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W niedzielne popołudnie, 30  stycznia odbyło  się w sali 
konferencyjnej  Urzędu  Gminy  spotkanie  wzburzonych 
mieszkańców  sołectwa Kaniów  z  przedstawicielami władz 
spółki Wodociągi Kieleckie. Powodem spotkania było wpro-
wadzone od 1 stycznia podwyżki cen wody i ścieków, które 
– zdaniem wzburzonych osób – są bardzo drastyczne i nie-
uzasadnione.

Skalę podwyżki cen ścieków i wody przedstawiciele Wodo-
ciągów Kieleckich przez ponad godzinę uzasadniali  wzrostem 
kosztów działalności spółki i dużym zakresem inwestycji. Wy-
świetlone prezentacje komputerowe jedynie jeszcze bardziej 
wzburzyły przybyłe osoby. Bo ich zdaniem, być może nawet 
słuszne wywody, miały na celu „zagadanie problemu”.

Krytykę tak prowadzonego zebrania, dobiegającą z różnych 
zakątków sali, sformułował w sposób zdecydowany cieszący 
się ogromnym autorytetem wśród obecnych osób Edward Ada-
miec, mieszkaniec Kaniowa.  

Protest przeciwko 
cenom wody i ścieków

– Nie będę dyskutował z tymi argumentami, bo nie są one 
trafione. Ale chcę przedstawić sytuację we wszystkich woje-
wództwach sąsiadujących z naszym, na ścianie wschodniej 
Polski. Przecież nawet Unia Europejska uznając ten region za 
biedniejszy, wyasygnowała dodatkowe środki na wyrównywa-
nie dysproporcji w ich rozwoju, w stosunku do pozostałych re-
gionów kraju – mówił Adamiec.

Mówca następnie przedstawił wszystkie ceny brutto za  
1 m3 obowiązujące od 1.01.2011 r. Dane pochodzą ze stron 
internetowych wymienionych przedsiębiorstw wodociągowo-
kanalizacyjnych.

W ostatnią drogę strażacy odprowadzili 22 stycznia człowie-
ka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagnańsku-Chrustach – Druha 
Józefa Dąbrowskiego. Druh Józef – nieodżałowany „Sierżant…” 
był bardzo zaangażowany w działalność jednostki w Chrustach. 
To on zawsze dbał o sprawność sprzętu PPOŻ i samochodów, 
pełniąc od lat funkcję kierowcy konserwatora. 

Swą pracą, swą aktywną działalnością stanowił wzór dla 
wszystkich strażaków, otrzymując zasłużenie brązowy, srebrny 
i złoty medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. W OSP działał przez 
25 lat, był bardzo zaangażowany w budowę nowej strażnicy. 

Doceniając Jego postawę, w ostatniej drodze przy dźwiękach 
syren samochodów strażackich, nad jego mogiłą pochyliły się 
sztandary z OSP: Zagnańsk, Zabłocie, Szałas, Samsonów, Bli-
żyn, Majdów, Sorbin, Łączna, Mąchocice i Wola Kopcowa. Po-
zostawił synów i wnuki, z których wielu działa w Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

Pożegnanie  
Druha Józefa

Ferie  
z kulturą

w hali 
sportowej

Cześć Jego Pamięci!

– czytaj
na str. 4
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dokończenie ze str. 1

Zestawienie:
 woda ścieki woda + ścieki
Kielce  3,41  4,91  8,32

Radom 2,73 3,51 6,27 taniej niż w Kielcach o 33%
Warszawa 3,31 4,34 7,67 taniej niż w Kielcach o   9 %
Łódź 3,46 3,01 6,47 taniej niż w Kielcach o 29 %
Częstochowa 3,19 4,15 7,34 taniej niż w Kielcach o 13%
Kraków 3,16 4,32 7,48 taniej niż w Kielcach o 11 %

Rzeszów 3,72 3,11 6,83 taniej niż w Kielcach      o 22 %
Lublin 3,07 4,04 7,11 taniej niż w Kielcach      o 17 %
Białystok 2,81 2,92 5,73 taniej niż w Kielcach aż o 45 %

Końskie 2.40 3,40 5,80 taniej niż w Kielcach   o 43 %
Jędrzejów 3,41 4,47 7,58 taniej niż w Kielcach   o 10 %

 – Z przedstawionego zestawienia wynika, że mieszkańcy wszyst-
kich regionów sąsiadujących z naszym województwem płacą za wodę 
i ścieki mniej, a najniższe łączne ceny są w Radomiu (33 proc.) i Ło-
dzi (29 proc.). W regionie Polski południowo-wschodniej najniższe 
ceny są w Białymstoku, bo aż o 45 proc. niższe niż w Kielcach. W na-
szym województwie, w sąsiednich powiatach, ceny są także niższe, bo 
w Końskich aż o 43 proc., a w Jędrzejowie o 10 proc. – uzasadniał 
swoje stanowisko niegdysiejszy naczelnik zagnańskiej gminy.  

W dalszej części swojego wywodu przypomniał, że trzy gminy 
i miasto Kielce powołały Międzygminny Związek Wodociągów i Ka-
nalizacji, a tenże powołał jednoosobową spółkę Wodociągi Kieleckie. 

– Rodzi się pytanie: jak kontrolowana jest podległa spółka? Co 
robią nasi przedstawiciele w tym związku, że dopuszczają do tak dra-
stycznych podwyżek? Wprawdzie dotyczy to poprzedniej ekipy rzą-
dzącej miastem i gminą, ale wybieraliśmy nowych radnych, wójtów, 
prezydenta i chcielibyśmy, aby reprezentowali nasze interesy, bo samo-
rządowcy muszą umieć służyć społeczeństwu i starać się prawidłowo 
zaspakajać jego potrzeby – mówił Edward Adamiec. 

Mówca przypomniał, że ujęcia były wybudowane przez Skarb 
Państwa, a w wyniku tej działalności powstały szkody górnicze i trze-
ba było wybudować także na koszt Skarbu Państwa wodociągi, a oko-
licę objąć strefą ochrony ujęć, a więc wybudować także kanalizację 
i oczyszczalnię ścieków. Początkowo mieszkańcy nie płacili za wodę 
i ścieki, bo była to rekompensata za utraconą wodę w studniach. Póź-
niej wprowadzono opłaty, ale tylko za konserwację sieci i urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych, a potem wyrównano wszystkie opłaty dla ca-
łego obsługiwanego obszaru.

W świetle powyższych faktów, w imieniu mieszkańców sołectwa 
Kaniów przedstawiony został  wniosek o podjęcie kilku uchwał.

Chodzi w nim o zobowiązanie zagnańskich przedstawicieli w Mię-
dzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji do zawnioskowania 
w trybie pilnym o zawieszenie podwyżek cen za wodę i ścieki przez 
Wodociągi Kieleckie i przeprowadzenie przez właściciela komplekso-
wej kontroli kosztów działalności. Kolejny postulat dotyczy zobowią-
zania Zarządu WK do pilnej restrukturyzacji firmy. – Skoro inni mogą 
taniej realizować zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, to i nasza fir-
ma też powinna potrafić – dopowiadał Adamiec.

W następnym punkcie petycji zagnańscy przedstawiciele 
w MZWiK zobowiązani zostali, aby Wodociągi Kieleckie wzorem 
PWiK w Częstochowie zastosowały zróżnicowane stawki za odprowa-
dzanie ścieków, dając bonifikatę dla mieszkańców w strefie ochrony 
ujęć w wysokości 1,00 zł/m3. 

Protestujący mieszkańcy zobligowali radnych z ich okręgu wybor-
czego, Teresę Milcarz i Janusza Szmajdla, aby na najbliższej sesji Rady 
Gminy podjąć uchwały zobowiązujące przedstawicieli w MZWiK do 
stosownych działań.   

Wójta Gminy Zagnańsk zobowiązano do wykonania planu rozwią-
zania związku komunalnego, bądź wystąpienia z tego związku, gdyby 
powyższe wnioski nie zostały wykonane. 

– Plan ten winien obejmować pełną komunalizację Wodociągów 
Kieleckich, a także powołanie zakładu zajmującego się utrzymaniem 
sieci urządzeń oraz sprzedażą wody i ścieków dla mieszkańców gmi-
ny Zagnańsk, i wody dla Kielc - poinformaował „Gazetę Zagnańską” 
Edward Adamiec.  

Opr. APIS

Protest przeciwko cenom 
wody i ścieków

Podczas sesji Rady Gminy 29 grudnia ub. r. radni pod-
jęli kilka uchwal, które dotyczyły wykonania projektu prze-
budowy  dróg  w  gminie.  Związane  są  one  z  rozliczeniem 
nieukończonych  modernizacji  drogowych  i  zamykaniem 
ubiegłorocznego budżetu. Na najbliższej sesji Rady Gminy 
przekazane zostaną na ten cel środki pieniężne.

Podjęte uchwały dotyczą dróg w: Szałasie-Tuzy, Tumlinie 
Węgle, Kajetanowie, Chrustach, Lekominie, Gruszce, przy ul. 
Spacerowej i Słonecznej w Zagnańsku, w Jasiowie, Janaszowie 
oraz na wykonanie projektu budowy chodnika od drogi woje-
wódzkiej do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Samsonowie-Piechotne.   

Ponadto radni wyznaczyli radnego Tomasza Dąbrowskiego 
na przedstawiciela gminy w Związku Gmin Gór Świętokrzy-
skich w Bodzentynie.    Ap

Radni uchwalili

Na zakończenie obrad ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady 
Gminy wójt Szczepan Skorupski poinformował, że oddaje do 
dyspozycji mieszkańców każdy nieparzysty weekend miesiąca, 
w który mogą oni zgłaszać swoje problemy na zorganizowa-
nych w takie dni zebraniach. Wójt zapowiedział, że odwiedzi 
mieszkańców  zainteresowanego  sołectwa,  po  wcześniejszym 
ustaleniu  terminu  spotkania.  Swoje  interpelacje  i  zapytania 
przekazali przedstawiciele rad sołeckich i indywidualni miesz-
kańcy gminy. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

Sołtys Umru, Edward Krzeszowski, zapytał o to, co stanie się 
z pracownikami, którzy są zatrudnieni do prac zimowych i mają 
umowy do końca grudnia br. Wójt Szczepan Skorupski  poinfor-
mował, że w Powiatowym Urzędzie Pracy zostały złożone sto-
sowne dokumenty, aby osoby te zostały zatrudnione w ramach 
prac interwencyjnych.

Przewodnicząca Rady Sołeckiej z Bartkowa, Ewa Jończyk, 
zgłosiła problem zbyt wąskiego odśnieżania dróg oraz propozy-
cję korzystania przez młodzież z hali sportowej w dni wolne od 
pracy. 

Sołtys Lekomina, Krzysztof Bernatek, poruszył kwestię bra-
ku miejsca na lokalizację placu zabaw w sołectwie. 

Mieszkanka sołectwa Zagnańsk zwróciła się z prośbą o roz-
ważenie lepszego oznaczenia informacji przy dojeździe do gminy 
z każdej strony dębu Bartek i kopalni w Zachełmiu. Zaapelowała 
o większą promocję znaleziska śladów tetrapoda w kopalni w Za-
chełmiu. Ponadto poruszyła temat organizacji badań mammogra-
ficznych dla mieszkanek gminy.

Krzysztof Bednarek z Samsonowa-Dudkowa zwrócił się 
z prośbą o uwzględnienie w budżecie w br. środków na zamonto-
wanie kilku lamp na słupach oświetleniowych. Poprosił również 
o uwzględnianie podczas remontów doraźnych całego odcinka 
drogi w Samsonowie-Dudkowie, a także o zamontowanie barie-
rek ochronnych przy moście.    Ap

Mieszkańcy pytają  
i interpelują
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Otwarte łamy

Zachęcając do lektury tekstów opu-
blikowanych w tym wydaniu gazety, ni-
niejszy wstępniak redakcyjny w całości 
poświęcam podziękowaniom licznym 
Czytelnikom, którzy do mnie pisali, 
dzwonili, czy też mnie odwiedzali. 

Szanowni Państwo, każdemu z osob-
na i wszystkim razem dziękuję za tak 
duże zainteresowanie i troskę o „Gazetę 
Zagnańską”. Dziękuję więc mieszkań-
com: Tumlina, Zagnańska, Chrustów, 
Jaworzy, Kaniowa, Borowej Góry, Belna 
i Zachełmia za uwagi, propozycje i suge-
stie. Wszystkie wziąłem sobie do serca.

Dziękuję mieszkańcom naszej gmi-
ny, że chcą mnie obdarzyć zaufaniem, 
powierzając mi swoje życiorysy, sukce-
sy, tajemnice, a nawet łzy, abym się nimi 
zainteresował, jako dziennikarz. 

Przy okazji dziękuję też i tym osobom, 
wśród których moje pierwsze publikacje 
wzbudziły swego rodzaju kontrowersje. 
Spowodowało to dyskusję, wykraczającą 
poza ramy „Gazety Zagnańskiej”. 

Pragnę oświadczyć, że jestem gotów 
stawić czoło dyskusjom na temat pracy 
dziennikarskiej. W dobie bloggeryzacji 
i tabloizacji życia publicznego, ale też, 
jak się okazuje i naszego zawodu, staje 
się koniecznością rozmawianie i dysku-
towanie na temat etyki dziennikarskiej.

Myślę, że początkiem takich dyskusji 
mogą się stać warsztaty dziennikarskie, 
które zamierzam organizować już od 
marca br. w naszej gminie dla wszystkich 
chętnych, którzy zechcą współredagować 
i współtworzyć „Gazetę Zagnańską”. 
Wkrótce ukażą się stosowne komunika-
ty na stronie portalu gminnego. Już teraz 
zapraszam wszystkich, którzy interesują 
się dziennikarstwem i współczesnymi 
mediami do kontaktu ze mną.

Łączę wyrazy szacunku
Redaktor naczelny
Andrzej Piskulak

Dziękuję!

Dzieci z terenu gminy spotkały się  
21 grudnia z Królewną Śnieżką. A wszyst-
ko to za sprawą Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji, który zaprosił je na 
przedstawienie w wykonaniu aktorów Kie-
leckiego Teatru Lalki i Aktora – Kubuś. 

Dzieci z zaciekawieniem obserwowa-
ły spektakl oraz wspaniałe lalki i rekwi-
zyty biorące udział w przedstawieniu. 
Oprócz występu teatru na maluchy cze-
kały dodatkowe atrakcje. Tuż po przed-
stawieniu dzieci wzięły udział w licznych 
zabawach i konkursach, w których głów-
nym jurorem był sam Święty Mikołaj.

ac

Teatr w hali

Rocznica miłośników książek

Po dwie kolędy zaprezentowały chóry: Masłowianie, Kameralny Królowej Po-
koju z Kielc, Nowina z Sitkówki-Nowiny, Con Passione z gminy Zagnańsk i Chór 
Parafialny z Zagnańska. Wystąpiły również – schola dziecięca i młodzieżą oraz duet 
muzyczno-wokalny Maja Wojtaszek i Monika Adamiec. 

Noworoczne kolędowanie
W kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku 23 stycznia odbył 

się III Przegląd Kolęd i Pastorałek.

Licznie przybyli miesz-
kańcy Zagnańska nagro-
dzili artystów gromkimi 
brawami. Słowa podzięko-
wania i uznania dla chórzy-
stów wyraził ks. proboszcz  
Ryszard Niemiec. Po wy-
stępach wszyscy uczest-
nicy zostali zaproszeni na 
poczęstunek zorganizowa-
ny w sali konferencyjnej 
kościoła. Organizatorem 
przeglądu była Parafia 
pw. św. Józefa Oblubień-
ca NMP Zagnańsku oraz 
członkowie miejscowego 
Chóru Parafialnego. Apis

O swojej twórczości poetyckiej opo-
wiadała  Zyta Trych, autorka kilku tomi-
ków wierszy. Jej wiersze recytowali: Kin-
ga Ślefarska, Albert Bałchanowski i radny 
Kamil Piasecki. Po spotkaniu poetyckim 
członkowie  klubu wspominali spotkania, 
które odbywały się podczas minionego 
roku. Przypominali sobie chwile związane 
z omawianymi wówczas książkami.

Wspomnieniom towarzyszyły rekwi-
zyty, stroje nawiązujące do treści książek 
oraz ich telegraficzna prezentacja przez 
młodzież. Kulminacyjnym punktem pro-
gramu było wniesienie tortu i zdmuchnię-
cie świeczki przez najmłodsze uczestniczki 
spotkania: Natalię Ślefarską i Annę Piasec-
ką. 

Oprócz słodkości nie zabrakło niespo-
dzianek. Dyrektor biblioteki, Stella Ślefar-
ska wręczyła każdemu uczestnikowi pa-
miątkowe kubki z długopisem i zakładką 
DKK. Z racji patronatu honorowego nad 

klubem, prezes TPSP w Kielcach – Zyta 
Trych wręczyła dla każdego uczestnika 
spotkania w imieniu TPSP nagrody – to-
miki wierszy „Między nami poetami” oraz 
dyplomy. Ponadto Zarząd TPSP  postano-
wił przyznać nagrody specjalne w postaci 
medali: Przyjazny Wójt, Przyjazna Biblio-
teka, Doskonały Lektor.

Na zakończenie spotkania omówiona 
została książka pt. „Powróżyć, Domi-
niko”. Dyskusji towarzyszyły przygoto-
wane wróżby, które uczestnicy starali się 
zinterpretować siłą wyobraźni a następnie 
porównać z wydarzeniami z książki. Radni 
obecni na spotkaniu dostrzegli i docenili 
sens czytelniczych spotkań. Radny Kamil 
Piasecki stwierdził, że samsonowskie spo-
tkania mają wartości wzbogacające i kon-
solidacyjne nie tylko dla miejscowych czy-
telników. 

Celina Ślefarska
foto Ewa Olesińska

29  stycznia  odbyło  się  rocznicowe  spotkanie  młodzieżowego  Dyskusyjne-
go Klubu Książki działającego przy Bibliotece Publicznej w Samsonowie. Na 
uroczystość przybyli m.in.: Zyta Trych – prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Kielcach oraz  radni Gminy Zagnańsk – Aneta Rutowicz, Grażyna 
Wawszczak i Kamil Piasecki. 
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Mamadou, Jaworzanki i Tumlinianki, warsztaty bębniarskie, smakowite jadło regionalne i radość dzieciaków 

Scenariusz imprezy, wymyślony przez 
pracowników Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, odbiegał zdecydowanie 
od standardowego akademijnego stylu, 
kiedy to zazwyczaj na centralnej scenie 
odbywają się – według ustalonej kolejno-
ści – występy i prezentacje estradowe. 

Już od progu, czyli przy wejściu na 
parkiet hali, wszystkich wchodzących 
witali uśmiechnięci członkowie Zespołu 
Ludowego Tumlinianki, ze swoją sze-
fową Marianną Kłosowską na czele. Na 
specjalnie przygotowanym stoisku artyści 
z Tumlina prezentowali swój dorobek.

Kilka metrów dalej, na tej samej „ścia-
nie”, młodzi strażacy w swoich unifor-
mach galowych prezentowali elementy 
sprzętu przeciwpożarowego. Naprzeciw-
ko nich, po drugiej stronie hali, widniała 
wystawa prac plastycznych zagnańskiej 
„dwójki”. W jej pobliżu najnowsze mo-
dele samochodów i samolotów porusza-
nych zdalnie prezentowała modelarnia 
działająca przy GOKSiR. 

Kilkadziesiąt dzieci zawzięcie bębniło 
i grało na instrumentach rodem z Afryki 

i nie tylko, furorę, muzyk Mamadou Dio-
uf – wokalista pochodzący z Senegalu 
i mieszkający w Polsce, z wykształcenia 
lekarz weterynarii, śpiewający w języku 
wolof, po polsku i francusku. 

Opowiadał zasłuchanym dzieciakom 
o tolerancji religijnej i kulturowej, ilu-

Swoją twórczość rzeźbiarską pre-
zentował także Krzysztof Wesołowski 
z Tumlina. Jego rzeźby, płaskorzeźby 
i reliefy wykonane w drewnie wzbudzały 
nie tylko zachwyt, ale też zainteresowa-
nie czysto „kupieckie”.  

Stowarzyszenie Kobiet z Zagnańska 
pokazało rękodzieło artystyczne i potra-
wy regionalne wykonane w ramach pro-
jektu unijnego „Warsztaty Zagnańskie”. 
Ponadto dzieci wzięły udział w  różnego 
rodzaju zajęciach warsztatowych, m.in.: 
„Zrób to sam”, plastycznych, malowaniu 
twarzy, fotograficznych oraz tworzeniu 
tetrapoda z plasteliny. Olbrzymie wra-
żenie na zebranych zrobił profesjonalny 
show żonglerki butelkami oraz pokaz 
sztuczek z piłką.

Długo oklaskiwane były zespoły ta-
neczne ze szkół naszej gminy. Swoją 
obecnością imprezę zaszczyciła wojewoda 
Bożentyna Pałka-Koruba, której przewod-
nikiem był wójt Szczepan Skorupski. Wójt 
nie tylko rzeczowo i z satysfakcją opowia-
dał o prezentujących się artystach z naszej 
gminy, ale też gospodarskim okiem doglą-
dał, by wszystko grało tak, jak należy. 

Ferie z kulturą w hali sportowej
Wojewódzka akacja pn. „Ferie z kulturą” zorganizowana przez wojewodę świętokrzyskiego Bożentynę Pałkę-Korubę 

odbyła się 31 stycznia br. w Hali Sportowej w Zagnańsku. Przyświecało jej hasło tolerancji i szacunku dla innych kultur. 
W trakcie imprezy nie było klasycznego podziału na scenę i widownię. Po prostu widzowie i artyści tworzyli całość i wszy-
scy w tym chaosie artystycznym świetnie się bawili.

strując to specjalnie 
p rzygotowanym 
przez siebie filmem, 
a na koniec popro-
wadził również za-
jęcia bębniarskie. 

Warto w tym 
miejscu wspomnieć 
o tym, że afrykań-
ski artysta swój 
pierwszy album 
muzyczny nagrał 
z Orkiestrą Kiniora 
(Włodzimierz Ki-
niorski, Radek No-

i Kuby. Przywiózł 
je ze sobą znany 
muzyk i animator 
Dominik Muszyń-
ski z Rzeszowa. 
– Jeżdżę po całej 
Polsce i propagując 
rytmikę, prowadzę 
dla dzieci warsztaty 
bębniarskie i ryt-
miczne marakasy 
– powiedział „Ga-
zecie Zagnańskiej” 
gość z Rzeszowa.    

W tym samym 
czasie po przekąt-
nej, na przeciwległej 
ścianie hali, prezen-
tował się robiący 
ostatnio w Polsce 

wakowski). Teksty autorstwa Mamadou 
i muzyka Kiniora powstały zimą 1993 r. 
w Teatrze Witkacego w Zakopanem.

Zespół Ludowy Jaworzanki (dzień 
wcześniej uhonoro-
wany drugą nagrodą 
podczas XVIII Świę-
tokrzyskiego Konkur-
su Kolęd i Pastorałek 
we Włoszczowie) 
częstował przybyłych 
gości potrawami re-
gionalnymi (m.in.: 
żurkiem, wędlinami 
i wypiekami cukierni-
czymi), którymi moż-
na było się najeść do 
syta.

Całą imprezę „ogarnęła” i umiejętnie 
poprowadziła Julia Piotrowicz. Mimo 
„chaosu artystycznego”, udało jej się to 
uczynić znakomicie.

Zorganizowano także konkursy na 
temat regionu świętokrzyskiego i Afryki 
(Senegalu) oraz konkurs na wykonanie 
herbu województwa z elementami regio-
nalnej „małej ojczyzny”.  

Celem imprezy było m.in.: zorga-
nizowanie atrakcyjnego i bezpiecznego 
wypoczynku dla dzieci w trakcie trwania 
ferii zimowych i promocja idei tolerancji 
i szacunku wobec innych kultur.

Apis 
Foto Andrzej Piskulak
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Twórcza panorama ziemi zagnańskiej

Krytycy sztuki są 
zgodni, że Tuz posiada 
bogactwo tematyczne, 
jak również czysto ma-
larskie. „Takie to wszyst-
ko piękne, zdumiewające, 
ciekawe... To baśń czy 
rzeczywistość? Po prostu 
malarstwo Tuza. Zupeł-
nie inne, niepodobne do 
ni czyjego. I na tym pole-
ga jego wartość i urok. 
Dziwność, pogoda, słoń-
ce, ale często i groza. 
Bo świat przedstawiony 
w malarstwie Tuza to 
świat dualistyczny, roz-
darty: groźna czerwień 
świata real nego, ota-
czającego nas, rozmienionego na drobne 
– i błękit tudzież turkus oraz słoneczna 
promienność świata za sym bolicznymi 
drzwiami, za oknami” – napisała w 2008 r. 
w „Radostowej” o Edwardzie Tuzie zaj-
mująca się krytyką literacką i sztuki Zofia 
Korzeńska. 

Jolanta Drzyzga, kustosz galerii „Za-
dra” w Warszawie i kurator wystawy, 
otwierając wernisaż obrazów Edwarda 
Tuza w grudniu 2008 r. stwierdzi ła, że kie-
dy ujrzała po raz pierwszy obra zy Edwarda 
Tuza, to wydały jej się ob jawieniem. 

– Po prostu przeżyłam wstrząs estetycz-
no-etyczny. Coś niesamowitego! Nieczęsto 
się spotyka malarstwo tak ory ginalne, 
niebanalne, tak przy-
k u w a j ą c e  u w a g ę 
swoimi wartościami 
malarskimi i rozbu-
dzające refleksję nad 
światem. Tak bogate 
estetycznie i ducho-
wo – mówiła Jolanta 
Drzyzga.

Artysta z Sza-
łasu, uprawia ma-
larstwo sztalugowe, 
którego treść wyra-
sta z poezji roman-
tycznej (Norwida) 
i ksiąg natchnionych 
P i s m a  Ś w i ę t e g o . 
Elementy inspiracji niesie mu również 
codzienne życie. Jego twórczość osadzo-
na jest w tradycji klasycznego malarstwa 
o silnym, subiektywnym zabarwieniu. 

„Patrząc na jego twórczość, możemy 
stwierdzić, że jest artystą o typowo reflek-
syjnym usposobieniu, który etapami posu-
wa się ku coraz lepszemu ujęciu tematu, 

Edward Tuz  
– artysta refleksyjny

Edward Tuz, rodem z Szałasu, od 1979 roku wykonujący „wolny zawód”, 
zajmuje się malarstwem, rysunkiem, współtworzy projekty architektury wnętrz 
i współpracuje ze znanymi artystami plastykami. W 1985 r. otrzymał uprawnie-
nia ministra kultury i sztuki do wykonywania zawodu artysty plastyka.

dążąc do doskonałości. 
Oprócz wiodącego moty-
wu morza, miłości, dużą 
część dorobku artystycz-
nego stanowią obrazy 
o tematyce muzycznej. 
W pracach zatytułowa-
nych »Agwazja« odno-
si się do nacierającego 
świata zewnętrznego, 
któremu człowiek chce 
się przeciwstawić” – czy-
tamy w oficjalnej nocie 
o Tuzie.

Edward Tuz nie kryje 
się z tym, że klimatem 
malarstwa nasiąknął pod-
czas służby wojskowej, 
kiedy to pracował, jako 

plastyk. To wówczas ogarnęła go pasja 
malowania. Jego mi strzem na długo stał 
się Witkacy, potem fascynował się Tama-
rą Łempicką, ale wkrótce odnalazł własną 
drogę, własny styl i obecnie nie poczuwa 
się do bliższe go pokrewieństwa z żadnym 
malarzem. Dużo czytał, np. na temat kom-
pozycji, której mistrzem jest według niego 
Visconti. Wiele się od niego nauczył. Ale 
Tuz uważa się za malarza całkowicie od-
rębnego, nie naśladującego nikogo, nie na-
leżącego do żadnej szkoły. I tę odręb ność 
u artystów ceni najwyżej. Uważa, że arty-
sta i dziś musi dużo umieć, dużo przemy-
śleć i pokazywać piękno, bo czło wiek jest 
stworzony do dobra i piękna.

W malarstwie Tuza 
oprócz motywów mo-
rza i nieba zwracają 
uwagę na obrazach 
elementy muzyczne: 
pełno tu różnych in-
strumentów, fantazyj-
nie i niespodziewanie 
ustawionych np. na 
morzu w otwartej 
przestrzeni; są jakieś 
trąby w niebo skiero-
wane wraz z błagal-
nymi dłońmi z ziemi 
się podnoszącymi. 
Są jakieś skrzypce, 
wiolonczele, basetle 

o dziwnych kształtach – trochę jak ze snu. 
Jest też fantastyczna, przedziwna architek-
tura, na wskroś nowoczesna, a równocze-
śnie jakaś baśniowa. Albo ktoś siedzi na 
chmurce i... duma. Są atrybuty malarskie 
– pędzle, palety, sztalugi. 

Andrzej Piskulak 
Foto Alicja Tuz

Stowarzyszenie Razem dla Wszyst-
kich  zorganizowało w  sobotnie popo-
łudnie  5  lutego  na  Ścięgnach  w  go-
ścińcu  „Pod  Tetrapodem”  zabawę 
choinkowo-mikołajkową  dla  małych 
dzieci  z  terenu  gminy.  Sponsorem 
imprezy  i  upominków  był  biznesmen 
Michał Kubicki. Natomiast Agnieszka 
i Szymon Gębscy bezpłatnie udostęp-
nili lokal i pomagali w przygotowaniu 
imprezy. 

Bawiącym się dzieciom grał zespół 
muzyczny Marka Buckiego z Janaszo-
wa. Warsztaty plastyczne prowadziła 
Lucyna Węgier. Cieszące się ogromnym 
zainteresowaniem warsztaty teatralne 
i pantomimy przygotowała Lidia Pedryc 
z warszawskiej Agencji Artystycznej 
Mimages. Imprezę, która trwała ponad  
3 godziny, zwieńczyło przybycie Miko-
łaja, który nagrodził każde dziecko cen-
nymi upominkami. 

Mikołajki  
„Pod Tetrapodem” 

Była to już druga impreza mikołajko-
wa zorganizowana przez Stowarzyszenie 
Razem dla Wszystkich. – Zamierzamy 
takie spotkania z dziećmi i młodzieżą 
organizować coraz częściej w naszej 
gminie, gdyż cieszą się dużym zaintere-
sowaniem – powiedział gazecie Artur 
Kudzia ze Stowarzyszenia Razem dla 
Wszystkich.

Agencja Artystyczna Mimages jest 
znana z tego, że organizuje dla dzieci 
i młodzieży w Warszawie spotkanie z te-
atrem pantomimy pt. „Bajki w teatrze 
pantomimy”. 

Apis
Foto Władysław Kowalewski

Edward Tuz brał udział w ponad 
50 wystawach zbiorowych i konkursowych 
w Polsce i zagranicą, m.in.: w Międzyna-
rodowych Targach Sztuki „EUROPART” 
– Geneva 2008.  

Jest laureatem wielu nagród, m.in.: Rady 
Miasta Kielce, Komitetu Kultury Niezależ-
nej NSZZ „Solidarność” – „ZŁOTE JAJO”, 
publiczności podczas III Ogólnopolskiej 
Wystawy Sztuki Religijnej w Białymsto-
ku, pierwszej nagrody w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „O paletę Brata Al-
berta” w Puławach oraz pierwszej nagrody 
podczas Ogólnopolskiej Wystawy Plastyki 
„Sacrum Dzisiaj” w Kielcach.

E-mail: e2rd9@o2.pl
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Mamy skłonność do uznawania tylko 
„naj…”. Tak jest w sporcie, gdzie liczy się tyl-
ko zwycięzca, a ten drugi, choćby był gorszy 
o ułamki sekund, jest już szybko zapominany. 
Podobnie jest przy wyborze najpiękniejszej 
i w wielu innych dziedzinach.

Tak też jest z drzewami. Koniecznie chce-
my wiedzieć, które z nich jest najstarsze. To-
też, co jakiś czas, ukazują się „sensacyjne” 
wiadomości, że gdzieś tam rośnie dąb starszy 
od naszego Bartka. Musimy jednak pogodzić 
się z tym, że dokład-
ne ustalenie wieku 
starych drzew jest 
niemożliwe!

Nawet leśnicy 
posługują się nie wie-
kiem biologicznym 
drzew i drzewosta-
nów, a tzw. wiekiem 
gospodarczym. Czy-
li, nie ile drzewo fak-
tycznie ma lat, ale ile 
powinno rosnąć, aby 
na tym siedlisku osią-
gnąć takie rozmiary. 
Szczególnie istotne 
jest to dla tzw. gatun-
ków cienioznośnych 
(jodła, świerk, dąb, 
buk, grab), które pod 
okapem koron mogą 
„siedzieć” przy ziemi 
20–40 lat i urosnąć 
na wysokość jedynie 
kilkudziesięciu cen-
tymetrów, ale gdy 
zaistnieją sprzyjają-
ce warunki, ich roczny przyrost na wysokość 
może sięgać 40 cm i więcej.

Przyrdzeniowe próchnienie dębów zaczy-
na się już w wieku 120–200 lat, toteż stare 
dęby w środku pnia są zawsze wypróchniałe 
i najczęściej puste. A my nie wiemy, jak szyb-
ko przyrastały na grubość przed 200, czy 300 
laty, bo nie wiemy, jakie miały wówczas wa-
runki siedliskowe.

Nie ma innej metody określania wieku sta-
rego drzewa, niż pomiar jego pierśnicy (średni-
ca na wysokości 1,3 m) i podzielenie jej przez 
przyjęty subiektywnie przeciętny roczny przy-
rost na grubość. Przy pomocy świdra przyro-
stowego możemy jedynie policzyć i zmierzyć 
szerokość słoi rocznych z ostatnich 30–50 lat, 
ale u sędziwych drzew słoje roczne są coraz 
węższe.

Próbę określenia wieku, uznawanych za 
najstarsze, drzew w Polsce podjął w 1967 roku 
C. Pacyniak, stosując jednakowe kryteria i me-
todykę badań. Wynikało z nich, że najstarszym 
dębem w Polsce jest dąb Chrobry rosnący w Pio-
trowicach koło Szprotawy. Miał on 710 lat, przy 
obwodzie pierśnicowym 965 cm. Dąb Bażyń-
skiego w Kadynach koło Elbląga miał 666 lat, 
przy obwodzie 990 cm. Nasz Bartek w Zagnań-
sku zajmował trzecie miejsce z wiekiem 636 lat 
i obwodem 900 cm. Autor, przy swoich szacun-
kach wieku każdego drzewa, dopuszczał błąd do 

Red.

Od redakcji

60 lat. Dla dębów tych przyjął przeciętny roczny 
przyrost na grubość 4,3–4,7 mm.

W 2002 r. ogłoszono, że koło Ustronia 
Morskiego rośnie najstarszy w Polsce dąb 
Bolesław, bo ma 800 lat, przy obwodzie pier-
śnicowym 691 cm. Taki wiek zawdzięcza 
przyjęciu przeciętnego rocznego przyrostu na 
grubość jedynie 2,7 mm. Gdyby taki przyrost 
przyjąć dla Bartka, który obecnie ma pierśnicę 
314 cm, a obwód 985 cm, to miałby on 1163 
lata. Natomiast gdyby przyjęto przeciętny 

przyrost na grubość Bo-
lesława, taki jak przyjęto 
u Bartka, czyli 4,5 mm, 
to Bolesław miałby je-
dynie 489 lat. Ogląda-
łem go bardzo dokładnie 
w sierpniu 2003 r. i uwa-
żam, że ten wiek byłby 
dla niego właściwy. To, 
że obecnie Bolesław 
rośnie, a Bartek znaj-
duje się poza większym 
kompleksem leśnym, nie 
upoważnia do tak dużej 
różnicy w przyroście na 
grubość, gdyż nie wiemy 
w jakim zwarciu rosły 
one 300–500 lat temu. 
Porównywanie wieku 
dwóch drzew ma sens 
jedynie wtedy, kiedy do 
jego oszacowania stosuje 
się takie same kryteria.

Należy pamiętać, 
że w czasie rozruchów 
rewolucyjnych 26 grud-
nia 1905 r. bojówka PPS 

chcąc zdobyć broń i pieniądze z urzędu leśne-
go, podpaliła stojącą obok Bartka dużą stodo-
łę. Olbrzymi żar i ogień z wypełnionej zbożem 
i sianem stodoły spowodował martwicę pnia 
głównego o szerokości 80 cm, dotkliwie opalił 
i zniszczył wierzchołek drzewa, potężny konar 
wschodni oraz wiele mniejszych gałęzi. Uszko-
dzeniu uległa czwarta część drzewa. Możemy 
sobie tylko wyobrazić, o ile Bartek byłby grub-
szy i zdrowszy, gdyby nie ten pożar.

Uważam, że przy obecnym sposobie sza-
cowania wieku, próby stwierdzenia, który 
z dębów jest faktycznie najstarszy w Polsce 
są wyłącznie subiektywne i zawsze skazane 
na niepowodzenie. Nic nie ujmie majestatowi 
i znaczeniu tych drzew, jeżeli poprzestaniemy 
na stwierdzeniu, że należą do najstarszych dę-
bów w Polsce i mają 700–800 lat. 

Można natomiast, stosując ten sam sposób 
pomiaru, porównywać ich obwód pierśnicowy. 
Najgrubszym dębem w Polsce był dąb Napole-
on, rosnący nad Odrą koło Zielonej Góry. Miał 
on obwód 10,5 m, a jego wiek szacowano na 
około 700 lat. Niestety, późnym wieczorem 
14 listopada 2010 r. wandal podpalił go i nim 
przybyła straż pożarna, dąb spalił się całkowi-
cie. 

Z pewnością pomnikowy dąb Bartek, ro-
snący w Zagnańsku (a nie w Bartkowie!) na 
gruntach nadleśnictwa Zagnańsk, leśnictwa 

Od dzisiaj w naszej gazecie oddajemy 
łamy dla regionalistów – mieszkańców 
naszej gminy, którzy parają się pisaniem 
i publikowaniem tekstów poświęconych 
regionowi świętokrzyskiemu, szczególnie 
ziemi zagnańskiej. Oczekujemy na teksty 
dotyczące historii i tradycji naszej gminy 
i inne materiały badawcze, (nie większe niż 
4 tysiące znaków ze spacjami) uzupełnione 
własną dokumentacją fotograficzną, ewen-
tualnie graficzną.

Gmina Zagnańsk może się poszczycić 
tym, że oprócz twórców wielu dziedzin arty-
stycznych, mieszkają tu także regionaliści, 
ludzie, których pasją życiową jest badanie 
historii naszej gminy. Wiele z tych osób 
może poszczycić się dużym dorobkiem pu-
blicystycznym i książkowym. Wśród z nich 
są m.in.: Maciej Zarębski, Stanisław Janic-
ki, Mieczysław Starz, Lidia Putowska, Zu-
zanna i Norbert Samulakowie, Barbara Ja-
chimczak, Roman Piskulak, Witold Bimer, 
Wiesław Kołodziej, Zdzisława Witecka. 

Regionaliści, których nie wymieniłem, 
a są także w naszej gminie, lub się stąd wy-
wodzą, proszę o ujawnienie się.

Bartków, jest najbardziej znanym drzewem 
w Polsce. Poprzez legendy i fakty historyczne 
dziejące się w jego pobliżu, stał się symbolem 
burzliwych losów narodu polskiego. Mimo 
spotykających go przeciwności losu, nadal 
podziwiamy jego żywotność i siłę przetrwa-
nia. Niestety, nieuchronne starzenie się drzewa 
i próchnienie pnia potęguje wielkie zagrożenie 
dla jego istnienia. Obecnie największym zagro-
żeniem jest utrata statyki i możliwość wywró-
cenia się tego potężnego drzewa. Obawiam się, 
że po upadku na ziemię, drewno w znacznym 
stopniu by się roztrzaskało, a po paru latach 
zamieniło w próchno. Tak się przecież stało 
ze słynnym dębem Jagiełły w Białowieskim 
Parku Narodowym, powalonym przez wichurę 
w 1974 r. Toteż usiłuję przekonać decydentów, 
że zamiast podpór, lepszym rozwiązaniem 
będzie podwieszenie konarów do odpowied-
nio rozpiętych na trzech masztach lin. Wtedy, 
gdyby nawet usechł, podwieszony dalej będzie 
świadczył o swych majestatycznych kształtach 
i przez wiele lat wzbudzał podziw zwiedzają-
cych.

Nasi regionaliści

Ile Bartek ma lat?
Bardzo często słyszę to pytanie i mam z nim wielki kłopot, bo pytający oczekuje krótkiej 

i jednoznacznej odpowiedzi. A to nie takie proste. Toteż chcę podzielić się z Czytelnikami 
uwagami co do wieku Bartka i innych dębów.

Stanisław Janicki

Rys. Marcin Król
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Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci męża
Marii Dąbrowskiej

składają
Przewodniczący  

i Rada Sołectwa Zagnańsk

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci męża
Marii Dąbrowskiej

składają
Wójt Gminy Zagnańsk 

i Przewodniczący Rady Gminy w Zagnańsku

Już 16 lat uczniowie z Zespołu Szkól Leśnych na biegówkach narciarskich

Zawodnicy  Lubrzanki  Kajetanów  zostali  laureatami  
59. Plebiscytu Sportowego Województwa Świętokrzyskiego. 

Drugie miejsce zajął 31-letni Michał Żyła, bramkarz dru-
żyny z Kajetanowa. Jest także wyróżniającym się piłkarzem 
w czwartej lidze. 

Trzecią nagrodę odebrał  30-letni Michał Bracha. Wychowa-
nek klubu z Kajetanowa jest najskuteczniejszym zawodnikiem 
swojego zespołu, a także najlepszym strzelcem rundy jesiennej 
czwartej ligi, w której zdobył 18 bramek.

Laureaci plebiscytu otrzymali z rąk starosty kieleckiego 
Zdzisława Wrzałki i wicestarosty Zenona Janusa pamiątkowe 
dyplomy oraz albumy.           Apis  

Najlepsi z najlepszych 
w powiecie

Zdaniem Grzegorza Hawliczka – anima-
tora narciarstwa biegowego w naszej gminie 
i w Kielcach, sytuacja już na tyle dojrzała, 
że warto realnie pomyśleć o zorganizowaniu 
w naszej gminie trasy biegowej. – Dobrze by-
łoby, gdyby u nas w gminie znalazły się środki 
finansowe, bo możliwości organizacyjne są, 
na zorganizowanie biegu narciarskiego na 
trasie łączącej Zagnańsk z Tumlinem, lub na 
trasach leśnych w okolicach Borowej Góry  
– proponuje Grzegorz Hawliczek. Warto tu 
przypomnieć i to, że Tumlin ma największe 
w naszej gminie tradycje narciarskie i ko-
niecznie trzeba połączyć je z zapałem leśni-
ków i uczniów szkoły leśnej.  

– Staramy się wytworzyć w naszej szkole 
i w Zagnańsku modę na bieganie na nartach. 
Ten sport znacznie wpływa na poprawienie 
zdrowia, a w przypadku leśników wiąże się 
z charakterem pracy w lesie. Wpajał nam tę 
ideę także dyrektor naszej szkoły śp. Tadeusz 
Przygodzki. Chlubnym kontynuatorem tej tra-
dycji i idei był dyrektor Tomasz Świtaj, który 
świecił przykładem dla uczniów, biorąc udział 
w trudnych zawodach – opowiada Grzegorz 
Hawliczek. –  Od lat oczkiem w głowie jest 
także dla pani dyrektor Anny Kowalskiej. 
Start w Biegu Piastów jest ukoronowaniem 

Moda na bieganie
Historia narciarstwa biegowego w Zespole Szkół Leśnych sięga 1995 r. Jego inicja-

torem jest nauczyciel wychowania fizycznego Grzegorz Hawliczek. Najważniejszą im-
prezą sportową, do której przygotowywują się uczniowie jest Bieg Piastów w Jakuszy-
cach. Od tego roku – także Bieg Narciarski Szlakiem Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. 
Marzeniem Grzegorza Hawliczka jest, by podobny bieg zorganizować w Zagnańsku.

wysiłku, jaki wkładany jest podczas trenin-
gów i lekcji wychowania fizycznego – dodaje 
trener drużyny.

Największy sukces w dorocznej impre-
zie – Biegu Piastów – osiągnęło przed laty 
dwóch uczniów, mieszkańców Tumlina. Ar-
kadiusz Słoń w 1999 r. wygrał zawody w ka-
tegorii szkół leśnych z całej Polski. Znamienne 
było to, że swój sukces dedykował swojemu 
tragicznie zmarłemu koledze Arturowi Nawa-
rze, który wygrał te zawody dwa lata wcze-
śniej. – Był to wówczas bardzo piękny, nie 
tylko sportowy, gest i przykład dla uczniów 
naszej szkoły – wspomina Hawliczek

Od lat drużyna narciarska z Technikum 
Leśnego i Nadleśnictwa Zagnańsk, której ko-
mandorem sportowym jest Grzegorz Hawli-
czek należy do wyróżniających się, nie tylko 
podczas zasadniczego Biegu Piastów, ale też 
zawodów wchodzących w jego skład:  Mi-
strzostw Polski Szkół Drzewnych i Leśnych, 
Mistrzostw Polski Leśników, Memoriału im. 
Andrzeja Moskaluka. 

W tej niezwykłej jakuszyckiej imprezie 
narciarskiej bierze co roku udział bez mała 
3 tysiące zawodników z całej Polski, Czech, 
Słowacji, Niemiec, Austrii, USA, Kanady, 
Rosji, Ukrainy, Litwy, Białorusi i wielu in-

nych krajów. Nie brakuje także polonusów 
z całego świata. 

Trasa biegu wiedzie przez malownicze 
tereny Gór Izerskich. Impreza ta, to nie tyl-
ko wspaniałe zawody  sportowe. To przede 
wszystkim zjawisko sportowe, społeczne, 
kulturalne i socjologiczne na skalę nie tylko 
ogólnopolską, ale także międzynarodową. To 
wspaniała manifestacja zainteresowania spor-
tem ludzi w różnym wieku (wśród zawodow-
ców oraz amatorów biegły dzieci, kobiety 
i mężczyźni, ludzie w podeszłym wieku, ale 
nadal młodzi duchem i niezwykle sprawni). 
Ten bieg to jednak także wspaniała zabawa 
i radość z jego ukończenia. 

Aby tak wspaniale reprezentować Za-
gnańsk, zawodnicy, jak i startujący wraz nimi 
przez 5 lat niżej podpisany, musieli być bar-
dzo dobrze przygotowani kondycyjnie. Tre-
nowali oni w okolicy Borowej Góry, Belna, 
Adamowa, Łącznej, a nawet zapuszczali się 
w rejony Suchedniowa i Świniej Góry. Przy 
okazji odkryli wiele wspaniałych leśnych 
miejsc, gdzie można spokojnie i bezpiecz-
nie trenować narciarstwo biegowe, a nawet, 
jak twierdzą, uprawiać turystykę narciarską, 
zarówno na nartach biegowych, jak i ślado-
wych (trochę szersze).  Andrzej Piskulak
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ZAGNAŃSK
Urząd Gminy 41-300-13-22,
 fax 41-300-13-73
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji 41-311-31-77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 41-311-31-35
Gminny Ośrodek Zdrowia 41-300-10-57
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 41-300-14-44
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnansku 41-300-11-59
Bank Spółdzielczy
(obok Urzędu Gminy) 41-300-15-51
Bank Spółdzielczy (filia) 41-300-10-66
Gminna Spółdzielnia „SCh” 41-300-15-21
Gościniec Świętokrzyski 41-300-10-30
Nadleśnictwo Zagnańsk,
ul. Przemysłowa 41-300-10-44 do 46
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP  41-300-11-99,
 41-300-10-98
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Rozalii i św. Marcina 41-311-31-36
Poczta 41-311-31-59
Posterunek Energetyczny 41-300-16-20 do 22
 do godz. 15.00
Posterunek Policji 41-349-36-98, 0502-253-043
Restauracja „Chata” 603-516-396
 665-648-556
Gabinet logopedyczno-terapeutyczny 794-490-010
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa 41-311-33-55
Punkt apteczny 41-312-98-44
Stacja Paliw, ul. Kielecka 5 41-300-13-03
Stacja Paliw, ul. Turystyczna 72A 41-300-11-20
LPG, ul. Kielecka l 41-300-18-04
LPG, ul. Turystyczna 110a 41-311-36-62
Hotel „Pod Jaskółką” - Umer 41-300-30-58
Naprawa sprzętu AGD: 41-300-20-57;
 0606- 619-052
Usługi Pogrzebowe 
Janusz Guzik 41-311-38-15
 0602-257-248
SAMSONÓW
Biblioteka Gminna 41-300-34-12
„Nasza Przychodnia” 41-300-36-97
Agencja Pocztowa Samsonów 41-300-34-01
Punkt apteczny 41-300-34-18
Bank Spółdzielczy 41-300-34-03
Gospodarstwo Agroturystyczne 41-300-31-50
Świetlica OSP 41-300-34-22
Zakład Weterynaryjny 41-300-34-05

SAMSONÓW-PIECHOTNE
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia NMP 41-300-34-57
CHRUSTY
Świetlica OSP 41-311-30-08
WIŚNIÓWKA
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Częstochowskiej 41-301-15-94
TUMLIN - WĘGLE
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Stanisława Biskupa 41-300-34-10
SZKOŁY
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku 41-311-32-75
Zespół Szkoły Podstawowej
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 41-300-34-14
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola
 i Gimnazjum w Samsonowie 41-300-34-07
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kajetanowie 41-301-15-13
Szkoła Podstawowa nr l
w Zagnańsku (Chrusty) 41-311-30-03
Szkoła Podstawowa w Belnie 41-311-31-58
Szkoła Podstawowa w Zachełmiu 41-311-31-50
Szkoła Podstawowa w Szałasie 41-300-26-03
Szkoła Podstawowa w Umrze 41-300-34-31
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