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„Gmina Zagnańsk zmieniła się bardzo”  
- w tym numerze rozmawiamy ze Starostą Kieleckim  

z okazji dziesięciolecia Starostwa Powiatowego.

Starosta Kielecki Zenon Janus (fot. B.M)

Rozmawiam dziś z Panem Zeno-
nem Janusem – Starostą Kieleckim:

− Panie Starosto - jaka jest 
pana ocena pracy Starostwa, jakie 
dokonania macie na swoim koncie 
po tych dziesięciu latach?

− To, że na szczeblu administra-
cji samorządowej powstał pośrednik 

między gminami a samorządem wo-
jewódzkim, jest bardzo dobrym roz-
wiązaniem. Są bowiem pewne spra-
wy, których nie udźwignęłyby same 
gminy, bobyłoby to dla nich za duże 
obciążenie, a jednocześnie samo-
rząd województwa też miałby gor-
sze spojrzenie na takie kwestie jak: 

oświata ponadgimnazjalna, opieka 
społeczna, służba zdrowia - szpitale 
oraz najważniejsza sprawa – drogi. 
Gminy mają dużo zadań i gdyby te 
obowiązki, które spoczywają na po-
wiatach, jeszcze były scedowane na 
gminy, może by je to przerastało. Są 
takie zadania, które realizuje powiat 
– komunikacja, geodezja, budownic-
two - i rozdrabnianie tego wszyst-
kiego, zwłaszcza geodezji, na gminy 
byłoby niewłaściwe. Tu w Staro-
stwie możemy sobie pozwolić na 
inwestowanie w sprzęt, zabezpiecze-
nie dokumentów, na bardzo dobrym 
poziomie. Cały czas możemy iść do 
przodu, rozwijamy na przykład mapy 
cyfrowe, bo taka jest potrzeba czasu. 
Sądzę zatem, że takie rozdrobnienie 
tych dziedzin na poszczególne gmi-
ny skutkowałoby  brakiem środków 
oraz odpowiedniej kadry. Zatem, 
po tych dziesięciu latach, wiemy co 
robimy i widzimy, że ten trzystop-
niowy podział administracyjny, jest 
właściwy, aby wszystko sprawnie 
funkcjonowało.

− Jak Pan ocenia współpracę  
z Gminą Zagnańsk?

− Ja od sześciu lat jestem w za-
rządzie powiatu, przez ten czas nie 
zdarzył się żaden incydent, który 
wynikałby z braku współpracy czy 
zaufania, pomiędzy wójtem a Staro-
stwem. Oceniam tę współpracę bar-
dzo dobrze. Widzę też, że jest bardzo 
dobra współpraca między panem 
wójtem i radą gminy.

dokończenie na str. 2
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− Czy gmina Zagnańsk zmieni-
ła się od czasu współpracy ze sta-
rostwem?

− Na pewno przez ostatnie półto-
ra kadencji gmina zmieniła się bar-
dzo. Jest duże zaangażowanie wójta 
i rady gminy w to, że znajdują do-
datkowe pieniądze na modernizację  
i przebudowę dróg, a to przecież 
przekłada się na odczucia mieszkań-
ców i wizerunek danej gminy. Gmi-
na bardzo wspiera nas jako powiat  
i sama inicjuje nowe wyzwania co 

„Gmina zmieniła się bardzo”
-rozmowa ze Starostą Kieleckim

Uprzejmie informuję, że w sie-
dzibie tutejszego Urzędu – (tablica 
ogłoszeń) został wywieszony wy-
kaz informujący o przeznaczeniu 
do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego – licytacji, nieru-
chomości zabudowanej budynkiem 
gospodarczym położonej przy uli-
cy Słonecznej w Zagnańsku, obręb 
geodezyjny Zagnańsk, oznaczonej 

Informacja o wywieszeniu  
wykazu nieruchomości  

położonych w Zagnańsku 
przeznaczonych do sprzedaży  

w drodze przetargu

do przebudowy dróg, budowy chod-
ników. Mówię o tym bo chyba drogi 
są tym, z czym my jako powiat mo-
żemy się z gminą pokazywać. Inwe-
stycje, które są zrobione w gminie 
– ośrodek zdrowia, hala sportowa - 
były realizowane tylko przez gminę, 
ale także wpływają na wizerunek ca-
łego powiatu kieleckiego. 

− Czy aktualnie są w planach 
kolejne inwestycje w Gminie Za-
gnańsk?

− Tak. Jesienią ubiegłego roku 
wszedł program rządowy przebu-

dowy dróg lokalnych – tak zwane 
„schetynówki”. Mogliśmy skorzy-
stać maksymalnie z dwóch pro-
jektów na kwotę sześciu milionów 
złotych, złożyliśmy trzy projekty – 
trzeci właśnie na Gminę Zagnańsk. 
Nie wszedł on do programu, ale  
z informacji, które mam wynika, że 
wiele projektów gminnych wypadnie  
z tego programu. Mam zatem na-
dzieję, że ten trzeci projekt dotyczą-
cy gminy Zagnańsk, wejdzie jeszcze 
w tym roku. Również we wspólnym 
budżecie – powiat i gmina mają pie-
niądze na modernizację i przebudo-
wę dróg. 

− Dziękuje bardzo za rozmowę.
− Również panu dziękuje.
Rozmawiał: Bartosz Majewski

numerem ewidencyjnym 474/7 o po-
wierzchni ogólnej 0,1600 ha.

Wykaz podaje się do publicznej 
wiadomości na okres 21 dni licząc 
od daty wywieszenia wykazu tj. 18 
lutego 2009 roku do 12 marca 2009 
roku.

 Wójt Gminy Zagnańsk
 Zbigniew Zagdański

Budżet na 2009 rok zakłada do-
chody w wysokości 35 371 294 zł,  
a wydatki na kwotę 38 082 747 zł. De-
ficyt na poziomie 2 711 453 zł, zosta-
nie pokryty pożyczkami – 1 039 353 
zł oraz wolnymi środkami, będącymi 
nadwyżką środków pieniężnych na ra-
chunku bieżącym gminy, wynikającą  
z rozliczeń kredytów i pożyczek  
z lat ubiegłych – 1 672 100 zł. Pie-
niądze przeznaczone na inwestycje 
to 12 147 268 zł. 

W budżecie utworzono rezerwę 
ogólną na kwotę 100 tys. zł oraz re-
zerwę celową, z przeznaczeniem na 
zarządzanie kryzysowe w wysokości 
5 tys. zł. 

Więcej o zadaniach ujętych  
w budżecie do realizacji w 2009 r.  
w następnym numerze GZ.       B.M.

Budżet gminy
na 2009

W gazecie „Echo Dnia” z 28 
stycznia 2009r. zamieszczony zo-
stał artykuł pod tytułem „Czysz-
czą dachy z azbestu”. Z informa-
cji w nim zawartych wynika, że na 
terenie naszego regionu, jedynie 
cztery gminy: Sitkówka Nowiny, 
Daleszyce, Masłów i Strawczyn 
zajmują się usuwaniem i utyliza-
cją azbestu, tymczasem na tere-
nie naszej gminy zadanie to jest 
realizowane od 2007 roku. Rada 
Gminy Zagnańsk uchwałą Nr 1 
z 26 lutego 2007r. przyjęła”Pro-
gram usuwania i unieszkodli-
wiania odpadów zawierających 
azbest z terenu gminy Zagnańsk 

na lata 2007 – 2032.” Realizu-
jąc założenia w/w programu  
w latach 2007 – 2008 z tere-
nu gminy usunięto i przekaza-
no do utylizacji – 14.657,75 m2  
tj. 161,24 Mg odpadów zawiera-
jących azbest tj.: zdemontowano 
pokrycia dachowe z 49 budynków 
i odebrano zalegający eternit z 51 
posesji. W 2007 roku łączny koszt 
zadania wyniósł 52.697,68 zł  
a w 2008 – 61.158,19 zł. W bie-
żącym roku na realizację zadania 
zabezpieczono w budżecie kwotę 
w wysokości 50 tys. zł. Wnio-
ski o dofinansowanie usuwania 
i unieszkodliwiania odpadów 

W Zagnańsku też czyszczą
zawierających azbest dostęp-
ne są na stronie internetowego 
Biuletynu Informacji Publicznej  
-www.zagnansk.biuletyn.net  
w zakładce „plany, programy, 
strategie” oraz w Urzędzie Gminy 
w Zagnańsku w punkcie obsługi 
interesanta. 

Termin składania wniosków  
o dofinansowanie:

- dla demontażu pokryć da-
chowych upływa z dniem 
30.03.2009r.

- dla odebrania odpadów zale-
gających na podwórkach upływa  
z dniem 31.10.2009r.

I.K. Gębska

dokończenie ze str. 1
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Po kilkumiesięcznych staraniach 
Prezesa Zarządu Mariana Wrony, 
Gminne Koło „Bartek” Świętokrzy-
skiego Związku Pszczelarzy w Za-
gnańsku zyskało piękny sztandar. 
Spotkanie rozpoczęło się mszą św.  
w  kościele parafialnym w Samsono-

Zwracając się do zebranych Pre-
zes  Marian Wrona przedstawił  hi-
storię powstania koła i jego działal-
ności,  oraz  podziękował wszystkim 
członkom za współpracę.   

Wójt Gminy Zbigniew Zagdań-
ski zabierając głos podziękował 

carza, który  pogratulował  pszczela-
rzom pięknej pasji  przekazując jed-
nocześnie  życzenia wielu pożytków 
z własnej i pszczelej pracy. 

Po zakończeniu głównych uro-
czystości odbyło się coroczne spo-
tkanie opłatkowe- jubileuszowe bo 
już piętnaste. Wszyscy uczestnicy 
połamali się opłatkiem, w miłej at-
mosferze spędzono czas do późna.

Podziękowanie
W imieniu Zarządu Gminne-

go Koła Pszczelarzy Bartek Prezes 
Marian Wrona dziękuje wszystkim, 
którzy udzielili pomocy finansowej  
w przygotowaniu sztandaru oraz 
organizacji uroczystości: Posłowi 
Panu Henrykowi Milcarzowi, Za-
rządowi Świętokrzyskiego Związku 
Pszczelarzy w Kielcach, Towarzy-
stwu Ziemii Samsonowskiej, Radzie 
Banku Spółdzielczego w Samsono-
wie oraz jego Dyrektorowi Panu Jó-
zefowi Florkowi, Przewodniczącej 
Rady Gminy w Zagnańsku Pani Ju-
stynie Ślewie, Wójtowi  Zbigniewo-
wi Zagdańskiemu, Zarządowi OSP  
w Samsonowie, dr Maciejowi Du-
dzie, Panu Edwardowi Nowosiel-
skiemu- Dyrektorowi Biura Zarządu 
Świętokrzyskiego Związku Pszcze-

Wyjątkowa uroczystość miała miejsce 11- 
stycznia b.r. w Samsonowie

wie, w czasie której odbyło się po-
święcenie nowego sztandaru. Wygła-
szając kazanie Ks. Józef Smulczyń-
ski podkreślił rolę środowiska natu-
ralnego, którego jakże ważna częścią 
są pszczoły, nawiązał również do 
obowiązków jakie ciążą na admini-
stracji samorządowej i państwowej  
w zakresie dbałości o stan środowi-
ska odnosząc to do konkretnych wa-
runków gminy Zagnańsk.

Druga część spotkania odbyła się 
w Świetlicy OSP Samsonów, gdzie 
zasłużeni pszczelarze Koła „Bartek” 
z rąk Pani Janina Kozak w-ce prze-
wodniczącej Komisji Rewizyjnej 
Polskiego Związku Pszczelarskie-
go w Warszawie otrzymali okolicz-
nościowe odznaczenia. Brązowe 
odznaczenia Polskiego Związku 
otrzymali: Dariusz Katanowski, Jan 
Wójtowicz, Wacław Pięta natomiast 
srebrne; Marek Hutnik, Zbigniew 
Abramczyk, Marek Milcarz i Marian 
Michalski. Złotymi odznaczeniami 
wyróżnieni zostali: Eugeniusz Hut-
nik, Włodzimierz Milcarz i Stefan 
Kubicki. Najwyższe odznaczenie 
pszczelarskie- Medal Księdza Dok-
tora Jana Dzierżona otrzymał Prezes 
Marian Wrona.

działaczom Koła „Bartek” za do-
tychczasową działalność, życząc jed-
nocześnie by nowy sztandar jedno-

Uczestników mszy świętej powitał prezes Marian Wrona

czył wszystkich wokół pięknej idei 
pszczelarstwa. Nie zabrakło również 
głosu obecnego na uroczystości Po-
sła na Sejm RP Pana Henryka Mil-

larzy. Serdeczne podziękowanie 
kieruje na ręce Księdza Proboszcza 
Stanisława Świerka oraz Pani Kate-
chetki mgr Janiny Salwa.

Sztandar przygotowany do poświęcenia
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Otwarcie nowego przedszkola  
w Zagnańsku, odbyło się 2 lutego 2009r.  
W Szkole nr 2 im. Stanisława Staszi-
ca. Na razie placówka będzie praco-
wać w godzinach od 13 do 17, ale są 

mówiła o potrzebie i sensie istnienia 
takiego przedszkola. Dyrektor szkoły 
nie kryła, że inicjatywa powstania ta-
kiej placówki w naszej gminie, zosta-
ła zainicjowana przez samych zain-

Otwarcie „Przedszkola dla wszystkich”  
w ZSPPiG nr 2 w Zagnańsku

w dalszym toku edukacji. Panowie wójt  
i radny zapewnili, że będą zawsze 
wspierać tego typu projekty, które 
są w każdej społeczności bardzo po-
trzebne. W spotkaniu uczestniczyło 
około dwudziestu rodziców wraz  
z dziećmi. Niestety liczba chętnych 
przekroczyła liczbę miejsc, która wy-
nosi 20 dzieci. Dane te pokazują, że 
taka placówka była w naszej gminie 
zdecydowanie potrzebna. Zbigniew 
Zagdański zapowiedział, że gmina 
będzie się starać o utworzenie dwu-
oddziałowego przedszkola przy ZSP-
PiG w Zagnańsku, gdyż widać jasno 
sens takiego działania. 

Przedszkole zostało dofinansowane  
ze środków unijnych kwotą 174 tys. 
zł. Jednak nie tylko Bruksela przy-
czyniła się do powstania tej placów-
ki. Gmina Zagnańsk udzieliła nie-
materialnego wsparcia w tej kwestii,  
a dokładniej udostępniła nieodpłatnie 
salę w szkole, w której znajduje się 
przedszkole.

Pod koniec spotkania dzieci mogły 
się oddać zabawie z paniami przed-
szkolankami, a rodzicie i zaproszeni 
goście żywo dyskutowali o nowo po-
wstałym miejscu edukacji maluchów.

Bartosz Majewski 

Dzieci chętnie się bawiły w nowym miejscu. (fot. B.M.)

plany zwiększenia tej liczby godzin.
Z rodzicami chętnymi do oddania 

swoich pociech pod opiekę przedszko-
lanek, spotkali się wójt gminy Zbi-
gniew Zagdański, dyrektorzy szkoły 
Marzanna Moćko i Barbara Kowalska 
oraz radny gminy Stefan Grudzień. 
Gospodarz spotkania, pani Moćko, 

teresowanych, czyli rodziców dzieci 
cztero i pięcio – letnich. Przedszkole 
ma na celu wspieranie w zakresie wy-
równania szans edukacyjnych dzieci  
o utrudnionym dostępie do edukacji 
przedszkolnej. Jest ona niezbędna, 
ponieważ dzieci uczęszczające do 
przedszkoli mają mniejsze trudności  

Wójt gminy Zbigniew Zagdański, dyrektor ZSPPiG nr 2 Marzanna Moćko oraz radny gminy Stefan Grudzień. (fot. B.M)
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Wójt Gminy Zagnańsk 22 stycznia 
2009 roku ogłosił konkurs ofert o udzie-
lenie dotacji podmiotom uprawnionym 
w formie wspierania realizacji zadania 
z zakresu pomocy społecznej :”Zapew-
nienie posiłku – dystrybucja artykułów 
żywnościowych.” Kwota przeznaczona 
na powyższe zadanie wynosi w tym roku 
3 tys. zł.

Dotacja z budżetu gminy może być 
przyznana:

− organizacjom pozarządowym pro-
wadzącym działalność w zakresie po-
mocy społecznej, osobom prawnym  
i jednostkom organizacyjnym (...), jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadze-

Dnia 25 stycznia w parafii pw. 
Św. Józefa w Zagnańsku miało miej-
sce niecodzienne wydarzenie. Chóry  
z pięciu parafii naszego województwa 
przyjechały, żeby dać nam prawdziwą 
ucztę dla ucha. Każdy z chórów, pod 
opieką swoich maestro, zaśpiewał po 
dwie kolędy.

Koncert rozpoczął chór z Masłowa 

śni kościelne, patriotyczne, ludowe, 
oraz arie operetkowe.

Trzeci chór, jaki mieliśmy okazję 
usłyszeć, pochodzi z parafii p.w. Nie-
pokalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny z Kielc. Chór nosi nazwę „Re-
gina Pacis” a opiekują się nim maestro 
siostra Krystyna – dominikanka oraz 
maestro Andrzej Łukasik. Założono 

nie działalności w zakresie pomocy spo-
łecznej.

Dotacja może być przeznaczona wy-
łącznie na wydatki związane z realizacją 
zadania powierzonego do realizacji.

Termin składania ofert upływa 28 lu-
tego 2009 r.

Wszystkich zainteresowanych kon-
kursem zapraszamy do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnań-
sku – przy ulicy Spacerowej 8a. Infor-
macje można również uzyskać dzwoniąc 
pod numer telefonu 041-311-31-35. Oso-
bą uprawnioną do udzielania informacji, 
jest pani Elżbieta Korus – kierownik 
GOPS w Zagnańsku.

Zarządzenie wójta

Noworoczny Przegląd Kolęd – Zagnańsk 2009

go w 2004r. Na zespół składa się 35 
osób, które swym śpiewem ubogacają 
święta kościelne i parafialne.

Następnie zaśpiewali gospodarze 
przeglądu – chórzyści z parafii Św. 
Józefa Oblubieńca w Zagnańsku,  
z opiekunem maestro Łukaszem Gro-
nostajem. Chór powstał w 2003r. 
Brał udział w licznych przeglądach 
i konkursach, niejednokrotnie odno-
sząc duże sukcesy. Swoimi głosami 

chórzyści ubogacają liturgie i święta 
w parafii.

Koncert zamknął występ chóru  
z parafii p.w. Św. Rozalii i Marcina 
w Zagnańsku, pod opieką maestro 
Michała Kopcia. Reaktywacja chóru 
miała miejsce w 2006 r. pod kierow-
nictwem parafialnego organisty, który 
jest w dalszym ciągu jego maestro. 

występie, miejsce przed kościelnym 
ołtarzem zajął chór parafialny „Nowi-
na” z Nowin. Opiekę muzyczną nad 
chórem sprawuje maestro Krzysztof 
Jończyk. Chór powstał w 2004r. Two-
rzy go 28 osób, w tym 18 pań i 10 pa-
nów. Chór brał udział w powiatowych 
i wojewódzkich konkursach, przeglą-
dach pieśni chóralnych, zdobywając 
zaszczytne miejsca i wyróżnienia. Na 
repertuar „Nowiny”, składają się pie-

Obecnie chór posiada opracowania 
pieśni liturgicznych z różnych epok 
wielu kompozytorów m.in.: Mieczy-
sława Sołtysa, Stanisława Moniuszki. 
Ważne miejsce w repertuarze zajmuje 
najstarszy łaciński śpiew jednogło-
sowy – chorał gregoriański, którego 
wykonywaniem mogą pochwalić się 
nieliczne chóry.

Zaraz po występach chórzyści 
i goście usłyszeli słowa podzięko-
wania i uznania, płynące z ust pana 
wójta Zbigniewa Zagdańskiego, pana 
prezesa wodociągów kieleckich, oraz 
księdza proboszcza parafii w Zagnań-
sku. Po tej pięknej uczcie dla ducha, 
uczestnicy przeglądu oraz organiza-
torzy udali się na poczęstunek przy-
gotowany w szkole podstawowej  
w Zagnańsku. Z utęsknieniem bę-
dziemy wyczekiwać kolejnego, tak 
pięknego koncertu, który wedle za-
pewnień pana wójta gminy Zagnańsk 
oraz księdza Ryszarda Niemca, od-
będzie się za rok w styczniu. Miejmy 
nadzieję, że tego typu imprezy będą 
coraz częściej odbywać się w naszej 
gminie.                 Bartosz Majewski

- „Masłowianie”, 
pod opieką maestro 
Zygmunta Służew-
skiego. To chór  
z tradycjami. Po-
wstał w 1921r. z ini-
cjatywy pana Jana 
Pieniążka, miej-
scowego organisty.  
W okresie najwięk-
szego rozkwitu chór 
liczył 140 człon-
ków. Obecnie śpie-
wa w nim 20 osób. 
Jest chórem cztero-
głosowym. Wyko-
nuje pieśni kościel-
ne i świeckie. „Ma-
słowianie” nagrali 
płytę z kolędami, 
mogą pochwalić się 
występami w Szwe-
cji i na Węgrzech.

Po pierwszym Chór z Zagnańska. (fot. GOKSiR)
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Ja, Józef Wiśniewski przepraszam panią Janinę Lesińską za pomó-
wienie jakiego dopuściłem się w dniu 2009.02.09 na zebraniu w bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Tumlinie.

Przeprosiny

Sprostowanie

Józef Wiśniewski

W planie naszej działalności, 
oprócz różnorodnych form pracy, 
jest organizacja okazjonalnych spo-
tkań, które służą integracji emeryto-
wanych pracowników oświaty.

Jedno z nich odbyło się 17 stycz-
nia 2009r. w Szkole Podstawowej  
w Zagnańsku.

nosi efekty, które są skierowane do 
drugiego człowieka, tego potrzebu-
jącego – często nie wsparcia mate-
rialnego, ale psychicznego, czasem 
uśmiechu, rozmowy, bo przecież sło-
wo daje nadzieję na lepsze jutro.

Nasze spotkania stwarzają wiel-
kie możliwości czynienia dobra dla 

Tradycyjne spotkanie w Sekcji Emerytów  
i Rencistów ZNP w Zagnańsku

ski o emerytów z poczuciem od-
powiedzialności za Związek. Na 
tym odcinku mocno nas wspiera 
prezes Zarządu Okręgu Święto-
krzyskiego – Wanda Kołtunowicz, 
oraz szczególnie Maria Szymkie-
wicz. Obie tak kierują naszą dzia-
łalnością, aby były widoczne efekty  

Pamiątkowe zdjęcie pod popiersiem patrona szkoły Stanisława Staszica. (fot. Anna Łuć)

Do artykułu „Wspomienia, podziw, fascynacja - czyli wrażenia  
z pobytu z Turcji” w styczniowym numerze GZ wkradł się błąd, któ-
ry prostujemy. Autorem powyżej relacji nie jest Pan Jerzy Kosowski 
a pani Alicja Lisowska. Za niezamierzoną pomyłkę przepraszamy.

W atmosferę Nowego Roku 2009, 
a także do refleksji skłoniły nas wy-
stawione „Jasełka” w wykonaniu 
młodzieży.

W obecnym komercyjnym świe-
cie, brak wszystkim czasu, a czy nie 
warto postępować codziennie zgod-
nie ze słowami: „Zatrzymaj się na 
chwilę, odetchnij pięknem świata, 
pomyśl po co żyjesz”.

Spotkanie przebiegało w radosnej 
atmosferze, co dla nas jest bardzo 
ważne, bo tak mało mamy tych ra-
dosnych dni. Do powstania tej aury 
przyczynili się zaproszeni goście: 
wójt gminy Zbigniew Zagdański, 
przewodnicząca Okręgowej Sekcji 
Emerytów ZNP woj. Świętokrzy-
skiego – Maria Szymkiewicz oraz 
dyrekcja Szkoły Nr2 – Marzanna 
Moćko i Barbara Kowalska.

Przekonuje nas to jak jesteśmy 
swoją działalnością potrzebni dla 
środowiska emerytów.

Przy życzliwej współpracy  
z wójtem gminy, nasza praca przy-

drugich, a tego nie da się przeliczyć 
na żadną walutę.

Dzięki uprzejmości i życzli-
wości dyrektorów szkół z tere-
nu gminy nie mamy problemów  
w organizowaniu spotkań, a nie jest 
nas mało. Kiedy w 1993 roku po-
wstawała sekcja, było nas 34 osoby, 
obecnie 62, liczby pokazują, że war-
to działać.

W całokształcie naszej działal-
ności widoczne jest łączenie tro-

w zaspokajaniu potrzeb emerytów.
Na terenie gminy mocno angażu-

je się prezes Zarządu Oddziału ZNP 
– Stefan Grudzień.

Wspólnie szukamy takich rozwią-
zań, aby służyły dla dobra innych.

Nauczyciele emeryci mają jesz-
cze czułe serca i wrażliwość na ludz-
kie problemy.

„Dobroć serca jest tym, czym cie-
pło słońca, ona daje życie”

Anna Łuć
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1 lutego 2009 roku odbyły się 
piąte Halowe Mistrzostwa Gminy 
Zagnańsk w piłce nożnej. Organiza-
torem był Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Zagnańsku – 
Michał Salwa i Michał Ziernik. Do 
rozgrywek przystąpiły wszystkie 
cztery kluby: Lubrzanka Kajetanów, 
Skała Tumlin, Samson Samsonów  
i Leśnik Zagnańsk. Była to dla klu-
bów sposobność do sprawdzenia 
testowanych zawodników. Każdy 
klub wystawił po dwie drużyny. 

W grupie pierwszej zwyciężyła 
Lubrzanka, która straciła tylko je-
den punkt z młodą drużyną Leśnika 
Zagnańsk. Na drugim miejscu upla-
sował się Samson Samsonów. 

W grupie drugiej decydują-
ce mecze odbyły się w ostatniej 
kolejce fazy grupowej. Samson 
II uległ Lubrzance II 1-3, a Le-

V Halowe Mistrzostwa klubów w piłce nożnej
śnik przegrał minimalnie ze Ska-
łą Tumlin 0-1. Prawdziwe emo-
cje zaczęły się w półfinałach:  
w pierwszym meczu Lubrzanka mi-
nimalnie pokonała drugi zespół Ska-
ły 1-0 a zwycięską bramkę zdobył 
Treter. Drugi półfinał zakończył się 
remisem. Wyższość w karnych wy-
kazała bardziej doświadczona Lu-
brzanka II w składzie z testowanym 
tam Krzysztofem Sobierajem. Mecz 
finałowy to wewnętrzna rozgrywka 
pomiędzy dwiema Lubrzankami, po 
bardzo emocjonującym meczu lep-
sza okazała się ta druga. Jak podkre-
ślają organizatorzy z roku na rok po-
ziom mistrzostw jest coraz wyższy. 
Już 15 marca 2009 roku  zaprasza-
my na Finał wojewódzki w Futsalu 
do Hali GOKSIR w Zagnańsku.

Opracował: Michał 

Wójt wręcza puchar Zenobiuszowi Foksowi.
(fot. GOKSiR)

Bardzo ciepły i świąteczny cha-
rakter miało spotkanie, jakie w go-
dzinach wieczornych 24 stycznia b.r. 
odbyło się z inicjatywy gminnych 
strażaków w świetlicy OSP Chrusty. 
Głównym bohaterem tego spotkania 
był Wicemarszałek Województwa 
Pan Zdzisław Wrzałka, któremu  

niarz, ksiądz Dominik Koston , 
Przewodnicząca Rady Gminy w Za-
gnańsku Pani Justyna Ślewa, radni 
Pani Agnieszka Gębska oraz Pan 
Artur Kudzia a także wójt gminy 
Zbigniew Zagdański.

Spotkanie uświetnili swym jaseł-
kowym występem dzieci i młodzież 

Spotkanie z Marszałkiem

z racji zakończonego roku 2008 
przedstawiciele poszczególnych 
jednostek Ochotniczej Straży Pożar-
nej chcieli podziękować za owocną 
współpracę. Obecni na spotkaniu 
byli również Poseł Pan Henryk Mil-
carz, Artur Pierzak Komendant 
Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Rybackiej ,ksiądz Tadeusz Skrzy-

ze Szkoły Podstawowej w Chru-
stach. Miłym akcentem było przeka-
zanie przez dzieci pięknego bukietu 
kwiatów wraz z podziękowaniami 
na ręce Pana Marszałka za plac za-
baw, jaki nie tak dawno powstał  
w Ścięgnach dzięki wsparciu finan-
sowemu z budżetu województwa. 
Do podziękowań przyłączyła się 

również Pani Agnieszka Gębska. 
Strażacy przekazali również piękną 
statuetkę za współpracę w dziedzi-
nie pożarnictwa. Wójt Gminy Zbi-
gniew Zagdański podkreślił zasługi 
Pana Marszałka wymieniając szereg 
przedsięwzięć, które dzięki jego po-
mocy udało się zrealizować na tere-
nie gminy w poprzednim roku. 

Do największych należy przebu-
dowa skrzyżowania dróg w centrum 
Samsonowa, urządzenie placów za-
baw nie tylko w Ścięgnach, ale też 
w Samsonowie, zakup nowych stro-
jów dla zespołu „Jaworzanki”, a tak-
że przyznanie z unijnych funduszy 
środków na budowę drogi Jaworze- 
Siodła. Znacząca pomoc finansowa 
dotyczyła również prac remonto-
wych prowadzonych w Kościele  
w Zagnańsku.

Serdeczne podziękowania Wójt 
Gminy skierował  również do Pana 
Posła Henryka Milcarza podkreśla-
jąc, że mimo wielu obowiązków, ja-
kie towarzyszą parlamentarzystom, 
zawsze znajduje czas na pomoc  
w załatwieniu wszelkich spraw pu-
blicznych dotyczących naszej gminy 
i jej mieszkańców .Podziękowania 
oraz życzenia wielu sukcesów w no-
wym roku skierowała  do zebranych 
również Przewodnicząca Rady Gminy  
w Zagnańsku Pani Justyna Ślewa.

Marszałek Zdzisław Wrzałka w otoczeniu radnych oraz strażaków.



ZAGNAŃSK
Urząd Gminy 041-300-13-22,
 fax 041-300-13-73
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji 041-311-31-77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 041-311-31-35
Gminny Ośrodek Zdrowia 041-300-10-57
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 041-300-14-44
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa 041-311-33-55
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnansku 041-300-11-59
Bank Spółdzielczy
(obok Urzędu Gminy) 041-300-15-51
Bank Spółdzielczy (filia) 041-300-10-66
Gminna Spółdzielnia „SCh” 041-300-15-21
Gościniec Świętokrzyski 041-300-10-30
Nadleśnictwo Zagnańsk,
ul. Przemysłowa 041-300-10-44 do 46
Parafia 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
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 Zagnansku 041-311-32-75
Zespół Szkoły Podstawowej
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 041-300-34-14
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kajetanowie 041-301-15-13
Zespół Szkoły Podstawowej Nr l
w Zagnansku ( Chrusty) 041-311-30-03
Szkoła Podstawowa w Belnie 041-311-31-58
Szkoła Podstawowa w Zachełmiu 041-311-31-50
Szkoła Podstawowa w Szałasie 041-300-26-03
Szkoła Podstawowa w Umrze 041-300-34-31
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola
 i Gimnazjum w Samsonowie 041-300-34-07
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W Szkole Podstawowej  
w Zachełmiu, 21 stycznia 2009 
r. odbyła się uroczysta akade-

Dzień Babci i Dziadka  
– uroczystość w S.P. w Zachełmiu

mia z racji Dnia Babci i Dziad-
ka. Uroczystość rozpoczęła 
pani dyrektor szkoły mgr Anna 

Fąfara, składając wszystkim 
babciom i dziadkom najser-
deczniejsze życzenia z okazji 
ich święta. Podczas spotka-
nia uczniowie klas od 0 do 3, 
recytowali wiersze, śpiewali 
piosenki oraz prezentowali tań-
ce: nowoczesne, walca a także 
„pszczółkę Maję”. Ogromną 
popularnością cieszyły się licz-
ne konkursy oraz zabawa babć 
i dziadków ze swoimi wnuczę-
tami. Imprezę zakończono po-
częstunkiem dla dziadków, któ-
ry specjalnie na tę uroczystość 
przygotowali rodzice uczniów.

Dzieci na spotkaniu z dziadkami i babciami.


