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Uroczystość zaszczycili swoją obec-
nością: poseł na Sejm RP Henryk Mil-
carz członek Zarządu Woj. Świętokrzy-
skiego – Marek Gos, przewodniczą-
cy Rady Powiatu Kieleckiego Tomasz 
Lato, dyrektor Świętokrzyskiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich – Wojciech Pła-
za, radni RG, laureaci wyróżnień gmi-
ny z lat poprzednich. Honory gospoda-
rzy uroczystości pełnili: wójt Zbigniew 
Zagdański, który powitał uczestników 
gali, oraz przewodnicząca Rady Gminy 
Justyna Ślewa.

- W tym roku - jak stwierdził wójt - 
zgłoszono kapitule, pod jego przewod-
nictwem, 11 kandydatur do wyróżnień. 
W wyniku głębokiej analizy osiągnięć 
pretendentów do nagrody, wyłoniono 
pięć podmiotów. Są to:

„Wyróżnienia Gminy Zagnańsk 2009”

Gala w „Bohemie”
Bardzo uroczysty charakter miało wręczenie – już po raz czwarty – „Wyróżnień Gmi-

ny Zagnańsk 2009” - 20 października br. w ośrodku „Bohema”. Wyróżnienie przyznawa-
ne jest za wybitne osiągnięcia gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne na 
rzecz rozwoju gminy Zagnańsk. Jest udokumentowane dyplomem oraz statuetką (pro-
jektu znanego artysty rzeźbiarza – Grzegorza Łagowskiego), którą przyznaje kapituła.

Maciej Andrzej Zarębski – 
doktor medycyny z bogatym dorob-
kiem zawodowym oraz literackim  
i redakcyjnym, albowiem dzienni-
karstwo, to jego absolutny konik: 
Jest założycielem  „Gońca Staszow-
skiego”, „Gońca Świętokrzyskie-
go”, redaktorem naczelnym pisma 
lekarzy świętokrzyskich – „Esku-
lapa Świętokrzyskiego”, członkiem 
wielu towarzystw i stowarzyszeń, 
wydawcą książek o charakterze re-
gionalnym i nie tylko. Za działal-
ność i twórczość naukową oraz li-
teracką otrzymał wiele nagród, wy-
różnień i odznaczeń. Uhonorowany 
został m.in. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Ks. Stanisław Świerk – pro-
boszcz Parafii Samsonów. Parafię 
samsonowską objął w czerwcu 1975 
r. i odtąd prowadzi tam nieprzerwa-
nie posługę duszpasterską. Jest ini-
cjatorem budowy kościoła parafial-
nego, który został oddany i konse-
krowany w 2008 r. Poprzez swoją, 
wieloletnią działalność, wspierającą 
sport, kulturę i wiele innych działań 
społecznych, stał się orędownikiem 
rozwoju duchowego naszej gminy 
i przyczynia się do tworzenia zna-
komitego wizerunku ludzi tu żyją-
cych.

Laureaci „Wyróżnień Gminy Zagnańsk 2009”, w towarzystwie gospodarzy gminy, na pa-
miątkowym zdjęciu, po wręczeniu statuetek.

Wójt gminy Zagnańsk podpisał umowę z marszałkiem

Podstawowe usługi dla wsi
Ponad 100 wniosków wpłynęło w ramach prowadzonego od początku kwiet-

nia do końca maja tego roku naboru z zakresu działania 3.3 Podstawowe usłu-
gi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013. 79 wniosków dotyczyło zadań z  zakresu gospodarki wodno-ścieko-
wej, 15 - tworzenia systemu zbiórki, segregacji i wywozu odpadów komunalnych  
a 8 wniosków - odnawialnych źródeł energii.

Po ocenie merytorycznej na listach 
rankingowych  znalazły się 94 projekty  
o łącznej wartości 350 mln zł, z czego 
wnioskowane dofinansowanie z EFR-
ROW wynosi ponad 208 mln. zł. We 
wrześniu Zarząd Województwa zatwier-

dził rekomendowane do wsparcia projek-
ty, a 15 października br. z autorami wnio-
sków marszałek Adam Jarubas oraz Ma-
rek Gos, członek Zarządu Województwa 
podpisali umowy.
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Wnioski złożone w obszarze go-
spodarki wodno-ściekowej opiewały na 
kwotę ponad 400 mln zł, z czego wnio-
skowana wartość dofinansowania wyno-
siła ponad 227 mln zł. Po zakończeniu 
procesu weryfikacji wniosków, na listę 
rankingową trafiło 76 operacji, dla któ-
rych wnioskowana kwota pomocy wy-
nosi ponad  202 mln zł. 

W ramach tworzenia systemu zbiór-
ki, segregacji i wywozu odpadów ko-
munalnych złożone zostały wnioski na 
łączną 4,2 mln zł - na liście rankingowej 
znalazło się 13 zadań, które otrzyma-
ją  pomoc w wysokości ponad 2 mln zł. 
W kategorii odnawialnych źródeł energii 
całkowita wartość wniosków złożonych 
wyniosła niecałe 14 mln. Po ich zakoń-
czonej weryfikacji, na listę rankingową 
trafiło 5 operacji, dla których przezna-
czono dofinansowanie w wysokości po-

nad 3 mln zł. Aktualnie dostępne do za-
kontraktowania środki – prawie 104 mln 
zł – pozwalają na sfinansowanie wszyst-
kich zadań z zakresu tworzenia systemu 
zbiórki, segregacji i wywozu odpadów 
komunalnych, wszystkich operacji z ka-
tegorii odnawialnych źródeł energii oraz 
32 przedsięwzięć z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej. 

Wśród beneficjentów, którzy pod-
pisali z marszałkiem województwa 
umowę 15 października br. jest gmi-
na Zagnańsk. W jej imieniu dokument 
podpisał wójt Zbigniew Zagdański. 
Umowa zakłada, że gmina otrzyma 
dofinansowanie w wysokości 200 tys. 
zł na zakup samochodu i pojemników 
do segregacji oraz wywozu odpadów  
z 36 miejscowości na terenie gminy.

Wójt gminy Zagnańsk podpisał umowę z marszałkiem

Podstawowe usługi dla wsi

Marszalek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas wręcza podpisaną umowę wójtowi 
naszej gminy Zbigniewowi Zagdańskiemu.

Uprzejmie informuję, że w siedzi-
bie tut. Urzędu (tablica ogłoszeń) zo-
stał wywieszony wykaz informujący o 
przeznaczeniu do sprzedaży, w drodze 
przetargu nieograniczonego – licyta-
cji, nieruchomości niezabudowanych, 
położonych przy ul. Kieleckiej w Za-
gnańsku, obręb geodezyjny Zagnańsk, 
oznaczonych numerami ewidencyjny-

Ogłoszenie
mi: 870/14 o pow. 0.0980 ha, 870/15  
o pow. 0.1230 ha, 870/18 o pow. 0.9800 
ha,870/19 o pow. 0.9600 ha.

Wykaz podaje się do publicznej 
wiadomości na okres 21 dni, licząc od 
daty wywieszenia wykazu, tj. od 9 do 
28 listopada br.

Wójt Gminy
Zbigniew Zagdański

Fot.: J. Kosowski

Zakończenie konkursu na „Naj-
lepszą wakacyjną akcję sportową dla 
dzieci i młodzieży w sezonie 2009”,  
z udziałem wojewody Bożentyny Pał-
ki-Koruby, odbyło się 2 października 
br. w hotelu „Łysogóry” w Kielcach.

Celem konkursu, ogłoszonego z ini-
cjatywy wojewody, były promocja ak-
tywnego i bezpiecznego wypoczynku 
w okresie wakacyjnym oraz stworze-
nie przez gminy jak najlepszych i naj-
bezpieczniejszych warunków spędza-
nia przez miejscową młodzież i dzie-
ci okresu letnich wakacji. Do udziału  
w tym przedsięwzięciu zostały zapro-
szone wszystkie gminy z województwa 
świętokrzyskiego. 

Gala finałowa, w hotelu „Łysogó-
ry”, była zwieńczeniem dwumiesięczne-
go konkursu. W kategorii gmin powyżej 
10 tysięcy mieszkańców nagrodę głów-
ną zdobyła gmina Chęciny, a tuż za nią 
znalazła się gmina Zagnańsk. Do „Łyso-
gór” po odbiór dyplomu oraz nagrody – 
sprzętu sportowego – przybył kierownik 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji Michał Salwa. Dyplom za udział 
w konkursie wręczyła mu wojewoda Bo-
żentyna Pałka – Koruba oraz przewod-
niczący Wojewódzkiej Komisji Sportu  
i szef Kapituły Konkursu w jednej oso-
bie - Ryszard Mikurda. 

Drugą lokatę w konkursie nasza gmi-
na otrzymała za przygotowanie uczniom, 
którzy nie mogli skorzystać z wyjazdo-
wych form wypoczynku, atrakcyjnych 
zajęć sportowych, kulturalnych i rekre-
acyjnych na miejscu, najczęściej na tere-
nie szkół i szkolnych boisk. Praktycznie, 
każda placówka oświatowa przygoto-
wała program zajęć wakacyjnych, swo-
ją ofertą służył również GOKSiR, zapra-
szając dzieci i młodzież m.in. do różno-
rodnych imprez sportowych i rekreacyj-
nych. Cieszyły się one dużym zaintere-
sowaniem uczniów, którzy chętnie ko-
rzystali z wakacyjnej oferty. (J.)

Finał konkursu na najlepiej 
zorganizowane wakacje

Uroczystość  
w hotelu „Łysogóry”

Wojewoda świętokrzyski Bożentyna 
Pałka – Koruba oraz przewodniczą-
cy Kapituły Ryszard Mikurda wręczają 
nagrodę dla gminy Zagnańsk  kierow-
nikowi GOKSiR – Michałowi Salwie.

dokończenie ze str. 1
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Obrady otworzyła przewodnicząca 
rady Justyna Ślewa, witając uczestników 
sesji, z wójtem Zbigniewem Zagdańskim, 
radnym powiatowym Mirosławem Gęb-
skim oraz kierownikiem posterunku Poli-
cji – nadkom. Arturem Koniecznym. Po 
przyjęciu porządku obrad, radni przeszli do 
jego realizacji.

Gospodarz gminy zdał relację ze swojej 
pracy między sesjami. W tym okresie: 

- podpisał umowę z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i GW na do-
finansowanie akcji wymiany eternitowych 
pokryć dachowych oraz konkursów ekolo-
gicznych w szkołach, 

- rozmawiał z przedstawicielami Wodo-
ciągów Kieleckich o przejęciu zaopatrzenia 
w wodę mieszkańców gminy, korzystają-
cych z ujęcia wody w Wiśniówce (można  
z niego korzystać tylko do końca roku), 

- odbył spotkanie na oczyszczalni ście-
ków w Barczy, rozważając, w związku ze 
skargami mieszkańców na fetor, możliwość 
przeniesienia punktu przyjmowania ścieków 
z beczkowozów w inne miejsce – bezpośred-
nio do kanału, w pobliżu oczyszczalni, 

- uczestniczył: w posiedzeniu Rady 
Społecznej SZOZ, poświęconym działal-
ności służby zdrowia w gminie, w spotka-
niu z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, w spotkaniu z okazji 70 roczni-
cy powstania Tajnej Organizacji Nauczania 
w Zagnańsku, w zakończeniu przebudowy 
drogi do Borowej Góry (dotacja ponad pół 
miliona zł z zewnątrz), w uroczystym pod-
pisaniu umów z marszałkiem wojewódz-
twa na dofinansowanie (w ramach PROW) 
zakupu samochodu do wywozu selekcjo-
nowanych odpadów oraz budowy kolekto-
rów słonecznych, w negocjacjach (zakoń-
czonych pomyślnie) na zakup terenu pod 
pomnik w Szałasie, w uroczystości 80-le-
cia Wodociągów Kieleckich, w spotkaniu  
z ordynariuszem Diecezji Radomskiej – za-
proszenie na uroczystości 70-lecia pacyfi-
kacji  Szałasu, w uroczystości wręczenia 
Wyróżnień Gminy 2009, w spotkaniu po-
święconym organizacji obchodów Święta 
Zmarłych na cmentarzach w gminie oraz w 
spotkaniu z przedstawicielami Powiatowe-
go Zarządu Dróg, poświęconym przebudo-
wie skrzyżowania dróg, w rejonie zalewu, 
w Umrze.

Wójt przeprowadził także rozmowy  
z wojewódzkim konserwatorem zabytków 
w sprawie  zagospodarowania ruin Huty 
Józefa w Samsonowie (istnieje możliwość 
przykrycia dachem jednej z hal).

Wójt gminy przyjął rezygnację dotych-
czasowego kierownika Zakładu Usług Ko-
munalnych, zatrudniając na tym stanowi-
sku Tomasza Świtaja – b. dyrektora Ze-
społu Szkół Leśnych w Zagnańsku.

Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie gminy w 2009 roku.

Radni zaakceptowali autopoprawki 
wójta do zmian w budżecie gminy na 2009 
r., polegające na przeznaczeniu środków na 
opracowanie projektów: modernizacji dro-
gi (do cmentarza) w Tumlinie Węglach – 
35 tys. zł,  drogi od Bartkowa do Goleniaw 
- 50 tys. zł, na poszerzenie usług rehabilita-
cyjnych w przychodni zdrowia w Zagnań-
sku - 20 tys. zł oraz na realizację progra-
mu „Poszukajmy ich wokół nas” - 21 tys. 
zł (współfinansowanego z programu Kapi-
tał Ludzki). Radni zaakceptowali też wnio-
sek radnego Artura Kudzi na opracowanie 
projektu (5 tys. zł) przystanku autobusowe-
go, w lesie,  przy drodze powiatowej: Za-
gnańsk- Kielce.

Z ważniejszych uchwał, które przyję-
to, warto wymienić dokumenty dotyczące: 
zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
sfinansowanie deficytu (1.158 tys. zł), po-
życzki z Banku Gospodarstwa Krajowego 
na budowę placów zabaw i punktów spor-
towo-rekreacyjnych w gminie (500 tys. zł), 
udzielenia przez gminę poręczenia kredy-
tu zaciąganego przez Zw. Gmin Gór Świę-
tokrzyskich w Bodzentynie (1.232 tys. zł) 
na budowę kanalizacji w gminie Zagnańsk, 
odpłatności za korzystanie ze świadczeń 
przedszkoli publicznych, w zakresie prze-
kraczającym podstawę programową wycho-
wania przedszkolnego, zmian w „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Zagnańsk”, 
udzielenia pomocy finansowej pow. kie-
leckiemu z przeznaczeniem  na: przebudo-

wę skrzyżowania drogi powiatowej Samso-
nów – Tumlin, Miedziana Góra z drogą po-
wiatową Tumlin Węgle, przez wieś Tumlin 
Węgle, w kwocie 8 tys. zł oraz na opraco-
wanie projektu chodnika, po lewej stronie 
drogi powiatowej, na odcinku: od szkoły w 
Tumlinie do granicy gminy Zagnańsk - 15 
tys. zł i na realizację skrzyżowania w Tum-
linie Węglach - 491 tys. zł, także: wydzier-
żawienia części nieruchomości stanowią-
cych teren boisk sportowych KS „Leśnik” 
oraz w Belnie, wyrażenia zgody na zbycie, 
w drodze bezprzetargowej, lokali w budyn-
ku dwurodzinnym w Zagnańsku, przy ul. 
Kieleckiej, zatwierdzenia lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji dla msc. Zagnańsk.

Radni przyjęli też uchwałę w sprawie 
zobowiązania w zakresie podejmowanych 
inwestycji: w roku 2009 mogą zostać zacią-
gnięte zobowiązania w zakresie inwestycji: 
przebudowa drogi oraz budowa chodnika 
w Zabłociu na łączną wartość 1.710 tys. zł 
– źródłem finansowania będą środki własne 
gminy w wysokości 855 tys. zł oraz środki 
budżetu państwa z „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, 
w wysokości 855 tys. zł, z terminem płat-
ności w 2010 r.

Radni zaakceptowali udzielenie pomo-
cy rzeczowej dla woj. świętokrzyskiego 
oraz pow. kieleckiego na wykonanie kil-
ku mniejszych inwestycji w naszej gmi-
nie (m.in.: chodnik w Tumlinie Dąbrów-
ce, przy przejściu dla pieszych, przebudo-
wa zjazdów na posesje, poszerzenie zjazdu  
do Domu Ludowego w Szałasie, przebudo-
wa drogi Szałas – Tuzy, parking w Szałasie, 
projekt chodnika od drogi woj. do kościoła  
w Samsonowie-Piechotnych).

Podczas sesji interpelacje i zapytania 
zgłosili mieszkańcy gminy oraz radni. Doty-
czyły one bieżących problemów gminy oraz 
sołectw – szczegóły w protokóle z sesji.

Z obrad Rady Gminy

Po ukończeniu kursów „unijnych”

Pracowita sesja !
Bardzo pracowity dzień - 29 października br. - mieli radni Rady Gminy Za-

gnańsk. Przyjęty porządek sesji zawierał bowiem  35 punktów, a każdy z nich, 
to sprawa ważna dla gminy.

(Kos.)

W spotkaniu uczestniczyły miesz-
kanki gminy, obejmowane wsparciem 
w/w projektu systemowego, a także wójt 
gminy Zagnańsk – Zbigniew Zagdań-
ski, kierownik GOPS - Elżbieta Korus 
oraz koordynator projektu i pracownicy 
GOPS.

Celem kursów zawodowych pn. 
,,Opiekunka osób starszych, chorych  
i niepełnosprawnych’’ (6 uczestniczek) 
oraz ,,Sprzedawca z obsługą kasy fiskal-
nej’’(4 uczestniczki) było m.in. przygo-
towanie do czynnego życia zawodowego 

Szansa na pracę
W Urzędzie Gminy w Zagnańsku, 12 października br., odbyło się uroczyste 

rozdanie zaświadczeń ukończenia kursów zawodowych, realizowanych w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków EFS 
pod nazwą „Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin za-
grożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Zagnańsk” Działanie 7.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

poprzez uzyskanie odpowiednich kwali-
fikacji. Ogółem w tej formie kształcenia 
brało udział 10 kobiet, które uzyskały, 
po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym, 
uprawnienia do wykonywania zawodu 
opiekunki, bądź sprzedawcy. 

Jak podkreślił wójt gminy, tematyka 
szkoleń była zgodna z potrzebami lokal-
nego rynku pracy, a tym samym wiąże 
się z możliwością podjęcia zatrudnienia 
przez osoby dotychczas bezrobotne. 

(E.K.)
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Adam Jarubas – marszałek woj. 
świętokrzyskiego – polityk, samorzą-
dowiec, ma wielki wkład w przyzna-
niu gminie środków unijnych, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go, na takie przedsięwzięcia, jak: budo-
wa kanalizacji w Chrustach, Golenia-
wach, Kaniowie, Samsonowie Komor-
nikach i Tumlinie Dąbrówce, dróg: Ja-
worze – Siodła, Kaniów – Borowa Góra  
i do Bartkowego Wzgórza. Z inicjatywy 
marszałka wyznaczono w budżecie wo-
jewództwa środki na realizację programu 
Małej Odnowy Wsi, z którego mogły być 
realizowane w gminie: place zabaw dla 
dzieci, a także możliwy był zakup stro-
jów ludowych dla zespołów: „Jaworzan-
ki” i „Tumlinianki”.

Janina i Wojciech Lesińscy – wła-
ściciele Zakładu Przerobu Kamienia Bu-
dowlanego „Dąbrówka” istniejącego od 
20 lat. Firma produkuje wyroby z surow-
ców rodzimych, ze złóż zlokalizowanych 
w najbliższej okolicy, jak też z surowców 
z kraju i zagranicy. Zostały one wyko-
rzystane m.in.: na Skwerze Hoovera na 
Krakowskim Przedmieściu w  Warsza-
wie, w biurowcu „Exbudu” w Kielcach, 
na ul. Sienkiewicza i Placu Artystów  
w tym mieście.

Obok działalności gospodarczej,  
p. Lesińscy sponsorują wiele przedsię-
wzięć gminnych, fundują nagrody naj-
lepszym uczniom szkoły w Tumlinie, 
wspomagają KS „Skała” Tumlin. Pan 
Wojciech jest ponadto kolekcjonerem 
militariów, które można oglądać na jego 
posesji w Tumlinie.

Lutosław Wlazły – lekarz stoma-
tolog, absolwent Akademii Medycznej  
w Krakowie. Od kilkunastu lat mieszka 
i prowadzi praktykę zawodową w naszej 

gminie, przyczyniając się do poprawy 
poziomu zdrowia jej mieszkańców.

Wręczenie statuetki oraz okoliczno-
ściowego dyplomu laureatowi wyróż-
nień, poprzedzone było hejnałem, granym 
na żywo, przez sygnalistów. Na telebimie 
prezentowano dorobek wyróżnionego. 
Obok statuetki, dyplomu i gratulacji go-
spodarzy gminy, każdy laureat otrzymał 
piękną, bordową różę. Wszyscy wyróż-
nieni, ze wzruszeniem, dziękowali za ten 
zaszczyt, podkreślając znakomite warun-
ki życia i twórczości w naszej gminie.

Podczas gali, gospodarze gminy wrę-
czyli także dwa stypendia „Mocny Fun-
dament” najzdolniejszym uczniom z na-
szej gminy. Przy odbiorze tych wyróż-
nień uczestniczyli rodzice uzdolnionych 
dzieci.  Stypendia otrzymali:

Agnieszka Wlazły – uczennica  
klasy I Gimnazjum im. Stanisława Sta-
szica w Zagnańsku - za znakomite wyni-

„Wyróżnienia Gminy Zagnańsk 2009”

Gala w „Bohemie”
dokończenie ze str. 1

Wójt gminy, w towarzystwie przewodniczącej RG, wręcza statuetkę dr. Maciejowi 
Zarębskiemu.

ki nauczania i inne osiągnięcia.: Agniesz-
ka jest utalentowana muzycznie, uczęsz-
cza także do prywatnej Szkoły Muzycz-
nej „Muzyk” w Kielcach, gdzie, jako so-
listka, nagrała pięć płyt, w formie śpiew-
ników z piosenkami, dla dzieci. Zagrała 
także główną rolę w musicalu „Powitanie 
wiosny”, uczestniczyła w tournee zagra-
nicznym uczniów „Muzyka” do Wiednia 
oraz w programie radiowym „Muzyka  
i klasa”. W szkole często występuje na im-
prezach okolicznościowych, akompaniuje 
także swoim koleżankom i kolegom.

Tomasz Dutkowski – uczeń kl. III 
Gimnazjum im. Stanisława Staszica 
w Zagnańsku. Średnia ocen za ub. rok 
szkolny, to 5,5. Jego poziom wiedzy da-
leko odbiega od obowiązującego progra-
mu nauczania. Jest laureatem: VI Woj. 
Konkursu Chemicznego oraz VI Woj. 
Konkursu Języka Polskiego. Został fina-
listą: VI Woj. Konkursu Języka Angiel-
skiego i Woj. Konkursu Biologiczne-
go. Zajął III miejsce w Woj. Konkursie 
Znajomości Kultury Brytyjskiej. Na po-
czątku tego roku odniósł kolejny sukces 
– zajął I miejsce w finale wojewódzkim 
II Olimpiady Ekologicznej w Kielcach. 
Bierze aktywny udział w projekcie unij-
nym „Sokrates Comenius”, m.in. opro-
wadzając gości zagranicznych po Pałacu 
Biskupów Krakowskich w Kielcach.

Uroczystość uatrakcyjnili swoimi 
występami: artyści Kieleckiego Teatru 
Tańca, m.in. mieszkanka naszej gminy 
– Małgorzata Ziółkowska, Anna Żak 
– śpiew, także mieszkanka naszej gmi-
ny oraz laureatka stypendium Agniesz-
ka Wlazły.

Laureaci wyróżnień oraz stypendiów 
gminnych otrzymali gratulacje od posła 
Henryka Milcarza oraz przedstawicieli 
władz wojewódzkich i powiatowych. Po 
ceremonii oficjalnej, uczestnicy gali spo-
tkali się na uroczystym przyjęciu, wyda-
nym z tej okazji przez władze gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy, w towarzystwie wójta, wręcza statuetkę ks. Stanisła-
wowi Świerkowi.

Jerzy Kosowski
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70 rocznica Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

W hołdzie bohaterom

„Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2009”, od gospodarzy gminy, otrzymują Janina  
i Wojciech Lesińscy.

Wójt gminy wręcza statuetkę Lutosławowi Wlazłemu.

Stypendyści: Agnieszka Wlazły i Tomek Dutkowski, wraz z rodzicami i gospodarza-
mi gminy, zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Uroczystość ogólnopolska, upamięt-
niająca Tajną Organizację Nauczyciel-
ską, odbyła się niedawno br. przed po-
mnikiem TON w Parku Kazimierzow-
skim na warszawskim Powiślu. 

Wśród zaproszonych gości była także 
delegacja, wraz z pocztem sztandarowym, 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Nauczycie-
li Tajnego Nauczania w Zagnańsku. Jest to 
jedna z dziesięciu placówek w Polsce, która 
w ten sposób oddaje hołd bohaterstwu pol-
skich nauczycieli w latach II wojny świa-
towej. W skład delegacji wchodzili ucznio-
wie: K. Olszewska, B. Łoboda, P. Starz i P. 
Wierzbicki pod opieką dyrektor Anny Tuz  
i Romana Piskulaka. 

Po uroczystości przed pomnikiem zgro-
madzeni udali się do siedziby ZNP, gdzie 
wyświetlono film dokumentalny poświęco-
ny historii TON oraz wręczono nagrody - 
laureatom konkursu na plakat poświęcony 
70 rocznicy powołania TON. III miejsce 
zdobyły uczennice SP nr 1 im. Nauczycieli 
Tajnego Nauczania w Zagnańsku: Karolina 
Olszewska i Barbara Łoboda, wyróżnie-
nie otrzymała uczennica Paulina Starz. 

Nauczyciele naszej szkoły otrzymali 
podziękowania za napisanie i udostępnienie 
do druku scenariuszy lekcji i zajęć poświę-
conych Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. 

Przejazd do stolicy zorganizował wójt 
gminy Zagnańsk Zbigniew Zagdański, 
któremu uczestnicy składają serdeczne po-
dziękowania. (R.P.)

* * *
W Zespole Szkoły Podstawowej nr 2, 

Przedszkola i Gimnazjum im. Stanisła-
wa Staszica w Zagnańsku, 23 paździer-
nika br., odbyły się gminne obchody 70. 
rocznicy powstania TON. W uroczystości 
wzięli udział: Zbigniew Zagdański – wójt 
naszej gminy, Justyna Ślewa – przewod-
nicząca Rady Gminy, Maria Szymkie-
wicz – przewodnicząca Okręgowej Sekcji 
Emerytów i Rencistów ZNP, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele, pracownicy obsługi 
oraz emeryci. 

Gospodarzem uroczystości był Stefan 
Grudzień – prezes Zarządu Oddziału ZNP 
w Zagnańsku, a współorganizatorem Szko-
ła Podstawowa nr 1 im. Nauczycieli Tajne-
go Nauczania w Zagnańsku. Obecni wysłu-
chali montażu literacko – historycznego za-
prezentowanego przez uczniów tejże szko-
ły, obejrzeli film ukazujący historię tajnego 
nauczania w naszej miejscowości oraz dzia-
łania placówki popularyzujące tę niezwykłą 
kartę w dziejach polskiej oświaty. Całość 
została przygotowana pod kierunkiem Ro-
mana Piskulaka.

Zbigniew Zagdański podkreślił fakt, że 
nauczyciele spełnili swój patriotyczny obo-
wiązek, a tajne nauczanie stanowi przykład 
ich zaangażowania i walki o sprawę naro-
dową. 

Okazją do podsumowania obchodów 
„Roku Tajnej Organizacji Nauczycielskiej”  
w placówce było Święto Szkoły obchodzo-
ne  tradycyjnie 9 listopada. (R.P.)
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Dzień Edukacji Narodowej

Szacunek dla pedagogów
Miła uroczystość odbyła się 14 października br. w Zespole Szkoły Podstawo-

wej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej. Gospodarze gminy: wójt Zbigniew Zagdański i przewodnicząca Rady 
Gminy Justyna Ślewa zaprosili tutaj dyrektorów placówek oświatowych w gminie 
oraz wyróżniających się nauczycieli, by im podziękować za trud pedagogiczny.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania w Zagnańsku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W spotkaniu uczestniczyli ponadto: 

poseł na Sejm RP – Henryk Milcarz oraz 
proboszcz Parafii w Zagnańsku – Ryszard 
Niemiec, którzy złożyli pedagogom ży-
czenia z okazji ich święta.

Uroczystość rozpoczął wójt gminy, 
witając uczestników spotkania i przekazu-
jąc wszystkim Nauczycielom, Pedagogom 
i Wychowawcom podziękowania za pasję 
i entuzjazm, za wkładanie trudu w tworze-
nie wizerunku nowoczesnej szkoły – miej-
sca ciekawego, przyjaznego i otwartego na 
każdego ucznia. Wójt złożył też gorące ży-
czenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Przewodniczącej Sekcji Emerytów  
i Rencistów Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego – Annie Łuć, wójt wręczył kwiaty, 
dziękując weteranom pracy dydaktycznej  
i wychowawczej za ich wkład w wycho-
wanie kolejnych pokoleń mieszkańców 
gminy.

Spotkanie stało się okazją do wręcze-
nia dyrektorom placówek oświatowych 

oraz najlepszym nauczycielom nagród fi-
nansowych. Nagrody te, wraz z okoliczno-
ściowymi dyplomami, otrzymali: 

- Zespół SP nr 2, Przedszkola i Gimna-
zjum w Zagnańsku: dyrektor – Marzanna 
Moćko, nauczyciele: Stefan Grudzień, 
Agnieszka Raczyńska, Anna Wodecka  
i Agnieszka Kalemba;

- Zespół Szkoły Podstawowej, Przed-
szkola i Gimnazjum w Tumlinie: dyrektor 
– Barbara Domagała, nauczyciele: Mo-
nika Farot, Agnieszka Piwowarczyk, 
Grażyna Sosnowska;

- Zespół SP, Przedszkola i Gimna-
zjum w Samsonowie: dyrektor – Dorota 
Chmielewska, nauczyciele: Agnieszka 
Pokrzywińska, Anna Więch;

- Zespół SP i Gimnazjum w Kajeta-
nowie: dyrektor – Stanisław Wójcik, na-
uczyciele: Teresa Czerwiak i Stanisława 
Skowera;

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Zagnań-
sku: dyrektor – Anna Tuz;

- Szkoła Podstawowa w Belnie: dyrek-
tor – Elżbieta Ślewa;

- Szkoła Podstawowa w Szałasie: dy-
rektor – Sławomir Biernat;

- Szkoła Podstawowa w Umrze: dyrek-
tor – Halina Tkaczyk;

- Szkoła Podstawowa w Zachełmiu: 
dyrektor – Anna Fąfara.

Uroczystość uświetnili swoimi wy-
stępami: uczniowie szkoły w Zagnańsku 
(wykonali pięknego poloneza) oraz artyści 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Kiel-
cach. (J.K.)

W przeddzień Święta Edukacji Na-
rodowej odbyła się w szkole w Tumli-
nie uroczysta akademia. Przybyli na nią 
zaproszeni goście: wójt gminy Zagnańsk 
- Zbigniew Zagdański, radny - Piotr Pi-
wowarczyk, przewodniczący Rady Ro-
dziców - Władysław Karol Jacewicz, 
ksiądz kanonik – Czesław Biskup, pro-
boszcz tumlińskiej parafii oraz emery-
towani nauczyciele i pracownicy szkoły.

Po przywitaniu przez dyrektor Bar-
barę Domagałę, uczniowie zaprezento-
wali program artystyczny „Dla Was w 
podzięce”. Przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego, Agata Twardowska, ży-
czyła zdrowia, energii i wytrwałości adre-
satom uroczystości. 

Na ręce nauczycieli i pracowników 
oświaty popłynęły podziękowania za 
pracę dydaktyczną, trud wychowawczy  
i opiekuńczy. Wójt gminy podkreślił, że 
nauczyciele kształtują społeczeństwo i hi-
storię. Wspomniał twórców Komisji Edu-
kacji Narodowej, którzy stworzyli nowo-
czesny system oświaty na polskich zie-
miach. Dzień Nauczyciela jest świętem 
symbolicznym, którego zadaniem jest 
przypominanie o trudach niesienia kagan-
ka oświaty przez polskich pedagogów. 

W równie miłej atmosferze upłynęło 
spotkanie z emerytowanymi nauczycie-
lami, którzy z nostalgią wspominają cza-
sy swojej pracy i z satysfakcją dostrzega-
ją poprawiające się warunki kształcenia na 
terenie naszej gminy.

W obchodach Dnia Edukacji Narodowej uczestniczył wójt gminy Zbigniew Zagdański.
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I Świętokrzyski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich 
„O statuetkę Dęba „Bartka”

Koncert na sto rogów !
W Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku, 18 paździer-

nika br., „sygnalistów było wielu…”, przybyli najlepsi  
z całej Polski: od Pomorza po Bieszczady. Zgromadzili się 
tutaj, aby wziąć udział w I Świętokrzyskim Konkursie Sy-
gnalistów Myśliwskich „O statuetkę Dęba „Bartka”.

- Ochronę środowiska naturalnego 
Nadleśnictwo Zagnańsk realizuje po-
przez ochronę różnych form przyrody. 
Znajdują się tutaj dwa rezerwaty: „Bar-
cza „ i „Górna Krasna”, siedem pomni-
ków przyrody, z najbardziej znanym dę-
bem „Bartkiem”, użytki ekologiczne. 
Teren nadleśnictwa obejmują: Podkie-
lecki Obszar Chronionego Krajobrazu 
oraz Suchedniowsko - Oblęgorski Park 
Krajobrazowy. Na naszym terenie znaj-
dują się obszary lasów w czterech kate-
goriach ochronności: glebochronne, wo-
dochronne, stanowiące ostoję zwierzyny, 
położone w granicach administracyjnych 
miasta Kielce.

Ponad połowa powierzchni nadle-
śnictwa znajduje się w obszarze NATU-
RA 2000, który obejmuje cenne typy 
siedlisk przyrodniczych wymagających 
ochrony oraz ochronę zwierząt  .

Ochrona wód realizowana jest w pro-
gramie małej retencji, szczególnie ważnej 
w naszym regionie z uwagi na mały zasób 
wód.

Nadleśnictwo Zagnańsk posiada cer-
tyfikat FSC Forest Stewardship  Council, 
tzn. lasy  są certyfikowane i prowadzone 
ekologicznie. Certyfikat ten obliguje do 
stosowania technologii  i maszyn przy-
jaznych środowisku naturalnemu. Pozy-
skanie drewna oraz zabiegi pielęgnacyj-
ne, prowadzone przy użyciu pilarki, mu-
szą  odbywać się przy użyciu paliw bio-
degradowalnych.  

Na terenie nadleśnictwa można sto-
sować tylko dozwolone środki ochrony 
roślin. W celu zapewnienia organizmom 
związanym z rozkładającym się drew-
nem warunków rozwoju pozostawia się 

Ekologia w lesie
Rozmowa z nadleśniczym Nadleśnictwa Zagnańsk  

– Tomaszem Kuszewskim
- W jaki sposób Nadleśnictwo Zagnańsk dba o ochronę naturalnego środowi-

ska na terenie gminy Zagnańsk ?
w lesie drewno martwych drzew .

- Czy przez lasy na terenie gminy 
przebiegają: ścieżki rowerowe, trasy 
turystyczne, trasy jazdy konnej itp.? 
W jaki sposób dba się na nich oraz w 
ich sąsiedztwie o czystość i porządek ?

Na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk 
znajduje się :

- 5  ścieżek rowerowych – przebiega-
jących po terenie całego nadleśnictwa ,

- 1 szlak konny prowadzący przez te-
reny leśnictw: Węgle, Występa, Bartków,

- 3 szlaki turystyczne: żółty, czerwo-
ny, zielony.

Porządek utrzymują tam pracownicy 
Administracji Lasów Państwowych, dba-
jąc o czystość i porządek. Ponadto nad-
leśnictwo buduje i remontuje przy szla-
kach i ścieżkach obiekty turystyczne.

- Czy Nadleśnictwo prowadzi dzia-
łalność uświadamiającą potrzebę dba-
nia o czystość w lasach i ochronę śro-
dowiska naturalnego wśród uczniów 
szkół na terenie gminy ?

- Zaśmiecanie, to plaga naszych la-
sów także na terenie ekologicznej gminy 
jaką jest Zagnańsk. Nadleśnictwo pro-
wadzi działalność dydaktyczną   uświa-
damiającą dbanie o czystość w lesie po-
przez:

- lekcje dydaktyczne prowadzone 
przez pracowników Administracji La-
sów Państwowych,

- udział w imprezach masowych: „dni 
lasu”, „dni ziemi”, „sprzątanie świata”, 
„święto drzewa”, udział w konkursach 
np. „Czysty las”.

- Pożary lasu, to zjawisko dość czę-
ste, czy nadleśnictwo dysponuje pro-
gramem ich zapobiegania ?

- Posiadamy „wytyczne  do sposobu 
postępowania na wypadek pożaru lasu”- 
dokument sporządzony w uzgodnieniu  
z komendantem Miejskiej Straży Pożar-
nej w Kielcach, w którym określony jest 
m.in.:

- sposób postępowania na wypadek 
pożaru,

- tabela dysponowania sił i środków 
w pierwszej fazie pożaru,

- wykazy: dróg pożarowych, punk-
tów czerpania wody, baz sprzętu p.-
pożarowego, punktów obserwacyjnych 
oraz leśnych baz lotniczych ,

- zasady organizacji łączności na te-
renie akcji gaśniczej.

W okresie największego zagrożenia 
pożarami wprowadzony jest „okres ak-
cji bezpośredniej” koordynowany przez 
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwo-
wych.

W tym okresie w nadleśnictwie dzia-
ła punkt alarmowo - dyspozycyjny wy-
posażony w środki łączności: mapy, pro-
gram informatyczny służący do szybkie-
go lokalizowania pożaru  oraz stację me-
teo służącą do określania stopnia zagro-
żenia pożarowego na podstawie warun-
ków pogodowych.

Nadleśnictwo Zagnańsk należy do 
najmniej „palnych” nadleśnictw Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Radomiu .

 - Inne formy działalności ekolo-
gicznej nadleśnictwa...

- Nadleśnictwo Zagnańsk jest jed-
nym z sześciu nadleśnictw tworzących 
Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza 
Świętokrzyska”, którego głównym ce-
lem jest promocja zrównoważonej go-
spodarki leśnej, ochrona zasobów przy-
rody i edukacja leśna społeczeństwa. Po-
siadamy na terenie gminy Zagnańsk tak-
że ścieżki dydaktyczne. 

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Jerzy Kosowski

Komunikat GOPS

Sygnaliści rywalizowa-
li w kategoriach indywidu-
alnych i zespołowych, głów-
ną nagrodę w konkursie 
zdobył zespół sygnalistów 
z ZSL w Warcinie, przed-
stawiciele gospodarzy za-
jęli I miejsce wśród zespo-
łów grupy C, a uczeń Tech-
nikum Leśnego w Zagnań-
sku Karol Orłowski będzie 

reprezentował region świę-
tokrzyski na mistrzostwach 
Polski „O Róg Wojskiego”  
w Złotoryi. 

Przewodniczący jury Ma-
ciej Strawa, prezes Klubu Sy-
gnalistów Polskiego Związku 
Łowieckiego, wyraził zado-
wolenie z powodu licznego 
udziału uczestników oraz po-
ziomu występów.

Od 1 listopada 2009 r.,  przy 
ubieganiu się o jednorazową zapo-
mogę z tytułu urodzenia się dziecka, 
jak również o dodatek do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu urodzenia dziec-
ka, wymagane będzie przedłożenie 
zaświadczenia lekarskiego potwier-
dzającego, że matka dziecka pozo-
stawała pod opieką lekarską przez 
okres co najmniej od 10 tygodnia 
ciąży do porodu. Opisane zmia-
ny wynikają z art. 7 i 18 ustawy  
z 6 grudnia 2008 r. o zmianie usta-
wy - Kodeks pracy oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 31 grudnia 
2008 r., nr 237, poz.1654).

16 października 2009 r. we-
szło w życie rozporządzenie mini-
stra zdrowia z 18 września 2009 r.  
w sprawie formy opieki medycznej 

nad kobietą w ciąży, uprawniają-
cej do dodatku z tytułu urodzenia 
dziecka (Dz. U. nr 163, poz. 1305). 
Załącznik do tego rozporządzenia 
określa wzór zaświadczenia lekar-
skiego niezbędnego przy ubieganiu 
się po 31 października 2009 r. o do-
datek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka oraz o jednorazo-
wą zapomogę z tytułu urodzenia się 
dziecka. 

Wymóg dołączenia do wnio-
sku o jednorazową zapomogę  
z tytułu urodzenia się dziecka 
oraz o dodatek do zasiłku rodzin-
nego z tytułu urodzenia dziec-
ka zaświadczenia lekarskiego 
dotyczy wniosków składanych  
od 1 listopada 2009 r. bez względu 
na termin urodzenia dziecka. 
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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
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o.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP    041-300-11-99,
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Hotel „Pod Jaskółką” - Umer 041-300-30-58
Stajnia „Elbara” - Kołomań 0887-634-400
Naprawa sprzętu AGD: 041-300-20-57;
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Janusz Guzik 041-311-38-15
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SAMSONÓW
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„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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Do braci szkolnej dołączyło 29 dzieci, 
które jeszcze z pewną nieśmiałością i oba-
wami prezentowały swoje umiejętności 
artystyczne. Wszyscy zgromadzeni jedno-
głośnie, gromkimi brawami, potwierdzi-
li pomyślne zaliczenie „pierwszego egza-
minu”. 

Dzieci klasy I poza dyplomami paso-
wania na ucznia otrzymały prezenty od 

Rady Rodziców, indywidualnego sponso-
ra, koleżanek i kolegów z klas II i III oraz 
„zerówki”. Po części oficjalnej i wspól-
nych zdjęciach pamiątkowych nadszedł 
czas na słodki poczęstunek, przygotowa-
ny przez rodziców. Wójt gminy obdarował 
dzieci cukierkami. 

* * *
Chlubną tradycją Publicznego Gim-

nazjum w Samsonowie jest odbywające 
się corocznie ślubowanie uczniów klas 
pierwszych. 

19 października br., w sali gimnastycz-
nej szkoły spotkali się: odświętnie ubrani 
pierwszoklasiści, ich rodzice, dyrekcja  
i nauczyciele. Uroczystość uświetnił swą 
obecnością wójt gminy Zbigniew Za-
gdański oraz radny Sejmiku Wojewódz-
kiego Mieczysław Gębski. Po krótkim po-
witaniu głos oddano uczniom, którzy - nie 
bez tremy charakterystycznej dla debiutan-
tów - zaprezentowali program artystyczny 
przygotowany pod okiem wychowawców: 
Beaty Rogosz i Marty Jass (dekoracje  
autorstwa Jolanty Małeckiej).

Uczniowie ślubowali na sztandar 
szkoły, deklarując między innymi: dbałość  
o honor i tradycje gimnazjum oraz postę-
powanie zgodne z nauką głoszoną przez 
patrona - Ojca Świętego Jana Pawła II.

Na pamiątkę tych wzruszających chwil 
pierwszoklasiści otrzymali z rąk dyrektor 
– Doroty Chmielewskiej pamiątkowe 
dyplomy. Wójt, Zbigniew Zagdański pod-
kreślił znaczenie podstaw, jakie daje czło-
wiekowi solidna edukacja. Inwestowa-
nie w wykształcenie procentuje bowiem  
w całym dorosłym życiu.

„Ślubuję być dobrym Polakiem...”
Takie m.in. słowa przysięgi 13 października br. złożyli na sztandar szkoły 

uczniowie klasy Ia i Ib Szkoły Podstawowej nr 2 im .St. Staszica w Zagnańsku. 
Gośćmi, a zarazem świadkami tego wydarzenia, byli: wójt gminy Zbigniew Za-
gdańsk, księża z miejscowego kościoła parafialnego, dyrekcja szkoły, rodzice, 
nauczyciele oraz starsi koledzy i koleżanki.

 Uczestnicy uroczystości w Samsonowie, z wójtem gminy.


