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Na strażaków 
zawsze można 

liczyć !
W I kwartale każdego roku od-

bywają się zebrania sprawozdawcze  
w jednostkach Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Druhowie podsumowują mi-
niony rok swojej służby, udzielają ab-
solutorium zarządom jednostek, wyty-
czają plany na rok następny. To tak-
że okazja do podziękowania straża-
kom za ich społeczny trud i wysiłek  
w ochronie ludzkiego życia i mienia.

Z okazji Świąt Wielkanocnych, gospoda-
rze gminy Zagnańsk: przewodnicząca Rady 
Gminy Justyna Ślewa oraz wójt Zbigniew Za-
gdański wystosowali do mieszkańców okolicz-
nościowe życzenia, które zostały opublikowane 
na stronie internetowej gminy. Oto ich treść:

„Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanoc-
nych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosne-
go, wiosennego nastroju. Serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego „Al-
leluja” życzą” – tu podpisy gospodarzy gminy.

Z okazji  Świąt Wielkanocnych, życzenia 
mieszkańcom naszej gminy przekazała, za na-
szym pośrednictwem, także Lokalna Grupa Dzia-
łania „Dorzecze Bobrzy”. Oto treść życzeń:

„ Dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, 
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego opty-
mizmu oraz samych sukcesów

                 składa: LGD „Dorzecze Bobrzy”

Życzenia świąteczne  
dla mieszkańców

Ambasadorowie gminy
- czytaj na str. 5

Gimnazjaliści prezentują swoje prace przed europosłem Jackiem Włosowiczem.
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Podczas całego pontyfikatu, Papież 
szeroko otworzył przed nami swoje serce, 
dając nam świadectwo radykalnej wierno-
ści Bogu. Jan Paweł II codziennie modlił 
się, by dochować wierności Bogu, Bóg 
udzielił mu tej łaski.

Jan Paweł II był wzorem kapłana  
i pasterza, ale też wzorem brata, wzorem 
przyjaciela. Codziennie kontemplował 
Jezusa, Sługę Jahwe, od którego Ojciec 
zażądał posłuszeństwa i wierności aż do 
śmierci, i to śmierci krzyżowej. Wierność 
Jezusa Ojcu była dla Jana Pawła II wzo-
rem wierności.

Charakterystycznym elementem pon-
tyfikatu Jana Pawła II były podróże za-
graniczne. Odbył ich 104, odwiedza-
jąc wszystkie zamieszkane kontynenty.  
W wielu miejscach, które odwiedził, ni-
gdy przedtem nie postawił stopy żaden 
papież. Był m.in. pierwszym papieżem, 
który odwiedził Wielką Brytanię (od roku 
1534 Kościół Anglii nie uznaje władzy 
zwierzchniej Stolicy Apostolskiej). Mimo 
wielu zabiegów, nie udało mu się jednak 
odbyć pielgrzymki do Rosji, prawdopo-
dobnie ze względu na niechęć ze strony 
patriarchatu moskiewskiego, który zarzu-
ca Watykanowi prozelityzm.

Jan Paweł II, jako Papież, najwięcej 
razy odwiedził m.in. Polskę (8 razy), USA 
(7 razy), Francję (7 razy).

Za pontyfikatu Jana Pawła II nastąpi-
ły ogromne zmiany w Watykanie, a także 
w postrzeganiu osoby Papieża przez spo-
łeczność zarówno katolicką jak i pozosta-
łych chrześcijan oraz wyznawców innych 
religii. Zaraz po swoim wyborze na Stoli-
cę Apostolską, przy składaniu homagium 

z niektórych elementów ceremoniału, jed-
nakże Jan Paweł II zniwelował większość 
barier, przyjmując postawę Papieża bli-
skiego wszystkim ludziom, Papieża-apo-
stoła. Nie zmieniło się to nawet po zama-
chu.

Jan Paweł II chętnie spotykał się  
z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo 
uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca 
1985 roku, który ONZ ogłosiło Między-
narodowym Rokiem Młodzieży, napisał 
list apostolski na temat roli młodości jako 
okresu szczególnego kształtowania drogi 
życia (Dilecti Amici), a 20 grudnia zapo-
czątkował tradycję Światowych Dni Mło-
dzieży[10]. Odtąd co roku przygotowywał 
orędzie skierowane do młodych, które sta-
wało się tematem tego międzynarodowe-
go spotkania, organizowanego w różnych 
miejscach świata (odbyło się ono również 
w Polsce – Częstochowa, 1991).

2 kwietnia społeczeństwo polskie, po 
raz piąty, oddało hołd Zmarłemu Ojcu 
Świętemu, Wielkiemu Rodakowi.

nowo wybranemu papieżowi, Jan Paweł 
II nie pozwolił prymasowi Wyszyńskie-
mu uklęknąć przed sobą. Pierwsze prze-
mówienie wygłosił po włosku, a więc  
w języku narodu, do jakiego przemawiał. 
Do tej pory przyjęte było, że Papież za-
wsze swoje pierwsze przemówienie wy-
głasza po łacinie. Do kolejnych nowości 
w tym pontyfikacie należą:

• liczne pielgrzymki (zagraniczne oraz 
parafii we Włoszech), 

• zwyczaj całowania ziemi kraju,  
do którego przybywał z pielgrzymką,

• msze święte dla wielkich tłumów, 
organizowane na stadionach, lotniskach, 
placach itp.,

• wygłaszanie całych homilii lub choć-
by krótkich sentencji w języku kraju, do 
którego przybywał z pielgrzymką (poro-
zumiewał się swobodnie w językach: pol-
skim, włoskim, francuskim, niemieckim, 
angielskim, hiszpańskim, portugalskim, 
łacinie i klasycznej grece),

• udział zespołów folklorystycznych 
w czasie mszy,

• spotkania z duchownymi innych wy-
znań oraz odwiedziny świątyń różnych 
religii (chrześcijańskich oraz niechrześci-
jańskich),

• udział w przedsięwzięciach arty-
stycznych: koncertach, występach zespo-
łów, projekcjach filmowych,

• prywatne spotkania z wiernymi,
• bezpośrednie spotkania z ludźmi  

w trakcie pielgrzymek,
• żarty i bezpośredniość w kontaktach 

z ludźmi.
Wprawdzie już począwszy od Jana 

XXIII papiestwo zaczęło rezygnować  

Autorytety wiary
Piąta rocznica śmierci Jana Pawła II

2 kwietnia 2010 roku przypadła piąta rocznica śmierci Jana Pawła II, Pa-
pieża Polaka, Wielkiego Syna narodu polskiego, niekwestionowanego autoryte-
tu moralnego.

Ksiądz Józef Piwowarczyk urodził się 17 
lutego w 1930 r. w Gołczy. Przeżył 78 lat,  
w tym 53 lata w stanie kapłańskim – święcenia 
otrzymał 8 maja 1955 r. Przez trzy lata był pro-
boszczem w Słupi Jędrzejowskiej, a następne 
spędził w Zagnańsku. Pełnił funkcję Dziekana 
dekanatu Zagnańsk i Kielce Północ.

9 września 1973 roku oficjalnie zo-
stał proboszczem parafii p.w. św. Rozalii  
św. Marcina w Zagnańsku. Swoim gospodar-
skim okiem patrzył na niedociągnięcia w ży-
wym i materialnym kościele. Zadbał o ogro-
dzenie kościoła i plebanii, którą wyremonto-
wał, postarał się o nową polichromię w oby-
dwu częściach świątyni, powiększył trzykrot-
nie cmentarz grzebalny, wybudował kaplicę 
cmentarną. Przygotował podwaliny pod nową 

Wspomnienie o Ks. Proboszczu Józefie Piwowarczyku

Parafię p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Zagnańsku.   

Z łatwością skupiał wokół siebie mło-
dzież, z zapałem i radością udzielał jej po-
rad i wskazówek, chętnie dzielił się z nią 
doświadczeniem.

Dał wspaniałą podstawę do rozwijania 
własnej osobowości, dopingował w prze-
zwyciężaniu przeciwności losu. Był jak 
ojciec. Troskliwy, uważny, wrażliwy na 
problemy innych. Przekazywał swą wia-
rę, ale także oczekiwał samodzielnych 
poszukiwań. Jego nauka polegała przede 
wszystkim na wskazywaniu ścieżek - ście-
żek do Boga i drugiego człowieka.

19 marca obchodzimy imieniny Józefa, które to imię nosił zmarły, 2 lata temu, Ksiądz Kanonik Józef Piwowarczyk - Pro-
boszcz parafii p.w. św. Rozalii św. Marcina w Zagnańsku w latach 1973 – 2005. Jego śmierć była dla nas wszystkich ogromną 
stratą. Wspomnijmy naszego Proboszcza.

Księże Proboszczu  
– pamiętamy o Tobie !
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dokończenie ze str. 1
W naszej gminie zebrania odbyły się 

w OSP w Zagnańsku Chrustach, Zabło-
ciu, Szałasie oraz Samsonowie. Uczest-
niczyliśmy w obradach jednostki OSP  
w Samsonowie – 13 marca br. Podsu-
mowaniu dorobku jednostki w ub. roku 
przysłuchiwali się m.in.: komendant 
miejski Państwowej Straży Pożarnej  
w Kielcach - st. bryg. Zdzisław Kuź-
dub, gospodarze gminy z wójtem Zbi-
gniewem Zagdańskim i przewodniczą-
cą Rady Gminy Justyną Ślewą oraz kie-
rownik GOPS Elżbieta Korus. Zebranie 
otworzył oraz gości powitał prezes za-
rządu jednostki Zbigniew Abramczyk, 
natomiast sprawozdanie wygłosił b. na-
czelnik OSP Tomasz Witecki.

Jednostkę OSP w Samsonowie two-
rzy obecnie 43 strażaków, w tym 1 ko-
bieta oraz dwie młodzieżowe drużyny 
pożarnicze – chłopięca i dziewczęca – 
po 10 członków każda. W ub. roku stra-
żacy uczestniczyli w 58 akcjach ratow-
niczo-gaśniczych, w tym w  gaszeniu 39 
pożarów oraz w 19 zagrożeniach miej-
scowych. Jeden raz jednostka wyjechała 
do akcji na terenie Kielc. W działaniach 
tych wyróżnili się druhowie: Sebastian 
Zapała, Szczepan Palus, Piotr Gębski, 
Stefan Kędzierski, Zbigniew Adam-
czyk, Szymon Karcz i Tomasz Korus.

Jednostka należy do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego i jest wy-
posażona m.in. w dwa samochody ga-
śnicze typu średniego. Dzięki dotacjom 
oraz pomocy komendanta miejskiego 
PSP, jednostka wzbogaciła się o dwa 
węże, ubrania koszarowe, mundury wyj-
ściowe oraz kilka sztuk ubrań i butów 
bojowych.

Członkowie jednostki systema-
tycznie podnoszą swoje wyszkolenie, 
uczestnicząc w szkoleniach, organizo-

Kampania sprawozdawcza w OSP

Na strażaków  
zawsze można liczyć !

wanych przez PSP a także w zawodach 
strażackich.

Druhowie pracowali społecznie, wy-
konując roboty gospodarcze wartości  
4 tys. zł, zakupili ze środków własnych 
materiałów  budowlanych za 5 tys. zł. 
Ponadto zabezpieczali wiele imprez pu-
blicznych na terenie gminy, uczestniczy-
li też w świętach kościelnych. 

Jednostka współpracuje ze szkołami, 
Klubem Sportowym „Samson”, Urzę-
dem Gminy oraz Towarzystwem Ziemi 
Samsonowskiej. Często użycza swojej 
świetlicy dla celów społecznych. Ostat-
nio odbywa się tutaj wiele imprez or-
ganizowanych przez GOPS (pisaliśmy  
o nich w poprzednim numerze „GZ”).

W dyskusji o przyszłości jednostki 
wnioskowano m.in. rozbudowę strażni-
cy w Samsonowie oraz wymianę bramy 
garażowej.

Wysoko ocenili działalność jednost-
ki gospodarze gminy: wójt podkreślił 
wysoki poziom wyszkolenia o czym 
świadczy liczba wyjazdów do pożarów  
i innych zagrożeń na terenie gminy, wy-
raził zadowolenie z powiększania się 
szeregów OSP o młode kadry, co było 
widać na zebraniu, w którym połowę 
zebranych stanowili ludzie młodzi. Go-
spodarz gminy obiecał dalsze wspiera-
nie jednostki. - Trzeba uporządkować te-
ren wokół remizy i garażu, który należy 
rozbudować a plac wokół niego wyłożyć 
kostką brukową. Wójt podziękował dru-
hom za dotychczasowy trud w ochronie 
życia i mienia  ludzkiego oraz złożył ży-
czenia dalszych sukcesów  w codzien-
nej służbie na rzecz mieszkańców gmi-
ny. Do życzeń tych dołączyła się prze-
wodnicząca RG Justyna Ślewa, podkre-
ślając, że na strażaków można liczyć  
w każdych okolicznościach.

Wiele ciepłych słów pod adresem 
jednostki padło także z ust komendan-
ta miejskiego PSP. – Rozwój jednostki 
jest bardzo widoczny, o czym świadczy 
choćby fakt uczestnictwa w KSR-G – 
powiedział. Robi wrażenie dbałość o za-
plecze kadrowe, o wzrost szeregów OSP. 
Szef kieleckich strażaków zawodowych 
pochwalił OSP w Samsonowie za goto-
wość do walki z żywiołami oraz za suk-
cesy na tym polu. Tym bardziej, że gmi-
na Zagnańsk należy do bardziej zagro-
żonych, jeśli idzie o pożary i inne nie-
bezpieczeństwa. Znajduje się pod tym 
względem na VI miejscu w pow. kielec-
kim. Jednostki PSP brały udział w zda-
rzeniach na terenie gminy tylko 17 razy, 
ponieważ z resztą zagrożeń poradziły 
sobie jednostki OSP z gminy. To świad-
czy o ich poziomie !

- Rok 2010 będzie dla kieleckich 
strażaków szczególny – mówił komen-
dant miejski. 8 maja br. w Kielcach, po 
raz pierwszy, odbędą się krajowe obcho-
dy Dnia Strażaka. Związane to będzie 
z oddaniem bazy dla Jednostki Ratow-
niczo - Gaśniczej nr 3, przy ul. Grun-
waldzkiej. Niewykluczone, że w przy-
gotowaniach do tego święta zaangażo-
wani zostaną także ochotnicy z gminy.

St, bryg. Zdzisław Kuźdub obiecał 
dalszą pomoc jednostce, m.in. ze środ-
ków KSR-G, podziękował władzom 
gminy za wspieranie działalności OSP  
a strażakom – ochotnikom - za dotych-
czasową służbę i życzył im sukcesów  
w najbliższej przyszłości. 

Tekst i fot.: Jerzy Kosowski

Strażacy z OSP w Samsonowie podsumowują swoją działalność za 2009 rok.

Pragniemy poinformować, iż ule-
gła zmianie siedziba naszego biura,  
w związku z tym korespondencję prosi-
my kierować pod adresem:

Lokalna Grupa Działania „Dorze-
cze Bobrzy”, Kostomłoty II, ul. Ko-
ścielna 133, 26-085 Miedziana Góra, 
woj. świętokrzyskie

Nowa siedziba LGD 
„Dorzecze Bobrzy”

Gmina Zagnańsk - Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Zagnańsku 
informuje, że 7 kwietnia br. został roz-
strzygnięty otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania publicznego zleco-
nego przez gminę Zagnańsk z zakresu 
pomocy społecznej „Zapewnienie po-
siłku – dystrybucja artykułów żywno-
ściowych”. 

Przedmiotowe zadanie będzie reali-
zowane przez Stowarzyszenie Święto-
krzyski Bank Żywności, Stowarzyszenie, 
Organizacja Pożytku Publicznego z sie-
dzibą: 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski 
ul. Al. 3 Maja 73. Stowarzyszenie na re-
alizację przedmiotowego zadania otrzy-
ma dotację w wysokości 3 000,00 zł. 

Komunikat GOPS
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Sesję otworzyła przewodnicząca rady 
Justyna Ślewa, witając jej uczestników 
z wójtem Zbigniewem Zagdańskim. 
Radni, po uchwaleniu porządku obrad, 
przeszli do jego realizacji. 

Obszerną relację ze swojej działalno-
ści w okresie od ostatniej sesji, przeka-
zał wójt gminy, który m.in.: uczestniczył  
w Walnym Zebraniu Związku Wędkar-
skiego w Zagnańsku, rozpoczął cykl spo-
tkań z członkami Zarządu Województwa 
w sprawie starań gminy o dofinansowa-
nie z Unii Europejskiej takich przed-
sięwzięć jak: rewitalizacja Zagnańska 
oraz zagospodarowanie terenów wokół 
głównych atrakcji turystycznych gminy,  
tj. dębu Bartek oraz kopalni w Zacheł-
miu, odbył spotkanie z dyrektorem Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego - rozmo-
wa dotyczyła pozyskania przez gminę 
środków na finansowanie wyprzedzające 
wsparcie z Unii Europejskiej.

Wójt odbył spotkanie z dyrektorem 
Powiatowego Zarządu Dróg oraz prze-
wodniczącym Rady Powiatu Kieleckie-
go w sprawie  inwestycji na drogach po-
wiatowych planowanych do realizacji  
w roku bieżącym.

8 lutego br. upływał termin złożenia 
wniosku w ramach turystycznej i gospo-
darczej promocji regionu. Wniosek taki 
został zgłoszony na kwotę 12. 018. 000 
złotych i obejmuje dwa obiekty – zago-
spodarowanie terenu wokół dębu Bartek 
oraz kopalni w Zachełmiu.

Wójt spotkał się  z dyrektorem chóru 
w Zagnańsku Zdzisławem Moćko, któ-
ry zgłosił wniosek o połączenie chórów  
w Zagnańsku i Zachełmiu oraz włączenie 
nowo utworzonego zespołu do Gminne-
go Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. 
Zostały oszacowane koszty tego przed-
sięwzięcia – w granicach 20 000 złotych 
w 2010 r..

W Muzeum Narodowym w Kielcach 
odbyło się spotkanie, dotyczące pomysłu 
na prezentację, jesienią tego roku, naj-
ciekawszego miejsca - obiektu w gminie,  
w Parlamencie Europejskim. Wytypowa-
no dęba Bartka.

Odbyło się posiedzenie Rady Spo-
łecznej Samorządowego Zespołu Ośrod-
ków Zdrowia, w czasie której przyję-
to sprawozdanie z działalności za  po-
przedni rok. Dyrektor poinformowała, 
że SZOZ osiągnął za rok 2009 ponad 
41 000 złotych zysku.

Wójt uczestniczył w zebraniach spra-
wozdawczych OSP w gminie, m.in.  

Czy Występa i Zalezianka  
zostaną włączone do gm. Zagnańsk ?

Z sesji Rady Gminy

Na kolejnej sesji Rady Gminy - 10 marca br. - radni m.in.: wysłuchali informacji wójta z jego prac między sesjami 
RG, dokonali zmian w budżecie na rok 2010, podjęli kilkanaście uchwał istotnych dla funkcjonowania gminy oraz przy-
jęli kilka stanowisk w sprawach bieżących. Wysłuchali także problemów, zgłoszonych, jak zwykle, od godz.: 15.00, przez 
mieszkańców gminy oraz zgłosili kilka zapytań pod adresem wójta. 

w Chrustach, gdzie wybrano  nowe kie-
rownictwo jednostki.

Wójt uczestniczył w pogrzebie Księ-
dza Andrzeja Olszewskiego, proboszcza 
Parafii Odrowążek.

Gospodarz gminy wziął udział w wie-
czorze poezji zorganizowanym przez  To-
warzystwo Ziemi Samsonowskiej wspól-
nie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej. Odbył także spotkanie z kierow-
nikiem Zakładu Usług Komunalnych, na 
którym omówione zostały zasady finan-
sowania działalności ZUK w roku 2010.

Wójt uczestniczył w posiedzeniu 
Rady Banku Spółdzielczego w Samso-
nowie i przy okazji poinformował, że nie 
jest członkiem Rady Banku Spółdziel-
czego a jedynie osobą reprezentującą 
gminę.

9 marca br. odbyło się zebranie wiej-
skie w Samsonowie, gdzie omówiono 
zmiany w Planie Odnowy Miejscowo-
ści Samsonów. Oprócz tego mieszkańcy 
wyrazili swój kolejny sprzeciw przeciw-
ko powstaniu jakiejkolwiek kopalni gli-
ny na terenie tego sołectwa.

Wśród podjętych przez radę uchwał 
warto wymienić decyzje dotyczące 
m.in.: 

- bieżących zmian w budżecie gmi-
ny na 2010 r. w związku z wpływami 
środków do gminnej kasy z subwencji  
i podatków oraz różnych rozliczeń. Usta-
lono wydatki na projekty realizowane ze 
środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł zagra-
nicznych, nie podlegających zwrotowi, 
w wysokości ponad 11 mln zł. Określo-
no także aktualny deficyt gminy w wy-
sokości 10.291.098 zł, który zostanie po-
kryty przychodami z kredytów, pożyczek  
i wolnych środków jako nadwyżki na ra-
chunku bieżącym budżetu gminy. 

- udzielenia pomocy finansowej 
pow. kieleckiemu - na wykonanie roz-
budowy drogi powiatowej Kielce – Za-
gnańsk, na ul. Spacerowej oraz ul. Sło-
necznej w kwocie 800 tys. zł, na wyko-
nanie projektu budowlanego chodnika  
i przebudowy drogi powiatowej Samso-
nów - Szałas – Odrowąż w msc. Samso-
nów – Ciągłe, w wysokości 53, 4 tys. zł,

- nieodpłatnego przejęcia od Skar-
bu Państwa nieruchomości zabudowa-
nej zabytkową kapliczką św. Jana Nepo-
mucena w Samsonowie oraz terenu przy 
SP w Belnie,

- przystąpienia gminy do Projek-
tu inwestycyjnego pn. „e - Świętokrzy-

skie Budowa Systemu Informacji Prze-
strzennej Woj. Świętokrzyskiego i zabez-
pieczenia wkładu własnego”,

- przystąpienia do sporządze-
nia zmiany „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Zagnańsk” w ob-
rębach geodezyjnych: Kajetanów, Za-
gnańsk, Bartków i Chrusty,

- wyrażenia zgody na wyodrębnie-
nie w budżecie gminy na rok 2011 środ-
ków stanowiących Fundusz Sołecki,

- zmiany uchwały RG w sprawie 
„Programu współfinansowania budo-
wy przyłączy kanalizacyjnych i wo-
dociągowych do nowo wybudowanych 
sieci na terenie gminy, na lata 2008 – 
2015” – szczegóły w uchwale – Biuro 
Rady Gminy.

Rada nie wyraziła zgody na:
- zmianę w planie zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Gruszka nieru-
chomości, znajdujących się na terenie 
łąk i dolin rzecznych stale lub okresowo 
prowadzących wody, na tereny budowla-
ne o funkcji mieszkaniowej i usługowej,

- zmianę przeznaczenia, w planie za-
gospodarowania przestrzennego sołec-
twa Kołomań, nieruchomości na cel wy-
dobywania pokładów iłów triasowych,

- sfinansowanie przebudowy centrali 
telefonicznej w ośrodku zdrowia w Za-
gnańsku (z powodu braku środków w bu-
dżecie).

Radni ustosunkowali się do wniosku 
mieszkańców wsi Występa i Zalezianka  
z gm. Łączna (przedstawiciele byli obec-
ni na sesji) o włączenie tych sołectw do 
granic administracyjnych gm. Zagnańsk. 
Po ożywionej dyskusji, w której głos za-
brali m.in.: wójt gminy, przewodniczą-
ca Rady Gminy oraz radni i goście, rada 
przyjęła stanowisko wyrażające zgodę 
na zaakceptowanie tego wniosku. Proce-
dura prawna jest jednak jeszcze bardzo 
długa i skomplikowana: m.in. zgodę na 
ten fakt musi wyrazić Rada Gminy Łącz-
na, co jest raczej wątpliwe...

Radni zapoznali się także ze stano-
wiskiem wojewody świętokrzyskiego  
w sprawie artykułu w naszej gazecie 
gminnej pt. „Ludziom trzeba mówić 
prawdę”. Tekst tego stanowiska publiku-
jemy oddzielnie.  

Jerzy Kosowski



5Marzec 2010 GAZETA ZAGNAŃSKA

Gimnazjaliści z Zagnańska i Samsonowa na spotkaniu z europosłem Jackiem  
Włosowiczem.
W maju gimnazjaliści z Zagnańska i Samsonowa pojadą do Brukseli

Widowisko historyczne w Samsonowie70 rocznica pacyfikacji Szałasu

Niedawno, w gimnazjum w Zagnań-
sku, gościł europoseł Jacek Włoso-
wicz, wraz ze swoimi współpracownika-

Ambasadorowie gminy
We współpracy z europosłem Jackiem Włosowiczem, gimnazja w Zagnań-

sku oraz Samsonowie biorą udział w projekcie pt. „Jesteśmy ambasadorami 
naszej gminy”. Program działań, obejmujący wiele przedsięwzięć promujących 
gm. Zagnańsk oraz działalność Unii Europejskiej i siedzibę Parlamentu Eu-
ropejskiego – Brukselę, przygotowali nauczyciele: Mirosława Litwińska oraz 
Piotr Radzewicz z gimnazjalistami.

mi oraz radnym powiatu Mirosławem 
Gębskim, by zapoznać się z prezentacją 
dorobku uczniów w realizacji projektu. 

Goście zostali przywitani przez dyrektor 
szkoły Marzannę Moćko, twórców pro-
jektu oraz jego uczestników. 

Gimnazjaliści przygotowali m.in. fil-
my, obrazujące najbardziej znane obiek-
ty turystyczne na terenie naszej gminy 
i regionu, plakaty a nawet okoliczno-
ściowe wydawnictwa, wykonane nie-
zwykle pomysłowo i z nakładem duże-
go wysiłku. Oglądając filmy o Brukse-
li, jej zabytkach i obiektach unijnych, 
poseł Włosowicz zażartował, że władze 
tego miasta pewnie chętnie skorzystały-
by z tych uczniowskich prac przy pro-
mocji miasta. Szczególnie spodobał mu 
się pomysł prezentacji Brukseli przez lu-
dzików – brukselki kapustne, zachęcają-
ce, w sposób żartobliwy, do zwiedzania 
europejskiej stolicy.

Poseł był pod wrażeniem jakości 
prac, toteż pogratulował uczniom i na-
uczycielom ich pomysłowości i nakładu 
sił przy realizacji projektu. Najbardziej 
zaangażowani w tworzeniu i realizacji 
projektu zostali wyróżnieni specjalnymi 
dyplomami a 19 uczniów z Zagnańska  
i Samsonowa, pod opieką swoich na-
uczycieli, pojedzie - w nagrodę - 29 maja 
br. na kilkudniową wycieczkę do Bruk-
seli, gdzie gospodarzem pobytu będzie 
europoseł Jacek Włosowicz. (Kos.)

Na początku kwietnia 1940 r. hitlerowcy, w wyniku re-
presji skierowanych przeciwko ludności cywilnej, pod pre-
tekstem akcji przeciwko oddziałowi majora Henryka Do-
brzańskiego - „Hubala” - pierwszego partyzanta II wojny 
światowej - dokonali pacyfikacji  wielu wsi w rejonie Gór 
Świętokrzyskich. M.in. 8 kwietnia 1940 r. Niemcy spacy-
fikowali Szałas Stary, mordując tam 64 mężczyzn i paląc 
50 zagród. Jeśli dodamy akcję pacyfikacyjną w pobliskich 
Komornikach, to liczba ofiar wzrośnie do 92 osób. Po raz 
drugi Szałasy płonęły w 1944 r.(dane z art. „W 70 rocznicę 
pacyfikacji Szałasu”  Janusza Putowskiego – „Głos Samso-
nowa” nr 9 (2010).

W 70 rocznicę tych tragicznych wydarzeń, 18 kwietnia 
br. o godz.12.00, w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Szałasie, odbędzie się uroczystość upamiętniająca 
ofiary tamtego mordu. Zapraszają na nią gospodarze gmi-
ny: wójt Zbigniew Zagdański oraz przewodnicząca Rady 
Gminy Justyna Ślewa.

Program uroczystości:
- godz.: 12.00: uroczysta msza św., w intencji pomor-

dowanych mieszkańców Szałasu, celebrowana przez Jego 
Ekscelencję ks. bp. Diecezji Radomskiej Adama Odzimka,

- godz.: 13.30: odsłonięcie i poświęcenie pomnika ku 
czci ofiar pacyfikacji,

- godz.: 14.00: składanie kwiatów przed odsłoniętym 
pomnikiem,

- godz.: 14.15: zakończenie uroczystości.
Patronat honorowy nad obchodami 70 rocznicy pacyfi-

kacji Szałasu objęli: marszałek województwa świętokrzy-
skiego Adam Jarubas oraz wicewojewoda świętokrzyski 
Piotr Żołądek.

Ziemia Samsonowska jest miejscem, gdzie historia 
bardzo wyraźnie odcisnęła swoje piętno. Szczególnie do-
tyczy to czasów II wojny światowej, o której pamięć wciąż 
jest żywa w świadomości starszych mieszkańców regionu.  
A młodzież... Właśnie z myślą o ocaleniu przed zapomnie-
niem dziejów oddziałów WP i Armii Krajowej proponu-
jemy obejrzenie 25 kwietnia br., od godz. 16.00, widowi-
ska historycznego pt. „Na szlaku Hubala”.

Podczas dwugodzinnego widowiska, które odbędzie się 
na placu przy hucie w Samsonowie, grupy rekonstrukcji hi-
storycznych z całego kraju przedstawią cztery epizody z hi-
storii II wojny światowej na naszym terenie, m.in. w Szała-
sie i Samsonowie.

Realizm przedstawianych wydarzeń gwarantuje udział  
w widowisku motocykli, ciężarówek i dział z czasów II woj-
ny światowej. Grupy rekonstrukcji historycznych, w mundu-
rach z czasów wojny, uzbrojone będą w broń wykorzystywa-
ną przy nagrywaniu filmów. Całość uzupełnią profesjonalne 
efekty pirotechniczne oraz opowieść o przedstawianych wy-
darzeniach.

Organizatorem widowiska jest Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznych „JODŁA”, które na terenie woj. 
świętokrzyskiego  organizowało już wiele podobnych rekon-
strukcji.

Widowisko finansowane jest ze środków woj. święto-
krzyskiego i Starostwa Powiatowego w Kielcach. Partnerami 
są: Muzeum „Orła Białego” w Skarżysku Kam. oraz Świato-
wy Zw. Żołnierzy Armii Krajowej. Szczególną pomoc orga-
nizatorzy otrzymają od Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej.

Już teraz warto zarezerwować czas na obejrzenie nie-
zwykłej lekcji historii na żywo !

Na szlaku HubalaW hołdzie 
pomordowanym



GAZETA ZAGNAŃSKA6

„Na podstawie art.31 Ustawy z 26 
stycznia 1984 r. Prawo Prasowe doma-
gam się sprostowania nieprawdziwych 
informacji zawartych w artykule „Lu-
dziom trzeba mówić prawdę ! (J. K. „Ga-
zeta Zagnańska”, numer 02/167).

W artykule przedstawiono informa-
cje niezgodne ze stanem rzeczywistym 
odnośnie przekazywania i rozliczania 
dotacji na świadczenia. Nieprawdą jest, 
że OPS w listopadzie nie posiadał środ-
ków, do 26.11.2009 Świętokrzyski Urząd 
Wojewódzki przekazał całość zapotrze-
bowania do kwoty planu 2. 557. 529 
zł w następujących transzach: 19. 969 
zł – niewykorzystane z poprzedniego 
miesiąca, 45.027 zł - wpłynęła do OPS 
05.11.2009 r., 31.752 zł – wpłynęła do 
OPS 12.11.2009 r., 19.663 zł – wpłynęła 
do OPS 16.11.2009 r., 46.795 zł – wpły-
nęła do OPS 17.11.2009 r.,19.785 zł – 
wpłynęła do OPS 20.11.2009 r., 23.219 zł 

– wpłynęła do OPS 26.11.2009 r. do kwo-
ty planu 2.557.529 zł. Ponadto w dniu 
30.11.2009 r. została przekazana dota-
cja do zwiększonego planu w  wysoko-
ści 64.959 zł.

Kwota, będąca w dyspozycji OPS  
w listopadzie w wysokości 31.936,13 
zł powinna być niezwłocznie wypłaco-
na osobom uprawnionym do pobierania 
świadczeń. Z analizy wynika, że do peł-
nego zaspokojenia potrzeb brakowało ok. 
7 tys. zł, które zostały przekazane na kon-
to gminy Zagnańsk wraz z częścią transzy 
na grudzień w dniu 30.11.2009. Zatem 
tylko kilku świadczeniobiorców otrzy-
małoby należne świadczenia z kilkudnio-
wym opóźnieniem. Na dzień 30.11.2009 
na koncie OPS pozostawało zaled-
wie 3.828,52 zł co świadczy, że kwota 
31.936,13 zł została przez OPS przezna-
czona na inne cele niż została przekazana 
dotacja z ŚUW. W grudniu ostatnie środ-

ki na świadczenia rodzinne zostały przez 
ŚUW przekazane w dniu 16.12.2009, nie 
było więc żadnych przeszkód w realizacji 
wypłat przez OPS przed świętami Boże-
go Narodzenia.

W wyniku informacji od klientów 
OPS w Zagnańsku i doniesień medialnych 
o nieprzekazywaniu świadczeń Wojewo-
da Świętokrzyski zleciła kontrolę wydat-
kowanych środków. W jej wyniku ustalo-
no, że część środków została wykorzysta-
na niezgodnie z przeznaczeniem. Służby 
Wojewody nigdy nie udzielały informa-
cji, że środki te zostały przeznaczone na 
wynagrodzenia i nagrody dla pracowni-
ków OPS. Ponadto efektem kontroli było 
skierowanie wobec Kierownika OPS-u -   
Pani Elżbiecie Korus wniosek do Rzecz-
nika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Wojewoda Świętokrzyski –  
Bożentyna Pałka – Koruba.

Od redakcji: Dane do artykułu pt. 
„Ludziom  trzeba mówić prawdę” za-
czerpnęliśmy z oficjalnego wystąpienia 
Kierownik GOPS w Zagnańsku na jednej 
z ostatnich sesji Rady Gminy.

Jeszcze o wypłatach zasiłków

Walne Zebranie Członków LGD „Dorzecze Bobrzy”

Odpowiedź wojewody

Pozwoliło na to zaangażowanie rad-
cy prawnego - Łukasza Chlebnego, któ-
ry wyjaśnił na czym polegały dotych-
czasowe błędy i niedopatrzenia. Przede 
wszystkim powtórzono procedurę od-
wołania członków Zarządu LGD: preze-
sa – Andrzeja Paździerza (rezygnacja na 
własną prośbę) oraz wiceprezesów: Ju-
styny Ślewy i Anny Gad (także rezygna-
cje na własną prośbę). To samo dotyczy-
ło członków Rady LGD: Tomasza Zbró-
ga, Zbigniew Zagdańskiego oraz Justyny 
Dziubeły (w tym przypadku - na wniosek 
przewodniczącego Rady). Walne odwo-
łało te osoby w głosowaniu tajny, podej-
mując jednocześnie stosowne uchwały.

W miejsce odwołanych członków 
władz LGD, zebranie, w głosowaniu taj-
nym, wybrało inne osoby: na wicepreze-
sów zarządu: Andrzeja Paździerza (Pie-
koszów), Lidię Putowską (Zagnańsk) 
oraz Kamilę Grelę – Oleś  (Strawczyn). 
Radę LGD uzupełniono o: Łukasza Kró-
lika (Mniów), Jana Łakomca (Straw-
czyn) oraz Ewę Kitę (Zagnańsk).

Walne zatwierdziło sprawozdanie fi-
nansowe LGD za rok 2008: w dyskusji 
wyrażono ubolewanie z tytułu opóźnie-
nia tego faktu, obciążając winą służbę fi-
nansową oraz poprzedniego prezesa za-
rządu. Nowy prezes – Jarosław Wałek 
obiecał, że teraz takie „wpadki” nie będą 
miały miejsca.

W sprawozdaniu z działalności obec-
nego zarządu, prezes J. Wałek wymie-
nił dokonania LGD w ostatnim okre-
sie, podkreślając, że są one znaczące. 
Przede wszystkim uporządkowano spra-
wy finansowe i doprowadzono do re-
alizacji kilku projektów, które przyspo-
żyły w poszczególnych gminach wielu 
korzyści, zarówno w inwestycjach jak  
i rozwoju małych firm, a także przyczy-
niły się do wzbogacenia wiedzy miesz-
kańców. Zmieniono także siedzibę Biu-
ra LGD, która mieści się obecnie w po-

mieszczeniach dawnej plebanii, przy ko-
ściele w Kostomłotach. Najważniejszym 
jednak zadaniem – czytamy w „Rocz-
niku Stowarzyszenia 2009” - jest po-
prawne przeprowadzanie konkursów na 
rok 2010. W harmonogramie zapisano 
dwa takie przedsięwzięcia: w II kwar-
tale br. ogłoszony zostanie nabór wnio-
sków w ramach działania „Małe gran-
ty” (możliwość uzyskania 25 tys. zł), zaś  
w III kwartale – nabór wniosków w kon-
kursie „Odnowa wsi”. Szczegóły na stro-
nach internetowych LGD: www.dorze-
czebobrzy.eu

Walne zebranie upoważniło zarząd 
do zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju  
i dokonało zmian w LSR oraz w statucie 
stowarzyszenia. Przyjęto także uchwałę 
w sprawie składek członkowskich, któ-
re utrzymano na dotychczasowym pozio-
mie: 30 zł/rok od podmiotów gospodar-
czych oraz 12 zł/rok o członków stowa-
rzyszenia. (Kos.)

Wielkie porządki
Kolejne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze 

Bobrzy”, zorganizowane tym razem w świetlicy wiejskiej w Tumlinie (trochę  
za ciasno), 11 marca br., poświęcone było przede wszystkim porządkowaniu 
spraw zaległych: organizacyjnych i formalnych.
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Ekologia

Laureaci konkursu ekologicznego „Mój Ekoludek”

Wspierając poczynania szkół  
w tym zakresie, gmina:

- zakupiła i przekazała szkołom, któ-
re zgłosiły swój udział w konkursie na 
najlepszą organizację zbiórki i segrega-
cję surowców wtórnych, worki w liczbie 
2.750 szt. oraz rękawice - 2.500 szt.;

- ogłosiła i przeprowadziła dwa kon-
kursy tj. konkurs na najlepszą organizację 
zbiórki i segregację surowców wtórnych 
oraz konkurs na najlepszą koncepcję fol-
deru edukacyjnego dot. zasad segregacji 
i zagospodarowania odpadów pn. „Mój 
ekologiczny dom”.

- zebrała i pokryła koszt odbioru od-
padów z porządkowania terenów poza 
obrębem szkół  w ilości  0,96 Mg z po-
szczególnych szkół:

Konkurs na najlepszą organizację 
zbiórki i segregację surowców wtór-
nych: jego celem była edukacja ekolo-
giczna dzieci i młodzieży szkolnej w za-
kresie zbiórki surowców wtórnych. Na 
apelach, w poszczególnych szkołach, na-
uczyciele przedstawili uczniom zasady 
oraz główne cele konkursu tj.: 

- przygotowanie do segregacji;
- wyrobienie nawyków segregacji od-

padów;
- nauczenie prawidłowego kwalifiko-

wania odpadów do poszczególnych grup 
surowców wtórnych;

- poinformowanie o możliwościach 
zagospodarowania surowców 

W konkursie udział wzięło łącznie 
868 dzieci, w tym 441 - dzieci z 7 szkół 
podstawowych i 427 dzieci – z 3 gimna-
zjów.

Czym skorupka...
We wszystkich szkołach, na terenie naszej gminy, realizowany jest „Program 

edukacji ekologicznej – segregacja surowców wtórnych i zagospodarowanie od-
padów przez szkoły z terenu gminy” . 

Na zakończenie konkursu każ-
da szkoła złożyła sprawozdanie, w któ-
rym podane zostały efekty podjętych 
działań, tj. ilości zebranych odpadów, 
liczba uczestników konkursu potwier-
dzona listami uczniów, sprawozdanie  
z przebiegu zbiórki, potwierdzenia od-
bioru surowców wtórnych przez podmiot 
odbierający te surowce.

Dla zwycięzców konkursu zakupione 
zostały nagrody zespołowe w postaci:

Nagrody zespołowe dla szkół podsta-
wowych - klasy I - IV:

• Szkoła Podstawowa w Szałasie – ta-
blica multimedialna,

• Szkoła Podstawowa w Umrze – ze-
staw komputerowy,

• Szkoła Podstawowa w Zachełmiu – 
zestaw tablic edukacyjnych.

Nagrody zespołowe dla gimnazjów:
• Gimnazjum w Samsonowie – tabli-

ca multimedialna,
• Gimnazjum w Tumlinie – zestaw 

komputerowy,
• Gimnazjum w Zagnańsku – rzut-

nik.
Konkurs na najlepszą koncepcję 

folderu edukacyjnego dot. zasad se-
gregacji i zagospodarowania odpadów 
pn. „Mój ekologiczny dom” - tematyka 
złożonych prac była bardzo różnorodna, 
lecz ściśle związana z zagospodarowa-
niem odpadów. Prace przedstawiają: za-
grożenia jakie niesie za sobą składowanie 
odpadów w miejscach do tego nie prze-
znaczonych; korzyści wynikające z wła-
ściwej gospodarki odpadami; na zasa-
dzie kontrastu obrazują piękno przyrody  

w zestawieniu z zaśmieconym otocze-
niem (tj. świat czysty - las, łąki, kwiaty, 
czyste rzeki, w zestawieniu z ziemią za-
śmieconą różnego rodzaju odpadami).

Prace konkursowe złożyło 7 szkół 
podstawowych i 3 gimnazja. W konkur-
sie uczestniczyło 82 uczniów.   

Dla zwycięzców konkursu zakupio-
ne zostały nagrody zespołowe dla szkół 
w postaci:

1. Nagrody zespołowe dla szkół pod-
stawowych - klasy I – VI:

• Szkoła Podstawowa w Szałasie – 
zestaw komputerowy,

• Szkoła Podstawowa w Umrze – mi-
kroskop,

• Szkoła Podstawowa nr 1 w Zagnań-
sku – urządzenie wielofunkcyjne.

Nagrody zespołowe dla gimnazjów:
• Gimnazjum w Zagnańsku – zestaw 

komputerowy,
• Gimnazjum w Samsonowie –  rzut-

nik multimedialny,
• Gimnazjum w Tumlinie – mikro-

skop.

Ponadto, w ramach programu, prze-
prowadzane były akcje porządkowania 
terenów poza obrębem szkół tj. obrze-
ża leśne, szlaki turystyczne, tereny przy 
zbiornikach wodnych i rzekach. W pro-
gramie uczestniczyło – 950 uczniów  
z 9 placówek oświatowych.

Dodatkowo uczniowie spotkali się na 
uroczystych apelach, na których dyrek-
cja szkoły i nauczyciele przygotowują-
cy uczniów do konkursów podsumowa-
li efekty działań szkoły w zakresie reali-
zacji „Programu edukacji ekologicznej 
– segregacja surowców wtórnych i za-
gospodarowanie odpadów przez szkoły 
z terenu gminy Zagnańsk” – kontynuacja 
w 2009 r. 

Słowem, czym skorupka za młodu 
nasiąknie...(J.)

Sukces przedszkolaków z Tumlina
Piękny sukces zanotowało ostatnio Publiczne Przedszkole z Tumlina:  

w Konkursie Ekologicznym „Mój Ekoludek”, organizowanym przez Starostwo 
Powiatowe w Kielcach, w I grupie wiekowej, zwyciężyła praca zespołowa przed-
szkolaków, pod kierunkiem: Agnieszki Kaszuby oraz Izabeli Salwy.

Na konkurs wpłynęły 123 prace  
z 67 placówek oświatowych, w tym: 
43 prace z oddziałów przedszkolnych  
i klas „0” oraz 80 prac ze szkół podsta-
wowych (klas I-III). Ogłoszenie wyni-
ków oraz wręczenie nagród odbyło się 
w Starostwie. - Jestem dumny, że z roku 
na rok coraz więcej dzieci z powiatu kie-
leckiego bierze udział w naszych kon-
kursach ekologicznych. Poprzez zabawę 
uczycie się dbać o środowisko - mówił 
Zenon Janus, starosta kielecki. - Każ-
dy z tych Ekoludków jest wyjątkowy  
i bardzo pomysłowy - stwierdził Bogdan 

Gierada, członek Zarządu 
Powiatu w Kielcach. 

Kolorowe ekoludki zo-
stały wykonane z papieru, 
butelek typu PET, baterii, 
tworzyw sztucznych, folii, 
tekstyliów, puszek ze szcze-
gólną starannością. - Dzieci 
wiedzą już w najmłodszych 
klasach jak dbać o środowi-
sko. - Segregujemy śmieci, 
plastiki, papier i szkło wkła-
damy do osobnych pojemni-
ków. Nie wolno wyrzucać ich 

do lasu – mówiły podczas uroczystości 
najmłodsi uczestnicy konkursu Zuzia 
Gumuła, Kuba Kiniorski  i Judyt-
ka Saczuk z Publicznego Przedszkola  
w Tumlinie. Maluchom oraz wycho-
wawczyniom towarzyszyła dyrektor ze-
społu placówek oświatowych w Tumli-
nie – Barbara Domagała.

Laureatki konkursu ze starostą kieleckim.



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

Restauracja „Chata” 603-516-396
 665-648-556
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
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
Zakład Usług Komunalnych 041-300-37-18

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
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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Wójt gminy Zagnańsk uprzejmie informu-
je, że w siedzibie tutejszego urzędu (tablica 
ogłoszeń) został wywieszony wykaz informu-
jący o przeznaczeniu do wydzierżawienia nie-
ruchomości, oznaczonej numerem ewidencyj-
nym 144/6 o pow. 1,2867 ha, stanowiącej wła-
sność gminy Zagnańsk – położonej w obrębie 
geodezyjnym Jasiów, gm. Zagnańsk, z prze-
znaczeniem pod użytkowanie rolnicze.

Komunikat wójta

Wielką radość mogli przeżywać emery-
towani mieszkańcy naszej gminy, gdy 6 mar-
ca br. uczestniczyli w pielgrzymce do Sanktu-
arium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku 
Kamiennej. Dziękujemy wójtowi Zbigniewo-
wi Zagdańskiemu za pozytywny gest, będący 
odpowiedzią na nasze pismo. Gorące podzię-
kowania kierujemy do ks. Przemysława Za-
borskiego, który uczestniczył z nami w piel-
grzymce.

Podziękowanie

Znani już są laureaci pierwszego etapu 
wojewódzkiego konkursu plastycznego „Szu-
kamy rady na odpady”. Uroczyste wręczenie 
nagród odbyło się  29 marca br.,  w siedzibie 
kieleckiego starostwa.

Do powiatowego etapu konkursu „Szukamy 
rady na odpady” wpłynęło 499 prac, z czego 194 
to prace z grupy wiekowej 10 - 12 lat, 189 prac 
z grupy wiekowej 6 - 9 lat, 110 prac z grupy wie-
kowej 13 - 15 lat i 6 prac z grupy wiekowej 16 
- 18 lat. Konkurs miał na celu podniesienie świa-
domości ekologicznej oraz promowanie i rozwi-
janie nawyku segregacji odpadów i możliwości 
ich powtórnego wykorzystania. 

Wyróżnione prace zostały przekazane do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świę-
tokrzyskiego, który przeprowadzi II etap konkur-
su - wojewódzki.

Miło nam poinformować, że wśród laure-
atów wojewódzkiego konkursu plastycznego - 
etap powiatowy - w grupie wiekowej 6 - 9 lat -  
I miejsce zajęła Gabriela Gluza, lat 7, ze Szkoły 
Podstawowej w Tumlinie. Gratulujemy !

Konkurs rozstrzygnięty

„Szukamy rady  
na odpady”

W imieniu uczestników –  
Anna Łuć


