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Nowe przedszkole

Świętokrzyska Niezapominajka

Prezydent  
pogratulował wójtowi

Prezydent przeciął tradycyjną wstęgę i dłuższą chwilę przyglą-
dał się dioramie (specjalnej makiecie modelarskiej) przedstawia-
jącej brodzące w nadbrzeżnym błocie stwory, zmierzające w kie-
runku posiłku – skorupiaków. Zachowane w wyrobisku skalnym 
w Zachełmiu odciski śladów pozwoliły na rekonstrukcję ich łap 
i dalej przedstawienie najbardziej prawdopodobnego wizerunku 
całego zwierzęcia. 

Apis

Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego budynku przedszko-
la w Zagnańsku odbyło się 1 czerwca br. z udziałem przedstawi-
cieli władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych gminy 
Zagnańsk. Budowa obiektu trwała 13 miesięcy i w całości sfinan-
sowana była z budżetu gminy. 

Kilkaset dzieci ze szkół województwa wzięło udział w VI Świę-
tokrzyskiej Niezapominajce, która odbyła się 17 maja w cieniu 
dębu „Bartka”. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Ży-
cie wyszło z wody i Wrotami Czasu dotarło pod Bartka”.

Na wzór ubiegłych lat obchody rozpoczęły się od obudzenia wie-
kowego drzewa. Barwne stroje, hasła ekologiczne, prezentacje pla-
cówek przygotowały: ZSP nr 2 PiG w Zagnańsku, SP nr 1 Zagnańsk, 
ZSPiG w Kajetanowie, ZSPPiG w Samsonowie, ZSPPiG w Tumlinie, 
SP w Belnie, SP w Szałasie, SP w Zachełmiu, SP nr 12 i SP nr 31 
z Kielc, SP z Rakowa i Przedszkole ze Stąporkowa.  

Swoją grą na rogach myśliwskich imprezę uświetnili sygnaliści 
z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. Uczniowie szkoły leśnej za-
prezentowali także pokaz pracy pilarzy.

Wójt gminy Szczepan Skorupski w towarzystwie starosty Zdzi-
sława Wrzałki oraz wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Kieleckiego 
Renaty Janik  przywitał wszystkich uczestników festynu, życzył uda-
nej zabawy oraz zaprosił dzieci na tort lizakowy. Na imprezie obecna 
była również wicewojewoda Beata Oczkowicz. 

W konkursie plastycznym  w kategorii szkół gimnazjalnych pierw-
sze miejsce zajęło Gimnazjum w Samsonowie a drugie Gimnazjum 
w Zagnańsku. Wyróżnienie otrzymało Gimnazjum nr 15 w Kielcach.

Kulminacyjnym punktem wizyty prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego 19 maja br. w Państwowym Instytucie 
Geologicznym w Warszawie było otwarcie wystawy poświęco-
nej głośnemu odkryciu śladów tetrapodów. Tetrapody po raz 
pierwszy w dziejach Ziemi wyszły na ląd w Górach Świętokrzy-
skich. Podczas otwarcia wystawy, wśród bardzo wielu zapro-
szonych gości, obecny był również wójt Szczepan Skorupski.

W  o t w a r c i u 
uczestniczyli m.in.: 
poseł Henryk Milcarz, 
marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego 
– Adam Jarubas, wi-
cewojewoda kielecki 
– Beata Oczkowicz, 
świętokrzyski kurator 
oświaty – Małgorzata 
Muzoł, radny sejmiku 
– Mirosław Gębski, 
wiceprzewodnicząca 
powiatu kieleckiego 
– Renata Janik, radny Karol Jacewicz, członek Zarządu Starostwa Kie-
leckiego – Michał Godowski, wójt gminy Zagnańsk – Szczepan Skorup-
ski oraz wszyscy radni, sołtysi i przewodniczący rad sołeckich. Wśród 
zaproszonych gości byli także: szefowa Zarządu Wojewódzkiego ZNP 
oraz były wójt Zbigniew Zagdański. 

O szczegółach odkrycia opowiadał dyrektor instytutu Grzegorz 
Pieńkowski. W przecinaniu wstęgi uczestniczył, obok odkrywcy 
Piotra Szreka, Szczepan Skorupski, wójt gminy Zagnańsk. 

Prezydent Komorowski pogratulował wójtowi posiadania tak 
cennego obiektu, nie tylko naukowego, ale i turystycznego. Zachę-
cony przez dyrektora Pieńkowskiego prezydent wymienił uścisk 
dłoni z łapą tetrapoda, odtworzoną według wskazówek paleonto-
logów w miękkim silikonie przez rzeźbiarkę Martę Szubert. 

„Ślady tetrapodów w warstwach skalnych kamieniołomu Za-
chełmie wytropili dwaj młodzi paleontolodzy: Grzegorz Niedź-
wiedzki z Uniwersytetu Warszawskiego i Piotr Szrek z Pań-
stwowego Instytutu Geologicznego. Artykuł o tym odkryciu, 
wywracającym do góry nogami chronologię ewolucji, ukazał się 
w zeszłym roku jako cover story w prestiżowym magazynie »Na-
ture«. Datowanie tego wydarzenia zawdzięczamy współautorom 
artykułu, pracownikom instytutu – prof. Markowi Narkiewiczowi 
i dr Katarzynie Narkiewicz” – czytamy w relacji Mirosława Rut-
kowskiego na stronie internetowej Państwowego Instytutu Geo-
logicznego. 
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Na zebraniu przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Samso-
nowie, które odbyło się 24 maja br. pozytywnie oceniono działal-
ność i wyniki banku w ub.r. oraz nakreślono zadania dla zarządu 
i wybranej na bieżący rok rady. Podczas zebrania jednoznacznie 
wykazano, że Bank Spółdzielczy w Samsonowie, funkcjonując na 
podstawie realnych środków miejscowego pochodzenia i bazując 
na czysto polskim kapitale i nadal cieszy się rosnącym zaufaniem 
klientów.

W zebraniu oprócz delegatów, samorządu bankowego i pracow-
ników uczestniczyli przedstawiciele Banku Zrzeszającego: Piotr Po-
kropek, wiceprezes Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie 
i Mieczysław Maślanka, dyrektor Oddziału Regionalnego w Krako-
wie. W obradach uczestniczył również wójt gminy Szczepan Skorup-
ski. Przewodniczył im poseł Henryk Milcarz.

Ze sprawozdania za miniony rok, złożonego przez prezesa zarządu 
Józefa Florka i przewodniczącego Rady Nadzorczej Krzysztofa Kon-
draka wynika, że bank aktywnie uczestniczył w przedsięwzięciach 
lokalnych, wspierając je finansowo. Poniósł znaczące nakłady inwe-
stycyjne związane między innymi z bankowością internetową i bez-
pieczeństwem baz danych. W najbliższym czasie planuje uruchomie-
nie bankomatu w Samsonowie. Apis

BS cieszy się zaufaniem

Wśród 32 szkół z powiatu kieleckiego rywalizujących w VII 
konkursie ekologicznym „Segreguj razem z nami – butelki typu 
PET oraz papier” zwyciężył zespół Szkoły Podstawowej nr 2, 
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku, którego uczniowie ze-
brali 27 530 kg odpadów. Filip Wiatkowski z tej szkoły, który ze-
brał 12 ton makulatury, zwyciężył w kategorii indywidualnej. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 27 maja w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Kielcach. Nagrody laureatom wręczyli: wicesta-
rosta kielecki Zenon Janus, członek Zarządu Powiatu Bogdan Gierada 
oraz wójt Szczepan Skorupski. Konkurs został przeprowadzony w ka-
tegoriach grupowej oraz indywidualnej. Do udziału w nim zgłosiły się 
32 szkoły podstawowe z terenu powiatu kieleckiego. W sumie w tego-
rocznej edycji konkursu uczniowie zebrali ponad 119 ton, w tym 109,7 
ton papieru i 9,7 ton butelek typu PET. Apis 

Najlepsi zbieracze makulatury

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnań-
sku ogłosił nabór chłopców do sekcji piłki nożnej Gminne-
go Klubu Sportowego. Zajęcia piłkarskie będą prowadzone 
od 1 lipca br. na obiektach GOKSiR w Zagnańsku. 

Nabór prowadzony jest w rocznikach: 1997 i młodsi, 1999 
i 2001. Wszelkie informacje udzielane są w Gminnym Ośrod-
ku Kultury, Sportu i Rekreacji przy ulicy Turystycznej 59b lub 
pod numerem telefonu 41-311-31-77.

Trentino wicemistrzem województwa 
Wicemistrzostwo województwa wywalczyła drużyna Tren-

tino Kaniów w Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego 
Lig Amatorskich w piłce siatkowej mężczyzn. Zawody odbyły się  
14 maja w hali Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skar-
żysku-Kamiennej. 

Trentino wywalczyło tytuł wi-
cemistrzowski, przegrywając jedy-
nie w finale imprezy z drużyną ZUS 
Kielce 2:0. W poprzednich meczach 
drużyna z Kaniowa wygrała z Bud-
komem Oleśnica 2:0, Dynamitem 
Włoszczowa 2:0, LZS Skarżysko 
Kościelne 2:0 i w meczu półfinało-
wym z LZS Chobrzany.

Taki wynik młodych siatkarzy 
z naszej gminy świadczy o wyso-

Michał Ziernik
GOKSiR Zagnańsk

kim poziomie zagnańskiej ligi w piłce siatkowej mężczyzn. Zawody 
co roku odbywają się w hali GOKSiR w Zagnańsku. Składamy wielkie 
gratulacje dla drużyny z Kaniowa.

Nabór młodych piłkarzy

Kierownik GOKSiR
Michał Salwa

Oficjalne otwarcie i odbiór wyremontowanych dróg po-
wiatowych odbył się 30 maja br. w Kajetanowie i Zagnań-
sku. W odbiorach uczestniczył wójt Szczepan Skorupski.

Wyremontowany został odcinek drogi w Kajetanowie. Po-
łożono tutaj 900 m nowej nawierzchni. Wykonano także zjaz-
dy z kostki brukowej do posesji. Koszt prac, który wyniósł 803 
tys. zł, został pokryty z budżetu gminy Zagnańsk.

Drugi wyremontowany odcinek to ulice Spacerowa, Sło-
neczna i Kielecka w Zagnańsku. Na długości 660 m wykonano 
nową nawierzchnię, chodniki oraz kanał deszczowy. Kwota 
wydana na remont to 1 mln 200 tys. zł, (z czego z budżetu 
gminy Zagnańsk – 1 mln, a 200 tys. zł z powiatu kieleckiego).

Drogi po remoncie

Sołectwa Sołtysi Przewodniczący 
Rad Sołeckich

BARTKÓW Stanisław Kundera Bogusława Długosz
BELNO Sławomir Wiech Marcin Wiech 

CHRUSTY Krystyna Szydłowska Andrzej Staniec 

DŁUGOJÓW Zbigniew Karpeta Anna Cedro

GRUSZKA Marcin Fąfara Anna Wroniewska-
Rżońca

JANASZÓW Natalia Wójcik Krystyna Karcz
JAWORZE Jan Olszewski Hubert Kozieł
KAJETANÓW Jan Adach Tadeusz Król
KANIÓW Andrzej Starz Janusz Zawrzykraj
KOŁOMAŃ Krzysztof Gębski Andrzej Piwoński
LEKOMIN Krzysztof Bernatek Zdzisław Piskulak 
SAMSONÓW Honorata Durlik Marta Polak
SZAŁAS Władysław Zaczkiewicz Halina Kuncik 
TUMLIN Zofia Korska Leszek Niebudek 
UMER Edward Krzeszowski Ewa Kiniorska
ZACHEŁMIE Feliks Piec Kazimierz Salwa
ZAGNAŃSK Grażyna Wawszczak Waldemar Wiech 

Nowo wybrani sołtysi
Zakończyły się wybory na sołtysów i przewodniczących 

rad soleckich w naszej gminie. Poniżej publikujemy ich na-
zwiska. Wszystkim wybranym życzymy owocnej pracy na 
rzecz swych małych ojczyzn.
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W pierwszej uczniowie rozwiązywali 
testy związane tematycznie z postacią poety, 
jego życiem i twórczością. W tej kategorii 
pierwsze miejsce zajęła Natalia Borek z SP 

Uczniowie uczcili Miłosza
W Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie odbył się 

11 maja konkurs poświęcony życiu i twórczości noblisty Czesława Miłosza. Przystąpiły 
do niego trzy szkoły podstawowe z naszej gminy. Turniej składał się z dwóch części.

w Belnie, drugie miejsce przypadło Kindze 
Domańskiej z SP w Szałasie, na trzecim 
miejscu uplasowała się Aleksandra Linek 
z SP w Samsonowie.

W drugiej części uczestnicy recytowali 
wybrane wiersze noblisty zarówno w języ-
ku polskim, jak i angielskim. Jury pierwsze 
miejsce przyznało Klaudii Łobodzie z SP 
w Belnie, drugie – Kindze Domańskiej 
z SP w Szałasie, trzecie – Mikołajowi Za-
maryce z SP w Samsonowie.

Organizatorkami konkursu były nauczy-
cielki z SP w Samsonowie: Justyna Szcze-
panik, Milena Januchta, Jolanta Małecka.

W spotkaniu rocznicowym uczestniczyli radni gminy Zagnańsk: 
Ewa Kita, Kamil Piasecki i Grażyna Wawszczak. Uroczystość roz-
poczęła krótkim przemówieniem dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej Stella Ślefarska. Następnie bibliotekarka Anna Kapciak 
opowiedziała o podobnych klubach dyskusyjnych dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, działających od roku 2000 w liczącym 17.000 
mieszkańców amerykańskim miasteczku Camas.

Program artystyczny uświetniły wiersze Celiny Ślefarskiej 
oraz specjalny wierszyk okolicznościowy, w którym wymieniono 
wszystkie tytuły książek omawianych na przestrzeni dwóch lat.

Każdy z uczestników spotkania wypełnienił ankietę na temat 
najciekawszej książki i spotkania. Zwyciężyła biografia autorstwa 

Druga rocznica DKK

W Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji na widowni 
przeglądu pieśni maryjnych zasiedli m.in.: Bożentyna Pałka-Ko-
ruba, wojewoda świętokrzyski, starosta kielecki Zdzisław Wrzał-
ka, wicestarosta kielecki Zenon Janus. Wykonawców przeglądu 
oceniało jury w składzie: dr Aleksandra Wieloch z Uniwersyte-
tu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (przewodnicząca) oraz 
Agata Strzeszkowska i Robert Adamczyk.

Zagnańskie chóry wśród najlepszych
W VI Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Maryjnych, któ-

ry odbył się 22 maja br. w Sitkówce-Nowinach Chór Gminny 
Con Passione pod batutą Michała Kopcia zajął drugie miej-
sce, zaś Chór Parafialny z kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca 
NMP w Zagnańsku – pod kierownictwem Łukasza Gronostaja 
– trzecie miejsce. Rywalizowało 18 zespołów i 7 chórów. W ka-
tegorii chórów zwyciężył chór Pasja z Jędrzejowa, wśród ze-
społów – Szewczanki z Nowin.

Podczas przeglądu uczestnicy musieli wykonać 2 utwory o tema-
tyce maryjnej w czasie nie dłuższym niż 6 minut. Apis

Eucharystię pod przewodnictwem ks. płk 
Tadeusza Skrzyniarza koncelebrowali: ks. 
prał. Witold Sobierajski (wychowanek śp. K. 
Kowalskiej), i ks. Jacek Seredyka.

– Modlitwą obejmujemy także wszystkie 
osoby, które kształtowały oświatę na terenie 
Zagnańska, a szczególnie te blisko związane 
ze Szkołą Podstawową nr 1 imienia Nauczy-
cieli Tajnego Nauczania. Byli to: ks. Jan Kur-
czab, Władysław Boszczyk, Irena Dorynek, 
Maria German, Bolesław German, Adam 
Miętus, inż. Bronisław Plenkiewicz, doc. 
Jan Bogumił Sokołowski, Kamila Kowalska, 

W intencji nauczycieli tajnego nauczania

Mieczysław Nowacki, Anna Jodłowska, Zofia 
Makarewicz, Anna Kowalczykowa – mówił 
ks. płk Skrzyniarz  

– Właśnie nauczyciele swoją  postawą 
pokazali, że w trudnej dla narodu chwili nie 
należy być biernym. Narażając własne życie 
– stali się dla nas bohaterami i wzorami do 
naśladowania – podkreślił kaznodzieja.

Na zakończenie Mszy św. Danuta Garec-
ka odczytała wiersz Elżbiety Gacek poświę-
cony śp. Kamili Kowalskiej. Natomiast Ire-
na Jończyk z domu Dorynek podziękowała 
organizatorom kwesty na rzecz odnowienia 

W intencji Kamili Kowalskiej, nauczycielki Szkoły Podstawowej w Zagnańsku-Chru-
stach oraz nauczycieli tajnego nauczania, pracujących w Zagnańsku w latach II wojny 
światowej odprawiona była 29 maja Msza św. w kościele pw. św. Rozalii i św. Marcina. 

nagrobka nauczycielki: Elżbiecie Gacek, 
Elżbiecie Górzyńskiej i Romanowi Piskula-
kowi, który także był inicjatorem przedsię-
wzięcia oraz  współorganizatorem uroczy-
stości. Podziękowania w imieniu siostrzenicy 
śp. Kowalskiej złożyła 57 darczyńcom oraz 
wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu, który 
przedsięwzięcie objął swym patronatem. 

Kamila Kowalska od 1933 roku praco-
wała w Szkole Powszechnej w Zagnańsku–
Chrustach. Była jednym z twórców tajnych 
kompletów gimnazjalnych w naszej miej-
scowości, na których wykładała język polski 
i historię. Po wojnie nadal uczyła w szkole 
podstawowej. Zmarła w 1954 roku i została 
pochowana na cmentarzu parafialnym w Za-
gnańsku.                                                 Apis 

Dyskusyjny Klub Książki w Samsonowie świętował 18 maja 
br. drugą rocznicę powstania. Ze statystyk wynika, że członkowie 
DKK w ciągu dwóch lat przeczytali po 10 książek, co w sumie 
daje 3036 stron, wypili 18.000 ml herbaty, każdy z nich wypowie-
dział co najmniej 108.000 słów. Książki tematycznie nawiązywały 
do Polski, Florydy, Iraku, Wiednia, Londynu, Iowa i Krakowa. 
Każdemu spotkaniu towarzyszyły niepowtarzalny klimat i na-
strój, a także rekwizyty nawiązujące do danej powieści.

Barbary Rybałtowskiej – „Barbara Brylska w najtrudniejszej roli”. 
Szczególnym akcentem spotkania były cytaty o książkach. 

Ewa Olesińska
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Do południa wójt Szczepan Skorup-
ski przekazywał dzieciom podarunki 
i słodycze w odwiedzanych placówkach 
oświatowych. Odbywały się tam uroczy-
ste apele, akademie, występy artystycz-
ne i zawody sportowe. Dzień Dziecka 
w gminie sponsorowali: Iwona Koło-
mańska, Mariusz Kołomański z Bohe-

Gminny Dzień Dziecka oraz Profilaktyki i Sportu
Wójt gminy Zagnańsk ogłosił 1 czerwca Dniem Profilaktyki i Sportu w gmi-

nie Zagnańsk. W organizację imprez w tym dniu włączyła się także Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Impreza odbyła się w hali 
sportowej GOKSiR-u. Poprzedziły ją obchody Międzynarodowego Dnia Dziec-
ka w placówkach oświatowych.

my, Iwona Kowalska z Chaty, Bartłomiej 
Wiatkowski z Jaworzy, Emil Więckow-
ski z Piekarni w Bodzentynie.

Natomiast do atrakcji Dnia Profi-
laktyki i Sportu należały turnieje: teni-
sa stołowego, piłki siatkowej dziewcząt 
i chłopców, minipiłki nożnej na sztucz-
nej murawie, przeciąganie liny. Dzieci 

strzelały do małej bramki różnymi piłka-
mi, rzucały woreczkami do celu, uczest-
niczyły w wyścigach rzędów i grały 
w kręgle. Podczas całej imprezy prowa-
dzone były zajęcia profilaktyczne doty-
czące nadużywania alkoholu, dopalaczy, 
narkotyków, papierosów. Prezentowane 
były zasady zdrowego stylu życia. Orga-
nizatorem konkurencji sportowych był 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Zagnańsku. 

Apis 

Posiady w cieniu Bartka
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne zorganizowało VI Posiady „W cie-

niu Bartka”, które odbyły się 21 maja w Ośrodku Regionalizmu Świętokrzy-
skiego w Zagnańsku przy ul. Gajowej 15. Imprezę, na którą przyjechało prawie 
70 miłośników małych ojczyzn z całego kraju prowadził gospodarz obiektu dr 
Maciej A. Zarębski.

nowi Nowakowi Jeziorańskiemu oraz 
opowiedział o swojej fotograficznej pa-
sji. Z kolei Adam Gryczyński z Krako-
wa zaprezentował cykl książek albumo-
wych pt. „Czas zatrzymany”. O swoich 
matecznikach opowiadali: Bogdan Dwo-
rak z  Zawiercia, prof. Andrzej Tyszka 
z Podkowy Leśnej, Hanna Bień- Biel-
ska z Ossoli, Henryk Musy z Gdańska, 
Jadwiga Duda z  Wieliczki, Wiesława 
Juchnowska z Bęczkowa, Daniela Ko-
walska z Morawicy oraz znany artysta 
fotografik Paweł Pierściński.  

Dyskusjom regionalistów towarzy-
szyła  prezentacja nowości książkowych 
Biblioteki Świętokrzyskiej oraz otwarcie 
wystawy fotograficznej „Posiady w cie-
niu Bartka (2006–2010)  w obiektywie”. 
Część artystyczna objęła występ klar-
necisty Roberta Panka z Białegostoku 
i wokalisty Bogdana Przepióry z Kielc.

Apis 

W zorganizo-
wanym sympozjum 
pn. „Mateczniki 
małych  ojczyzn 
i sposoby ich pro-
mowania” wziął 
u d z i a ł  C z e s ł a w 
Czapliński z  Nowe-
go Yorku, który za-
prezentował własny 
film dokumentalny 
poświęcony legen-
darnemu kurierowi 
emigracyjnemu Ja-

Uroczystego poświęcenia obiektu dokonali ks. Ryszard 
Niemiec, proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP 
oraz ks. płk Tadeusz Skrzyniarz – proboszcz parafii pw. św. 
Rozalii i św. Marcina. Ks. Ryszard Niemiec celebrujący uro-
czystości podkreślił, że przedszkole jest darem dla dzieci i ro-
dzin w gminie. W części artystycznej wystąpił znany wirtuoz 
gitarowy – Piotr Restecki oraz dzieci z przedszkola, które za-
prezentowały program, nawiązujący tematyką do świętokrzy-
skich czarownic. 

Poseł Henryk Milcarz wręczając wraz z radnym Karolem 
Jacewiczem podarunki dla dzieci, podkreślił to, że w nowym 
przedszkolu nowoczesna przyszłość uzupełniana jest poprzez 
kultywowanie tradycji regionalnych. Radny Jacewicz życzył 
dzieciom uśmiechu, a dorosłym wrażliwości dziecięcej. 

Kurator świętokrzyskiej oświaty Małgorzata Muzoł pod-
kreśliła to, że najważniejsze są dzieci, gdyż one są naszą 
przyszłością. – Dzieci powinny mieć prawo do miłości i Dnia 
Dziecka przez cały rok – mówiła kurator Muzoł. W imieniu 
marszałka Adama Jarubasa podarowała przedszkolu przygoto-
wane prezenty i upominki. 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kieleckiego – Renata 
Janik, dziękując za wybudowanie nowoczesnego przedszkola 
podkreśliła, że dzieci w nowej placówce oświatowej będą się 
właściwie rozwijały.

Były wójt Zbigniew Zagdański opowiadając o tym, w jaki 

dokończenie ze str. 1

Nowe przedszkole
sposób tworzone było przedszkole kilkanaście miesięcy temu, 
podziękował dyrektor Marzannie Moćko, ks. Ryszardowi 
Niemcowi, radnemu Stefanowi Grudniowi, którzy go inspiro-
wali i przekonywali o potrzebie tego rodzaju placówki w gmi-
nie. Były wójt podziękował również Grzegorzowi Milcarzowi, 
który nadzorował z ramienia Urzędu Gminy całą inwestycję. 

Na zakończenie wójt Szczepan Skorupski podziękował za 
zorganizowanie uroczystości pracownikom Urzędu Gminy 
oraz wszystkim pracownikom firmy Kartel za wybudowanie 
przedszkola. Dzieciom życzył, aby się w nim bardzo dobrze 
czuły.

Historia przedszkola w Zagnańsku sięga 1950 r. kiedy to 
dzieci uczęszczały do budynku Zakładów Drzewnych. W no-
wej placówce będzie przebywać 89 dzieci.

Apis



5Czerwiec 2011 GAZETA ZAGNAŃSKA

W happeningu oraz paradzie zorganizowanych 9 maja na Pla-
cu Artystów w Kielcach z okazji Dnia Europy wzięli udział także 
uczniowie Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Zagnańsku, któ-
rzy zostali zaproszeni w nagrodę za mocne angażowanie się w sze-
rzenie wiedzy dotyczącej Unii Europejskiej.

Rolę gospodyni imprezy pełniła dyrektor Zespołu Szkoły Podsta-
wowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum Marzanna Moćko, która powi-
tała licznie przybyłych gości, przedstawiła cel projektu, podziękowała 
sponsorom i zaprosiła do udziału w imprezie. Następnie prowadzenie 
przejęli uczniowie ze Szkolnego Klubu Europejskiego. 

Artyści Piotr Restecki i Waldemar Gębski wraz z uczniami uzdol-
nionymi muzycznie Mają i Agnieszką Wlazły, Patrykiem Szcześnia-

kiem, Filipem Kociełkiewiczem i Mateuszem Karczem oficjalnie roz-
poczęli imprezę wykonaniem hymnu Europy.

W debacie panelowej na temat „Szanse dla Polski w Prezydencji 
w UE” wzięli udział: poseł Marzena Okła-Drewnowicz, europoseł Ja-
cek Włosowicz, senator Grzegorz Banaś, poseł Henryk Milcarz oraz 
wójt Szczepan Skoruspki.

Zdaniem poseł Marzeny Okły-Drewnowicz, z jednej strony Pre-
zydencja jest obowiązkiem, z drugiej zaś jest szansą wypromowania 
Polski na arenie międzynarodowej. – Nasz kraj jest bardzo doborze 
przygotowany do tego, by przewodniczyć Unii Europejskiej – podkre-
śliła poseł Okła-Drewnowicz. 

Europoesł Jacek Włosowicz również podkreślił to, że Prezydencja 
jest szansą dla Polski. Jednocześnie zwrócił uwagę, że podczas niej 
należy zrobić dla kraju „więcej i lepiej”, szczególnie na priorytetowym 
rynku wewnętrznym. 

Senator Grzegorz Banaś wskazał na to, że Prezydencja jest szansą 
dla promowania polskiej kultury. 

Z kolei poseł Henryk Milcarz nawiązując do historii ruin samso-
nowskich i do działalności Stanisława Staszica, zaapelował, by z oka-
zji Prezydencji wszystkie siły polityczne zjednoczyły się dla dobra 
kraju. 

Wójt Szczepan Skorupski podkreślił, że Prezydencja to duża szan-
sa dla unijnych urzędników, by mogli oglądać Polskę spoza biurek. 
– Prezydencja to szansa, by obcokrajowcy mogli zobaczyć nasze małe 
ojczyzny – mówił wójt Skorupski.

W przerwie debaty wystąpili ponownie artyści i uzdolnieni muzycz-
nie uczniowie. Ogromne zainteresowanie wzbudził jednak indywidual-
ny występ Piotra Resteckiego, finalisty popularnego programu „Must 
be the Music”. Tylko powaga imprezy z trudem powstrzymywała mło-
dzież, by głośno wyraziła swój aplauz dla znakomitego gitarzysty. 

W drugiej części debaty panelowej nt. „Nasz region w UE, wizja 
rozwoju” – Młodzież kontra” na pytania uczniów odpowiadali radni 
gminy Zagnańsk: wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Grudzień, 
radna Grażyna Wawszczak, radny Kamil Piasecki oraz wójt Szczepan 
Skorupski.

W dalszej części europejskiego pikniku zaprezentowali się sygna-
liści z Zespołu Szkół Leśnych z Zagnańska. Uczniowie z Gimnazjum 
przedstawili inscenizację pt. „Przestrogi dla Polski”. Ogromne zain-
teresowanie wzbudzały kiermasze z potrawami regionalnymi, w tym 
szczególnie chleb ze smalcem, „prazoki”, kszone ogórki, bigos, cia-
sta i wiejski chleb. Przygotowane zostały przez uczniów gimnazjum 
i sponsorów. Prezentacja odbyła się pod hasłem „Przez żołądek do 
serca Europy”. Zespół Jaworzanki wykonał piosenki związane tema-
tycznie z Zagnańskiem i regionem świętokrzyskim, a dzieci ze Szkoły 
Podstawowej zatańczyły poloneza z filmu „Pan Tadeusz”.

Na zakończenie odbyło się podsumowanie edukacyjnych pro-
jektów uczniowskich, w których młodzież gimnazjalna pierwszy raz 
w tym roku szkolnym miała obowiązek uczestniczyć. Nagrodzono 
makietę huty w Samsonowie, film pt. „Tetrapod – tajemnica kamienio-
łomu Zachełmie” i przedstawienie „Przestrogi dla Polski”.

Apis

Dzień z Prezydencją
W ramach projektu „Aktywni, kreatywni – młodzież na rzecz 

polskiej Prezydencji” 23 maja w ruinach huty w Samsonowie 
odbyła się impreza plenerowa pt. „Dzień z Prezydencją” zor-
ganizowana przez uczniów Gimnazjum im. Stanisława Staszica 
w Zagnańsku. Na piknik przybyli parlamentarzyści ziemi świę-
tokrzyskiej, mieszkańcy gminy, radni, młodzież szkolna i zapro-
szeni goście.

Dzień Europy

Każda z zaproszonych szkół wystawiła stoisko z materiałami infor-
macyjno-promocyjnymi dotyczącymi problematyki europejskiej. Na 
przygotowanym przez szkołę naszej gminy stanowisku, które cieszyło 
się dużym zainteresowaniem, można było oglądać pamiątki z wyjaz-
dów zagranicznych zorganizowanych w ramach projektu Comenius, 
przeczytać o licznych inwestycjach współfinansowanych z funduszy 
unijnych oraz o dokonaniach Szkolnego Klubu Europejskiego, który 
rokrocznie bierze udział w różnych, ciekawych projektach podejmują-
cych tematykę unijną.

Stoisko i prezentację uliczną uczniowie przygotowali pod opieką na-
uczycieli Szkolnego Koła Europejskiego: Mirosławy Litwińskiej, Anny 
Gębskiej, Piotra Radzewicza. Apis

dokończenie ze str. 1
W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęło  SP 

nr 2 w Zagnańsku, drugie – SP w Kajetanowie, trzecie SP w Rako-
wie. Wyróżniono: SP nr 1 w Zagnańsku, SP w Belnie, SP w Sam-
sonowie, SP w Szałasie, SP nr 31 w Kielcach.

Puchar Wójta Gminy Zagnańsk w konkursie na temat wiedzy 
o gminie „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom” przeznaczonym 
dla gimnazjalistów zdobyło Gimnazjum w Samsonowie. Drugie 
miejsce przypadło Gimnazjum w Zagnańsku, trzecie Gimnazjum 
w Kajetanowie.

Puchar Świętokrzyskiej Niezapominajki zdobyła SP nr 1 w Za-
gnańsku. Wyróżniono SP z Zachełmia i  SP z Belna.

Strażacy z  OSP Chrusty zorganizowali  pokaz umiejętności 
strażackich oraz zadbali o bezpieczeństwo uczestników festynu. 
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Po-
licji pod kierunkiem aspiranta Tomasza Królaka przeprowadzili 
egzamin na kartę rowerową.

Statuetkami Świętokrzyskiej Niezapominajki uhonorowane zostały 
dwie firmy – Wodociągi Kieleckie oraz Barlinek S.A, które od wielu 
lat wspierają działania gminy na rzecz ekologii i ochrony przyrody.

Specjalny patronat nad imprezą sprawował pomysłodawca 
Ogólnopolskiego Święta Niezapominajki, redaktor Andrzej Za-
lewski z Ekoradia. Choć z powodu kłopotów  zdrowotnych nie 
był obecny w Zagnańsku, to z anteny Ekoradia na żywo przekazał 
uczestnikom imprezy ciepłe i serdeczne słowa. 

Organizatorami byli: Bractwo Bartkowe, SP w Belnie, SP nr 1 
w Zagnańsku, GOKSiR w Zagnańsku i Nadleśnictwo Zagnańsk oraz 
Zespół Szkół Leśnych. Koordynacją działań, przyjmowaniem zgło-
szeń, rejestracją sponsorów zajmowały się Anna Tuz, dyrektor SP nr 1 
w Zagnańsku i Elżbieta Ślewa, dyrektor SP w Belnie. Apis

Świętokrzyska Niezapominajka
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Wizyta odbywała się w dniach 16 – 21 maja w ramach pro-
jektu współfinansowanego przez Fundację Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej. W zagnańskiej szkole przebywało sześciu 
uczniów wraz z dwoma opiekunami. Niemcy podziękowali za 
gościnność i wyrazili życzenie, by współpracę zintensyfiko-
wać. Podczas pobytu w Zagnańsku gości bardzo zainteresowa-
ły sprawy związane z gospodarką leśną. Niemieccy uczniowie 
podarowali polskim rówieśnikom wykonane samodzielnie po-
moce dydaktyczne do nauki przedmiotów hodowla lasu i ma-
szynoznawstwo. W przyszłym roku uczniowie z Zagnańska 
wyjadą z rewizytą do niemieckiej szkoły. 

Nadleśnictwo Zagnańsk przygotowało dla uczniów i ich 
opiekunów program związany z pracami leśnymi, jakie były 
wykonywane podczas tygodniowego pobytu. Wzięli udział 
także w imprezie „Niezapominajka”. Goście oglądali tak-
że szkółkę leśną, która znajduje się w Stąporkowie. Ponadto 
zwiedzali Muzeum Przyrodnicze na Świętym Krzyżu, zabytki 
w Krakowie oraz Oświęcim. 

Wójt Szczepan Skorupski dziękując niemieckim przyjacio-
łom za pobyt w gminie, podkreślił znaczenie zdobywania wie-

Leśna wymiana polsko-niemiecka
W Zespole Szkół Leśnych odbyło się w połowie maja br. 

spotkanie podsumowujące trwającą od 2005 r. współpracę 
pomiędzy zagnańską szkołą leśną a niemiecką Morgen-
röthe-Rautenkranz. Na zaproszenie dyrektor szkoły Anny 
Kowalskiej przybyli m.in.: wicewojewoda Beata Oczkowicz, 
starosta Zdzisław Wrzałka i wójt Szczepan Skorupski.

dzy, która pozwala rozwijać wspólną Europę. Wicewojewoda 
Beata Oczkowicz życzyła gościom dalszego dobrze spędzone-
go czasu na ziemi świętokrzyskiej. Z kolei starosta Zdzisław 
Wrzałka podkreślił potrzebę kontynuowania kontaktów, które 
mają na celu poznawanie kultury i zwyczajów regionalnych. 

Zdaniem dyrektor szkoły Anny Kowalskiej, takie wizyty są 
bardzo potrzebne, gdyż oprócz zdobywania wiedzy, młodzież 
nawiązywała również kontakty osobiste. We wszystkich wy-
cieczkach gościom towarzyszyła grupa uczniów z zagnańskiej 
szkoły. Kontaktowali się ze sobą w języku niemieckim. Osobą 
koordynującą była pani Agnieszka Wilczyńska.          Apis 

Jest redaktorem naczelnym „Gońca 
Świętokrzyskiego” (od 2000), wcze-
śniej tę funkcję pełnił w „Gońcu Sta-
szowskim”, który ukazywał się w latach 
1990–2003. Był prezesem Staszowskie-
go Towarzystwa Kulturalnego w latach 
1981–2006, a obecnie przewodniczy 
Świętokrzyskiemu Towarzystwu Regio-
nalnemu z siedzibą w Zagnańsku, które 
utworzył w 2005 roku.  

Jest twórcą Muzeum Ziemi Staszow-
skiej oraz Ośrodka Regionalizmu Świę-
tokrzyskiego w Zagnańsku. W latach 
2002–2010 zasiadał w Prezydium Rady 
Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regional-
nych RP. Był uczestnikiem wszystkich 
od 1994 r. Kongresów Regionalnych To-
warzystw Kultury. W 2010 r. pełnił rolę 
głównego organizatora IX Kongresu Re-
gionalistów w Kielcach 

Jest członkiem polskiego SEC-u 
(Stowarzyszenia Kultury Europejskiej), 
APAJTE – Stowarzyszenia Polskich Pi-
sarzy, Dziennikarzy i Tłumaczy w Eu-
ropie oraz Warszawskiego Oddziału 
Związku Literatów Polskich. 

W 2006 r. był założycielem Zrzesze-
nia Literatów Polskich w Chicago i jest 
jego członkiem honorowym. Zasiada 

w Prezydium Okręgowej Rady Lekar-
skiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej. 
Jest też redaktorem naczelnym „Eskula-
pa Świętokrzyskiego” (od 2004).  

Jest autorem blisko 30 książek: re-
portażowych, (m.in. „Od dżumy do 
dżumy” – 1995, „Dotknięcie Ameryki” 
– 2005, „Kierunek Alaska” – 2010); bio-
graficznych (m.in. „Ostatni z szesnastu”  
o Adamie Bieniu – 1999, wywiadu-rzeki 
ze Stanisławem Szwarc-Bronikowskim 

– 2002, „Erudyta niepowszedni – o Le-
onie Janowiczu” – 2011, „O obecno-
ści w fotografii i nie tylko” – wywiad 
z Pawłem Pierścińskim – 2011); z dzie-
dziny literatury faktu oraz historii ziemi 
staszowskiej i regionu świętokrzyskiego 
(m.in. „Staszów wczoraj i dziś” – 1999, 
„Z dziejów regionalizmu świętokrzy-
skiego” – 2005, „W służbie regionu 
świętokrzyskiego” – 2010, oraz albumu 
fotograficzno-opisowego „Dwory i pała-
ce w widłach Wisły i Pilicy” – 2009).  

Opublikował blisko 500 artykułów 
publicystycznych, historycznych, z dzie-
dziny popularyzacji wiedzy medycz-
nej, recenzji, opracowań redakcyjnych 
(wstępy, posłowia, teksty na okładkę).  
Jest laureatem wielu odznaczeń i wyróż-
nień, w tym Krzyża Kawalerskiego OOP 
(2001), Nagrody literackiej im. Witol-
da Hulewicza (2003), nagrody Gminy 
Zagnańsk ‘Bartek” (2009) I Nagrody 
i Medalu im. Zygmunta Glogera (2008), 
najwyższego odznaczenia Polskiego To-
warzystwa Lekarskiego „Gloria Medici-
nae” (2010). 

Jest także bohaterem kilku książek 
biograficznych, filmów telewizyjnych 
i licznych audycji radiowych. Zorgani-
zował kilka konkursów literackich, doty-
czących m.in. życia i działalności  Ada-
ma Bienia, Zygmunta Wójcika, Juliusza 
Słowackiego, Stefana Żeromskiego oraz 
powiązanych tematyką ze Słowacją. 

Apis

Lekarz, pisarz, publicysta, wydawca, regionalista
Maciej Andrzej Zarębski urodził się w 1943 roku w Kielcach. Z wykształce-

nia jest lekarzem, z zamiłowania – pisarzem, publicystą, wydawcą i regionali-
stą. Od lat redaguje publikacje wydawane w ramach Biblioteki Świętokrzyskiej 
(wcześniej Staszowskiej). Do tej pory wydał blisko 300 książek o tematyce lite-
rackiej, wspomnieniowej i regionalistycznej.
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Kilkunastu przedsiębiorców z naszej gminy 27 maja br. 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy uczestniczyło w szko-
leniu w ramach projektu „LEM – dyfuzja innowacji wśród 
MŚP”. Jego organizatorami byli wójt gminy Zagnańsk Szcze-
pan Skorupski wraz z EPRD Biuro Polityki Gospodarczej 
i Rozwoju Regionalnego.   

W ramach spotkania zostały omówione zagadnienia dotyczące 
możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozwój przed-
siębiorstw. Ponadto, została zaprezentowana aplikacja kompute-
rowa dedykowana do wspomagania nowoczesnego zarządzania 
firmą. Każdy z uczestników spotkania otrzymał do niej darmowy 
dostęp. Wartość rynkowa tego dostępu  wyceniona jest na 2000 
zł.

Spotkanie i darmowa aplikacja finansowane są ze środków 
Unii Europejskiej. Szkolenie było prowadzone przez uznanych na 
rynku specjalistów z zakresu przedsiębiorczości i pozyskiwania 
środków finansowych dla przedsiębiorstw. Na zakończenie przed-
siębiorcy  otrzymali certyfikat ukończenia szkolenia.      Apis 

Unia dla przedsiębiorców

HENRYK SOBIERAJSKI
Zabłocie  45A; tel. 41 301 12 17

Projektowanie budowlane	
Adaptacja projektów typowych	
Rozbudowa budynków	
Nadzory budowlane	

Gminna Spółdzielnia „SCH”  
w Zagnańsku wynajmie pokój  

o pow. ok. 20 m kw. w budynku 
biura GS przy ul. Turystycznej 67.

Kontakt pod nr tel. 606417920  
lub 41 3001520.

Wyrazy szczerego
współczucia

z powodu śmierci Teściowej
dla Pana Andrzeja Piskulaka 

składają
Wójt Gminy Zagnańsk

i pracownicy Urzędu Gminy

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Jaworza 

i Siodeł za udział w wyborach, okazane mi zaufanie i wybór 
na sołtysa Jaworza.

Składam podziękowania poprzedniemu sołtysowi i Ra-
dzie Sołeckiej za dotychczasową pracę na rzecz sołectwa.

Gratuluję wyboru nowym członkom Rady Sołeckiej 
i wyrażam nadzieję, że wspólnie, współdziałając z wójtem 
i Radą Gminy przyczynimy się do dalszego rozwoju nasze-
go sołectwa.

Makulatura, szkło, plastik i złom
Urząd Gminy w Zagnańsku informuje, że makulatura, 

szkło, plastik i złom odbierane będą  w sołectwach Bartków, 
Belno, Chrusty, Gruszka, Kajetanów, Jaworze, Lekomin, Za-
chełmie, Zagnańsk – w III kwartale – w każdą drugą środę 
miesiąca kalendarzowego (13 lipca, 10 sierpnia, 14 paździer-
nika), w IV kwartale – 14 grudnia. Natomiast w  sołectwach 
Długojów, Janaszów, Kaniów, Kołomań, Samsonów, Szałas, 
Tumlin, Umer – odbierane będą w III kwartale w każdy drugi 
piątek miesiąca kalendarzowego (8 lipca, 12 sierpnia, 9 paź-
dziernika), w IV kwartale – 15 grudnia.

Odpady wielkogabarytowe
Odpady wielkogabarytowe będą odbierane w sołectwach 

Zagnańsk, Kaniów, Belno, Zachełmie, Lekomin, Gruszka, Ka-
jetanów, Chrusty, Jaworze, Bartków – 16 czerwca, 15 wrze-
śnia, 8 grudnia. Natomiast w sołectwach Janaszów, Samsonów, 
Szałas, Długojów, Kołomań, Umer, Tumlin – 17 czerwca, 16 
września, 9 grudnia. Urząd gminy apeluje, aby nie wystawiać 
szkła okiennego, eternitu, opon. Do odpadów wielkogabaryto-
wych zalicza się m.in.: wszelkiego rodzaju meble, wielkogaba-
rytowe urządzenia do ogrzewania pomieszczeń, grzejniki elek-
tryczne itp. oraz sprzęt AGD: kuchenki, lodówki, telewizory, 
pralki, zmywarki – w stanie kompletnym.

Opony
Opony odbierane będą 12 grudnia w sołectwach: Zagnańsk, 

Kaniów, Belno, Zachełmie, Lekomin, Gruszka, Kajetanów, 
Chrusty, Jaworze, Bartków i 13 grudnia w sołectwach: Jana-
szów, Samsonów, Szałas, Długojów, Kołomań, Umer, Tumlin. 
Uwaga! Wystawione opony muszą być oczyszczone z piachu 
i innych zanieczyszczeń. Uprasza się o niewystawianie szkła 
okiennego, eternitu.

Wszystkie odpady należy wystawić do godz. 8 przed po-
sesjami w sposób niepowodujący zakłócenia w ruchu pieszym 
i kołowym. Natomiast wystawione po podanym wyżej termi-
nie nie będą odbierane. Uwagi dotyczące funkcjonowania sys-
temu odbioru odpadów należy  składać pod numerem telefonu 
41-300-13-22 wew. 33.

Harmonogram odbioru 
odpadów

Opr. apis

Siatkarze SP nr 2 w Zagnańsku zdobyli mistrzostwo woje-
wództwa w finale Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w minisiatkówce chłopców, który był rozegrany 5 maja we 
Wzdole Rządowym.

Podopieczni nauczyciela Mirosława Kowalskiego wygrali 
wszystkie mecze bez straty seta. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Wojciech Rynk, 
uczeń klasy VIa. Mistrzowska drużyna grała w składzie: Piotr 
Nadolnik (kapitan drużyny), Wojciech Rynk, Bartek Szcześniak, 
Gabriel Knez, Wiktor Witecki, Michał Krzysztofek, Dominik Lu-
bocha, Patryk Kukla, Damian Fąfara i Wiktor Wawrzeńczyk

Drużyna reprezentowała nasze województwo w Mistrzo-
stwach Polski w Głuchołazach.                                         Apis

Siatkarze z „dwójki” mistrzami

Jan Olszewski
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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 la 508-267-320
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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