
Nowy samochód ratowniczo - gaśniczy prezentuje przed ko-
ściołem w Zachełmiu Ireneusz Żak – prezes Powiatowego Od-
działu Związku OSP w Kielcach.

Ostatnia debata Rady Gminy w tej kadencji - czytaj na str. 2
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Coraz lepsze wyposażenie OSP

WYBORCO! NIE STÓJ Z BOKU, 
SAM PODEJMUJ WAŻNE DECYZJE !

NIEDZIELA - 21 listopada - wybory samorządowe

„Ford” dla strażaków  
z Zagnańska

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie na-
szej gminy dysponują coraz lepszym i nowocześniejszym 
sprzętem, służącym podnoszeniu gotowości bojowej i bez-
pieczeństwa mieszkańców. Ostatnim przykładem jest nowy 
zakup OSP w Zagnańsku – Chrustach.

Dzięki środkom z Urzędu Gminy, Zarządu Głównego 
Związku OSP oraz Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśni-
czego, OSP zakupiła nowoczesny samochód ratowniczo - ga-
śniczy marki „Ford”, wyposażony w najnowsze urządzenia do 
ratownictwa drogowego (np. ewakuowanie z rozbitych pojaz-
dów ofiar wypadków) oraz mogące gasić niewielkie pożary 
(np. pojazdów mechanicznych).

Dzień Edukacji Narodowej w Samsonowie

Podziękowania, nagrody, łzy wzruszenia...
- czytaj na str. 8
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Z sesji Rady Gminy

Obrady otworzyła przewodnicząca 
rady Justyna Ślewa, witając uczestni-
ków sesji w wójtem Zbigniewem Za-
gdańskim. Ostatnia sesja zgromadziła 
więcej niż zwykle mieszkańców, wśród 
których dominowali sołtysi i przewod-
niczący rad sołeckich.

Część roboczą obrad rozpoczął wójt 
gminy, zdając relację ze swoich prac 
między sesjami. A że okres ten był sto-
sunkowo krótki (ostatnia sesja odbyła 
się 25 października), relacja była krót-
ka, ale treściwa ze względu na ciężar 
wydarzeń w tym okresie: wójt podpisał 
umowę z marszałkiem województwa na 
udział szkół z Samsonowa i Zagnańska 
w programie rozwoju edukacji. Przewi-
duje on pomoc rzeczową dla tych pla-
cówek: szkoła w Samsonowie otrzyma 
wyposażenie sali do nauki języków ob-
cych wartości 17 tys. zł, zaś placówka 
w Zagnańsku wyposażenie pracowni 
matematycznej wartości 11 tys. zł.

Rozstrzygnięty został przetarg na 
budowę chodnika długości 437,5 metra 
przy drodze w Lekominie. Wójt zaak-
ceptował wnioski różnych organizacji 
i instytucji w gminie kierowane do LGD 
„Dorzecze Bobrzy”. Dotyczą one m.in.: 
wydania folderu promującego gminę, 
zakupu strojów i stojaków na nuty dla 
orkiestry gminnej, aparatury nagłaśnia-
jącej dla szkół w Tumlinie i Zagnańsku 
a także organizacji w Bibliotece Gmin-
nej kącika zabaw dla najmłodszych czy-
telników.

W przeddzień sesji wójt przebywał 
w Warszawie, gdzie prowadził rozmowy 
z ministrem ochrony środowiska i wice-
prezesem Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska w sprawie pomocy przy 
zagospodarowaniu terenu wokół dęba 
Bartka. Do końca listopada br. gotowy 
ma być projekt tego przedsięwzięcia, 
który przewiduje m.in. zamontowanie 
kolejnych dwóch podpór, modernizację 
instalacji odgromowej, budowę drew-
nianej kładki. Istnieje także plan zago-
spodarowania terenu po drugiej stronie 
drogi, naprzeciwko „króla drzew”. Spo-
tkanie odbyło się z inicjatywy premiera 
rządu RP, do którego gmina zwróciła się 
z prośbą o wsparcie, wspólnych z La-
sami Państwowymi, planów w tym za-
kresie. Wójt otrzymał przyrzeczenie, że 
może na taką pomoc liczyć.

Radni podjęli następnie uchwałę 
o zmianach w budżecie gminy na rok 
bieżący, polegających na zwiększeniu 
dochodów, głównie z tytułu wpływów 

z podatków, oraz zmniejszeniu wydat-
ków z powodu przesunięcia zapłaty za 
budowę kanalizacji w Jaworzach i Sio-
dłach na rok 2011. Zwiększono także 
wydatki budżetowe, m.in. na: wykona-
nie projektu przebudowy drogi i budo-
wy chodnika w Samsonowie Piechot-
nych, zakup pojemników na piasek do 
zimowego utrzymania dróg, przebudo-
wę drogi we Wrzosach, na remont da-
chu na budynku szkoły w Belnie, budo-

- Po likwidacji ZUK jego rolę i ma-
jątek przejmie nowo powołana jednostka 
budżetowa gminy – zapewniał wójt. 

Radni, przy czterech głosach sprzeci-
wu, przegłosowali propozycję wójta.

Z dużym zainteresowaniem wysłu-
chano informacji wójta z działalności sa-
morządu w kadencji 2006 - 2010. Lista 
osiągnięć gminy w tym okresie jest rze-
czywiście imponująca.

O godz. 15.00 oddano głos mieszkań-
com, którzy wnieśli kilka lokalnych pro-
blemów, rozwiniętych następnie przez 
radnych w „sprawach różnych” i „inter-
pelacjach”. Do wszystkich ustosunko-
wał się wójt gminy, po czym zamknięto 
część roboczą sesji.

Nastąpiła teraz część związana 
z ostatnim posiedzeniem Rady Gmi-
ny. Przewodnicząca Justyna Ślewa po-
dziękowała radnym za czteroletni trud, 

Ostatnia debata w tej kadencji
Po raz ostatni w tej kadencji, 9 listopada br., obradowali radni Rady Gmi-

ny Zagnańsk. Mimo dość skromnego porządku obrad, sesja trwała kilka godzin 
i obfitowała w emocjonalne momenty. Najwięcej kontrowersji wzbudził pro-
jekt uchwały... o likwidacji nie tak dawno powołanego Zakładu Usług Komu-
nalnych.

wę ogrodzenia wokół szkoły w Samso-
nowie, wykonanie piłkochwytów na bo-
isku szkolnym w Zachełmiu, na oświe-
tlenie w Samsonowie oraz dofinanso-
wanie obchodów 10 -lecia klubu „Sam-
son”.

Rada podjęła decyzję o udzieleniu 
pomocy rzeczowej, w kwocie 125 tys. 
zł, dla pow. kieleckiego w postaci wy-
konania projektu rozbudowy drogi po-
wiatowej, wraz z chodnikiem, w Sam-
sonowie Piechotnych. Radni wyrazili 
też zgodę na nabycie przez gminę dział-
ki, w mjsc. Jaworze, z przeznaczeniem 
pod budowę przepompowni ścieków.

Sporo emocji dostarczył projekt 
uchwały o likwidacji Zakładu Usług 
Komunalnych. Jak wyjaśnił wójt, decy-
zja związana jest ze zmianą przepisów 
dotyczących zakładów komunalnych 
oraz zadłużeniem zakładu. Długu nie da 
się odrobić do końca roku, więc ZUK 
i tak, z mocy prawa, uległby likwidacji. 
Na wsparcie zakładu z budżetu gminy 
nie pozwalają przepisy finansowe, fir-
ma nie może także zarabiać poza gmi-
ną, gdyż uniemożliwiają to z kolei nowe 
przepisy o zakładach komunalnych. 

za zaangażowanie w sprawy gminy, za 
troskę o mieszkańców. Ze szczególnym 
podziękowaniem zwróciła się do wójta 
gminy, podkreślając jego oddanie spra-
wom publicznym, poświęcanie się służ-
bie lokalnej społeczności, często kosz-
tem swojego czasu prywatnego. Życzyła 
mu sukcesu wyborczego. Odrębne słowa 
podziękowania skierowała pod adresem 
sołtysów i rad sołeckich.

Każdy radny, w podzięce za swoją 
działalność, otrzymał piękny album pt. 
„Polska samorządna” oraz dyplom. Dy-
plomy wręczono także sołtysom i prze-
wodniczącym rad sołeckich.

W tym momencie do sali obrad wnie-
siono piękny bukiet kwiatów, który wójt 
gminy wręczył przewodniczącej rady, 
wywołując u niej łzy wzruszenia. Gospo-
darz gminy podkreślił olbrzymie zaanga-
żowanie szefowej Rady Gminy w prace 
tego organu, podziękował za współpra-
cę, której efekty widać w gminie gołym 
okiem. Na koniec zrobiono sobie wspól-
ne, pamiątkowe zdjęcie i życzono dobre-
go wyniku wyborczego, albowiem wielu 
radnych wystartuje o ponowny mandat.

Jerzy Kosowski

To oni przez ostatnie cztery lata sprawowali rządy w gminie.
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GOPS oczyszczony z zarzutów

Z sesji Rady Gminy

W mediach kieleckich pojawiły się in-
formacje (można przypuszczać - na sku-
tek donosu), jakoby część tej dotacji nie 
wypłacono podopiecznym, lecz przezna-
czono ją na... wypłatę nagród pracowni-
kom GOPS. W ślad za tymi doniesieniami 
w Urzędzie Gminy w Zagnańsku pojawiła 
się kontrola Wydziału Finansów i Budżetu 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkie-
go, która dopatrzyła się  „nieprawidłowo-
ści”. W  tej sytuacji wojewoda wydał de-
cyzję – 7 maja 2010 r. – nakazującą zwrot 
do budżetu państwa części dotacji wyko-
rzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 
w kwocie blisko 34,5 tys. zł.

Gmina – 17 maja br. – zaskarżyła tę de-
cyzję do ministra finansów, wnosząc o jej 
uchylenie. W uzasadnieniu gmina wyka-
zała, że podmiotem otrzymującym dota-
cję jest gmina Zagnańsk a nie jej jednostka 
organizacyjna – GOPS, który jest wyłącz-
nie realizatorem zadania z zakresu świad-
czeń rodzinnych, wykonywanych w imie-
niu gminy. Gmina wykazała, że przekazane 
Wydziałowi Polityki Społecznej ŚUW roz-
liczenie podmiotowej dotacji zostało przy-
jęte bez uwag.

Odwołanie okazało się skuteczne: oto 
do Urzędu Gminy dotarła decyzja ministra, 
sygnowana datą 6 sierpnia br., w której 

czytamy m.in.: „Po rozpatrzeniu odwoła-
nia, wniesionego przez gminę Zagnańsk 
od decyzji wojewody świętokrzyskie-
go, postanawiam uchylić w całości de-
cyzję wojewody świętokrzyskiego naka-
zującą zwrot do budżetu państwa kwo-
ty 34.473,25 zł stanowiącej część dota-
cji celowej wykorzystanej niezgodnie 
z przeznaczeniem i przekazać sprawę 
do ponownego rozpatrzenia przez organ 
pierwszej instancji.”

W obszernym uzasadnieniu minister 
stwierdza m.in.: „strona odwołująca się 
słusznie wskazuje, że przy wykonaniu bu-
dżetu państwa obowiązuje generalna za-
sada roczności budżetu państwa”. Dalej 
czytamy: „minister finansów kierując się 
wskazanymi regulacjami ustawy  o finan-
sach publicznych, stwierdza, że decyzja 
wojewody świętokrzyskiego z 7 maja 2010 
r. wymaga uchylenia ze względu na niepra-
widłowości popełnione w toku postępowa-
nia kontrolnego i prowadzonego przez or-
gan pierwszej instancji”.

W ślad za decyzją ministra finan-
sów, wojewoda świętokrzyski podjął de-
cyzję (z 10.09.2010r.), w której czytamy 
m.in.: „postanawiam umorzyć wszczę-
te 10 sierpnia 2010 r. postępowanie ad-
ministracyjne w sprawie przypisania 

Minister finansów uchylił decyzję wojewody
W pierwszej połowie tego roku wiele szumu (także medialnego) narobiła rzekomo nieprawidłowo wykorzystana dotacja ce-

lowa wojewody świętokrzyskiego na wypłatę, w końcu ub. roku, świadczeń rodzinnych, świadczeń z zakresu funduszu alimen-
tacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

do zwrotu kwoty 34.473,25 zł, stanowią-
cej część dotacji celowej, przekazanej 
w 2009 roku gminie Zagnańsk, przezna-
czonej na realizację zadań z zakresu po-
mocy społecznej.”

W uzasadnieniu czytamy m.in.: „Bio-
rąc pod uwagę ustalenia zawarte w de-
cyzji ministra finansów z 6 sierpnia 2010 
r., przy jednoczesnym uwzględnieniu 
faktu, iż przeprowadzone przez woje-
wodę świętokrzyskiego ponowne postę-
powanie wyjaśniające nie wykazało nie-
prawidłowości w zakresie wykorzysta-
nia w 2009 roku, przez gminę Zagnańsk, 
środków dotacji celowej na realizację 
zadań z pomocy społecznej, postanowio-
no orzec jak w sentencji”

Komentarz zbyteczny ! 
(J.K.)

P.s. W omawianej sprawie jest jesz-
cze jeden aspekt, otóż po pierwszej kontro-
li złożony został do Regionalnej Komisji 
Orzekającej wniosek o ukaranie kierowni-
ka GOPS „obwinionej o naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych”.

Sprawa w toku, ale wobec powyższych 
decyzji, mamy nadzieję, że przysłowio-
wy włos nie spadnie z głowy kierownicz-
ki GOPS.

W swoim sprawozdaniu, o swojej pracy 
między sesjami Rady Gminy, wójt poinfor-
mował m.in., że wrzesień obfitował w zebra-
nia wiejskie w poszczególnych sołectwach, 
ponieważ do 30 września br. sołectwa zgła-
szały wnioski do funduszu sołeckiego.

Wójt odbył spotkanie z właścicielem 
gruntu w sołectwie  Kołomań. Grunt ten 
planowany jest do zamiany z Lasami Pań-
stwowymi za teren przy Dębie Bartku. Gdy-
by do niej doszło, gmina stałaby się wresz-
cie właścicielem obszaru przy wiekowym 
dębie i można byłoby rozpocząć prace przy 
jego zagospodarowaniu.

 Odbyło się także spotkanie z dyrekcją 
sieci Lewiatan – firma wykonała prace, po-
zwalające na skierowanie wody spływają-
cej z lasu w taki sposób, aby nie wylewa-
ła się ona na drogę wojewódzką, powodując 
zagrożenie. Ważne było również spotkanie 
z przewoźnikami busów w związku z ich 
petycjami w sprawie dofinansowania kur-
sów przynoszących straty.

Okres ten obfitował w uroczyste ślubo-
wania klas pierwszych oraz spotkania z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej. 

Podatki, pomoc rzeczowa
Radni gminy Zagnańsk, mimo iż kadencja dobiega końca, nie dają sobie chwili 

wytchnienia: na przedostatniej sesji - 25 października br. - zajęli się wieloma pro-
blemami, z których najważniejsze to: uchwalenie podatków na rok następny oraz 
udzielenie pomocy rzeczowej instytucjom wojewódzkim i powiatowym w realizacji 
ważnych inwestycji w gminie.

16 października w Chrustach odbyło się 
uroczyste przekazanie samochodu dla jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej (o czym 
informujemy oddzielnie).

Po tej informacji radni przyjęli kilkana-
ście uchwał, z których trzeba wymienić de-
cyzje dotyczące: 

- poboru podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości od osób fizycznych, 

- szczegółowych zasad i trybu umarza-
nia, odraczania spłat lub rozkładania na raty 
wierzytelności gminy z tytułu należności 
podatkowych, 

- uchylenia opłaty od posiadania psów.
Radni uchwalili uzupełniony Plan Od-

nowy Samsonowa.
Rada zadecydowała o pomocy rze-

czowej województwu świętokrzyskiemu 
(ŚZDW) w formie wykonania projektu bu-
dowy chodnika i przebudowy drogi woje-
wódzkiej, na odcinku: Chrusty – Lekomin 
oraz na opracowanie projektu budowy za-
toki przystankowej, przy drodze wojewódz-
kiej w Janaszowie.

Radni z zainteresowaniem przyjęli in-
formacje gości sesji – dyrektorów z Wodo-

ciągów Kieleckich: Danuty Brymerskiej 
i Lidii Żak, które wyjaśniły wiele kwestii 
dotyczących budowy kanalizacji na terenie 
gminy. M.in. poinformowały, że realizując 
dyrektywę Unii Europejskiej, do 2015 roku, 
na terenie gminy powstanie, za środki unij-
ne, ponad 60 km kanalizacji sanitarnej z od-
cinkami łączącymi sieć, co oznacza odcią-
żenie mieszkańców od wchodzenia w pas 
drogowy. Dyrektor Lidia Żak podkreśliła, 
że 5 listopada nastąpi podpisanie umowy, 
opiewającej na kwotę 551 milionów zło-
tych, z których olbrzymie korzyści doty-
czyć będą gminy Zagnańsk.

Wójt kolejny raz podkreślił, że przyłą-
cza kanlizacyjne, które będą do wykonania 
(w ramach 10 milionów złotych) zrobi gmi-
na. Niepodjęcie uchwały w tej sprawie skut-
kowałoby pokryciem kosztów tej inwestycji 
ze środków własnych gminy.

Jak zwykle o godz. 15.00 oddano głos 
mieszkańcom gminy, którzy podnieśli kil-
ka ważnych problemów w ich sołectwach. 
Uzupełnili je radni w interpelacjach. Do 
wszystkich ustosunkował się wójt gminy.

Rada przyjęła bieżące zmiany w budże-
cie gminy na rok bieżący, uwzględniając 
m.in. wniosek radnego Piotra Piwowarczyka 
o zwiększenie środków na dokończenie budo-
wy drogi i chodnika do szkoły w Tumlinie.

Radni zaakceptowali informację o re-
alizacji zadań oświatowych gminy w po-
przednim roku szkolny. 
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Rozmowa z gospodarzami gminy: wójtem - Zbigniewem Zagdańskim  
oraz przewodniczącą Rady Gminy - Justyną Ślewa

- Dobiega końca kolejna kadencja 
władzy samorządowej. Co Panu Wój-
towi, jako włodarzowi gminy, oraz 
Pani Przewodniczącej przyniosło naj-
większą satysfakcję w działalności 
w tym okresie ?

Wójt: - Cieszy na pewno to, że z róż-
nych programów unijnych udało się pozy-
skać znaczne dotacje co pozwoliło zreali-
zować więcej inwestycji tak bardzo ocze-
kiwanych przez mieszkańców gminy. 

Z inwestycji wydaje mi się najbar-
dziej cenna modernizacja drogi Za-
gnańsk - Kielce, z której korzysta wie-
lu naszych mieszkańców dojeżdżających 
do Kielc, a może też dlatego, że cho-
ciaż często o tej inwestycji mówiliśmy, 
to z uwagi na duże koszty tego zadania, 
wydawało się to trochę nierealne, a jed-
nak udało się ! Myślę, że uruchomienie 
usług w zakresie rehabilitacji w Ośrodku 
Zdrowia w Zagnańsku, to również cieka-
wy pomysł. Został zgłoszony przez rad-
nych z Zagnańska: Pana Stefana Grud-
nia oraz Pana Tadeusza Mączkę - wiem, 
że wielu mieszkańców korzysta z tych 
usług i bardzo je sobie ceni. 

Przewodnicząca Rady Gminy: - 
W tej kadencji udało się zrealizować 
wiele zadań i inwestycji wynikających 
z wniosków i oczekiwań mieszkańców 
naszej gminy. Łącznie na zadania budow-
lane i remontowe wydatkowano blisko 44 
mln zł., w tym : na budowę nowych od-
cinków kanalizacji - 16 500 000 złotych, 
na nowe wodociągi - około 2 miliony zło-
tych, na budowę i modernizację dróg, 
chodników i parkingów przeznaczonych 
zostało ponad 16 milionów złotych .

Wybudowaliśmy sieć boisk sporto-
wych i placów zabaw, które zapewniają 
młodym mieszkańcom aktywne a zara-
zem bezpieczne spędzanie czasu wolne-
go. Dzięki utworzeniu nowych oddzia-
łów przedszkolnych, zaspokoiliśmy za-
potrzebowanie na opiekę przedszkolną. 

Kadencja inwestycji
Niebawem zostanie oddane do użytku 
nowe trzyoddziałowe przedszkole w Za-
gnańsku, które w pełni zapewni dostęp 
dzieci do przedszkola. 

- Mówicie Państwo o sukcesach, któ-
re na pewno Wyborcy dostrzegli. Czy 
zdarzyły się jednak jakieś niepowodze-
nia w tej pracy. Jeśli tak, to jakie? 

Wójt: - Nie udało się ruszyć z re-
alizacją kanalizacji w ramach programu 
Ochrona Wód Podziemnych Aglomera-
cji Kieleckiej. Procedury związane z po-
zyskiwaniem na ten cel pieniędzy z Unii 
Europejskiej, bezpośrednio w Komisji 
Europejskiej w Brukseli, są bardzo dłu-
gie, ale na szczęście w październiku tego 
roku Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, jako instytucja nadzorująca, po-
twierdził finansowanie tego przedsię-
wzięcia. Myślę więc, że w najbliższym 
czasie działania w tym zakresie nabiorą 
tempa.

Chcę jednak dodać, że to co mogło się 
zdarzyć w zakresie kanalizacji, w wyni-
ku mojego bezpośredniego starania, zo-
stało zrealizowane. Z funduszy unijnych, 
przyznawanych na szczeblu wojewódz-
twa, uzyskaliśmy dotację w wysokości 
około 8,5 miliona a wartość zrealizowa-
nych kanalizacji w czasie tej kadencji 
wyniosła ok. 16,5 milionów złotych.

Drugim tematem, jaki chcę wymie-
nić, to wykorzystanie odkrycia w kopal-
ni Zachełmie do stworzenia w tym re-
jonie atrakcji turystycznej. Mam jednak 
nadzieję, że i w tym przypadku starania 
o pieniądze zakończą się pozytywnie bo 
tylko wtedy będziemy mogli zrealizo-
wać nasz pomysł. Pomysł bardzo cie-
kawy, ale też bardzo kosztowny, dlate-
go właśnie niemożliwy do wykonania 
za środków własnych gminy. Cały czas 
zabiegamy o pieniądze na ten cel, część 
dokumentacji na drogi dojazdowe i par-
kingi jest mocno zaawansowana.

Przewodnicząca Rady Gminy: - Nie 
udało się uniknąć polityki w samorządzie. 
Ta sytuacja miała wpływ na podejmowa-
ne przez niektórych radnych działań, któ-
re nie sprzyjały rozważnemu i odpowie-
dzialnemu podejmowaniu decyzji. 

- 21 listopada odbędą się kolejne 
wybory samorządowe. Wiemy, z do-
świadczenia z poprzednich lat, że fre-
kwencja w nich pozostawia wiele do 
życzenia. Jak chcielibyście Państwo 
przekonać Wyborców, by w tym wła-
śnie dniu odwiedzili lokale wyborcze ?

Wójt: - Jest prawdą, że niska fre-
kwencja wyborcza, to problem, który 
dotyczy nie tylko naszej gminy i nie tyl-
ko wyborów samorządowych. Pójście 

do urn, w moim przekonaniu, jest mia-
rą poziomu demokracji a także dojrzało-
ści społecznej mieszkańców. W swoich 
materiałach wyborczych zachęcam do 
udziału w głosowaniu i mam nadzieję, 
że będzie to miało wpływ na zachowanie 

Wójt Zbigniew Zagdański. Przewodnicząca Rady Gminy Justyna 
Ślewa

się wyborców, w tym również na zwięk-
szenie frekwencji.

Przewodnicząca Rady Gminy: - 
Pójście na wybory daje możliwość de-
cydowania o tym co się będzie działo 
w gminie przez najbliższe cztery lata. 
Oddając swój głos, decydujemy kto bę-
dzie gospodarzem gminy, kto będzie re-
prezentował nasze interesy na forum 
gminy, powiatu czy województwa.

- Gdyby mieszkańcy gminy powie-
rzyli Państwu mandaty na kolejną ka-
dencję, to jakie problemy chcielibyście 
Państwo załatwić w pierwszej kolejno-
ści ?

 Wójt: - Jest ich tak dużo, że nie spo-
sób ich wszystkich wymienić w tych kil-
ku zdaniach. Jeżeli chodzi o inwestycje, 
w pierwszej kolejności powinny być re-
alizowane te z nich, które były zaplano-
wane do realizacji, ale z różnych przy-
czyn nie wykonane. Ja, osobiście, czu-
ję się zobowiązany do ich realizacji. 
Szczególnie pilne są zadania, na wyko-
nanie których mamy zapewnione dotacje 
z Unii Europejskiej. Z innych spraw, to 
uporządkowanie gospodarki śmieciowej 
a także usprawnienie systemu komuni-
kacji publicznej, na którą ostatnio skarżą 
się mieszkańcy gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy: - 
Najważniejszym zadaniem w nadcho-
dzącej kadencji jest zakończenie proce-
su kanalizacji w całej gminie. Pilną spra-
wą jest budowa kolejnych chodników 
przy drogach o dużym natężeniu ruchu 
co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych. Nowy samorząd powinien za-
jąć się zagospodarowaniem terenu wokół 
Dęba Bartka i kopalni w Zachełmiu co 
zdecydowanie poprawi naszą ofertę tury-
styczną i wpłynie na wizerunek gminy.

- Dziękuje za rozmowę.
Gospodarzy gminy w przededniu wy-

borów przepytał:     Jerzy Kosowski
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Uroczystość poświęcenia samochodu, po okolicznościowej 
mszy św., odbyła się - 16 października br. - przed kościołem w 
Zachełmiu, gdzie nastąpiła również prezentacja pojazdu. Mó-
wił o nim prezes Powiatowego Oddziału Związku OSP Irene-
usz Żak, podkreślając wysokie walory tego sprzętu.

Sprzed kościoła jednostki OSP (także z ościennych gmin) 
przemaszerowały na plac przed OSP Zagnańsk – Chrusty, 
gdzie nastąpiło oficjalne przekazanie samochodu. 

Strażacy – ochotnicy, z ww. jednostki, przekazali serdecz-
ne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zaku-
pu tego znakomitego pojazdu. Na pewno dobrze będzie służył 
w ratowaniu ludzkiego życia, zdrowia i mienia. (J.)

Coraz lepsze wyposażenie OSP

„Ratujemy i uczymy ratować”Na łączniku Jaworze – Siodła i Jaworze – Chrusty

„Ford” dla strażaków  
z Zagnańska

dokończenie ze str. 1

Do listopadowego wydania gazety załączone 
są wkładki zawierające ogłoszenia o przetargach:

• ustnym, nieograniczonym, na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanych położonych  
w Zagnańsku przy ul. Kieleckiej.

• ustnym, nieograniczonym, na sprzedaż nie-
ruchomości niezabudowanej położonej w Zacheł-
miu.

• ustnym, nieograniczonym, na sprzedaż nie-
ruchomości niezabudowanej położonej w Zagnań-
sku na Osiedlu Wrzosy.

Komunikat  
Urzędu Gminy

J. Dudkowska i A. Kopeć, nauczycielki 
z SP nr 2 w Zagnańsku, wzięły ostatnio udział 
w szkoleniu RATUJEMY I UCZYMY RA-
TOWAĆ zorganizowanym przez Fundację 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy . 

Głównym celem szkolenia była teoretycz-
na i praktyczna nauka podstawowych zasad 
udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania 
się w sytuacjach ekstremalnych. Uczestniczą-
ce w kursie nauczycielki zostały zobowiązane 
do przeszkolenia w tym zakresie kadry pedago-
gicznej oraz uczniów SP i Gimnazjum.

Motto spotkania: „Gdyby co dziesiąty miesz-
kaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomo-
cy, ocaliłoby to MILION ludzi rocznie!” sku-
tecznie przemawiało do wyobraźni wszystkich 
uczestników.

Fundacja WOŚP przekazała sprzęt szkole-
niowy do nauki pierwszej pomocy dla uczniów 
i nauczycieli. A są to: fantom duży, 4 fantomy 
małe, 150 podręczników i tyleż telefonów do 
ćwiczeń, filmy instruktażowe dla uczniów star-
szych i młodszych, książki metodyczne. 

Szkolenie przeprowadzone zostało profesjo-
nalnie i wiele instytucji powinno czerpać wzor-
ce z podejmowanych przez Fundację WOŚP 
działań. 

Joanna Dudkowska 

Cenna inicjatywa 
Orkiestry Jurka Owsiaka

Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na opracowanie dokumen-
tacji projektowej na wykonanie obiektów sportowych na terenie gminy 
Zagnańsk w następujących lokalizacjach:

- Szałas, obok domu ludowego - boisko do piłki siatkowej ze sztuczną 
nawierzchnią wraz z zagospodarowaniem terenu,

- Samsonów, na terenie szkoły - boisko do piłki siatkowej oraz do piłki 
nożnej ze sztuczną nawierzchnią, 

- Zabłocie, na terenie szkoły - boisko do piłki nożnej z nawierzchnią 
sztuczną wraz z zagospodarowaniem terenu,

- Zagnańsk, teren szkoły - boisko do piłki siatkowej ze sztuczną na-
wierzchnią wraz z  zagospodarowaniem terenu,

- Modernizacja boiska leśnego poprzez wykonanie: pomieszczeń szatni 
dla zawodników i sędziów, bieżni, odnowienie płyty boiska,  projektu trybun 
dla 250-300 osób, zagospodarowanie terenu.

Przetarg wygrała firma AMIBUD z Pieńska za kwotę 48.800 zł.

Będą nowe  
obiekty sportowe

Jak dowiadujemy się w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, nową, zapla-
nowaną inwestycją drogową jest budowa drogi gminnej, na łączniku: 
Jaworze – Siodła i Jaworze Chrusty (do granicy zabudowy w m. Jawo-
rze na długości ok. 150 m). Inwestycja pociągnie za sobą przebudowę ga-
zociągu oraz budowę wodociągu i linii oświetleniowej.

Oto parametry nowej drogi: długość – ponad kilometr, do posesji wybu-
dowane zostaną zjazdy, wzdłuż traktu powstaną rowy ziemne i odwadniające 
o długości prawie kilometra. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z kost-
ki brukowej, betonowej (behaton), koloru szarego, natomiast zjazdy na pose-
sje będą w kolorze czerwonym.

Na odcinku 645 m nastąpi wyburzenie, budowa i przebudowa ogrodzeń 
w pasie drogowym.

Inwestycja wymaga demontażu linii gazowej i przyłączy na odcinku pra-
wie 190 m oraz budowy nowej linii gazowej i przyłączy na długości ponad 
240 m.

Trzeba także wybudować linię wodociągową na odcinku ok. 300 m 
i przyłącza do granic posesji – 24 m.

Wybudowana zostanie linia napowietrzna oświetlenia ulicznego o długo-
ści 363 m – na 10 słupach.

Całe przedsięwzięcie ma być wykonane do 28 lutego 2011 r.
Wartość inwestycji osiągnie prawie 1,9 mln zł.

Budowa drogi gminnej
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Koniec kadencji władzy samorządowej, to okazja 
do podsumowań. Czego dokonaliśmy, czy są powody 
do satysfakcji, co zostawiamy swoim następcom ? - to 
pytania, które stawiają sobie radni i wójt gminy. Takie 
podsumowanie czynią zapewne i wyborcy przed pod-
jęciem decyzji na kogo oddać głos w niedzielę – 21 li-
stopada.

Jaka więc była mijająca kadencja ? Niech mówią fak-
ty: lata 2006 – 2010 na pewno zapiszą się złotymi zgło-
skami w księdze inwestycji. Takiego rozmachu budowla-
nego jeszcze w naszej gminie nie notowano. W tym okre-
sie, dzięki środkom z zewnątrz, głównie unijnym, wartość 
wsparcia finansowego wyniosła lub została zabezpieczona 
w formie preumów na lata następne łącznie w wysokości 
89 mln zł. Taki prezent sprawiła nam UE oraz rząd, dofi-
nansowując gminne zamierzenia inwestycje, których war-
tość po zakończeniu wszystkich prac wyniesie ponad 108 
mln złotych.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. 
Świętokrzyskiego gmina pozyska inwestycje wartości po-
nad 19 mln zł, przy czym dofinansowanie budowy dróg, ka-
nalizacji i rewitalizacji Zagnańska przekroczy 11 mln zło-
tych. Kolejne środki unijne zostały zainwestowane w ka-
nalizację wsi Bartków, Chrusty, Kaniów, Tumlin-Dąbrów-
ka, Samsonów-Komorniki. Wprawdzie nie wchodzi to do 
statystyki na rzecz gminy, bo umowę na dofinansowanie 
firmował Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzen-
tynie, do którego nasza gmina należy, ale wszystkie pra-
ce związane z przygotowaniem wniosku, organizowaniem 
przetargu, nadzorowniem inwestycji oraz rozliczaniem do-
tacji, były realizowane przez pracowników urzędu gminy. 
Sama inwestycja o wartości ogólnej10 057 tys. zł i kwocie 
dofinansowania  5 689 tys. zł już w zasadzie zrealizowana 
też zostaje i będzie służyć naszym mieszkańcom.

Z pomocą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
zrealizowane zostaną inwestycje (kanalizacja, place za-
baw, boiska sportowe, samochód – śmieciarka itp.) war-
tości prawie 6,6 mln zł, ze wsparciem wynoszącym blisko 
3,9 mln zł.

Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych pozwo-
lił na remont drogi do Borowej Góry oraz przez Zabłocie 
wartości prawie 2,4 mln zł, pomoc: ponad 1 mln zł.

W ramach Funduszu „Infrastruktura i Środowisko”  
podpisano umowę na finansowanie prac kanalizacyjnych 
za 70 mln zł. Prace te będą realizowane przez Wodocią-
gi Kieleckie (w ramach Kompleksowej Ochrony Wód dla 
Miasta Kielc). Zakłada się nasz udział w wysokości 10 
mln zł, pozostała kwota to środki wodociągów i Unii Euro-
pejskiej. Realizacja tego ogromnego zadania poprzez Wo-
dociągi Kieleckie powoduje, że tak zwany wkład własny 
w inwestycje w wys. ok. 30 mln zł zabezpieczą Wodocią-
gi Kieleckie.

Z innych funduszy (Ochrona Gruntów Rolnych, „Ra-
dosna Szkoła”, Ochrona Środowiska) pozyskano ponad 
milion złotych (gmina dopłaciła 344,4 tys. zł).

Do tego trzeba dodać przedsięwzięcia w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki wartość przeszło 2,7 
mln zł. 

Trzeba podkreślić, że środki te nie przyszły do gmi-
ny same. Trzeba było przygotować dobrze umotywowa-
ne wnioski, w czym zasługa pracowników Urzędu Gminy. 
Opłaciło się !

Wykaz inwestycji realizowanych w tej kadencji przed-
stawiają tabele na str 7:

Prezent za 86 milionów zł

Inwestycje  
o jakich trudno śnić...

Urząd Gminy w Zagnańsku informuje, że zgodnie z art. 3 
ust. 2 pkt 8 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (Dz.U. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 
gmina zapewnia usuwanie, transport i unieszkodliwienie zwłok 
bezdomnych zwierząt lub ich części.

Gmina Zagnańsk współpracuje w tym zakresie z wyspecjali-
zowaną firmą ELKUR s.c. Zakład utylizacyjny SRM I HRM 
Punkt Zbiorczy Padliny, ul. Ks. Biernackiego 17 Włoszczowa.

 W przypadku zauważenia padłego lub zabitego bezdomnego 
zwierzęcia na terenie gminy prosimy o kontakt:

Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku
Samsonów 33

26-050 Zagnańsk
tel.: 41 300-37-18; 0 600 031 158

bądź: Urząd Gminy w Zagnańsku
ul. Spacerowa 8

26-050 Zagnańsk
tel.: 41 300-13-22 wew. 52; 

Zgodnie z art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie zwierząt zwierzęta bezdomne to „zwierzęta domowe lub gospo-
darskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 
człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 
osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały” (Dz.U.Nr 106, 
poz.1002 z późn. zm.).

To warto wiedzieć !

Walne Zebranie Członków  
Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” 

Wybrano 
nowe władze

Na początku przedstawiciele dotychczasowych władz stowa-
rzyszenia (zarządu, rady i komisji rewizyjnej) przedstawili spra-
wozdania za okres upływającej kadencji: 2008 – 2010, a komisja 
rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla za-
rządu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Następnie w głoso-
waniu tajnym wybrano nowe władze stowarzyszenia na kadencję: 
2010 – 2012 r. W skład zarządu weszli: Jarosław Wałek – prezes, 
Szymon Szot – wiceprezes, Kamila Grela – Oleś – wiceprezes, 
Lidia Putowska – wiceprezes oraz Rafał Bednarczyk - sekre-
tarz

Radę stanowią: Maciej Lubecki – przewodniczący, Aneta 
Michalecka – wiceprzewodnicząca, Łukasz Królik – sekretarz, 
Robert Pokrzywiński, Jerzy Wójcik, Leonard Świerczyński, 
Łukasz Szyszka, Tadeusz Dąbrowa, Stanisław Misztal, Józef 
Florek, Ewa Kita, Maria Niciejewska, Tadeusz Tkaczyk, Wie-
sław Piotrowski i Jan Łakomiec – członkowie.

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Stanisław Zdyb – 
przewodniczący, Małgorzata Popiel – wiceprzewodnicząca, 
Zbigniew Krakowiak, Cezary Majcher i Krzysztof Wesołow-
ski – członkowie.

Nad prawidłowym przebiegiem tajnego głosowania czuwała 
komisja skrutacyjna w składzie: Rafał Sadza – przewodniczący, 
Dorota Socha – członek i Michał Prokop - członek

Poza wyborem nowych władz uchwalono składki dla gmin w wy-
sokości 0,50 zł od mieszkańca oraz poprawki w Lokalnej Strategii 
Rozwoju. Powołano także pełnomocnika w sprawach stosunku pracy 
z prezesem zarządu, którym został Robert Pokrzywiński.

W remizie OSP w Miedzianej Górze, 20 października br., 
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Człon-
ków Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” . W zebra-
niu uczestniczyło 47 członków.
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NAZWA INWESTYCJI WARTOŚĆ  
INWESTYCJI

KWOTA  
DOFINANSOWANIA

1. Budowa drogi Jaworze - Siodła 2 111 486,94 zł 1 266 892,16zł
2. Budowa ul. Dęba Bartka  
i Bartkowe Wzgórze 1 268 453,92 zł 761 072,35zł

3. Pre - umowa na budowę ul. Dębowej 1 602 000,00 zł 961 200,00 zł
4. Kanalizacja w msc. Chrusty, Kaniów, Bartków, T – Dąbrówka, S – 
Komorniki i wodociąg w S – Podlesie 10 057 178,00 zł 5 689 345,00 zł

5. Pre – umowa na rewitalizację Zagnańska 4 000 000,00 zł 2 400 000,00 zł
19 039 118,86 zł 11 078 509,51 zł

Co stanowi 58 %

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

NAZWA INWESTYCJI WARTOŚĆ  
INWESTYCJI

KWOTA  
DOFINANSOWANIA

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze 4 068 560,00 zł 2 501 164,00 zł
2. Budowa kolektorów słonecznych na obiektach użyteczności pu-
blicznej 259 254,40  zł 194 440,00 zł

3. Remont kapliczki w Samsonowie 27 000,00 zł 12 000,00 zł
4. Budowa placów zabaw i punktów sportowo rekreacyjnych 1 231 772,00 zł 500 000,00 zł
5. Zakup samochodu i pojemników na śmieci 366 713,00 zł 275 035,00 zł
6. Budowa boisk sportowych w Tumlinie i w Zagnańsku oraz budo-
wa parkingu w Samsonowie 540 939,07 zł 332 575,00 zł

6 494 238,47 zł 3 815 214,00 zł
Co stanowi 58,75%

NARODOWY PROGRAM BUDOWY DRÓG LOKALNYCH

NAZWA INWESTYCJI WARTOŚĆ  
INWESTYCJI

KWOTA  
DOFINANSOWANIA

1. Remont drogi do Borowej Góry 1 020 100,00 zł 496 738,00 zł
2. Remont drogi przez msc. Zabłocie 1 349 829,00 zł 583 385,00 zł

2 369 929,00 zł 1 080 123,00 zł
Co stanowi 46%

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

NAZWA INWESTYCJI WARTOŚĆ  
INWESTYCJI

KWOTA  
DOFINANSOWANIA

1. Kanalizacja pozostałych msc. w gminie 80 000 000, 00 zł 70 000 000,00 zł
Co stanowi 87,5 %

RÓŻNE FUNDUSZE I PROGRAMY

NAZWA INWESTYCJI WARTOŚĆ  
INWESTYCJI

KWOTA  
DOFINANSOWANIA

1. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
- wygon Zachełmie
- wygon w Bartkowie
- c.d. wygon w Bartkowie

53 487,00 zł
50 000,00 zł
60 058,00 zł

20 000,00 zł
25 000,00 zł
25 000,00 zł

2. Radosna Szkoła - ZSP nr 2, P i G
- budowa placu zabaw i zakup pomocy dydaktycznych 180 849,00 zł 63 850,00 zł

3. Wojewódzki i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska – eduka-
cja ekologiczna i utylizacja eternitu
4. Comenius
5. Posiłek dla potrzebujących
6. aktywizacja jednostek samorządowych

252 665,00 zł

126 074,00 zł
426 900,00 zł
68 603,00 zł

344 394,00 zł 1 008 092,00 zł

KAPITAŁ LUDZKI
Wartość przedsięwzięć: 2 735 443,00 zł         dofinansowanie: 2 735 443,00  zł
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Piękny prezent dla Gminnego Przedszkola w Samsonowie

Dzień Edukacji Narodowej w Samsonowie

Pierwszy kontakt z szerokim gro-
nem kolegów ze starszych klas, nauczy-
cielami, pod okiem rozemocjonowanych 
mam, pierwsze, publiczne występy, to 
dla maluchów niezwykłe przeżycie, któ-
re pozostaje na całe życie. Nic dziwne-
go, że do tych wydarzeń przywiązuje się 
dużą wagę, doceniają to także gospo-
darze gminy, którzy uczestniczą w tych 

Ślubowanie pierwszaków
Na początku każdego roku szkolnego, w placówkach oświatowych odbywa-

ją się niezwykle miłe uroczystości –  ślubowanie pierwszaków oraz pasowanie 
ich na uczniów. 

uroczystościach, przynosząc najmłod-
szym uczniom prezenty.

Nie inaczej było w tym roku na tere-
nie naszej gminy: wójt, Zbigniew Za-
gdański, zaopatrzony w kosze słody-
czy, odwiedził pierwszaków w szko-
łach podstawowych w Zachełmiu, Ka-
jetanowie, szkole nr 2 w Zagnańsku i 
uczestniczył w ślubowaniu a także pa-

sowaniu maluchów na prawdziwych 
uczniów.

Bardzo miłą niespodziankę wójt spra-
wił maluchom z Gminnego Przedszkola 
w Samsonowie, przekazując im dar nie-
zwykły – 42-calowy telewizor, który po-
służy nie tylko do oglądania bajek, ale 
także do prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych. Maluszki, a także ich wychowaw-
czynie, cieszyły się bardzo, wszak nie 
często otrzymuje się takie prezenty.

Dodajmy, że w tym roku szkolnym 
zajęcia w gminnych placówkach oświato-
wych podjęło: 102 przedszkolaków, 104 
pierwszaków szkół podstawowych oraz 
136 pierwszaków w gimnazjach. (J.)

W pięknie udekorowanej, na tę oko-
liczność, sali gimnastycznej zebra-
li się najbardziej zasłużeni nauczyciele 
wraz z dyrektorami szkół, emerytowa-
ni pedagodzy, radni – członkowie Ko-
misji Oświaty RG oraz zaproszeni go-
ście, wśród nich poseł na Sejm RP Hen-
ryk Milcarz oraz dyrektor Wodociągów 
Kieleckich (sponsor wielu przedsięwzięć 
w szkołach) Władysław Karol Jacewicz 
oraz ks. Stanisław Świerk.

Uroczystość zainaugurował występ 
piosenkarki Marty Huk – absolwent-
ki gimnazjum w Tumlinie, po czym go-
ści powitała dyrektor zespołu placówek 
oświatowych w Samsonowie Dorota 
Chmielewska, przekazując głos gospo-
darzowi spotkania, wójtowi Zbignie-
wowi Zagdańskiemu. Włodarz naszej 
gminy oficjalnie powitał zebranych, na-
wiązując do okoliczności spotkania. Ser-
decznie podziękował nauczycielom, a za 
ich pośrednictwem całemu środowisku 
pedagogicznemu, włącznie z pracowni-
kami obsługi, za trud dydaktyczny i wy-
chowawczy, za troskę o młode pokole-
nie. Im bardziej będzie ono wyedukowa-
ne i dobrze wychowane, tym lepsza bę-
dzie nasza przyszłość. 

Wójt podkreślił troskę władzy gmin-
nej o środowisko oświatowe, o coraz lep-
sze warunki w przedszkolach i szkołach. 
Świadczą o tym liczne inwestycje na te-
renie gminy, lepsze wyposażenie placó-
wek oświatowych, inicjatywy zmierza-
jące do rozszerzania horyzontów myślo-
wych młodzieży.

Nastąpił teraz chyba najmilszy mo-
ment spotkania – wręczanie nagród wój-
ta dyrektorom szkół oraz najlepszym 

pogratulował wyróżnionym i przekazał 
najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia 
Nauczyciela, przekazując kwiaty swojej 
nauczycielce Marcie Słotwińskiej.

Miłym akcentem spotkania było prze-
kazanie, przez dyrektorów szkół, kwia-
tów oraz albumu gospodarzom gminy - 
Zbigniewowi Zagdańskiemu oraz prze-
wodniczącej RG Justynie Ślewa, jako 
symboli podziękowania środowiska pe-
dagogicznego za troskę o gminną oświa-
tę. Były także kwiaty i miłe słowa od 
najmłodszych uczestników uroczystości 
– maluszków, które wyrecytowały przy-
gotowane na tę okoliczność formułki.

Specjalne pozdrowienia i życzenia, 
wraz z kwiatami, wójt przekazał emeryto-
wanej nauczycielce, prezes Oddziału ZNP 

w Zagnańsku – Annie Łuć, która była 
wyraźnie wzruszona tym wyróżnieniem.

A potem uczestnicy spotkania obej-
rzeli piękne widowisko teatralne w wy-
konaniu najmłodszych uczniów samso-
nowskiej szkoły, przygotowane przez 
nauczycielki: Martę Jass i Alicję Li-
sowską. Trzeba też podkreślić wysiłek 
scenograficzny Marty Polak. Wystrój 
sali podkreślił bowiem niecodzienny 
charakter tej imprezy. 

Na zakończenie uczestnicy uroczy-
stości spotkali się przy wspólnym posił-
ku, przy którym wspomnienia miesza-
ły się z teraźniejszością oraz planami na 
przyszłość. Ten dzień na pewno na długo 
pozostanie w pamięci uczestników uro-
czystości.  (Kos.)

Podziękowania, nagrody, łzy wzruszenia...
Bardzo uroczysty charakter miało spotkanie środowiska pedagogicznego z władzami gminy Zagnańsk, zorganizowa-

ne w szkole w Samsonowie, w Dniu Edukacji Narodowej – 14 października br.

Wójt Zbigniew Zagdański uhonorował emerytowaną nauczy-
cielkę, prezes Oddziału ZNP w Zagnańsku Annę Łuć.

n a u c z y c i e l o m . 
Otrzymało je 21 
zasłużonych peda-
gogów.

Do zebranych 
zwrócił się następ-
nie poseł na Sejm 
RP Henryk Mil-
carz, podkreśla-
jąc, że i on chodził 
kiedyś do szkoły 
w gminie i cieszy 
się, że widzi wśród 
zebranych swoich 
wychowawców, 
dziś emerytowa-
nych nauczycieli. 
Złożył podzięko-
wania gronu pe-
dagogicznemu za 
trud dydaktyczny 
i wychowawczy, 


