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dokończenie na str. 2

Gminny opłatek w Tumlinie

Spotkanie opłatkowe w Tumlinie: Marszałek województwa Adam Jarubas dziękuje 
za wyróżnienie, przyznane przez Kapitułę, za zasługi dla gminy.

Spotkanie ludzi 
otwartego serca
Gospodarze gminy: wójt Zbigniew 

Zagdański oraz przewodnicząca Rady 
Gminy Justyna Ślewa zaprosili 19 
grudnia br., do szkoły w Tumlinie, 
osoby samotne oraz wszystkich ludzi 
otwartego serca na opłatek wigilijny. 
Wcześniej odbyła się msza św., w ko-
ściele parafialnym p.w. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Tumlinie, ce-
lebrowana przez ks. proboszcza Cze-
sława Biskupa.

Bartkowe Bractwo 
przesyła wszystkim 

mieszkańcom naszej gminy 
najserdeczniejsze życzenia 
noworoczne w 2010 roku.

Trzeba poprawić podręczniki !

Sensacja 
paleontologiczna  

w Zachełmiu

Dr Zbigniew Słonkiewicz i Piotr Szrek przy rekonstrukcji te-
trapoda, który - jako pierwszy z czworonogów - wyszedł na ląd  
w Zachełmiu przed setkami milionów lat temu.

- czyt. na str. 4

- czyt. na str. 3

Wójt gminy Zbigniew Zagdański dekoruje Helenę i Waleria-
na Bracha medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

„Złote Gody” w Zagnańsku

Recepta na największe 
szczęście
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Uczestników gminnego opłatka po-
witała dyrektor Zespołu Szkoły Podsta-
wowej, Przedszkola i Gimnazjum Bar-
bara Domagała, przekazując prowa-
dzenie spotkania gospodarzowi gmi-
ny Zbigniewowi Zagdańskiemu. Wójt 
powitał zgromadzonych, wśród których 
znaleźli sie zacni goście, m.in.: marsza-
łek woj. świętokrzyskiego Adam Jaru-
bas, gospodarze gminy Miedziana Góra: 
wójt Maciej Lubecki i przewodniczący 
Rady Gminy Jan Szustak, ks. proboszcz 
Czesław Biskup, radni obydwu gmin, 
członkowie zespołów ludowych: „Tum-
linianki” i „Jaworzanki” oraz mieszkań-
cy gminy.

Z Zespołem Usług Projektowych „BUD-HOUSE” z Kielc, 21 
września 2009 r., zawarto umowę na wykonanie dokumentacji 
przebudowy drogi gminnej na odcinku: od Ścięgien (skrzyżowa-
nie z drogą wojewódzką nr 750) do przejazdu kolejowego przy 
kościele św. Rozalii i Marcina, gm. Zagnańsk. W grudniu 2009 
roku została złożona koncepcja w celu jej zaopiniowania. 

Biuro projektowe wpasowało nowo projektowaną drogę o sze-
rokości 5 m, chodnik o szerokości 1,5 m oraz rów odwadniający  
w istniejącym pasie drogowym bez konieczności wchodzenia w dział-
ki prywatne. Niestety, minusem tego rozwiązania jest konieczność 
wycięcia wszystkich, istniejących drzew rosnących wzdłuż drogi. 

Z uwagi na to, że drzewa te, niestety, mają już swój wiek i mogą 
stwarzać potencjalne zagrożenia dla uczestników ruchu, zarówno 
pieszego jak i kołowego, Urząd Gminy skłania się do zaakceptowa-
nia przedstawionej koncepcji. Jednakże przed podjęciem decyzji, 
urząd chciałby, w ramach tzw. konsultacji społecznych, zapoznać się  
z opiniami mieszkańców okolicznych wsi. W związku z powyższym, 
zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej opinii (telefonicz-
nie lub listownie), do końca stycznia 2010 roku (osoba kontaktowa 
- Wojciech Ślefarski).

Przebudowa drogi w Ścięgnach

Gminny opłatek w Tumlinie

Spotkanie ludzi otwartego serca
dokończenie ze str. 1

Miłym akcentem uroczystości było 
wręczenie marszałkowi wojewódz-
twa statuetki i dyplomu wyróżnienia 
gminy 2009 przez gospodarzy gmi-
ny Zagnańsk. Jak stwierdził nasz wójt, 
Adam Jarubas zasłużył się szczególnie 
na to wyróżnienie. Ma on wielki wkład  
w przyznaniu gminie środków unijnych, 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, na takie przedsięwzięcia, jak: 
budowa kanalizacji w Chrustach, Gole-
niawach, Kaniowie, Samsonowie - Ko-
mornikach i Tumlinie - Dąbrówce, dróg: 

Z inicjatywy marszałka wyznaczono  
w budżecie województwa środki na re-
alizację programu Małej Odnowy Wsi,  
z którego mogły być realizowane w gmi-
nie: place zabaw dla dzieci, a także moż-
liwy był zakup strojów ludowych dla ze-
społów: „Jaworzanki” i „Tumlinianki”.

Marszałek, wyraźnie wzruszony wy-
różnieniem, podziękował serdecznie za 
ten akt uznania jego pracy na rzecz re-
gionu, w tym także na rzecz gminy Za-
gnańsk. Podkreślił, iż Urząd Marszał-
kowski czyni wszystko, by wykorzystać 
środki unijne, służące rozwojowi całego 
regionu świętokrzyskiego i zachęcił do 
jeszcze bardziej odważnego sięgania po 
te środki.

Po części oficjalnej głos oddano 
uczniom szkoły, którzy przygotowa-
li wzruszające widowisko jasełkowe. 
Piękna sceneria, z szopką betlejemską, 
znakomite przygotowanie muzyczne 
młodych artystów, wspólnie śpiewane 
kolędy, wprowadziły uczestników spo-
tkania w prawdziwie świąteczny nastrój, 
który dominował przez cały, opłatkowy 
wieczór.

Po okolicznościowej modlitwie ks. 
proboszcza Czesława Biskupa przystą-
piono do łamania się opłatkiem i skła-
dania sobie wzajemnych życzeń świą-
tecznych i noworocznych. Potem wszy-
scy zasiedli do wigilijnej kolacji, przy-
gotowanej przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej. Nastąpiła pełna inte-
gracja, wszyscy poczuli się jak w jednej, 
wspólnej rodzinie. Ten wieczór pozosta-
nie uczestnikom opłatkowego spotkania 
na długo w pamięci.

Tekst i fot.: Jerzy Kosowski

Opłatkowe życzenia składa marszałkowi woj. święto-
krzyskiego - Adamowi Jarubasowi wójt naszej gminy - 
Zbigniew Zagdański.

Jaworze - Siodła, Ka-
niów - Borowa Góra i do 
Bartkowego Wzgórza.  
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„Złote Gody” w Zagnańsku

26 par małżeńskich z gminy Zagnańsk 
obchodziło w ub. roku „Złote Gody” – ju-
bileusz przeżycia ze sobą 50 lat na wspól-
nym kobiercu. Te pary, to symbol miło-
ści, zgodności i odpowiedzialności za 
losy rodziny. W uznaniu zasług na tej ni-
wie, władze gminy zwróciły się do Pre-
zydenta RP o odznaczenie tych mał-
żeństw medalami „Za długoletnie poży-
cie małżeńskie”. Otrzymały je: Danu-
ta i Marian Adamiec z Belna, Alfreda 
i Jan Borowiec z Kajetanowa, Joanna 
i Kazimierz Bracha z Chrustów, He-
lena i Walerian Bracha z Kajetano-
wa, Leokadia i Stanisław Bromblik  
z Chrustów, Władysława i Władysław 
Domagała z Szałasu, Rozalia i Ma-
rian Dulęba z Belna, Leokadia i Stani-
sław Foks z Belna, Maria i Leon Gądek  
z Samsonowa – Ciągłe, Janina i Zyg-
munt Jędryka z Chrustów, Genowefa  
i Edward Jończyk z Zagnańska, Wła-
dysława i Jan Koprowscy z Kajetano-
wa, Leokadia i Marian Korus z Leko-
mina, Julianna i Adam Kruk z Zacheł-
mia, Leokadia i Edward Kułak z Grusz-
ki, Zofia i Józef Lasota z Samsonowa 
– Rurarni, Zofia i Tadeusz Mączka  
z Zagnańska, Maria i Stanisław Michta  
z Chrustów, Marianna i Tadeusz Moć-
ko z Kajetanowa, Stefania i Stanisław 
Pisarek z Lekomina, Janina i Stanisław 
Salwa z Borowej Góry, Henryka i Ste-
fan Salwa z Bartkowa, Wiesława i Jan 
Stefańscy z Tumlina – Węgli, Aleksan-
dra i Stanisław Sumara z Tumlina – 
Osowy, Irena i Czesław Wawrzeńczyk 

Recepta na największe  
szczęście

50 lat na wspólnej drodze życia, pół wieku na dobre i złe, szmat czasu, pod-
czas którego tworzyli nowe życie, nowe rodziny, nową rzeczywistość.

z Osiedla Kaniów oraz Henryka i Wła-
dysław Żołądek z Zagnańska.

Jubilatów podjęli, 16 grudnia br.,  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  
w Zagnańsku: wójt Zbigniew Zagdański, 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Ja-
nina Janik oraz - w imieniu posła na Sejm 
RP Henryka Milcarza – dyrektor Karol 
Jacewicz z „Wodociągów Kieleckich”. 
Wcześniej, w miejscowym kościele para-
fialnym, odbyła się msza święta w intencji 
„złotych” Jubilatów, celebrowana przez 
ks. proboszcza Ryszarda Niemca, który 
uczestniczył także w uroczystości w UG.

Sędziwych Jubilatów powitał gospo-
darz gminy, przekazując im serdeczne 
gratulacje oraz gorące życzenia z okazji 
tak zacnego Jubileuszu. Dyrektor Karol 
Jacewicz odczytał list gratulacyjny, skie-
rowany przez posła RP do każdej, wy-
różnionej pary. W liście czytamy m.in.: 
„Trwałość Waszego małżeństwa powin-
na być wzorem dla wszystkich tych, któ-
rzy chcą sobie ślubować, winna być przy-
kładem dla młodych ludzi, jak odpowie-
dzialnie podejmować w swoim życiu waż-
ne decyzje i pozostać im wiernym. Odna-
leźliście receptę na największe szczęście, 
jakim jest wspólne wędrowanie po dro-
dze życia”.

Wójt gminy udekorował następnie 
„złote” pary medalem „Za długoletnie po-
życie małżeńskie”. Wyróżnieni otrzyma-
li także dyplomy gratulacyjne od gminy, 
piękne kwiaty i ciepłe pledy w prezencie. 
Zbigniew Zagdański wzniósł także szam-
pański toast za zdrowie i pomyślność Ju-

bilatów. Następnie, przy słodyczach i na-
pojach, wspominano dawne, dobre czasy.

Gazecie zwierzyli się Helena i Wale-
rian Bracha z Kajetanowa: znali się, prak-
tycznie, od dziecka, albowiem chodzili 
do tej samej Szkoły Podstawowej w Wi-
śniówce. Sympatyzowali już od 15 roku 
życia, spotykając się przy różnych oka-
zjach. Decyzję o ślubie podjęli w 1959 r.- 
w sierpniu stanęli przed ołtarzem kościoła 
parafialnego p.w. św. Rozalii i św. Marci-
na w Zagnańsku. Zamieszkali w tzw. blo-
kach na Wiśniówce – mieszkanie otrzy-
mali z Kopalni Kwarcytu, w której p. Wa-
lerian pracował jajko operator koparki  
a p. Helena jako pracownik biurowy. Tu-
taj dorobili się emerytur, po przepracowa-
niu 40 (mąż) i 30 lat (żona). Tutaj przy-
szły na świat Ich dzieci: dwie córki, które 
zdobyły wykształcenie, założyły rodziny 
i mieszkają dziś w Kielcach. Ich rodzi-
ny, złożone z dwóch wnuczek i jednego 
wnuczka, to pociecha dziadków, którzy 
spędzają z nimi każdą, wolną chwilę. 

Pani Helena ceni sobie u męża takie 
cechy, jak: energię osobistą, uczynność, 
troskę o rodzinę. -Jest może za nerwowy, 
ale toleruję to, bo jestem osobą wyjątko-
wo spokojną – zwierza się p. Helena.

- Jest miłą, rozsądną, bardzo dobrą 
matką i babcią – rewanżuje się p. Wale-
rian. Podziwiam jej spokój i umiarkowa-
nie, w korcu maku ją chyba znalazłem.

Wszystkim „złotym” Jubilatom ży-
czymy dobrego zdrowia i długich lat ży-
cia, w poczuciu dobrze spełnionego obo-
wiązku rodzinnego.      Jerzy Kosowski

Serdeczne podziękowania Pani 
Doktor Elżbiecie Beskiej - Mróz 

za fachową i troskliwą opiekę 
medyczną nad świętej pamięci 

Bronisławą Stefańską 
składa rodzina.

Podziękowanie
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Autorami tego odkrycia są geolodzy 
z Kielc – absolwenci Technikum Geolo-
gicznego, a następnie geologii i biologii 
na Uniwersytecie Warszawskim: Grze-
gorz Niedźwiedzki oraz Piotr Szrek. 
To oni, penetrując region świętokrzy-
ski, trafili do nieczynnego kamienio-
łomu w Zachełmiu, gdzie natrafili na 
te ślady. Skały w wyrobisku pochodzą  
z okresu dewońskiego (395 mln lat temu),  
o którym wiedziano, że gady jeszcze nie 
chodziły i nie mogły opuścić wody, by 
wyjść na brzeg. – Pomyślałem, że słoń-
ce mi dogrzało – zwierzał się Grzegorz 
Niedźwiedzki. Wróciłem do domu i za-
pomniałem o sprawie.

Dwa lata później w te same rejony 
zapędził się dr Zbigniew Złonkiewicz  
z kieleckiego Oddziału Polskiego In-
stytutu Geologicznego i trafił na te śla-
dy. Także on nie mógł uwierzyć w to, że  
w środowisku dewońskim mogły się 
znaleźć kręgowce, które chodziły po 
ziemi. Wykonał zdjęcia śladów wysłał 
do Grzegorza Pieńkowskiego, znawcy 
tropów dinozaurów w regionie święto-
krzyskim. Także i ten znakomity geolog 
nie mógł uwierzyć w nową teorię...

W 2007 r. Grzegorz Niedźwiedz-
ki brał udział w konferencji naukowej  
w Uppsali, na terenie Szwecji. Tam też 
dowiedział się, że pierwsze kręgowce 
(tetrapody) żyły wcześniej niż głoszą 
oficjalne źródła, ale nie ma na to dowo-
dów. Wtedy przypomniał sobie o śla-
dach w kamieniołomie w Zachełmiu. 
Wrócił tutaj, udokumentował znalezi-
sko a materiały wysłał do Per Ahlber-
ga, szwedzkiego naukowca zajmującego 
się tą dziedziną. Jakież było jego zdzi-
wienie, kiedy otrzymał bardzo szybką 
odpowiedź z Uppsali: - Znaleźliście to, 
na co czekaliśmy 30 lat ! – pisał Per Ahl-
berg. Teraz sprawy potoczyły się bardzo 
szybko: szwedzki naukowiec przyjechał 
do Zachełmia, na własne oczy zobaczył 
sensacyjne znalezisko i potwierdził fakt, 
który zrewolucjonizował dotychcza-
sową teorię na ten temat. Kontynuacją 
badań zajęli się Niedźwiedzki i Szrek, 
efektem tych dociekań był artykuł w 
prestiżowym piśmie naukowym „Natu-
re”. To zapoczątkowało prawdziwą re-
wolucję w wiedzy o ewolucji. Te zmiany 
trzeba będzie wprowadzić do podręczni-
ków szkolnych i akademickich.

Ślady kręgowców z kamieniołomu są 
bardzo wyraźne i zostały dobrze udoku-

mentowane: wykonano od-
lewy, a najcenniejsze oka-
zy tropów z Zachełmia ulo-
kowano w Muzeum Pań-
stwowego Instytutu Geo-
logicznego w Warszawie. 
Znany naukowiec paleon-
tolog - Katarzyna Narkie-
wicz udowodniła ich wiek. 
- Nie ulega wątpliwości, że 
gatunek żyjący w Zacheł-
miu, to zwierzęta sprzed 
395 milionów lat. Dotych-
czas uważano jednak, że 
czworonogi wyszły na ląd 
18 milionów lat później.

Sensacja z Zachełmia 
wywołała olbrzymie poru-
szenie nie tylko w świecie 
naukowców. Szeroko do-
niosły o niej media, m.in. 
zdjęcia z kamieniołomu 
w gminie Zagnańsk oraz z 
konferencji prasowej w In-
stytucie Geologii w War-
szawie pokazano w głów-
nym wydaniu „Wiadomo-

nu zainteresowany jest także marszałek 
województwa Adam Jarubas.

Znaleziskiem żywo zainteresowane 
są także władze gminy Zagnańsk: opra-
cowany zostanie program udostępnie-
nia znaleziska w Zachełmiu turystom. 
Wójt zwraca się do mieszkańców gminy 
z prośbą o wnioski, sugestie, propozycje 
dot. wykorzystania śladów w Zachełmiu 
dla promocji gminy. Można je nadsyłać 
pod adresem UG – do końca lutego br.

Trzeba poprawić podręczniki !

Sensacja paleontologiczna  
w Zachełmiu

Ślady pozostawione 395 milionów lat temu przez kręgowce, występujące  
w środkowym dewonie, na terenie kamieniołomu w Zachełmiu, wstrząsnęły 
paleontologami i geologami na całym świecie. Podważyły one bowiem teorię 
naukową, że w tym okresie stwory żyły tylko w wodzie. Znalezisko w Zacheł-
miu jest poszukiwanym przez paleontologów dowodem, że gady te wyszły na 
ląd grubo wcześniej – około 18 milionów lat.

ści” TVP oraz w „Faktach” TVN. Na-
zajutrz odbyła się konferencja prasowa, 
z udziałem Piotra Szreka i Zbigniewa 
Złonkiewicza, w Oddziale PIG w Kiel-
cach. Uczestniczyli w niej wójt naszej 
gminy Zbigniew Zagdański oraz niżej 
podpisany. Pokazano nam rekonstrukcje 
gada, który wyszedł na ląd w Zachełmiu 
oraz ślad jego łapy, na specjalnym od-
lewie. – To jest granat rzucony w teorię 
wyjścia płazów na ląd – mówił na kon-
ferencji Piotr Szrek. Niektórzy porów-
nują to odkrycie ze zdobyciem Księżyca 
przez Neila Armstronga.

Co z tego będzie miała gmina ?
Na pewno wspaniałą promocję,  

bo o Zachełmiu mówi się dziś w całym 
świecie naukowym geologów. Jak za-
pewnił dyrektor oddziału kieleckiego 
PIG Jan Prażak, rozpoczęto starania  
o przekształcenie kamieniołomu w re-
zerwat geologiczny, który byłby częścią 
kieleckiego Geoparku. Instytut ma środ-
ki na udostępnienie i opracowanie ścież-
ki dydaktycznej. 

– Włączymy Zachełmie do powsta-
jącego szlaku archeologicznego – za-
pewnia dyrektor Departamentu Promo-
cji, Kultury i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego Jacek Kowalczyk. Wyko-
rzystaniem rezerwatu w promocji regio-

Grzegorz Niedźwiedzki i Piotr Szrek przy znalezisku  
w kamieniołomie, w Zachełmiu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Zagnańsku prowadzi rekrutację do projek-
tów:

 „Zagnańskie warsztaty – radosna je-
sień „

W projekcie będą realizowane warsztaty: 
rękodzieła artystycznego, kulinarny, aktywi-
zacji społeczności lokalnej 

Do udziału w projekcie zapraszamy oso-
by nieaktywne zawodowo, tj. bezrobotne, 
emerytów, rencistów, rodziców samotnie wy-
chowujących dzieci zamieszkałe na terenie 
Gminy Zagnańsk.

„Pomoc w aktywności zawodowej 
i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym w gminie 
Zagnańsk – 2010 r.”

Do udziału w projekcie zapraszamy oso-
by bezrobotne zamieszkałe na terenie gminy 
Zagnańsk. 

 Zapisy na warsztaty przyjmujemy co-
dziennie od poniedziałku do piątku w godz. 
7 00 – 1500 od 11 stycznia do 2 lutego 2010 
roku w Biurze Naboru i Obsługi Uczestników, 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8 a, tel. (041) 
31-13-135. 

Liczba miejsc jest ograniczona – decy-
duje kolejność zgłoszeń.

Komunikaty GOPS
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w Kaniowie (chodzi o przesunięcie termi-
nu tego przedsięwzięcia).

Wójt wyjaśnił też zamieszanie przy 
wypłacaniu zasiłków rodzinnych (o pro-
blemie pisało „Echo Dnia”). Powodem 
zakłóceń był okresowy brak środków  
z budżetu państwa na ten cel.

Gospodarz gminy złożył następnie 
informację w sprawie żądań z tytułu od-
szkodowań wskutek obniżenia wartości 
nieruchomości oraz ustalenia opłat pla-
nistycznych w wyniku wzrostu wartości 
nieruchomości przekształconych w planie 
zagospodarowania przestrzennego. Rzecz 
dotyczyła wniosków z lat ubiegłych, al-
bowiem w 2009 r. żaden wniosek z tego 
tytułu nie wpłynął do Urzędu Gminy.

Zmiany w budżecie gminy na rok 
2009, to kolejna uchwała podjęta przez 
radnych. Zmiany podyktowane są - jak 
poinformował skarbnik Robert Szech-
nicki - wpływami z tytułu opłat za czynsz 
z wynajmu lokali gminnych, zwiększenia 
subwencji ogólnej, dopłaty do przedszko-
la w Tumlinie, wniesionej przez gm. Mie-
dziana Góra. Jest to także efekt przenie-
sienia wydatków na modernizację dróg 
w Szałasie, Piechotnych i Tumlinie Wę-
gle na rok 2010. Po tych m.in. zmianach, 
zapis w uchwale „budżetowej” z 2009 
r. otrzymał brzmienie: „Deficyt budżetu 
gminy w wysokości 3.328.393 zł zosta-
nie pokryty przychodami pochodzącymi 
z: pożyczek w kwocie 500.000 zł, nadwyż-
ki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie 
1.156.293 zł, wolnych środków, wynikają-
cych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych, w kwocie 1.672.100 zł”.

Radni, w związku z zaleceniami Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej, uchylili 
kilka uchwał podjętych na poprzednich 
sesjach RG, dokonali zmiany w uchwa-
le w sprawie określenia stawek podatku 
od środków transportowych (szczegóły 
w tabelach dostępnych w UG), zatwier-
dzili Plan Odnowy Miejscowości Umer 
na lata 2009 - 2015, wprowadzili zmiany 
do Planu Odnowy Miejscowości Sam-
sonów, wyrazili zgodę na przystąpienie 
gminy do projektu inwestycyjnego pn. 
„e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu In-
formacji Przestrzennej Woj. Świętokrzy-
skiego” i zabezpieczenia wkładu własne-
go, podjęli uchwałę sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla pow. kieleckiego 
w formie wykonania projektu przebudo-
wy drogi powiatowej przez wieś Tumlin 
– Węgle, od skrzyżowania do cmentarza.

Podczas sesji wysłuchano mieszkań-
ców gminy, którzy podnieśli problemy 
nurtujące poszczególne sołectwa (szcze-
góły w protokóle w sesji).

Na zakończenie obrad, przewodniczą-
ca Rady Gminy Justyna Ślewa oraz wójt 
przekazali radnym i sołtysom, a za ich 
pośrednictwem wszystkim, mieszkańcom 
gminy - najlepsze życzenia noworoczne. 

(Kos.)

Na wstępie podziękował wójtowi oraz 
radzie za współpracę przy moderniza-
cji odcinka drogi powiatowej: Zagnańsk 
– Kielce, w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dzię-
ki temu współdziałaniu, udało się prze-
forsować tę inwestycję, mimo iż była ona 
na tzw. liście rezerwowej. Starosta, odpo-
wiadając m.in. na niektóre pytania rad-
nych, obiecał, że dołoży wszelkich starań, 
by w roku 2010 kontynuować przebudo-
wę tej drogi w kierunku Kielc. Starosta li-
czy na dalszą współpracę z naszą gminą 
w tym zakresie.

Kolejna, wspólna inwestycja powia-
tu i gminy, to przebudowa skrzyżowa-
nia dróg w Tumlinie, w pobliżu kościo-
ła parafialnego. Jak wiadomo, o realizację 
tego zadania, bardzo istotnego dla bezpie-
czeństwa ruchu drogowego w tym rejo-
nie, zabiegają radni z Tumlina już od lat. 
– Mamy projekt modernizacji skrzyżowa-
nia, porozumienia z właścicielami pose-
sji, zarezerwowane są pieniądze na ten cel 
w projekcie budżetu gminy na rok 2010 - 
mówił radny Piotr Piwowarczyk. Część 
kosztów pokryje gmina Miedziana Góra, 
teraz wszystko zależy od starostwa.

Zenon Janus poinformował o swoim 
spotkaniu z gospodarzami obydwu gmin. 
Podjęto wtedy decyzję o przebudowie 
skrzyżowania w Tumlinie.

- Rozpoczynamy od wykupu grun-
tu - mówił starosta. - Jestem przekonany,  
że w połowie 2010 roku wejdziemy na 
plac budowy, że jeszcze w tej kadencji 
przetniemy wstęgę na zmodernizowanym 
skrzyżowaniu.

W dyskusji podniesiono także problem 
odśnieżania dróg powiatowych: są uwagi 
do utrzymywania tych traktów przez dro-
gowców. Starosta prosił o cierpliwość, 
bo odśnieżenie 1200 kilometrów dróg od 
razu jest niemożliwe, potrzebny jest na to 
czas. Zwrócił się jednocześnie z apelem 
do właścicieli posesji przy drogach po-
wiatowych, na których ciąży obowiązek 
odśnieżania chodników, o wykonywanie 
tego obowiązku. Z praktyki wiadomo, że 
dbałość o porządek przed własnymi pose-
sjami nie jest cnotą wielu z nich.

Wójt gminy Zbigniew Zagdański 
podkreślił bardzo dobrą współpracę ze 
starostwem. Jej efektem jest przebudo-
wa odcinka drogi powiatowej w kierunku 
Kielc, modernizacja dróg: w Belnie, Sza-
łasie, Kołomań - Długojów, ul. Młynar-
skiej, chodnika w Dąbrówce. Inne sołec-
twa także zabiegają o inwestycje drogowe 

na swoim terenie. Starosta dał dowody, że 
jest zdeterminowany naszymi potrzeba-
mi w tym zakresie, w roku 2010 planu-
je się m.in. modernizację drogi w Grusz-
ce. Wójt podziękował staroście za dotych-
czasową współpracę i złożył życzenia no-
woroczne jemu i pracownikom starostwa.

Zenon Janus podziękował za dobre 
słowa i złożył z kolei serdeczne życze-
nia noworoczne: radnym, sołtysom, pra-

Z sesji Rady Gminy

Ostatnie decyzje w starym roku
Wizyta starosty powiatu

Po raz pierwszy, w tej kadencji, na posiedzenie Rady Gminy – 29 grud-
nia ub. roku – przybył starosta powiatu kieleckiego Zenon Janus. Gospodarz 
powiatu przyjechał na zaproszenie władz gminy, by porozmawiać publicznie  
o wzajemnej współpracy i zamierzeniach powiatu w nowym roku.

cownikom UG i wszystkim mieszkańcom 
gminy Zagnańsk.

Wójt złożył informację ze swoich 
prac między sesjami Rady Gminy: w koń-
cu listopada spotkałał się z mieszkańcami 
Tumlina na zebraniu wiejskim: mówio-
no m.in. o inwestycjach w tym sołectwie, 
mieszkańcy uważają, że ich zakres jest 
zbyt mały w stosunku do potrzeb. Wójt 
wyjaśnił, jakie są aktualne możliwości fi-
nansowe gminy i nie zgodził się z teorią, 
że w innych sołectwach robi się więcej.  
O zakresie inwestycji decyduje zresztą 
Rada Gminy.

Gospodarz gminy poinformował także 
o szkoleniu organizowanym przez LGD 
„Dorzecze Bobrzy”: w ramach współpra-
cy z tą organizacją przewiduje się skorzy-
stanie ze środków unijnych na moderni-
zację boisk w Tumlinie i Zagnańsku oraz 
na budowę parkingu w centrum Samso-
nowa. Ta ostatnia inwestycja była przed-
miotem rozmowy wójta na spotkaniu  
z przedstawicielem Zarządu Woj. Świę-
tokrzyskiego Markiem Gosem w Suche-
dniowie. Poruszono tam także sprawę bu-
dowy dalszej części kanalizacji w gminie 
oraz sceny - estrady przy zbiorniku w Ka-
niowie.

Wójt podpisał aneks do preumowy 
na dofinansowanie, ze środków unijnych, 
modernizacji ul. Dębowej, przy zbiorniku 

Na sesji Rady Gminy przemawia staro-
sta kielecki Zenon Janus.
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Azbest staje się niebezpieczny, gdy 
przedostanie się do powietrza w posta-
ci bardzo małych włókien, których nie 
można zobaczyć gołym okiem. Wdy-
chanie włókien azbestowych może do-
prowadzić do jednej z następujących 
chorób: pylicy azbestowej, czyli two-
rzenia się blizn na tkance płucnej, raka 
płuc, mesotheliomy, inaczej międzybło-
niaka, czyli rodzaju raka opłucnej (wor-
ków z gładkiej, nawilżonej, podwójnej 
błony, w których mieszczą się płuca) 
lub otrzewnej (gładkiej, podwójnej bło-
ny wyścielającej ściany jamy brzusz-
nej).

Na podstawie rozporządzenia mi-
nistra gospodarki, pracy i polityki spo-
łecznej z 9 października 2002 r. (Dz. U. 
nr 175, poz. 1439) w sprawie sposobu 
przedkładania wojewodzie informacji  
o rodzaju, ilości i miejscach występo-
wania substancji stwarzających szcze-
gólne zagrożenie dla środowiska, wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta jest zo-
bowiązany do przedkładania wojewo-
dzie informacji o rodzaju, ilości i miej-
scach występowania substancji stwa-
rzających szczególne zagrożenie dla 
środowiska (azbest, PCB) do 31 marca 
za poprzedni rok kalendarzowy.

Według rozporządzenia ministra go-
spodarki, pracy i polityki społecznej  
z 23 października 2003 r. w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystywa-
nia i przemieszczania azbestu oraz wy-

korzystywania i oczyszczania instala-
cji lub urządzeń, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest (Dz. U. nr 192, 
poz. 1876), właściciel, zarządca lub 
użytkownik miejsc, w których był lub 
jest wykorzystywany azbest lub wyro-
by zawierające azbest, powinien doko-
nywać inwentaryzacji zastosowanych 
wyrobów zwierających azbest. Wyni-
ki inwentaryzacji, właściciel, zarządca 
lub użytkownik składa w formie pisem-
nej wojewodzie na załącznikach nr 2  
i 3 do rozporządzenia. Natomiast osoby 
fizyczne, nie będące przedsiębiorcami, 
przedkładają informacje odpowiednio 
wójtowi, burmistrzowi lub prezydento-
wi miasta. Informacje te podlegają co-
rocznej aktualizacji w terminie do 31 
stycznia każdego roku. Zgodnie z ww. 
rozporządzeniem, dopuszczone jest 
wykorzystywanie azbestu lub wyrobów 
zawierających azbest w użytkowanych 
instalacjach lub urządzeniach nie dłużej 
niż do 31 grudnia 2032 r. 

W ramach realizacji zadań dotyczą-
cych usuwania azbestu, gminy podjęły 
działania na rzecz inwentaryzacji wyro-
bów zawierających azbest. Wyniki zo-
stały przekazane wojewodzie, w opar-
ciu o które wojewoda sporządził zbior-
czy rejestr dotyczący ilości wyrobów 
zawierających azbest m.in. na terenie 
powiatu kieleckiego. Na terenie na-
szej gminy zinwentaryzowano 281.740  
m. kw. wyrobów zawierających azbest.

Jak nas poinformowała Sylwia 
Rzędowska z Referatu Budownictwa  
i Ochrony Środowiska UG, w ub. roku 
firma „Eurogaz”, ze Zgórska w gm. Sit-
kówka Nowiny, zdemontowała ponad 
4300 m. kw. pokryć dachowych (eter-
nit) zawierających azbest, odtranspor-
towała je oraz unieszkodliwiła na skła-
dowisku. Ponadto usunęła (do utyliza-
cji) ponad 8.528 m. kw. eternitu zale-
gającego na posesjach. Akcja ta pochło-
nęła blisko 43 tys. zł, z czego 19 tys. zł 
przekazał Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
17 tys. zł – fundusz powiatowy oraz 6,9 
tys. zł – fundusz gminny ochrony śro-
dowiska.

W roku bieżącym akcja usuwania 
wyrobów, zawierających azbest, w na-
szej gminie, będzie kontynuowana. Na 
jej realizację przeznaczy się środki po-
dobne do ubiegłorocznych. 

Wnioski o dofinansowanie usuwa-
nia i unieszkodliwiania odpadów za-
wierających azbest, dostępne są na stro-
nie internetowej (Biuletyn Informacji 
Publicznej: www.zagnańsk.biuletyn.
pl w zakładce: „plany, programy, stra-
tegie”) oraz w siedzibie UG, w punkcie 
obsługi interesanta. 

Termin składania wniosków o do-
finansowanie: dla demontażu pokryć 
dachowych upływa 30 marca br., dla 
odebrania odpadów zalegających po-
sesje – 21 października br. (Kos.)

Azbest niebezpieczny dla zdrowia

Są jeszcze wolne miejsca w przedszkolach gminnych

Gmina pozbywa się trucizny !
Azbest należy do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, dlatego powinien podlegać sukce-

sywnej eliminacji. Najczęściej azbest miał zastosowanie przy produkcji: wyrobów ochronnych (koce gaśnicze, szczeliwa 
plecione, tektury uszczelkowe), płytek podłogowych PCW, materiałów i wykładzin ciernych, płyt azbestowo-cemento-
wych falistych oraz płyt azbestowo-cementowych „karo” stosowanych jako pokrycia dachowe, płyt płaskich wykorzy-
stywanych jako elewacje oraz w mniejszym stopniu rur służących do wykonywania instalacji wodociągowych i kanali-
zacyjnych.

Wójt gminy Zagnańsk uprzejmie 
informuje, że w siedzibie tutejszego 
Urzędu Gminy – (tablica ogłoszeń) 
został wywieszony wykaz informu-
jący o przeznaczeniu do oddania  
w użytkowanie wieczyste, w drodze 
bezprzetargowej, nieruchomości za-
budowanej: - oznaczonej nr 1233/11, 
1233/12 o łącznej powierzchni 476 
m2 stanowiącej własność gminy Za-
gnańsk – położonej w miejscowości 
Samsonów.

***
Do styczniowego wydania gaze-

ty załączona jest wkładka zawiera-
jąca ogłoszenie o przetargu ustnym, 
nieograniczonym, na sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanej położonej 
w Zagnańsku przy ul. Kieleckiej.

Jak z tego wynika, wszystkie placówki 
dysponują jeszcze 17 wolnymi miejscami 
dla najmłodszych. Przedszkola oferują do-
bre warunki dzieciom, które mogą codzien-
nie (poniedziałek – piątek) korzystać z 5-go-
dzinnej  opieki pod okiem fachowego per-
sonelu. Jest to opieka bezpłatna, albowiem 
taką decyzję podjęła Rada Gminy w uchwale 
z 29 października ub. roku (wejdzie w życie 
14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Woj. Świętokrzyskiego). Za pozostałe 
godziny (przedszkola czynne są przez 9 go-
dzin w ciągu dnia), rodzice ponoszą opłatę  
w wysokości 61 zł/m-c. Jest to ekwiwalent 

za tzw. wsad do kotła, albowiem dzieci mogą 
korzystać z przedszkolnego wyżywienia.

Mimo wolnych miejsc w naszych pla-
cówkach, sześcioro dzieci korzysta z opie-
ki przedszkolnej w Kielcach i Wiśniówce, za 
co płaci nasza gmina. W marcu br. rodzice 
będą ponownie wypełniać wnioski o przy-
jecie  dzieci do przedszkoli. Jest sugestia, 
by wszystkie maluchy (w wieku 3 - 5 lat), 
mieszkające na terenie gminy Zagnańsk, ko-
rzystały z opieki naszych placówek. Dzięki 
temu gmina uniknie dodatkowych opłat a za-
oszczędzone środki może wykorzystać, np. 
na doposażenie własnych przeszkoli. (J.)

Ogłoszenia Zadbajmy o własne placówki !
Na terenie naszej gminy funkcjonują trzy przedszkola: przy Zespole Szkoły 

Podstawowej nr 2, Gimnazjum i Przedszkolu w Zagnańsku – 50 miejsc (2 wolne), 
W Zespole Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i  Przedszkolu w Samsonowie –  50 
miejsc (13 wolnych) oraz przy szkole w Tumlinie – 50 miejsc (2 wolne).
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Z inicjatywy OSP w Samsonowie

Droga krajowa S - 7
Telefon dyżurnego w Kielcach: 

/41/366-39-36 - całodobowo oraz serwis 
informacyjny w Kielcach pod nr /41/ 368-
42-93 i /41/ 368-41-15, w godz.: od 7.00-
15.00.

Droga wojewódzka nr 750
Droga nr 750, na odcinku od drogi 

ekspresowej E-7 w kierunku miejscowo-
ści: Ćmińsk (Lekomin, Ścięgna, Chru-
sty - po trasie, ul. Turystyczna, Janaszów, 
Samsonów, Tumlin Osowa - ul. Sosnowa, 
Umer - po trasie).

Za stan w/w drogi odpowiada Świę-
tokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, tel.: 
/41/ 347-04-92 – całodobowo. 

Obwód Drogowy w Zgórsku - dy-
żur całodobowy, tel.: /41/ 346-58-40, 
/41/ 346-58-50, kierownik obwodu - Le-
sław Dziewięcki, komórka: 604-177-180, 
osoby do kontaktu: Stanisław Krześniak 
- kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich 
w Zgórsku: tel.: /41/ 46-53-03 w godz. 

Zimowe utrzymanie dróg
Podajemy odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie naszej 

gminy oraz telefony interwencyjne (pogotowie zimowe).
7:00-15:00, komórka: 604-536- 233, Da-
nuta Mochocka - kierownik Sekcji Tech-
nicznej Rejonu Dróg Wojewódzkich  
w Zgórsku, tel.: /41/ 346 - 53 – 03 w godz. 
7:00- 15:00 , komórka - 600 225 407, 

Drogi powiatowe:
Zagnańsk – Kielce, Jaworze, Grusz-

ka, Kajetanów, Zachełmie, ul. Wrzoso-
wa – Belno, Kaniów, Jasiów, Samsonów 
– Piechotne, Samsonów - Ciągłe, Sza-
łas (Szałas I ,Szałas - Komorniki wraz  
z łącznikiem do Szałasu I, Szałas Za-
upust), Chrusty, ul. Przemysłowa, Bart-
ków, Goleniawy, Samsonów - Komorni-
ki, Tumlin - Osowa, Tumlin - Dąbrówka, 
Tumlin - Węgle, Tumlin - Zacisze, Koło-
mań, Umer, Długojów - za stan w/w dróg 
odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg 
w Kielcach, ul. Miła 73, tel.: w godz.: 
7.00-15.00, /41/ 345 - 64 – 12; /41/ 345 - 
63 - 98; /41/ 345 - 63 - 99. 

Obwód Drogowy w Strawczynku - 
dyżur całodobowy, tel.: /41/ 30-38-777. 
Osoby do kontaktu: Bogusław Spaczyń-

ski - kierownik Obwodu 
Drogowego w Strawczyn-
ku, komórka: 600 - 059 – 
814, Andrzej Snoch - in-
spektor Obwodu Drogo-
wego w Strawczynku, ko-
mórka: 606 - 123 - 951

 Drogi gminne, go-
spodarcze, wygony 

Za stan wszystkich 
w/w dróg, parkingów, 
zatok autobusowych od-
powiada Zakład Usług 
Komunalnych w Za-
gnańsku.

W sezonie zimowym 
2009/2010 drogi gmin-
ne, parkingi, zatoki au-

tobusowe będą utrzymywane przez: Za-
kład Usług Komunalnych, ul. Spacero-
wa 8, w terminie od 1 stycznia 2010 roku 
do końca sezonu zimowego 2009/2010, 
tel.:/41/300-13-22 w. 15 - w godz.: 7.00 
-15.00.

Parkingi, zatoki autobusowe, drogi 
(Kajetanów Dolny, ul. Rurarnia, ul. Za-
cisze, ul. Rzemieślnicza, od ulicy Tury-
stycznej przy posesji nr 8 do cmentarza, 
ul. Przemysłowa II i ulica ul. Przemy-
słowa 5, łącznik Samsonów-Piechotne 
do Samsonów-Ciągłe, Samsonów-Cią-
głe (przy posesji nr 61, Samsonów-Po-
dlesie, Chrusty-Jaworze), które nie jest  
w stanie odśnieżyć Zakład Usług Komu-
nalnych, będzie utrzymywał wykonawca 
wyłoniony w przetargu nieograniczonym: 
F.U.H. „SPAPEX” - Stokowski Piotr, 
Domaszowice 174 C tel.: 601-545-839, 
osoby do kontaktu: kierownik Zakładu 
Usług Komunalnych - Tomasz Świtaj, 
kom.: 796-391-080 – całodobowo oraz 
Jerzy Szlufik , tel.: /41/ 312-98-41, kom.: 
600 -031 -158 - całodobowo, Mirosław 
Garecki - zastępca wójta gminy, kom. - 
660-548-203 - całodobowo.

W sprawie nieprawidłowości w za-
kresie utrzymania dróg, ciągów pieszych, 
parkingów, zatok autobusowych itp. bę-
dzie w godzinach pracy Urzędu Gminy 
przyjmował zgłoszenia (interwencje) od 
mieszkańców pracownik Zakładu Usług 
Komunalnych Renata Knez, pod nume-
rami telefonów: /041/ 300 -13 -22 w 15  
- w godz. 7.00 – 15.00 ; /041/ 300 -14 -54 
- w godz. 7.00 – 15.00.

Wszystkie zgłoszenia będą odnoto-
wywane w rejestrze zgłoszeń i na bieżąco 
przekazywane do poszczególnych zarząd-
ców dróg celem wyeliminowania niepra-
widłowości. Gmina monitoruje stan dróg 
gminnych i - w zależności od warunków 
atmosferycznych - decyduje o ich utrzy-
maniu. Realizuje je w takim czasie, aby 
świadczona usługa była wykonana staran-
nie i na godzinę 6.00 rano.

Niebezpieczne skrzyżowanie dróg z Tumlina Osowej do 
Samsonowa odśnieżone i posypane piaskiem.

To bezpieczne lodowisko, które po-
wstało przy zaangażowaniu: strażaków 
OSP Samsonów, Firmy „MATBUD” 
– Janusz Machul oraz Roberta Linka, 
było przygotowywane już w okresie let-
nim (niwelowanie terenu, wykonywanie 
band itp.). Lodowisko, mamy nadzieję, 
umili czas dzieci i młodzieży podczas 
zbliżających się ferii zimowych. Organi-
zatorzy liczą na to, że lodowisko w tym 
miejscu będzie służyło mieszkańcom już 
co roku i w związku z tym w roku 2010 
zamierzają utwardzić podłoże. 

Z uwa-
gi na fakt, 
że tafla 
z n a j d u -
je się na 
otwartym 
t e r e n i e , 
p o ś r ó d 
pól, istot-
nym pro-
b l e m e m 
jest zasy-
p y w a n i e 

TORSAM już czynny !
Jak co roku, strażacy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsono-

wie, w czynie społecznym, wykonali lodowisko dla dzieci i młodzieży. Lodowi-
sko (może nazwiemy je: TORSAM ?) powstało na nieużytkach – terenach nale-
żących do gminy Zagnańsk, które znajdują się bezpośrednio przy Zespole Szko-
ły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie. 

lodu przez śnieg, niekiedy mokry co 
znacznie utrudnia utrzymanie lodowiska 
w należytym stanie. Rozwiązaniem tego 
problemu byłoby wykonanie konstrukcji 
stalowej i zakrywanie na okres zimowy 
lodowiska plandeką. Mamy nadzieję, że 
przy pomocy osób, wspierających dzia-
łalność społeczną, taka inwestycja jest 
możliwa do wykonania. 



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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Na spotkaniu z Mikołajem bawiło się 
30 zaproszonych dzieci z terenu gminy 
Zagnańsk. Zabawę, z licznymi konkursa-
mi, poprowadziła Lidia Pedryc z Agen-
cji Artystycznej „Mimages” z Warszawy 
wraz z zespołem muzycznym Marka 
Buckiego z Janaszowa. 

Dzieci nie mogąc doczekać się na 
przybycie najważniejszej osoby tego 
wieczora, zaczęły głośno wołać: „Mi-

kołaju, Mikołaju, przyjdź do nas”! Gość 
natychmiast zjawił się z olbrzymim wor-
kiem prezentów, którymi obdarował 
wszystkie dzieci. Wśród nagród, oprócz 
słodyczy i zabawek dzieci obdarowa-
ne zostały także: piłkami i oryginalnymi 
koszulkami z autografami piłkarzy Ko-
rony Kielce.

Prezes Stowarzyszenia „Razem dla 
wszystkich” – Artur Kudzia dzięku-

Dzieci odwiedził wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka, który,  
jak widać, świetnie bawił się razem z nimi.

Wieczornica w świetlicy „Przystań”
„Mikołaj dzieciom”

Stowarzyszenie „Razem dla wszystkich” zorganizowało w grudniu 2009 
roku, w świetlicy „Przystań”, przy kościele p.w. św. Marcina i św. Rozalii w Za-
gnańsku, zabawę „Mikołaj dzieciom”.

Koło „Bartek” Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Zagnańsku zapra-
sza na Walne Zgromadzenie Sprawoz-
dawcze – 31 stycznia br. do sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy. Pierwszy 
termin obrad o godz.: 9.30, drugi ter-
min: godz.: 10.00.

Koło PZW „Bartek” 
zaprasza na obrady

je ofiarodawcom oraz wszystkim oso-
bom ze stowarzyszenia za przygotowa-
nie tego przedsięwzięcia, które przyspo-
rzyło tyle radości i uśmiechu na buziach 
najmłodszych. 

Sponsorzy: Bartłomiej Wiatkowski 
- Alma-Alpinex Kielce, Polskie Radio 
Kielce S.A., Klub Sportowy KORO-
NA KIELCE, MEGATERM Zdzisław 
Kupis, Kielce, Agencja Artystyczna 
„Mimages” Lidia Pedryc, Zakład Pro-
dukcyjny „Bartex” Samsonów Cią-
głe, Marek Bucki, Agnieszka i Szymon 
Gębscy, Robert Kaszuba, Artur Pie-
rzak, Cezary Kupis, Monika Drogosz 
i Artur Kudzia.


