 listopada, w Dniu Pracow-
nika Socjalnego.

Plebiscyt Na Pracownika Socjalnego Roku 2009
Celem plebiscytu jest wzmocnienie pracy socjalnej w środowisku i roli pracownika socjalnego oraz podniesienie statu-

su społecznego tego zawodu. Organizatorem konkursu jest Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka  - Koruba.


