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Walne Zebranie Koła PZW „Bartek”

Radni przyjmują budżet gminy na 2010 rok.

Jest budżet  
na 2010 rok !

Jedną z najważniejszych uchwał 
w roku, określającą budżet gminy na 
2010 r., przyjęli radni Rady Gminy 
Zagnańsk - 28 stycznia br. 

Praca nad nowym budżetem trwała 
przez cały, ostatni kwartał 2009 r.: do 30 
września składano wnioski do budżetu, 
do 15 listopada wójt przedstawił Radzie 
Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej projekt budżetu do zaopiniowania, 
następnie, przez dwa tygodnie, komisje 
rady formowały opinie o projekcie.

Z obrad Rady Gminy: 19 stycznia 2010 r.

Niecodzienna sesja  
z tetrapodem !

Niecodzienna sesja Rady Gminy odbyła się w Zagnańsku - 19 stycznia br. 
Niecodzienna, jak niecodzienne jest odkrycie kieleckich paleontologów i geolo-
gów w kamieniołomie w Zachełmiu, które rewolucjonizuje pojęcie o pojawie-
niu się życia na lądzie. Sesja miała charakter nadzwyczajny, albowiem chodziło  
o podjęcie pilnych decyzji, mających na celu wykorzystanie znaleziska z korzy-
ścią dla gminy i regionu.

Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa otwiera niecodzienną sesję... z tetrapodem.

„Moczą kije”  
dla rekreacji

W Urzędzie Gminy w Zagnańsku, 31 
stycznia br., odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze Koła PZW „Bartek” za 
rok 2009. Miało ono uroczysty charakter 
w związku z 40 rocznicą członkowstwa 
prezesa koła Jana Adamczyka w Polskim 
Związku Wędkarskim oraz wyróżnieniem 
Srebrną Odznaką PZW członka koła.

Po otwarciu zebrania przez prezesa 
koła, licznie przybyli goście przekazali Ja-
nowi Adamczykowi gratulacje, życzenia 
oraz drobne upominki: wójt naszej gminy 
Zbigniew Zagdański wręczył jubilatowi 
zegar wędkarski, który będzie wymierzał 
czas wędkowania, grawerton z gratulacjami 
i życzeniami oraz bukiet pięknych kwiatów. 
Gratulacje i życzenia przekazali także: Ma-
rian Kubik i Czesław Grychowski z Za-
rządu Okręgu PZW w Kielcach oraz Artur 
Pierzak z Państwowej Straży Rybackiej.

Miłym akcentem uroczystości było wrę-
czenie, przez dyrektora Biura ZO PZW Cze-
sława Grychowskiego, Srebrnej Odznaki 
PZW członkowi Koła „Bartek” – Jerzemu 
Mazurowi.

Z sesji Rady Gminy
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dokończenie ze str. 1
O szczegółach tej sensacji pisaliśmy 

w poprzednim numerze „GZ”, przypo-
mnijmy więc tylko, że odkrycie Grze-
gorza Niedźwiedzkiego, Piotra Szreka  
i Zbigniew Złonkiewicza jest poszu-
kiwanym od lat, przez paleontologów, 
dowodem, że gady wyszły na ląd dużo 
wcześniej (ok. 18 milionów lat), niż to 
dotychczas zakładano. Te dowody, w po-
staci śladów (tropów), znaleziono wła-
śnie w Zachełmiu, co stało się sensacją 
na cały świat. Rewelacja ta zmusi do 
zmian w podręcznikach, dotyczących 
teorii powstawania życia na Ziemi. 

W sesji wzięli udział m.in. autorzy 
znaleziska, doktorzy: Piotr Szrek i Zbi-
gniew Złonkiewicz oraz: dyrektor Depar-
tamentu Promocji, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki Urzędu Marszałkowskiego, pre-
zes Regionalnej Organizacji Turystycznej 
- Jacek Kowalczyk, zastępca dyrektora 
regionalnego ochrony środowiska – Ja-
rosław Pajdak, starosta powiatu kielec-
kiego Zenon Janus oraz radny Sejmiku 
Mieczysław Gębski. Na sesję przybyli 
również liczni mieszkańcy naszej gminy.

Po oficjalnym powitaniu uczestni-
ków sesji, przez przewodniczącą rady 
Justynę Ślewę, głos zabrali odkrywcy 
tropów tetrapoda (pierwszy czworonóg, 
który opuścił wodę i wyszedł na ląd). 
Opowiedzieli jak doszło do odkrycia 
śladów sprzed ponad 400 mln lat. Nie 
obyło się, oczywiście, od licznych pytań 
dotyczących szczegółów znaleziska.

Głównym celem sesji było podjęcie 
decyzji, które ułatwiłyby gminie, wspól-
nie z władzami wyższego szczebla, pro-
mocję nie tylko gminy, ale także regionu 
świętokrzyskiego, a nawet kraju.

- Nowe odkrycie - mówił wójt Zbi-
gniew Zagdański – może dźwignąć na 
wyżyny turystyczne nie tylko gminę, ale 
powiat, a nawet kraj. Trzeba włączyć  
w nie przedsiębiorców i mądrze pokie-
rować inwestycją.

Wójt mówił o konieczności uregulo-
wania stosunków własnościowych ka-
mieniołomu (1/3 należy do osoby pry-
watnej oraz w 2/3 do Skarbu Państwa). 
Trzeba pomyśleć o wybudowaniu drogi 
dojazdowej do kamieniołomu, parkin-
gu, obiektu turystycznego (z częścią wy-
stawienniczą, handlowo-gastronomicz-
ną), a także o zabezpieczeniu ekspozycji 
(podkreślili to radni Stefan Grudzień  
i Tomasz  Witecki), np. przed pseudo-
kolekcjonerami. Jest to przedsięwzięcie, 
z którym sama gmina sobie nie poradzi, 
na szczęście znaleziskiem mocno zain-
teresowały się władze powiatowe, wo-
jewódzkie oraz Regionalna Organizacja 
Turystyczna.

Dyrektor Jacek Kowalczyk poinfor-
mował, że władze chcą stworzyć na te-
renie regionu unikatowy produkt tury-
styczny - rezerwat geologiczny i szlak 
archeologiczno – geologiczny, w który 
włączony zostanie kamieniołom Zacheł-
mie. Na ten cel przeznaczono 32 mln 
złotych. Pomoc w tym przedsięwzięciu 
deklarują naukowcy – odkrywcy.

Duże zainteresowanie znaleziskiem 
wykazuje także Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska. Dyrektor, Jaro-
sław Pajdak obiecał wesprzeć działania 
gminy w tym kierunku. Poinformował, 
że kielecki Oddział Państwowego Insty-
tutu Geologicznego już wystąpił z wnio-
skiem o stworzenie rezerwatu w Zacheł-
miu.

W dyskusji wyrażano m.in. obawy 
czy część eksponatów z Zachełmia, wy-
wiezionych do Warszawy, wróci do ka-
mieniołomu. Doktor Szrek odpowie-
dział, że wycinki skał są konieczne do 
przeprowadzenia badań naukowych  
w PIG w Warszawie (pracuje nad nimi 
m.in. Grzegorz Niedźwiedzki). Po ich 
zakończeniu wiele z nich wróci do re-
zerwatu.

Rada Gminy przyjęła stanowisko  
w sprawie opracowania programu za-
gospodarowania terenu i otoczenia ko-
palni Zachełmie. Czytamy w nim m.in.: 
„Rada Gminy, uznając epokowe odkry-
cie, przez naukowców, śladów najstar-
szego czworonoga na Ziemi, w kopalni 
Zachełmie, postanawia wykorzystać tę 
szansę do zagospodarowania i wypro-
mowania naszej gminy poprzez: udo-
stępnienie znaleziska turystom i przystą-
pienie do budowy infrastruktury i obiek-

tów umożliwiających nadanie temu tere-
nowi nowej jakości naukowo-edukacyj-
nej i turystycznej, podkreślając unikato-
wą specyfikę tego miejsca”.

Rada Gminy podjęła także decyzje 
o przystąpieniu gminy Zagnańsk do Re-
gionalnej Organizacji Turystycznej.

Konsekwencją tych decyzji było pod-
jęcie uchwały w sprawie upoważnienia 
wójta gminy o ubieganie się o środki fi-
nansowe z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla zadania pn. „Podniesienie 
atrakcyjności gminy Zagnańsk poprzez 
kompleksowe zagospodarowanie terenu 
przy obiektach atrakcyjnych turystycz-
nie, w tym szczególnie wokół pomnika 
przyrody Dąb „Bartek” i znaleziska geo-
logicznego w kopalni Zachełmie”.

Rada przyjęła także kilka innych 
uchwał ważnych dla gminy, m.in. „Pro-
gram Ochrony Środowiska dla gminy 
Zagnańsk” wraz z „Planem Gospodarki 
Odpadami” i „Prognozą oddziaływania 
na środowisko na lata: 2009 – 2013”. 

Tekst i zdjęcie: Jerzy Kosowski

P.s. 1. Odkrywcy tetrapoda w Za-
chełmiu otrzymali prestiżową nagrodę 
premiera Donalda Tuska !

2. E-mail od Zbigniewa Złonkiewi-
cza: „Przeczytałem artykuł o tetrapodie, 
zamieszczony przez Państwa w „Gaze-
cie Zagnańskiej”. Akurat tak się skła-
da, że wśród wymienionych geologów, 
od samego początku (czyli od 1.IX.2004 
r.), byłem jedynym, który nie miał wąt-
pliwości, że to są ślady zostawione przez 
nogi chodzącego zwierzęcia. Wysłałem 
fachowcom fotografię powierzchni z tro-
pami, z taką właśnie szaloną hipotezą, 
ale trudno im było uwierzyć. Paleon-
tolodzy byli bardziej ostrożni ode mnie  
i dlatego to trwało tak długo. 

                             Z poważaniem 
                      Zbigniew Złonkiewicz

Z obrad Rady Gminy: 19 stycznia 2010 r.

Niecodzienna sesja  
z tetrapodem !

Kilka zdań na temat znaleziska w Zachełmia

Jeden z odkrywców śladów tetrapo-
da w kopalni Zachełmie – dr Zbigniew 
Złonkiewicz z rekonstrukcją stwora.

Słowo zaur jest uniwersalne, do któ-
rego można dodać bez mała każdy przed-
rostek: zibizaur, zagozaur, gminozaur.

Kielcozaur, bo miasto jest w sta-
nie wypromować nasze znalezisko na 
cały świat a to kosztuje ogromne pienią-
dze, których nie mamy. Współpracujemy  
z miastem Kielce w wielu dziedzinach: 
woda, ścieki, turystyka, aglomeracja me-
tropolitarna, to możemy i w sprawie na-
szego znaleziska. Czy tak się stanie, po-
karze najbliższy czas.

Władysław Bartłomiej Kowalewski

Serfując w internetowej przestrzeni, przekonałem się, że tylko niektóre nazwy się 
przyjmują. Dlaczego ? Bo muszą się jednoznacznie kojarzyć, nie mogą zawierać pol-
skich znaków, kliknięcie w googlach lub innej wyszukiwarce musi trwać bardzo krótko.

Czy prehistoryczny stwór  
mógłby się nazywać KIELCOZAUR !



3Luty 2010 GAZETA ZAGNAŃSKA

Taki dokument, uwzględniający wnioski 
możliwe do zrealizowania, wójt, Zbigniew 
Zagdański, przedłożył radzie 28 stycznia 
br. na sesji budżetowej. Do projektu budże-
tu wójt dołączył autopoprawki, które były 
efektem ostatnich  uwarunkowań, decyzji  
i przemyśleń.

Z sesji Rady Gminy

Jest budżet na 2010 rok !
Po pożegnaniu gości, radni przystąpili do 

realizacji porządku obrad: wójt złożył infor-
mację ze swojej pracy między sesjami RG. 
Jak zwykle, o godz.15.00, głos oddano miesz-
kańcom gminy, którzy przybyli w znacznie 
większej grupie niż zwykle (m.in. delegacja 
OSP w Zagnańsku – Chrustach, w galowych 

Radni zajęli się następnie najważniej-
szym punktem swoich obrad – projektem bu-
dżetu: odczytano jego treść, a także pozytyw-
ne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 
i Komisji Planowania, Budżetu i Finansów 
RG. Kilku radnych zgłosiło swoje wnioski 
do projektu budżetu. Rada pozytywnie wy-
powiedziała się tylko o jednym z nich, zgło-
szonym przez radnego, Stefana Grudnia:  
z kwoty na przebudowę drogi powiatowej  
w Gruszce, RG przeznaczyła 70 tys. z na za-
kup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla 
OSP w Zagnańsku.

Po dyskusji i opiniach uczestników sesji, 
przewodnicząca rady poddała pod głosowa-
nie autopoprawki wójta do projektu budżetu 
(przeszły), po czym zarządziła głosowanie 
nad całością projektu. Radni jednogłośnie 
przyjęli budżet gminy na rok 2010 ! Wójt 
otrzymał gratulacje od uczestników obrad.

Jaki jest nowy budżet ? Zakłada docho-
dy w wysokości 39.173.246 zł oraz wydatki 
w kwocie: 47.648.607 zł. Deficyt w kwocie 
8.475.361 zł zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z zaciąganych kredytów – 
5.284.616 zł oraz pożyczek – 3.190.745 zł. 
Jest to budżet mocno inwestycyjny, albowiem 
zawiera dofinansowanie inwestycji unijnych, 
„rządowych” i innych, zewnętrznych w naszej 
gminie. Znajdują się w nim także inwestycje 
własne gminy. Będziemy o nich informować 
w następnych wydaniach „GZ”.

W budżecie utworzono rezerwy: ogól-
ną – 100.000 zł oraz celową z przeznacze-
niem na zarządzanie kryzysowe – 5.000 zł. 
Ustalono także dochody w kwocie 195.000 
zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz wydatki w wy-
sokości 207.809 zł na realizację zadań okre-
ślonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych – 
w tym dotację dla Izby Wytrzeźwień w Kiel-
cach - 7.200 zł oraz w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii. 

Uchwała „budżetowa” weszła w ży-
cie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na ta-
blicy ogłoszeń UG.

Radni podjęli także kilkanaście uchwał 
dotyczących bieżących spraw gminy i miesz-
kańców – szczegóły w protokóle z obrad do-
stępnym w Biurze Rady Gminy.   (Kos.)

dokończenie ze str. 1

Prezes jednostki OSP w Zagnańsku Ryszard Wawszczak apeluje (skutecznie) do rad-
nych o umieszczenie w budżecie gminy zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Zanim doszło do dyskusji i głosowania 
nad projektem budżetu, przewodnicząca 
Rady Gminy Justyna Ślewa powitała na se-
sji niecodziennych gości: posła na Sejm RP, 
prezesa „Wodociągów Kieleckich” - Henry-
ka Milcarza oraz przewodniczącego Rady 
Powiatu Tomasza Lato, którzy przybyli na 
obrady, by podzielić się dobrymi wieściami 
dla naszej gminy:  pomyślnie przebiega re-
alizacja wniosku dot. „Kompleksowej ochro-
ny wód”, który uzyskał pozytywne opinie 
i niebawem trafi do Komisji Europejskiej. 
Inwestor przygotowuje przetarg, by wyłonić 
wykonawcę tego zadania. 

Nadano bieg działaniom ochronnym 
przy dębie „Bartku” – prof. Marek Siewniak 
przygotował kosztorys pilnych zabezpieczeń 
sędziwego „staruszka”. Trafiły one do Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz 
WFOŚ, które oceniły je pozytywnie.

O tetrapodzie poseł Milcarz rozmawiał 
m.in. z Głównym Geologiem Kraju – Joachi-
mem Jezierskim, który jest zachwycony zna-
leziskiem i deklaruje pomoc przy jego wyko-
rzystaniu do celów promocyjnych. Rysuje się 
pomysł utworzenia „ścieżki historycznej”, 
która pobiegłaby m.in. trasą: droga nr 7 – 
kopalnia Zachełmie – kościół w Zachełmiu 
– Dąb „Bartek” – Huta im. Józefa w Samso-
nowie – Bobrza”. Poseł zadeklarował dalszą 
pomoc przy popularyzacji znaleziska i wyko-
rzystaniu go do promocji gminy i regionu.

Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz 
Lato także jest wielkim entuzjastą odkrycia 
w Zachełmiu i deklaruje pomoc powiatu w 
jego promocji. Poinformował także o uchwa-
leniu budżetu powiatu, w którym 43 mln zł 
przeznaczono na modernizację i remonty 
dróg powiatowych. W ramach tych środków 
przebudowane zostanie niebezpieczne skrzy-
żowanie w Tumlinie.

kom, niosącym, na co dzień, ratunek ofiarom 
wypadków na drogach naszej gminy. Radni 
zaakceptowali ten wniosek, co zostało przy-
jęte oklaskami „loży” mieszkańców. 

W tej części sesji dość dramatycznie za-
brzmiał głos prezes Towarzystwa Ziemi Sam-
sonowskiej Lidii Putowskiej, która przyszła 
prosić, by gmina nie naliczała tak wysokiego 
czynszu (700 zł/m-c) za użyczenie pomiesz-
czeń w b. ośrodku zdrowia. TZS, po prostu, 
nie stać na takie opłaty. Mimo przeszkód 
w postaci przepisów prawnych, wójt zlecił 
swojemu zastępcy, by znaleźć jakieś rozwią-
zanie tego problemu.

Głos zabrali także sołtysi oraz przewod-
niczący rad sołeckich, podnosząc problemy 
gminy oraz swoich miejscowości, a także 
prezentując swoje opinie (nie zawsze po-
chlebne) o projekcie budżetu. Do każdego  
z podniesionych problemów ustosunkował 
się wójt gminy, tłumacząc m.in. swoje decy-
zje dotyczące inwestycji.

mundurach). 
Prezes jed-
nostki OSP 
- Ryszard 
Wawszczak  
poprosił rad-
nych o ujęcie 
w budżecie 
gminy na 
rok bieżą-
cy zakupu 
l e k k i e g o 
samochodu 
ratowniczo 
- gaśnicze-
go „gazela”, 
uzasadniając 
jak potrzeb-
ny jest taki 
sprzęt straża-

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej  
z Gminy Zagnańsk składam najserdeczniejsze życzenia,  

aby Dzień Kobiet był nie tylko 8 marca, ale każdego dnia roku.  
By mężczyźni dostrzegali i potrafili docenić Waszą subtelność 

i wrażliwość, a jednocześnie siłę i potencjał. Niech okoliczności 
dnia codziennego układają się tak, jak sobie tego życzycie, pozwa-

lając realizować się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. 
Drogie Panie, dziękuję Wam w imieniu wszystkich mężczyzn  

za to, że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym!
Piotr Żołądek 

Wicewojewoda Świętokrzyski
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL
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W sprawozdaniu z pracy koła, prezes 
Jan Adamczyk zawarł sporo wspomnień 
ze swojej działalności w PZW. To m.in. 
dzięki jego staraniom, koło posiada dziś 
swoje biuro w pomieszczeniach gminy, 
wyposażone w komputer (podziękował 
wójtowi za to wsparcie). Systematycz-
nie zarybiane są zbiorniki wodne w Za-
chełmiu, Borowej Górze i Umrze (tylko  
w okresie sprawozdawczym, dzięki środ-
kom z gminy, wpuszczono tam 910 kg 
narybku). Koło odnosi także liczne suk-
cesy w zawodach sportowych: 13-letni 
wędkarz  Łukasz Adamczyk jest jed-
nym z najbardziej utalentowanych za-
wodników wędkarstwa w swojej katego-
rii. Wygrał m.in. zawody na dwóch spar-
takiadach ogólnopolskich: w Skiernie-
wicach (7 – 9 sierpnia br.) oraz w Mię-
dzybrodziu Bialskim, k. Żywca (27 - 30 
sierpnia br.) i jest w swojej kategorii re-
prezentantem kraju.

Walne Zebranie Koła PZW „Bartek”

Nieprawdziwe insynuacje w sprawie zasiłków

„Moczą kije” dla rekreacji
dokończenie ze str. 1

Kunszt wędkarski i sukcesy Łuka-
sza są zasługą także jego ojca i trene-
ra jednocześnie – Janusza Adamczy-
ka, który również ma na swym koncie 
wiele wędkarskich zdobyczy. To czoło-
wy zawodnik okręgu, reprezentujący na-

pomoc władz gminnych i sponsorów oraz 
społeczny udział naszych członków.    

Podczas zebrania minutą ciszy 
uczczono pamięć dwóch zmarłych kole-
gów: Kazimierza Sidora oraz Stefana 
Olesińskiego.

W dyskusji podniesiono m.in. proble-
my zarybień dzierżawionych zbiorników 
wodnych oraz pomocy Zarządu Okręgu 
PZW w organizowaniu bazy wędkarskiej 
poza naszym okręgiem. Zebranie uchwa-
liło plan pracy na rok 2010.   (Kos.)

sze koło „Bartek” 
oraz Okręg PZW na 
zawodach różnego 
szczebla.  

- Zrzeszamy 260 
członków – mówi 
Jan Adamczyk, or-
ganizujemy w każ-
dym roku wiele za-
wodów i szkoleń,  
a także rekreacyj-
nych ognisk, inte-
grując wędkarzy. 
A ponieważ nasze 
fundusze są bardzo 
skromne, liczymy na 

Wójt gminy Zbigniew Zagdański wręcza jubilatowi - Janowi 
Adamczykowi gratulacyjny grawerton oraz bukiet kwiatów.

Dyrektor Biura ZO PZW Czesław Grychowski wręcza Srebr-
ną Odznakę PZW Jerzemu Mazurowi.

W zaistniałej sytuacji, żeby ludzie 
niepotrzebnie nie przychodzili do gmin-
nej kasy, GOPS wywiesił informację  
o zawieszeniu wypłat do czasu otrzyma-
nia środków od wojewody. Wywołało to 
burzę, czemu trudno się dziwić: nadcho-
dziły święta, ludzie potrzebowali pienię-
dzy. Zaczęto interweniować u wójta gmi-
ny, w zakresie obowiązków którego nie 
leżą kwestie, związane z wypłatą zasił-
ków, interweniowano w mediach, skut-
kiem czego opublikowano krytyczne 
materiały w prasie lokalnej oraz wyemi-
towano audycję radiową. W odpowiedzi 
na te publikacje, służby wojewody oraz 
sama Pani Wojewoda stwierdziły m.in., 
że pieniędzy zabrakło, bo pracownikom 
GOPS wypłacono premie i nagrody. Była 
to głęboka insynuacja !

Pomówienia te zostały publicznie 
zdementowane przez kierownik GOPS 
Elżbietę Korus na sesji Rady Gminy.

- Żadna złotówka, przeznaczona na 
realizację świadczeń rodzinnych, z Roz-
działu 85212, nie została przeznaczo-
na na premie i nagrody dla pracowni-
ków GOPS - zapewniała p. kierownik. 
Zgodnie z decyzją Wójta Gminy, z 5 li-
stopada ub. roku, w listopadzie wypłaco-

no jedną nagrodę  
- w wysokości, 
netto, 1 393,48 zł 
- dla kierownika 
GOPS, w uznaniu 
za sumienną pracę 
w 2009 roku. Na-
groda została wy-
płacona ze środ-
ków własnych gminy Zagnańsk. Pozo-
stali pracownicy, zgodnie z decyzją kie-
rownika GOPS, z uwagi na informację  
o możliwości braku środków na świad-
czenia rodzinne, nie mieli przyznanych 
nagród w listopadzie.  

Wielokrotnie w ciągu roku budże-
towego – kontynuowała p. kierownik - 
zdarzało się, że dotacje wpływały na ra-
chunek GOPS w następnym miesiącu 
(np. luty, kwiecień, maj, sierpień) i wtedy 
gmina zasilała konto GOPS z własnych 
środków. Na dzień 30.11.2009 roku 
brakowało w budżecie GOPS – zarów-
no w planie finansowym jak i w dota-
cjach kwoty  270 335,79 zł. Wynika to  
z rozliczonej dotacji i decyzji wojewo-
dy świętokrzyskiego, który na nasze 
zapotrzebowania dokonywał zwięk-
szenia planu w tym rozdziale. W grud-

niu wpływały dotacje: 4 - 64 tys., 17 - 
76 tys., 18 - 129 tys. 

Zasadą jest, aby na koncie bieżącym 
jednostki budżetowej gminy, jaką jest 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
nie gromadzić wolnych środków finan-
sowych. 

Komentując „zawieruchę”, związaną 
z wypłatą świadczeń rodzinnych, kierow-
nik GOPS mówiła na sesji: - Nie można 
lekceważyć uprawnień naszych miesz-
kańców i traktować ich w sposób nieod-
powiedzialny. Każdy zasługuje na sza-
cunek i należy im mówić prawdę, na-
wet jeżeli ona jest niewygodna. Zrzu-
canie winy na bezpośrednich realizato-
rów odnosi odwrotny skutek. 

Jedyny pożytek z interwencji pra-
sowych to taki, że pieniądze szybko się 
znalazły ! (J.K.)

Ludziom trzeba  
mówić prawdę !

Pod koniec listopada oraz w grudniu ub. roku Gminne-
mu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zagnańsku zabrakło 
środków na wypłatę zasiłków rodzinnych, które leżą w kom-
petencji administracji rządowej (wojewody). Chodziło do-
kładnie o 270,3 tys. zł, których GOPS nie otrzymał na czas.
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W ramach programu „Comenius”

Tego jeszcze nie było ! W tym roku 
w misterium bożonarodzeniowym pt: 
„Dziś niebo się otwiera” wystąpili wraz  
z uczniami nauczyciele, rodzice i pracow-
nicy ZSPnr2, PiG im. Stanisława Staszica 
w Zagnańsku.

Główne role zagrali: Stefan Grudzień 
(na zdjęciu), Bożena Wałek, Joanna Dud-
kowska, Małgorzata Dąbrowska, Beata 
Wojtiuk - Ślęk, Anna Piskulak, Edward 
Prus, Damian Konicki, Przemysław Jama 
i Waldemar Gębski. 

Misterium przygotowali katecheci: 
Henryka Górzyńska i Bożena Musiał. 
Niewątpliwie była to wyjątkowa katecheza!

Zaproszeni na uroczystość goście: poseł 
Henryk Milcarz, radny powiatu Mirosław 
Gębski otrzymali na pamiątkę wykonane 
własnoręcznie przez uczniów bombki cho-
inkowe. (A.L.)

Gratulacje  
za odwagę !

Uczniowie z  Polski, Anglii i Francji 
zwiedzali regiony nad Morzem Czarnym 
– okolice Giresun oraz prowincje Ordu  
i Trabzon. Bogaty program turystyczno – 

jektu - ,,Tradycje  bożonarodzeniowe”. 
Uczniowie prezentowali opracowany 
wcześniej materiał  multimedialny, two-
rzyli słowniczek wyrażeń i zwrotów  

w językach krajów partnerskich, wymie-
niali doświadczenia z poprzednich wizyt 
i omawiali tematy następnego projektu. 

Kolejne dni przebiegały niezwy-
kle atrakcyjnie: uczniowie i nauczycie-
le zwiedzali regiony położone nad Mo-
rzem Czarnym. Pierwszym punktem był 
przylądek Jason, gdzie, według legendy, 
zatrzymał się mitologiczny przywód-
ca Argonautów. Uwagę gości zwrócił 
znajdujący się tu grekokatolicki kościół  
z 1868 roku. W tym samym dniu delega-
cje zwiedziły miasto i port morski Ordu 
wraz z Muzeum Etnograficznym Pasa-
konagi. Niezapomnianych wrażeń do-
starczył wszystkim lunch na zalesionych 
wzgórzach Boztepe (450 m n.p.m.), 
skąd rozciągała się cudowna panorama 
na Morze Czarne i miasto Ordu. Nie-
zwykłe doświadczenie stanowił pobyt  
w nadmorskim mieście Trabzon,  
a zwłaszcza zwiedzanie bizantyjskie-
go kościoła Hagia Sophia z XIII wieku. 
Zachwyt uczestników wycieczki wzbu-
dziła znajdująca się na terenie liczące-
go pięć tysięcy hektarów Parku Narodo-
wego – dolina Altindere. Trwałe wspo-
mnienia pozostawił z pewnością widok 
pochodzącego z IV w. zawieszonego na 
stromych skałach na wysokości 1250 m 
n.p.m. klasztoru Sumela (klasztoru Dzie-
wicy Maryi) .  

Wizyta w Turcji wzbogaciła uczniów 
w nowe doświadczenia, poszerzyła wie-
dzę o tym egzotycznym dla nas kraju  
i zacieśniła  przyjaźnie, m.in. ze szkołą 
w Giresun.

Trwająca od półtora roku realizacja 
projektu ,,Comenius”, to wynik złożo-
nej pracy nauczycieli języka angielskie-
go, głównie Doroty Starz, organizatora 
programu i uczestnika wszystkich wy-
jazdów do krajów partnerskich.  

A. Lisowska

W Turcji  
po raz drugi !

Delegacja młodzieży z Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Zagnańsku po 
raz drugi gościła w Turcji. Uczniowie klasy pierwszej – Klaudia Kasica i Jan 
Rodak uczestniczyli w spotkaniu młodzieży europejskiej – w ramach programu 
,,Comenius” – Partnerskie Projekty Szkół. Naszym reprezentantom towarzy-
szyły nauczycielki języka angielskiego – koordynator projektu  - Dorota Starz 
oraz efektywnie współpracująca z nią  Jolanta Małecka.

krajoznawczy po-
przedziła wizyta  
w zaprzyjaźnio-
nej szkole At 
Aksu Anadolu 
Lisesi w Giresun. 
Delegacje uczest-
niczyły w zaję-
ciach prowadzo-
nych przez turec-
kich nauczycieli. 

W trakcie lek-
cji historii polscy 
goście mieli oka-
zję skonfronto-
wać swoją wie-
dzę na temat sto-
sunków polsko – 
tureckich na prze-
strzeni dziejów. 
Podczas wizyty 
w szkole opieku-
nowie grup wraz 
z podopieczny-
mi pracowali nad 
kolejnym etapem 
wspólnego pro- Pamiątkowa fotka z Turcji.
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Sprzęt, który otrzymała szkoła, został 
zakupiony ze środków pochodzących ze  
Świętokrzyskiego Programu wspierania 
Rozwoju i Edukacji na Obszarach Wiej-
skich. 

W skład multimedialnego zestawu 
wchodzą: laptop, duża tablica interak-
tywna zainstalowana na ścianie, rzut-
nik oraz głośniki. W celu jak najlepsze-
go wykorzystania pomocy dydaktycznej,  
w szkole odbyło się profesjonale szko-
lenie dla nauczycieli, dzięki czemu mo-
gli poznać szerokie zastosowanie nowe-
go narzędzia dydaktycznego w nauczaniu 
różnych przedmiotów.  

W Kajetanowie

Po raz 18 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Edukacja  
z nowoczesną technologią

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie wzbogacił się  
w ostatnim czasie o nowe supernowoczesne narzędzie dydaktyczne – zestaw 
multimedialny z tablicą interaktywną. 

- To nowoczesna technologia infor-
matyczna, która ma umożliwiać efektyw-
niejsze nauczanie, a co za tym idzie lep-
sze wyniki w nauce. Ważne jest, że może 
być ono pomocne uczniom na wszyst-
kich etapach edukacji  - tłumaczy dyrek-
cja szkoły.  

Nauczyciele podkreślają, że zestaw 
multimedialny zwiększa możliwości na 
uatrakcyjnienie lekcji, które mogą być 
opatrzone prezentacjami multimedialny-
mi, grafiką, fragmentami filmów itp. 

- Mamy nadzieję, że wykorzysty-
wanie tego narzędzia przełoży się na ła-
twiejsze przyswajanie wiedzy i informa-

cji przez uczniów - mówią. Uczniowie 
już korzystają z tablicy interaktywnej na 
różnych przedmiotach i marzą, że takie 
same w przyszłości będą także w innych 
klasach. Nauka z tablicą jest  dużo cie-
kawsza. Jest tutaj mnóstwo ćwiczeń, gra-
fik, filmów, prezentacji. Zamiast długiego 
wykładu nauczyciela, łatwiej jest coś zo-
baczyć na ekranie, szybciej można zapa-
miętać informacje. 

Młodsi uczniowie są zachwyceni ta-
blicą i zdumieni, że można pisać po niej 
używając palca zamiast kredy. 

Zestaw multimedialny z oprogramo-
waniem to koszt ponad 16 tys. złotych. 
Małej szkoły nigdy nie byłoby stać na taki 
wydatek, biorąc pod uwagę, że potrzeb 
jest znacznie więcej. Dzięki środkom ze 
Świętokrzyskiego Programu  Wspierania 
Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiej-
skich,  dzieci z małych szkół w niewiel-
kich miejscowościach mają równe szan-
se na nowoczesne środki dydaktyczne jak 
ich rówieśnicy z większych miast.

Wśród ludzi dobrego serca, którzy 
wsparli akcję, nie zabrakło mieszkań-
ców naszej gminy: w Kielcach, na dep-
taku, obok „Puchatka’, Starostwo Po-

estradzie zainaugurowali hejnaliści Ze-
społu Szkół Leśnych, którzy przyjecha-
li do Kielc z dyrektor szkoły Anną Ko-
walską. Wśród publiczności dojrzeli-
śmy mieszkańca naszej gminy, posła na 
Sejm RP, Henryka Milcarza, który nie 
szczędził złotówek, wrzucając je do pu-
szek kwestujących. Wziął także udział  
w licytacji fantów.

WOŚP zagrała głośno w gminie Za-
gnańsk - kilkunastu wolontariuszy z na-
szych szkół zbierało pieniądze na ten 
szczytny cel. Nie przeszkodziły ani kry-
zys gospodarczy, ani brzydka pogoda. 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zebrała 4210,42 zł. Sukces Orkiestry, to 
wielka zasługa wolontariuszy.

Kwestowała młodzież ze szkół:
Zagnańsk: Izabela Pytka, Mał-

gorzata Pytka, Karolina Jeruzalska, 
Patrycja Karcz, Kamila Grabowska, 
Kinga Lisowska, Magdalena Turek, 
Agata Dąbrowska, Maciej Cichosz, 
Mateusz Moćko, Magdalena Pacak, 
Krystian Pacak i Michał Detka. Opie-
kunowie: Dorota Wikło i Anna Gęb-
ska

Samsonów: Katarzyna Sobczyk, 
Karolina Grudzień, Asia Polak, Wero-
nika Wiatr, Ania Bakalarz, Karolina 
Kaniewska, Iza Terelak i Marysia Ku-
rek. Opiekun: Jakub Szczepański

Kajetanów: Beata Moćko, Kata-
rzyna Adamiec, Wojciech Skuta, Ola 
Moćko, Ania Marcisz, Krzysztof Wę-
glarczyk. Opiekun: Magdalena Wy-
rzykowska

Zbiórkę prowadzili także wolonta-
riusze podczas zawodów modeli RC: Fi-
lip Wiatkowski, Karol Kukla, Grze-
gorz Rynk i Jacek Starz.

Wszystkim należą się słowa podzię-
kowania i podziwu za wytrwałość w tych 
trudnych, zimowych warunkach. (J.)

Ponad 4 tys. złotych  
z Zagnańska !

W niedzielę, 10 stycznia br. w całej Polsce, po raz 18 z kolei, zagrała Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem zbierano na sprzęt skutecznie wy-
krywający choroby nowotworowe u dzieci.

wiatowe zorganizowało własną estra-
dę, na której prezentowały się zespoły 
z pow. kieleckiego oraz prowadzono li-
cytację darów na Orkiestrę. Program na 

Datki na WOŚP od posła Henryka Milcarza oraz członków władz powiatu kieleckiego.



7Luty 2010 GAZETA ZAGNAŃSKA

Ekologia

Wieści z GOPS

W remizie OSP Chrusty, zostały zorganizowane „Warsz-
taty umiejętności społecznych” i „Warsztaty z doradcą 
zawodowym”, w ramach projektu „Pomoc w aktywności 
zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w Gminie Zagnańsk”, realizo-
wanego przez Gminę Zagnańsk/Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zagnańsku. 

W warsztatach brało udział 10 uczestniczek projektu. Uczy-
ły się one m.in. pozytywnego działania i zwiększania wiary  
w siebie, asertywności, mowy ciała, produktywnego wykorzy-
stywania własnego czasu; tworzenia CV, listu motywacyjnego, 
zachowania się na rozmowie kwalifikacyjnej i wielu innych. 

Zajęcia prowadziło 3 trenerów. Z p. Ewą Pióro – dorad-
cą zawodowym – ćwiczone były rozmowy do potencjalnych 
pracodawców wybierane z ogłoszeń prasowych; z p. Rafałem 
Graczkowskim uczestniczki uczyły się pozyskiwać środki fi-
nansowe na założenie i rozwój własnej firmy, pisać biznesplan, 
zaś z p. Magdaleną Pawlik-Paciorek jak napisać CV i list mo-
tywacyjny.  

Z anonimowych ankiet, podsumowujących warsztaty wy-
nika, iż osoby biorące udział w  projekcie były zadowolone  
z dobrej atmosfery - sprzyjającej otwartej komunikacji i współ-
pracy - panującej na warsztatach; aktywizacyjnego sposobu 
prowadzenia zajęć przez trenerów oraz umiejętności, które 
wzmocniły bądź nabyły.       E. Korus – kierownik GOPS

Jak czytamy, w przyjętym na stycz-
niowej sesji Rady Gminy „Planie go-
spodarki odpadami”, jedną z głównych 
przyczyn powstawania „dzikich wysy-
pisk” jest zbyt mała świadomość miesz-
kańców o szkodliwości takiego postę-
powania dla środowiska naturalnego. 
Najczęściej odpady trafiają do lasu. Są 
to typowe odpady komunalne, jak: bu-
telki, zarówno szklane jak i plastikowe, 
opakowania jak torebki foliowe, worki 
po nawozach, itp. Odpady remontowo - 
budowlane, jak np. gruz, wywożone są 
we wszelkiego rodzaju zagłębienia i nie-
równości terenowe. 

Co roku na terenie gminy ewidencjo-
nowanych jest kilka „dzikich wysypisk” 
śmieci.  Po podjęciu informacji o ich lo-
kalizacji na bieżąco organizowane są 
akcje ich likwidacji. Usuwane są syste-
matycznie na podstawie umowy zawar-
tej z uprawnionym podmiotem. Gmina 
pokrywa koszt uporządkowania terenu  

i utylizacji odpadów. Odpady z ich li-
kwidacji wywożone są  na składowisko 
odpadów komunalnych w Promniku. 

W tabeli przedstawiono ilości w m3 
zebranych odpadów ze zlikwidowanych 
„dzikich wysypisk” w poszczególnych 
latach. 

Okresowo organizowane są kontrole 
mieszkańców gminy w zakresie właści-
wej gospodarki odpadami komunalny-
mi. W przypadku stwierdzenia niepra-
widłowości właścicielom wręczane są 
upomnienia, wraz z zaznaczonym termi-
nem usunięcia stwierdzonych nieprawi-
dłowości. 

Prowadzona jest w tym zakresie edu-
kacja dzieci i młodzieży w szkołach, do-
rosłych mieszkańców gminy staramy się 
przestrzegać w „Gazecie Zagnańskiej”  
o zagrożeniach ekologicznych, mając na-
dzieję, że w przyszłości przyczyni się to 
do zlikwidowania uciążliwego oraz nie-
bezpiecznego dla środowiska zjawiska.

Liczba zlikwidowanych „dzikich 
wysypisk” na terenie gminy

2005r. 2006r. 2007r. 2008r.*
96,45 m3 131,5 m3 209,2 m3 132,59 m3

Likwidacja „dzikich wysypisk”
Zima co prawda trzyma się mocno, ale nieuchronnie zbliża się wiosna, a z nią 

okres przed wielkanocnych porządków na posesjach. Z praktyki wiadomo, że nie 
wszyscy mieszkańcy gminy pozbywają się odpadów w sposób legalny, bo za ich 
wywóz trzeba zapłacić. Wiele śmieci z gminy trafi więc na tzw. „dzikie wysypi-
ska”. Ilość tych śmieci spotęgują, jak co roku, niezbyt uczciwi mieszkańcy Kielc.

Liczba zlikwidowanych „dzikich wysypisk” na terenie gminy

*dane według stanu na 23.10.2008r.

Gmina Zagnańsk bierze udział 
w I edycji konkursu dla Urzędów 
Miast i Gmin „Moje wirtualne mia-
sto”. Do 15 kwietnia potrwa głosowa-
nie internautów. Trzy miasta / gminy, 
które zdobędą największą liczbę gło-
sów, nagrodzone zostaną wirtualnymi 
spacerami po zwycięskich miejscowo-
ściach.

Z uwagi na nierówne szanse małych 
miast i gmin w stosunku do uczestniczą-
cych w konkursie największych miast 
polskich, organizatorzy wprowadzili 
nagrody specjalne w kategoriach miast 
do 50 tys. mieszkańców, małych miaste-
czek jak i gmin wiejskich.

Na wyniki konkursu wpływ mają je-
dynie internauci, którzy mogą głosować 
poprzez stronę internetową na wybrane 
przez nich miasto. Miasto z najwięk-
szą liczbą głosów otrzyma główną na-
grodę. Rozstrzygnięcie konkursu oraz 
ogłoszenie zwycięzców zaplanowano na  
19 kwietnia 2010 roku.

Główną nagrodą będzie wykonanie 
wirtualnego spaceru po zwycięskim 
mieście / gminie (500 panoram). Do-
datkowo, miasto, które zajmie pierwsze 
miejsce otrzyma go także na płytach CD 
(1000 szt.) do dowolnego wykorzystania 
na cele promocyjne.

Wypromuj naszą 
gminę i zagłosuj!

Więcej informacji o konkursie  
na stronie:  

www.mojewirtualnemiasto.pl

Warsztaty i kursy  
w projekcie systemowym

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
NA OBSZARACH WIEJSKICH

w ramach którego
OGŁASZAMY NABÓR

 (zgłoszenia do 28 lutego 2010 r.)
 NA BEZPŁATNE SZKOLENIE Z ZAKRESU 

POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH PROW NA LATA 2007 – 2013.

Do udziału zapraszamy osoby bezrobotne  
i osoby pracujące z całego powiatu kieleckiego. 

Konferencja będzie organizowana:

19.03.2010 r., godz.: 16.00 – Zagnańsk,  
Urząd Gminy, ul. Spacerowa 8

Wszelkich informacji na temat zasad uczestnictwa  
w Projekcie udziela:

Biuro Naboru i Obsługi Projektu  
„Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Zapraszamy do udziału w projekcie:

Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich
 ul. Turystyczna 57B, 26-050 Zagnańsk

tel. 511 549 535 
Artur Kudzia - tel. 512 139 761

www.srdw.pl
razem.zagnansk@gmail.com



ZAGNAŃSK
Urząd Gminy 041-300-13-22,
 fax 041-300-13-73
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji 041-311-31-77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 041-311-31-35
Gminny Ośrodek Zdrowia 041-300-10-57
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 041-300-14-44
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnansku 041-300-11-59
Bank Spółdzielczy
(obok Urzędu Gminy) 041-300-15-51
Bank Spółdzielczy (filia) 041-300-10-66
Gminna Spółdzielnia „SCh” 041-300-15-21
Gościniec Świętokrzyski 041-300-10-30
Nadleśnictwo Zagnańsk,
ul. Przemysłowa 041-300-10-44 do 46
Parafia Rzymskokatolicka
o.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP  041-300-11-99,
 041-300-10-98
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Rozalii i Św. Marcina 041-311-31-36
Poczta 041-311-31-59
Posterunek Energetyczny 041-300-16-20 do 22
 do godz. 15.00
Posterunek Policji 041-349-36-98, 0502-253-043

Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa 041-311-33-55
Punkt apteczny 041-312-98-44
Stacja Paliw, ul. Kielecka 5 041-300-13-03
Stacja Paliw, ul. Turystyczna 72A 041-300-11-20
LPG, ul. Kielecka l 041-300-18-04
LPG, ul. Turystyczna 11Oa 041-311-36-62
Hotel „Pod Jaskółką” - Umer 041-300-30-58
Stajnia „Elbara” - Kołomań 0887-634-400
Naprawa sprzętu AGD: 041-300-20-57;
 0606- 619-052
Usługi Pogrzebowe 
Janusz Guzik 041-311-38-15
 0602-257-248
SAMSONÓW
Biblioteka Gminna 041-300-34-12
„Nasza Przychodnia” 041-300-36-97
Urząd Pocztowy „Poczta Polska” 041-300-34-45
Punkt apteczny 041-300-34-18
Bank Spółdzielczy 041-300-34-03
Gospodarstwo Agroturystyczne 041-300-31-50
Świetlica OSP 041-300-34-22
Zakład Weterynaryjny 041-300-34-05

SAMSONÓW-PIECHOTNE
Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Wniebowzięcia NMP 041-300-34-57

CHRUSTY
Świetlica OSP 041-311-30-08

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

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

SZKOŁY
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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Gminna Spółdzielnia „SCH” w Zagnań-
sku posiada do wynajęcia:

1) Budynek piekarni o powierzchni około 
700 m2, z przeznaczeniem pod różnego rodza-
ju działalność gospodarczą.

2) Pomieszczenie po hurtowni spożyw-
czej o powierzchni około 180 m2.

3) Pomieszczenie biurowe o powierzchni 
około 20 m2 przy ul. Turystycznej 67.

Dodatkowych informacji udzielamy pod 
nr telefonów: /41/300-15-20, 606-417-920 lub 
w biurze Spółdzielni.

Wójt gminy Zagnańsk uprzejmie infor-
muje, że w siedzibie tutejszego urzędu – (ta-
blica ogłoszeń) został wywieszony wykaz 
informujący o przeznaczeniu do wydzier-
żawienia w drodze przetargu pisemnego 
nieograniczonego części nieruchomości nie-
zabudowanej oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 374/29 o pow. 50 m2, stanowiącej 
własność gminy Zagnańsk – położonej w ob-
rębie geodezyjnym Zagnańsk, gm. Zagnańsk, 
z przeznaczeniem do zagospodarowana pod 
punkt sprzedaży zniczy i asortymentu zwią-
zanego z handlem przycmentarnym.

Miłośników jazdy  
na łyżwach zapraszamy 

na lodowisko
Przy Zespole Szkoły Podstawowej  

nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Za-
gnańsku powstało lodowisko, na które 
szkoła zaprasza wszystkich miłośników 
sportu zimowego.

Dyrektor szkoły pragnie podziękować 
za zaangażowanie w utworzeniu lodowi-
ska jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Zagnańsku-Chrustach.

Aby wziąć udział w konkursie należy:
1. Zarejestrować się na stronie www.

biblioteki.org/konkursy,
2. Wybrać jedną bibliotekę publiczną 

lub filię biblioteki publicznej z listy dostęp-
nej w formularzu konkursowym,

3. Przygotować wypowiedź konkur-
sową o objętości 1500 znaków ze spacjami  
na temat „Marzę o tym, aby spotkać się w 
mojej bibliotece z…, żeby…”,

4. Zaakceptować warunki regulami-
nu konkursu, 

5. Wysłać wypowiedź konkursową za 
pośrednictwem formularza konkursowego.

Do wygrania cenne nagrody: laptopy, 
urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, aparaty 
cyfrowe, mp3 i audiobooki. Nagrody otrzy-
mają uczestnicy za zajęcie I, II, III miejsca, 
jury przyzna ponadto 10 wyróżnień. Dodat-
kowo nagrodę otrzyma biblioteka publiczna 
lub filia biblioteki publicznej wskazana przez 
uczestników w formularzu konkursowym.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz  
z ogłoszeniem listy zwycięzców nastąpi  
8 kwietnia 2010r.

Konkurs przewiduje wyłonienie gmi-
ny, z której pochodzi najwięcej uczest-
ników konkursu i przyznanie władzom 

Do wygrania cenne nagrody !

Opisz spotkanie w bibliotece
Od 19 stycznia do 21 marca 2010 r. trwa ogólnopolski konkurs „Spotkajmy się w 

bibliotece”, organizowany przez FRSI realizującą Program Rozwoju Bibliotek. Uczest-
nikiem konkursu może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia biorąca udział  za 
zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

gminy oraz funkcjonującej tam bibliote-
ce publicznej dyplomu „Tutaj marzy się  
o bibliotekach”.

Ogłoszenia wójta gminy
***

Wójt gminy Zagnańsk uprzejmie infor-
muje, że w siedzibie tutejszego urzędu – (ta-
blica ogłoszeń) został wywieszony wykaz 
informujący o przeznaczeniu do wydzierża-
wienia części nieruchomości oznaczonej nu-
merem ewidencyjnym 397/6 o pow. 15 m2, 
stanowiącej własność gminy Zagnańsk – po-
łożonej w obrębie geodezyjnym Zagnańsk, 
gm. Zagnańsk, z przeznaczeniem do zago-
spodarowana pod garaż samochodowy.


