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Gmina Zagnańsk i jej mieszkańcy 
mają dla mnie znaczenie szczególne, 
tym bardziej zależy mi, aby mieli Pań-
stwo pełną wiedzę w żywotnych kwe-
stiach, a za taką z całą pewnością na-
leży uznać zaopatrzenie gminy w wodę 
i odbiór ścieków. Znam i szanuję poglą-
dy mieszkańców w sprawie gospodarki 
wodno-ściekowej naszej gminy, jednak 
chciałbym przedstawić całą prawdę 
w tej sprawie. Troska o całość infra-
struktury wymaga wykwalifikowanej 
kadry oraz znacznych środków. Pocho-
dzą one w części z opłat wnoszonych przez naszych odbiorców, 
pozostała część to środki, które wypracowuje Spółka, świad-
cząc usługi na terenie swojej działalności. 

Na temat sposobów ratowania „Bartka” i koncepcji utworze-
nia w jego pobliżu centrum edukacyjnego z parkingami na samo-
chody osobowe i autokary rozmawiali uczestnicy konferencji pra-
sowej, która odbyła się 1 marca br. właśnie w cieniu wiekowego 
drzewa.

Na ratunek „Bartkowi”

Najlepsza przychodnia

Za pośrednictwem „Gazety Zagnańskiej” zastępca dyrektora Ma-
rzena Jaworska-Kurek złożyła serdeczne podziękowania wszystkimi 
pacjentom za okazane zaufanie, życzliwość oraz gest dobrej woli i od-
danie w plebiscycie, zorganizowanym przez redakcję „Echa Dnia”, 
głosu na zagnański ośrodek zdrowia. 

W kieleckim hotelu Łysogóry 25 lutego odbyła się gala zorga-
nizowana przez redakcję „Echa Dnia”, na której wręczane były 
nagrody dla najlepszych lekarzy, aptek i przychodni w wojewódz-
twie świętokrzyskim. Najlepszą przychodnią w powiecie kieleckim 
i czwartą w województwie świętokrzyskim został Zespół Ośrod-
ków Zdrowia w Zagnańsku. 

dobra całej społeczności lokalnej – poinformowała z-ca dyrektora 
Marzena Jaworska-Kurek.                                                Apis

– Dzięki naszym 
pacjentom zostaliśmy 
najlepszą przychodnią 
w powiecie kieleckim 
ziemskim. Jest to dla 
nas ogromne wyróżnie-
nie, a także motywacja 
do jeszcze lepszej pra-
cy dla dobra naszych 
pacjentów, a także dla 

Badania będą wykonywane przez specjalistów ze Świętokrzy-
skiego Centrum Onkologii w cytomammobusie wyposażonym w no-
woczesny cyfrowy mammograf, umożliwiający wykonanie badania 
piersi oraz fotel ginekologiczny do badań cytologicznych.

Cytomammobus będzie stacjonował w dniach od 6 do 11 kwiet-
nia przed budynkiem Urzędu Gminy w Zagnańsku, a badania będą 
wykonywane w godzinach od 9:00 do 16:00. Panie zainteresowane 
wykonaniem badania mogą zarejestrować się na miejscu w cyto-
mammobusie lub pod numerem telefonu 661-911-300.

– Do wyżej wymienionych badań wg jednego z programów, w na-
szej gminie zostało zakwalifikowanych 1069 kobiet. Obecnie tworzo-
ne są różne programy ochrony zdrowia, mogące zapobiegać rozwo-
jowi nowotworów lub zwiększyć ich wyleczalność – poinformowała 
„Gazetę Zagnańską” Janina Duda, odpowiedzialna za zorganizowa-
nie badań w gminie.                                                  Apis

Mammografia 
w walce z rakiem

Urząd Gminy w Zagnańsku zaprasza na bezpłatne badania 
wszystkie Panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch 
lat nie wykonywały kontrolnych badań mammograficznych oraz 
Panie w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie 
wykonywały badań cytologicznych w ramach programu profi-
laktycznego.
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dokończenie ze str. 1

Ten sam plan przewiduje uzyskanie przychodów z zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków z gminy o wartości 1 860 000 zł. Jak łatwo zauwa-
żyć, Spółka inwestuje w gminie Zagnańsk prawie trzykrotnie więcej niż 
wynoszą przychody z tego terenu. Dane liczbowe to nie fikcja, ale prawda, 
która uwiarygodnia te słowa. Ponadto w ostatnich latach Spółka „Wodociągi 
Kieleckie” na terenie gminy Zagnańsk przeprowadziła inwestycje i remonty 
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na łączną kwotę 7 156 000 zł.

„Wodociągi Kieleckie” uwzględniają w swoich działaniach oczekiwa-
nia społeczne, które pozwalają wychodzić naprzeciw potrzebom ludzkim.

W ramach ogromnego Projektu „Kompleksowej ochrony wód pod-
ziemnych aglomeracji kieleckiej”, którego Spółka jest beneficjentem, za-
mierzamy poprawić niski, bo zaledwie 33-procentowy stopień skanalizo-
wania do poziomu 72,1 proc. 

W ramach tego zadania wykonamy:
• 60 km sieci kanalizacyjnej,
• 16 przepompowni ścieków,
• system monitorowania infrastruktury,
za łączną kwotę 100 000 000 zł.
Łatwo zauważyć, że w krótkim czasie gmina zyskuje infrastrukturę, 

na którą w innych gminach mieszkańcy będą musieli czekać wiele lat. Nie 
bez znaczenia jest fakt, że gmina musiałaby wydać na ten cel 7 rocznych 
budżetów przeznaczonych na inwestycje. Dzięki temu, gmina będzie mo-
gła wydać te środki na inne ważne potrzeby społeczne.

Zapewne zgodzą się Państwo ze mną, że jest to dziejowa szansa, z któ-
rej niewybaczalnym błędem byłoby nie skorzystać.

Wracając jednak do kwestii finansowych, chciałbym Państwa poinformować, 
że Spółka każdego roku odprowadza do budżetu gminy Zagnańsk opłaty z tytułu 

Czy ekologia musi kosztować?
Henryk Milcarz, prezes Zarządu „Wodociągów Kieleckich”

Odnosząc się do publikacji w ostatnim wydaniu „Gazety Zagnańskiej” na 
temat cen wody i ścieków, muszę stwierdzić z przykrością, że przedstawione 
tam dane są nieobiektywne. Podane przykłady miast i obowiązujących stawek 
nie powinny być przyjęte w celach porównawczych, ponieważ: 

• dotyczą one innych okresów obowiązywania taryf,
• w wymienionych firmach stosowane są opłaty abonamentowe, które wy-

noszą nawet do 10 zł, co faktycznie zniekształca koszt 1m³,
• nie uwzględniają faktu, że w wielu firmach stosowana jest taryfa oddziel-

nie dla miast i okolicznych gmin,
• „Wodociągi Kieleckie” jako beneficjent ponoszą całkowite koszty w re-

alizowanych inwestycjach (jako jedni z nielicznych w kraju), natomiast w po-
zostałych firmach obowiązek ten ciąży na gminach.

Chciałbym Państwa zapewnić, że firma, którą kieruję, dokłada wszelkich 
starań, aby z powierzonych nam obowiązków wywiązywać się jak najlepiej. 
Robimy wszystko, by zabezpieczyć dobro i przyszłość mieszkańców obsługi-
wanych przez nas gmin, w tym mojej rodzinnej gminy Zagnańsk. 

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość, cierpli-
wość i wspieranie naszych działań. Ogrom zadań i czas, w jakim planowane 
przedsięwzięcie musimy wykonać są niespotykane. Sukces jest możliwy tylko 
z Państwa udziałem. Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu, Henryk Milcarz 

Zadania inwestycyjne w planie na 2011 rok Wartość zadania (w zł)

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bartkowie 9 793 000 
(4 206 400 – 2011 rok)

Modernizacja hydroforni w Bartkowie 32 000
Przebudowa systemu wodociągowego Kajetanów-Wiśniówka 347 600
Montaż rozdzielni w pompowni głównej w Zagnańsku 171 500
Realizacja pompowni w Jasiowie 142 000
Przebudowa węzłów zasuw w Zagnańsku i Zachełmiu 32 000
Zakup urządzeń niezbędnych do usuwania awarii 250 000
Remonty obiektów 93 000
Remonty maszyn i urządzeń 165 000
RAZEM 11 026 100 (5 439 500)

Spółka „Wodociągi Kieleckie” tworząc plan ekonomiczny na 2011 rok, 
uwzględniła wydatki na inwestycje i remonty majątku na terenie gminy Za-
gnańsk w kwocie przekraczającej 5 400 000 zł. Sama modernizacja oczysz-
czalni w Bartkowie, rozłożona na lata 2011–2013, to koszt 9 793 000 zł netto.

Chcąc bardziej zobrazować omawianą sytuację, przedstawiam następujące dane:

czynszu dzierżawnego i podat-
ku od nieruchomości. W 2010 
roku wpływy do gminy z tego 
tytułu wyniosły ponad 1 640 
000 zł. Ponadto „Wodociągi 
Kieleckie” wnoszą do Urzędu 
Marszałkowskiego opłatę za 
korzystanie ze środowiska, któ-
rej 40 proc. wraca do budżetu 
gminy. W 2010 roku wpływy 
z tytułu opłat środowiskowych 
wyniosły ponad 160 000 zł.

28 lutego podczas sesji Rady Gminy w Zagnańsku radni 
podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 
sierpnia br. Szkoły Podstawowej w Umrze. Uczniowie zli-
kwidowanej szkoły będą mieli zapewnioną możliwość kon-
tynuowania nauki w Zespole Szkoły Podstawowej, Przed-
szkola i Gimnazjum w Tumlinie.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że podstawowymi 
powodami zamiaru likwidacji szkoły są m.in.: uwarunkowa-
nia demograficzne – niewielka liczba uczniów oraz prognozy 
wskazujące na dalszy spadek liczby dzieci, planowane obniże-
nie kosztów utrzymania sieci szkół w gminie oraz poprawienie 
warunków nauczania i lokalowych oraz dostęp do sali gimna-
stycznej i stołówki.

Wójt Szczepan Skorupski zapewnił mieszkańców gminy, 
że wyremontowany budynek po zlikwidowaniu szkoły nie zo-
stanie sprzedany, ale będzie przeznaczony na potrzeby lokalnej 
społeczności. 

Jedną z koncepcji jest, by zorganizować w nim warsztaty 
terapii zajęciowej, tak by m.in. objąć opieką ludzi starszych, 
samotnych i niedołężnych.                                               Apis 

Radni zamierzają 
zlikwidować szkołę

Tegoroczne zimowe ferie uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie mogą z pewnością zaliczyć do 
udanych. Dzięki inicjatywie radnego Artura Pierzaka i uprzejmości 
władz gminy Sitkówka-Nowiny, młodzież dwukrotnie mogła skorzy-
stać z bezpłatnych wyjazdów na basen „Perła”. Na pływalnię w na-
grodę wyjechali kolędnicy misyjni oraz sportowcy. Koszty przejazdu 
pokryła Rada Rodziców. 

Ferie w szkole 
antidotum na nudę

Uczniowie uczestniczyli też w zajęciach sportowych organizowanych 
przez wuefistów. Doskonalili umiejętności, przygotowywali się do zawo-
dów, a przy okazji dobrze bawili. Kolejnym antidotum na nudę oferowa-
nym przez nauczycieli tumlińskiej szkoły były spotkania kół przedmioto-
wych. Finaliści konkursów kuratoryjnych uzupełniali ostatnie informacje 
przed zbliżającymi się wielkimi krokami decydującymi starciami, pozo-
stali poszerzali zainteresowania i nadrabiali zaległości. 

Zorganizowane zostały spotkania klasowe. Wspólne tańce i swawole 
były okazją do integracji i budowy więzi społecznych. Najmłodsi z zespo-
łu Małe Tumlinianki uczestniczyli w wojewódzkiej akcji „Ferie z kulturą”, 
której patronowała Bożentyna Pałka-Koruba, wojewoda świętokrzyski. 
O akcji tej pisaliśmy w jednym z poprzednich numerów gazety. Apis
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Drużynowo w rywalizacji spławikowej, 
w kategorii juniorów i kadetów, reprezentacja 
naszego Koła w składzie: Agata Dąbrowska, 
Łukasz Adamczyk, Sebastian Pytka zaję-
ła w Okręgu Kieleckim pierwsze miejsce; 
w 2009 roku trzecie. 

 – Te sukcesy nasza młodzież zawdzięcza wi-
ceprezesowi Tomaszowi Pytce, kapitanowi dru-
żyny – informuje „GZ” prezes Jan Adamczyk.

Zawodnik z naszego koła, kadet Łukasz 
Adamczyk, jest reprezentantem kadry kra-
jowej oraz członkiem belgijskiego klubu 
Robinson Champion Team, trenuje go jego 
ojciec Janusz.

Członkowie koła porządkują nabrzeża za-
lewów wodnych na terenie gminy, przygoto-

wują teren do zawodów, czynnie uczestniczą 
w zarybianiu naszych akwenów. Organizują 
też wiele imprez wędkarskich i sportowych: 
najbliższe na zalewie w Umrze to: 30 kwietnia 
otwarcie tegorocznego sezonu, z okazji Dnia 
Dziecka, spławikowe mistrzostwa o puchar 
Prezesa Koła, Dyrektora Banku, Komendan-
ta Wojewódzkiego Państwowej Straży Ry-
backiej i Wójta Gminy Zagnańsk oraz wiele 
innych. W imprezach okręgowych i ogólno-
polskich aktywnie uczestniczy zarówno mło-
dzież, jak i seniorzy. Łukasz Adamczyk brał 
udział w mistrzostwach świata we Włoszech.

W Kole działa społecznie Straż Rybac-
ka – ponad 20 strażników, komendantem jest 
Robert Pokrzywiński, przewodniczący Rady 

Wędkarze z PZW „Bartek”
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Bartek” może poszczycić się wieloma sukce-

sami, m.in. w Okręgowych Zawodach Spławikowych Grand Prix co roku jego zawodnicy 
są w czołówce. W roku 2009 Janusz Adamczyk był pierwszy, a w 2010 trzeci – na 60 
startujących zawodników. 

Gminy w Miedzianej Górze. Sprawdzają oni 
karty wędkarskie, limity dziennych połowów, 
wymiary ochronne, dla łamiących przepisy 
są mandaty karne, a Sąd Koleżeński może 
nieetycznego wędkarza wykluczyć ze związ-
ku. Koło „Bartek” powstało 9 kwietnia 1982 
roku, liczyło wówczas 19 członków. Jego 
pierwszym prezesem był Ireneusz Szcześniak, 
wiceprezesem Jan Adamczyk.

Obecnie Koło „Bartek” to 238 zrzeszo-
nych wędkarzy. Najstarszy ma ponad 80 lat, 
a najmłodszy niespełna 14. Prezesem koła jest 
Jan Adamczyk, wiceprezesami Tomasz Pyt-
ka i Jerzy Mazur, skarbnikiem Jerzy Stąpór, 
sekretarzem Tomasz Chmiel, gospodarzem 
Grzegorz Okła, przew. Komisji Rewizyjnej. 
Ryszard Chrzanowski, Sądu Koleżeńskiego 
Stanisław Borek. Członkami koła są radni 
gminy Zagnańsk – Tomasz Dąbrowski oraz 
Artur Pierzak, obecny komendant wojewódz-
ki Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach. 
Cały Zarząd Koła „Bartek” przygotowuje się 
do przyszłorocznych obchodów jubileuszu 
30-lecia działalności. 

Apis 

Spotkanie otworzyła Elżbieta Korus, 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, witając m.in.: wójta Szczepa-
na Skorupskiego, radne Anetę Rutowicz 
i Grażynę Wawszczak oraz komendanta 
OSP w Samsonowie Zbigniewa Abram-
czyka. 

Świętowanie Dnia Zakochanych od-
bywało się wg specjalnego scenariusza 
opracowanego przez panie Celinę Ślefar-
ską i Ewę Olesińską. Największą atrakcję 
stanowiły m.in.: określanie rodzaju miło-

ści i częstowanie przypisanymi jej atry-
butami, w przypadku trwałej – orzechem, 
słodkiej – mandarynką, gorzkiej – cytryną 
i nieprzewidywalnej – flipsem.

Dopuszczalne były także flirty towa-
rzyskie w parach, wyznania do najmil-
szej. W ramach zabawy wiązano krawaty, 
dmuchano balony, lizano lizaki i recyto-
wano wiersze.

W sali przystrojonej w różnego rodza-
ju amorki, balony w kształcie serc, ser-
wety wykonane na szydełku i niezliczo-
ną liczbę serduszek panie wraz z gośćmi 
„poszyły w tan”.

Idea spotkań w ramach programu 
„Radosna Jesień” zyskała akceptację 
większości jego uczestniczek. Teraz raz 
w tygodniu spędzają wieczór ciekawiej, 
niż przed telewizorem.

Celina Ślefarska

Walentynki „Radosnej Jesieni”
Eliksiry miłości o intrygujących nazwach: „Kochliwy Stasio”, „Łzy teścio-

wej”, „Skowyt Iwonki”, „Szalona dziewica” i spełnienie nimi toastu – to tylko nie-
które atrakcje walentynek zorganizowanych przez Zagnański GOPS w ramach 
programu „Radosna Jesień”. Impreza z udziałem pań oraz wójta Szczepana Sko-
rupskiego i radnych odbyła się 13 lutego w samsonowskiej remizie strażackiej.

W niedzielę, 20 lutego br. odbyło się 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Zagnańsku. Prezes 
Ryszard Wawszczak podsumowując działal-
ność jednostki za minioną 5-letnią kadencję, 
podkreślił, że poziom bezpieczeństwa w gmi-
nie w stosunku do poprzedniej kadencji pod-
niósł się znacząco. 

OSP w tym okresie wzbogaciła się m.in. 
o 4 aparaty powietrzne typu AUER, zestaw 
medyczny OSP R-1 wyposażony w tlen, szy-
ny ortopedyczne, deskę ratowniczą, piłę do 
drzewa STIHL a przede wszystkim o nowy 
lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki 
Ford. Strażacy zadbali również o remizę, do-
konując w niej niezbędnych remontów. 

OSP Zagnańsk aktywnie uczestniczyła 
w życiu gminy, współorganizując festyn ro-

dzinny koło kościoła na Zachełmiu, Dzień 
Dziecka przy Szkole Podstawowej w Zacheł-
miu, Dzień Strażaka i zabawę mikołajkową 
dla najmłodszych. Uczestniczyła w zbieraniu 
darów dla powodzian i sama zawiozła dary do 
miejscowości w gminie Dwikozy. Pomagała 
także w załadunku siana w Tumlinie, które 

zostało zawiezione powodzianom z Nowego 
Korczyna, Opatowa i Połańca.

Jednostka OSP pożegnała w tej kadencji 
czterech druhów – Jana Łobodę, Mateusza 
Błotnickiego, Mirosława Zawrzykraja i Józe-
fa Dąbrowskiego – odprowadzając ich z ho-
norami na miejsce wiecznego spoczynku.

Obrady strażaków zaszczycili swoją 
obecnością m.in.: poseł Henryk Milcarz, pre-
zes Zarządu Gminnego Zw. OSP w Zagnań-

OSP gasi, ratuje, pomaga i bawi
Ochotnicza Straż Pożarna w Zagnańsku przez ostanie 3 lata nie tylko wyjeżdżała 

dziesiątki razy do pożarów i wypadków drogowych na terenie gminy, strażacy gasili tak-
że ogromne pożary w województwie świętokrzyskim m.in.: w kieleckim zakładzie produ-
kujący styropian „Megaterm Plus”, w Targach Kielce – halę oraz w Białogonie – torfo-
wisko, usuwali skutki powodzi w Sandomierzu. Na kolejną kadencję na prezesa wybrano 
Ryszarda Wawszczaka, funkcję naczelnika pełnić będzie Robert Kopeć.

sku, starosta powiatu kieleckiego – Zdzisław 
Wrzałka, komendant miejski PSP w Kielcach 
– starszy brygadier Zdzisław Kuźdub, wójt 
gminy Zagnańsk – Szczepan Skorupski oraz 
radni: Grażyna Wawszczak, Artur Kudzia, 
Tomasz Dąbrowski. 

Apis
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W specjalnie przygotowanej izbie wiejskiej 
zaprezentowane zostały dawne sprzęty i przed-
mioty gospodarstwa domowego. W tej scenerii 
Jaworzanki przypomniały m.in.: wykonywanie 
mioteł, wyrabianie ciasta w dzieżach, darcie pie-
rza, przędzenie lnu, wykonywanie kwiatów z pa-
pieru, bibuły itp. Wszystko to przeplatane było 
humorystycznymi dialogami, wspomnieniami, 
„jak to dawniej bywało”, śpiewem i tańcami, 
zaprezentowano także „zmówiny”. A na zakoń-
czenie wszyscy z uwagą wysłuchali niezwykłych 
opowieści najstarszej z pań Genowefy Kubickiej. 
Gościnnie wystąpił wójt Szczepan Skorupski, 
wcielając się w rolę wójta.

Początki Zespołu Ludowego Jaworzanki się-
gają roku 1973. Zespół tworzyły wtedy wyłącz-
nie panie, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
z miejscowości Jaworze. Jego przewodniczącą 
i założycielką była Mieczysława Kudzia. Miej-
scem spotkań zaś był Klub „Ruch” w Jaworzu. 
Jednak wszelkie rocznice zespołu liczone są od 
1998 r., kiedy to został po długiej przerwie reak-
tywowany przez Marzannę Moćko.

Jaworzanki brały udział w prestiżowych im-
prezach, przeglądach, konkursach czy festiwa-

Na ratunek „Bartkowi”

Zapusty Jaworzanek w TVP

lach organizowanych w regionie i poza nim, jak 
choćby w Międzynarodowej Biesiadzie z Folk-
lorem w Raciborzu w 2000 r., w przeglądach 
zespołów ludowych w Masłowie, Śladkowie, 
Jędrzejowie, Busku Zdroju, Bliżynie i Kiel-
cach, w Targach Bożonarodzeniowych na Rynku 
Głównym w Krakowie w 2001 r., w finale XXXII 
Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folk-
lorem w 2008 r., w finałach Świętokrzyskiego 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie.

Do ich niewątpliwych sukcesów należy 
zaliczyć nawiązanie współpracy z Katolickim 
Związkiem Kobiet w Niemczech z okręgu Ra-
tingen i udział zespołu w Międzynarodowym 

W świetlicy parafialnej „Przystań” 23 lutego Zespół Ludowy „Jaworzanki” zaprezentował 
przed kamerami TVP Kielce obrzęd pt. „Zapusty”. Trwająca 20 minut inscenizacja składała 
się ze scenek obrazujących dawne zwyczaje wsi z okolic Zagnańska. Reportaż telewizyjny był 
wyemitowany 2 marca o godz. 17 w paśmie lokalnym Programu II TVP.

Poseł pytał  
ministra  

o „Bartka”
O możliwości wsparcia i pomocy 

dla dęba „Bartka” poseł Henryk Mil-
carz wystąpił z pytaniem do ministra 
środowiska Stanisława Gawłowskie-
go 4 lutego br. podczas 84 posiedzenia 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

– Szanowny panie ministrze, chcę 
powiedzieć, że dąb „Bartek” coraz 
słabiej szumi i pyta, co z obietnicami 
danymi przez Ministerstwo Środowiska, 
dotyczącymi pospieszenia mu na ratu-
nek. Bardzo jestem ciekaw, jaka będzie 
odpowiedź pana ministra, ponieważ tuż 
po obradach wracam do Zagnańska 
i chętnie pojadę pod dąb „Bartek” i po-
wiem, żeby był spokojny – mówił poseł 
Henryk Milcarz podczas swojego wy-
stąpienia w Sejmie.

Odpowiadając na zapytanie posel-
skie, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Środowiska, Stanisław Gawłowski pod-
kreślił, że rzeczywiście wiekowe drze-
wo, wymaga on wsparcia i pomocy. 

– W tej chwili sporządzana jest 
tam dokumentacja techniczna, która 
pozwoli na zamontowanie podpór i in-
stalacji odgromowej. Ten cel będzie 
finansowany z dwóch źródeł, jesteśmy 
do tego przygotowani – mówił minister 
Gawłowski. 

– Dyrektor generalny Lasów Pań-
stwowych deklaruje, że może pokryć te 
koszty z budżetu Lasów Państwowych. 
Również Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska jest gotowy w całości 
pokryć koszty związane z montażem 
urządzeń zabezpieczających dąb przed 
dalszymi potencjalnymi szkodami – wy-
jaśniał minister. Apis 

dokończenie ze str. 1

Przeglądzie Folklorystycznym katolickich 
i ewangelickich parafii w Ratingen-Homberg 
w Nadrenii-Westfalii (19–25.08.2008 r.). Zespół 
zaprezentował program artystyczny związany 
z regionem świętokrzyskim, na który złożyły się 
m.in.: tańce, pieśni, obrzędy oraz artystycznie 
upleciony wieniec dożynkowy dla Homberga. 

Zespół Jaworzanki uczestniczył w specjal-
nym koncercie z okazji wydania płyty „Graj Ka-
pelo II, Graj Kapelo III. Ze skarbnicy folkloru 
ziemi świętokrzyskiej”. Na płycie umieszczono 
m.in. dwa ich utwory, które cieszą się ogromną 
popularnością wśród słuchaczy Radia Kielce. 

Na dorobek artystyczny „Jaworzanek” skła-
dają się popularne pieśni świętokrzyskie, humo-
rystyczne monologi, scenki obyczajowe, obrzędy 
weselne, bożonarodzeniowe widowiska teatralne 
i kolędnicze oraz widowisko „Historyja o Chwa-
lebnym Zmartwychwstaniu Pańskim”. 

Co roku zespół bierze udział w dożynkach, 
w spotkaniach wigilijnych, opłatkowych i festy-
nach rodzinnych. Daje koncerty charytatywne 
w domach pomocy społecznej, domach samot-
nych kobiet i wychodzenia z bezdomności. 

Aktualnie Jaworzanki tworzą następują-
ce osoby: Grażyna Grudziecka (kierowniczka 
zespołu), Teresa Chłopek, Genowefa Kubicka, 
Mieczysława Milcarz, Ewa i Krzysztof Pięta, 
Grażyna Staniec, Teresa Tkacz, Zofia Tkaczyk, 
Andrzej Grudziecki, Stanisław Pycia, Marek 
Stępień, Joanna Dudkowska, Barbara Pastuszka, 
Zofia i Krzysztof Wesołowscy. 

Andrzej Piskulak

Z dziennikarzami mediów kieleckich spotkali się: 
posłowie – Marzena Okła-Drewnowicz, Konstanty 
Miodowicz, Artur Gierada, wiceprzewodnicząca po-
wiatu kieleckiego – Renata Janik, radni gminy Za-
gnańsk – Anna Piotrowska, Artur Kudzia, Tomasz 
Dąbrowski, Artur Pierzak. Gospodarzem spotkania 
był wójt Szczepan Skorupski.

Pierwszy etap zabezpieczania dębu Bartka ma 
rozpocząć się w lipcu br. Prace będą polegały na 
wykonaniu dwóch nowych podpór pod konary drze-
wa oraz wymianie jednej, która została uszkodzona. 
Wykonanie nowych zabezpieczeń jest konieczne, 
w przeciwnym razie może dojść do katastrofy i prze-
wrócenia się drzewa. 

Koncepcję ratowania „Bartka” opracował prze-
wodniczący Europejskiej Rady ds. Drzew, prof. Ma-
rek Siewniak. Projekt zabezpieczenia pomnika przy-
rody przygotowuje gmina. 

Zgodnie z nim, do łuku umiejscowionego nad ko-
roną drzewa będzie można – za pomocą wsporników 
– podwiesić jego konary. Łuk będzie podparty zako-
twiczonymi w gruncie odciągami linowymi. Odciągi 
będzie można regulować. 

W planach jest także budowa wokół drzewa-we-
terana kanalizacji deszczowej, która będzie odprowa-

dzała wodę spływającą z pobliskiej drogi – na drzewo 
szczególnie źle wpływa sól, którą zimą posypuje się 
jezdnie. Gleba pod dębem będzie też napowietrzona 
i spulchniona.

Na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska przeznaczył ponad 220 tysięcy złotych. Konary 
drzewa zostaną podwieszone na stalowym łuku i przy 
pomocy lin. Cała inwestycja ma kosztować 2 miliony 
złotych i zakończyć się najwcześniej pod koniec 2012 
roku.

Jak zapewniła dziennikarzy posłanka Marzena 
Okła-Drewnowicz, pieniądze na inwestycję obiecał 
wiceminister ochrony środowiska Stanisław Gaw-
łowski.

W bliskim sąsiedztwie dębu Bartka ma powstać 
centrum edukacyjne z parkingami na samochody 
osobowe i autokary. W budynku będą znajdować się 
m.in. tablice informujące o florze i faunie występują-
cych w Górach Świętokrzyskich.

Wójt Szczepan Skorupski zaakcentował to, że ten 
rok to „ostatnie pięć minut”, aby uratować dąb i pod-
kreślił znaczenie lokalnych organizacji pozarządo-
wych, które przyczyniają się do ochrony „Bartka”. 

Andrzej Piskulak
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Radni dokonali zdecydowanego zmniejszenia deficytu!

Twórcza panorama ziemi zagnańskiej

Mimo wieloletnich zmagań z chorobą no-
wotworową, prowadzi aktywną działalność 
w Świętokrzyskim Klubie Amazonek. Należy 
także do wielu innych stowarzyszeń, twórczo 
realizuje się m.in. w kieleckim Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych.

„Miałam to wielkie szczęście niesienia 
pomocy potrzebującym. Dobrze poznałam ży-
cie, znam jego cenę. Wiem, jaką wartością jest 
szczery uśmiech bliźniego. Mam świadomość 
ogromnej roli miłości w życiu rodzinnym” – pi-
sze o sobie w przedmowie do debiutanckiego 
tomiku pt. Szczelnie zamknięty świat.

„Pisałam wiersze, wiedząc komu je dedy-
kuję. Są nimi wszyscy ci, którzy byli moimi to-
warzyszami w doli i niedoli, pomagali w moich 
zmaganiach z losem i wszyscy, wszyscy, których 
najgoręcej kocham” – podkreśla, jednocześnie 
jakby definiując swoje poetyckie credo.

Poetyka Elżbiety Gacek, która wyrosła 
na doświadczeniach życiowych, w warstwie 

Elżbieta Gacek, którą można  
spotkać na swej drodze

Elżbieta Gacek jest jedną z osób, które, jak mówi, często można spotkać na swej dro-
dze. Jej los znaczą wydarzenia, które niewątpliwie wpływają na wyrazistość poetycką. 
Autorka czterech tomików wierszy z wykształcenia jest prawnikiem. Przez ponad 40 lat 
pracowała jako sędzia w kieleckich sądach. W czasach PRL pełniła funkcję wicemarszał-
ka Sejmu, była też członkiem Rady Państwa. 

lirycznej bliska jest poezji Haliny Poświa-
towskiej. Autorka nie tylko dostrzega piękno 
otaczającego świata. Elementy świata przyro-
dy, takie jak m.in.: róża, konwalia, lipa, motyl, 
świerszcz są pretekstem, punktem wyjścia, do 
tworzenia subiektywnego obrazu poetyckiego. 
Takim poetyckim pretekstem są także pory 

dnia, jak choćby wieczór w wierszu pt. „Cisza 
wieczoru zimowego”. Owa „cisza wieczoru”, 
to nie tylko „aksamitna chwila,/co gasi hałasy 
życia”. Ona także spełnia w wierszu wiele in-
nych czynności.

„Przymyka drzwi, otula, ciepłem łagodzi, 
koi, /pociąga, wabi, zaprasza, /na jednej nodze 
stoi. /Podsuwa bliżej poduszkę, /wygładza pled 
i posłanie, /wydłuża cienie, odkształca /i szep-
ce do nas: Kochanie…”.

Poetka, jak widać na powyższym przy-
kładzie, uczłowiecza, personifikuje rośliny, 
pory dnia czy też pory roku. Tworzy niezwy-
kłe obrazy poetyckie, które powodują, iż cisza 
wieczoru i inne „rzeczowniki” z najbliższego 
otoczenia stają się także symbolem, m.in. dzie-
ciństwa, miłości. Ba! Nawet raju. Czytamy 
w puencie przykładowego wiersza takie oto 
strofy:

„Jest to nagroda za życie, /Za trud i za 
zmaganie dnia. 

Pozwala na powrót do raju – /Więc nich 
ją każdy ma”.

Powyższy schemat jest w różnych jego 
odmianach konsekwentnie realizowany przez 
poetkę prawie we wszystkich wierszach. 

W poezji Elżbiety Gacek z całą pewnością 
najważniejszy jest człowiek. Jemu poświęciła 
ponad 40 lat pracy w zawodzie sędziego, a jest 
to zawód, który nie tylko przyśpiesza własne, 
dojrzewanie, ale uczy mądrości życia, pokory 
i niebywałej odpowiedzialności. Tu nie ma 
miejsca na udawanie; ciężar spraw ludzkich, 
niejednokrotnie tych najważniejszych staje się 
mimo woli ciężarem sędziego i tylko wierność 
prawdzie pozwala go udźwignąć. 

– Upływ czasu i doświadczenie nie zmie-
niają tego stanu, pozwalają jedynie nabrać 
większego przekonania o potrzebie niezmien-
nego stosowania prawa, także wymogów mo-
ralnych w sposób równy, wobec wszystkich. 
W przeciwnym razie popada się w konflikt 
z sobą samym – wyjaśnia poetka.

Andrzej Piskulak

Elżbieta Gacek wydała następujące zbiory poezji: Szczelnie zamknięty świat 
(Kielce 2003), Przez uchylone drzwi (Kielce 2005), Po prostu jestem (Kielce 2007), Do-
tyk i spełnienie (Kielce 2009). Jej wiersze drukowane były też w antologii pt. Na zawsze 
(Kielce 2008), będącej zbiorem utworów literackich, których autorkami są członkinie 
Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” oraz antologiach poezji wydawanych przez Skarbni-
cę Współczesnych Poetów w Warszawie w 2001 r. i 2002 r. Ponadto jest laureatką konkur-
sów poetyckich, zajęła pierwsze miejsce w Konkursie Literackim „Śladami Żeromskiego”  
w 2004 r. W ogólnopolskich konkursach na „Kolędę i Pastorałkę” organizowanych przez 

Radio PLUS Kielce wielokrotnie zajmowała pierwsze lub drugie miejsca.

Dochody budżetu gminy przyjęte zosta-
ły przez radnych w wysokości ponad 37 mln 
20 tys. zł, w tym dochody bieżące na kwotę 
ponad 27 mln 722 tys. zł i majątkowe ponad  
9 mln 860 tys. zł.

Wydatki budżetu gminy wynoszą po-
nad 40 mln 381 tys. zł, w tym bieżące – po-
nad 27 mln 130 tys. zł, majątkowe – ponad  
13 mln 251 tys. zł. Na inwestycje gminne 
radni przeznaczyli blisko 33 proc. kwoty wy-
datków.

– Jak więc widać, na inwestycje gminne 
wydamy 1/3 naszego budżetu. W 2008 r. było 
to ponad 6 mln zł, w 2009 r. – ponad 5 mln 
zł. Ubiegły rok był szczególny, bo wydanych 
zostało ponad 12 mln zł. W tym roku planu-
jemy wydać ponad 13 mln zł – mówił wójt 
Skorupski.

– Jeśli chodzi o programy i wydatki z fun-
duszy unijnych, to ich realizacja na ten rok 
budżetowy wynosi ponad 7 mln zł. Liczymy, 
że do końca roku uda nam się, na zasadzie re-

fundacji, odzyskać w granicach 
7 mln zł 381 tys. zł – podkreślił 
wójt. 

Wójt Szczepan Skorupski 
szczególnie zaakcentował to, 
że widać dużą obniżkę deficy-
tu w porównaniu do projektu  
budżetu uchwalonego w listo-
padzie ub. r.

– Deficyt, który był pier-
wotnie planowany na poziomie 
ponad 6 mln 815 tys. zł, w tej 
chwili udało nam się zmniejszyć 
do poziomu 3 mln 361 tys. zł  
– podkreślił wójt. 

Zmniejszenia dokonano 
w wydatkach bieżących. Przy-
kładem jest tu m.in. zlikwido-
wanie stanowiska wicewójta.

Wójt Skorupski uzasadnił 
w swoim przemówieniu także 
autopoprawki do projektowa-

nego budżetu. Jego zdaniem, wynikają one 
przede wszystkim z konieczności kontynu-
acji zadań rozpoczętych w 2010 r., szczegól-
nie pod jego koniec, które jednak nie zostały 
zrealizowane w całości. W związku z tym, 
zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami, 
konieczne jest ich dokończenie w bieżącym 
roku. Suma wydatków na te zadania wynosi 
ponad 3,5 mln zł.

Opr. Andrzej Piskulak

Budżet kontynuacji
Podczas sesji Rady Gminy Zagnańsk w dniu 16 stycznia, radni uchwalili budżet na 

2011 rok. Budżet został uznany zarówno przez nich, jak i przez wójta Szczepana Sko-
rupskiego za „budżet kontynuacji”. Radni dokonali w nim zdecydowanego zmniejszenia 
deficytu – z pierwotnie określonej, jeszcze przez poprzedniego wójta, kwoty 6,8 mln zł, 
do poziomu 3,3 mln zł.

Twórcy projektu budżetu: wójt Szczepan Skorupski  
i skarbnik gminy Zagnańsk Robert Szechnicki.
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Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 
oraz gminy Masłów i Zagnańsk zapra-
szają przedsiębiorców, pracodawców, 
osoby bezrobotne i osoby poszukujące 
pracy na Powiatowe Targi Pracy, które 
odbędą się 17 marca w godzinach 12–15 
w hali Gminnego Ośrodka Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Zagnańsku. 

Targi swym patronatem objęli: Mar-
szałek Województwa Świętokrzyskiego, 
Starosta Kielecki, Wojewódzki Urząd 
Pracy w Kielcach. TVP Kielce, „Echo 
Dnia”, Planeta FM, Radio Kielce. AP

Targi Pracy  
w Zagnańsku

W historii walki z okupantem niemieckim 
szczególne miejsce zajmuje działalność Od-
działu Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. 
Henryka Dobrzańskiego „Hubala” – ostatniej 
jednostki liniowej armii polskiej z września 
1939 roku, uważanego też za pierwszy od-
dział partyzancki II wojny światowej. Temat 
„Hubalczyków” doczekał się licznych pu-
blikacji historycznych, upamiętniono wiele 
miejsc związanych z tamtymi wydarzeniami. 
Wydawać by się mogło, że nic więcej nie 
można już dodać. Historia czasów okupacji 
kryje jednak jeszcze wiele tajemnic – jed-
na z nich dotyczy Puszczy Świętokrzyskiej 
i wiąże się właśnie z „Hubalczykami”...

Po zwycięskiej bitwie pod Huciskiem (30 
marca 1940 r.) oddział „Hubala” przybył do 
Szałasu Starego, gdzie zarządzono odpoczy-
nek. Dłuższy postój był jednak błędem, gdyż 
Niemcy wykorzystali czas na okrążenie „Hu-
balczyków”. Do walki doszło 1 kwietnia. Po 
rozpoczęciu niemieckiego ataku „Hubal” po-
stanowił wycofać oddział na wschód. Przo-
dem, w celu rozpoznania, wysłano pluton 
Kisielewskiego. Po dotarciu do linii kolejki 
wąskotorowej, żołnierze ci natrafili na rozlo-
kowanych wzdłuż toru Niemców (kompania 
6. batalionu policji). Rozpoczęła się walka. 
Wkrótce wachm. Alicki, uzyskał zgodę na 
wsparcie Kisielewskiego – ruszył tam z poło-
wą plutonu, z zamiarem uderzenia na prawą 
flankę wroga. Wcześniej jednak natknął się 
na tył niemieckiej kolumny, którą zaatako-
wał.

W tym czasie żołnierze Kisielewskiego, 
po obrzuceniu wrogich pozycji granatami, 
brawurowym ata-
kiem na bagnety 
przełamali linię 
obrony. Niem-
cy rzucili się do 
ucieczki. Wyco-
fali się także ci, 
z którymi wal-
czył Alicki – nie 
zdołał on już na-
wiązać kontaktu 
z Kisielewskim, 
jednakże dotarł 
na miejsce sto-
czonej potyczki.

Ogólnie wy-
nik walk był niekorzystny dla „Hubalczy-
ków”. Pomimo zwycięskich potyczek grup 
Kisielewskiego i Alickiego oraz walki pod 
Rogowym Słupem, doszło później do od-
dzielenia się piechoty od kawalerii, co bar-
dzo osłabiło oddział. Niemcom nie udało się 
jednak w tym czasie całkowicie zniszczyć 
oddziału mjr. „Hubala”. Major Dobrzań-
ski nadal pozostawał nieuchwytny. Poległ 
w miesiąc później pod Anielinem. 

Po wojnie upamiętniono walkę pod 
Rogowym Słupem oraz w Szałasie, gdzie  
8 kwietnia 1940 roku Niemcy dokonali pa-
cyfikacji. 

Jednakże miejsce opisanej zwycięskiej 
potyczki plutonu Kisielewskiego zostało za-
pomniane. Dlaczego? Przyczyną jest brak 
naocznych świadków. Plutonowy Antoni 
Kisielewski został bowiem później areszto-

wany i zginął w Oświęcimiu. Józef Alicki 
zmarł w 1989 r. – pozostawił po sobie jed-
nak relację (zamieszczoną w książce Końskie 
i powiat konecki 1939–1945, cz. II „Mała 
wojna” majora Hubala, autorstwa Bogumiła 
Kacperskiego i „Hubalczyka” – Jana Zbignie-
wa Wroniszewskiego, Końskie 2005), będącą 
cenną wskazówką do odnalezienia tego miej-
sca. W znanej książce Zygmunta Kosztyły 
Oddział Wydzielony Wojska Polskiego ma-
jora „Hubala” (Warszawa 1987) zamiesz-
czona jest mapka ukazująca walki oddziału 
z 1 kwietnia, jednakże jest ona niedokładna 
i zawiera pewne nieścisłości. Pomocna może 
być tutaj relacja Alickiego. 

Istotny jest fakt, że nigdzie (nawet w od-
niesieniu do potyczki Kisielewskiego) nie 
zwraca on uwagi na obecność torów kolejki, 
mimo iż był to tam wyróżniający się element 
otoczenia (być może z uwagi na zalegającą 
wtedy pokrywę śnieżną, o czym wspomina 
dalej). Opisując zaatakowanie tyłu kolumny 
niemieckiej, zaznacza jednakże, iż nastąpiło 
to w miejscu, gdzie „drożyna robiła łuk na 
zakręcie”. Na planie Kosztyły wspomniany 
atak zaznaczono na początku „Przełomu” ko-
lejki (miejscowa nazwa odcinka, na którym 
tor zakręcał i na pewnym dystansie prowadził 
w poprzek w stosunku do ogólnego przebiegu 
trasy z Zagnańska do Suchedniowa), jednak-
że autor ten wspomniany przez Alickiego za-
kręt lokalizuje w lesie za torami. Moim zda-
niem, Alicki pisząc o „drożynie”, w istocie 
miał na myśli linię kolejki, która faktycznie 
w tym miejscu zakręca, i wzdłuż której ma-
szerowali zapewne Niemcy. Tak więc miej-

sce wspomniane-
go ataku można 
z dość dokładnie 
określić w tere-
nie – Nadleśnic-
two Zagnańsk, 
Leśnictwo Ada-
mów, oddział 
14c (w sąsiedz-
twie rozwidlenia 
współczesnych 
dróg leśnych), 
co w zasadzie 
jest zgodne z pu-
blikacją Koszty-
ły. Problemem 

pozostaje położenie miejsca potyczki drugiej 
grupy. W swojej relacji Alicki wspomina jed-
nak jeszcze, iż w momencie ataku na Niem-
ców znajdował się „około 200 m od miejsca 
toczącej się walki” Kisielewskiego. Pozwala 
to orientacyjnie określić miejsce tej potyczki 
– wschodnia część wydzielenia 15a (okolica 
przecięcia torowiska kolejki przez drogę do 
Występy). 

Miejsce zwycięskiej potyczki „Hubal-
czyków” z plutonu Kisielewskiego oraz gru-
py Alickiego nie zostało dotychczas w żaden 
sposób upamiętnione. 1 kwietnia br. mija 71. 
rocznica tamtej bitwy. Czy nie warto byłoby 
zachować pamięć tego wydarzenia wśród 
przyszłych pokoleń, stawiając w tamtej oko-
licy choćby skromny pomnik poświęcony 
polskim żołnierzom z oddziału mjr. „Huba-
la”?

Zapomniana potyczka  
żołnierzy „Hubala”

Autor jest mieszkańcem Zagnańska. Z wykształ-
cenia leśnik, jest absolwentem Technikum Leśnego przy 
Zespole Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnań-
sku oraz Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, obec-
nie kończy doktorat na tymże wydziale, a realizowany na 
terenie Gór Świętokrzyskich. Od wielu lat interesuje się 
historią regionalną okolic. Jest autorem książki Zagnań-
skie kolejki wąskotorowe (Warszawa 2009) oraz kilku 
artykułów o pokrewnej tematyce (zamieszczonych w cza-
sopismach „Las Polski”, „Gazeta Bieszczadzka” oraz jako 
jeden z rozdziałów w książce A. Cygana Z szacunkiem 
o wąskotorówkach, Starachowice 2010). Jest też autorem 
monografii macierzystego koła PTTK oraz artykułów 

związanych z tematyką doktoratu.

Wśród szczęśliwych uczestników 
loterii „Twoje konto z prezentami” 
zorganizowanej w ramach ogólnopol-
skiej promocji Banków Spółdzielczych, 
znalazł się także pan Ryszard Jedynak 
z Samsonowa, który wygrał laptopa. 

– Mamy nadzieję, że w kolejnej edy-
cji loterii w 2011 roku również w naszym 
banku zostanie wylosowana główna na-
groda – samochód. Tego serdecznie ży-
czymy klientom naszego banku – powie-
dział gazecie Józef Florek, prezes Banku 
Spółdzielczego w Samsonowie.

Loteria  
„Twoje konto  
z prezentami”

Wiceprezes Zarządu Katarzyna Sy-
kulska wręcza laptopa wylosowanego  
w loterii „Twoje konto z prezentami”.

W ogólnopolskiej promocji Banków 
Spółdzielczych zrzeszonych w Gru-
pie BPS  łącznie wzięło udział ponad 
129 000 uczestników. Aby wziąć udział 
w loterii, wystarczyło w Banku Spół-
dzielczym w Samsonowie lub placówce 
Banku BPS SA otworzyć konto osobiste. 
Loteria obejmowała również wszystkich 
tych, którzy już posiadali takie konta. 
Do wygrania było 16 samochodów Che-
vrolet Spark, 254 telewizory Sharp, 528 
laptopów Dell oraz wiele nagród dodat-
kowych.

Apis 

Bartosz Kozak
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Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili  
z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości  

oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej

śp. Józefa Dąbrowskiego

Rodzinie, Druhom OSP, Księżom, Sąsiadom, Znajomym, 
Delegacjom, za okazaną pomoc, współczucie 

serdeczne „Bóg zapłać” składa żona i synowie z rodzinami.

Wyrazy głębokiego współczucia  
Pani Urszuli Szcześniak z powodu śmierci

Mamy
składają emerytowani pracownicy oświaty

z terenu Gminy Zagnańsk

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  
Ojca

Tomaszowi Dąbrowskiemu  
składają Radni Gminy Zagnańsk

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  
Teściowej

dla Pani Ewy Kity  
składają Radni Gminy Zagnańsk

Agnieszce Pokrzywińskiej – Zastępcy Dyrektora Zespołu 
Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie 
najszczersze wyrazy współczucia i głębokiego żalu po śmierci  

MĘŻA 
składają Dyrekcja Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola  
i Gimnazjum w Zagnańsku z zespołem nauczycieli i pracowników.

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  
Brata

dla Pana Józefa Florka,  
składa Wójt Gminy Zagnańsk

W dniu 9 lutego w Hali Sporto-
wej w Zagnańsku odbył się Turniej 
Tenisa Stołowego. W kategorii szkół 
podstawowych zwyciężył Dominik Lu-
bocha, wyprzedzając Łukasza Kuklę 
i Cezarego Foksa. W kategorii szkół 
gimnazjalnych pierwsze miejsce za-
jął Michał Pala, drugie Karol Kukla,  
a trzecie Patryk Szcześniak. 

Najbardziej zacięte mecze oglądali-
śmy w kategorii open. Turniej rozegrano 
systemem brazylijskim, polegającym na 
tym, iż każdy z uczestników po pierw-
szej porażce mógł grać dalej, aż do 
drugiej porażki w turnieju. Ostatecznie 
w kategorii open pierwsze miejsce za-
jął Mariusz Fulbiszewski, który stoczył 
pasjonujący, stojący na bardzo dobrym 
poziomie pojedynek z Michałem Maku-
chem. Trzecie miejsce zajął Robert Za-
pała, wygrywając w finale pocieszenia z 
Damianem Piwowarczykiem.

Michał Ziernik

Drużyna Drewkom Kostomłoty zwyciężyła w turnieju w halowej piłki noż-
nej w Zagnańsku kończącym sezon 2010/2011. Do turnieju w tym roku zgłosiła 
się rekordowa liczba 27 drużyn. 

Maraton piłkarski wygrał Drewkom Kostomłoty wzmocniony Krzysztofem Tre-
lą, grającym trenerem Naprzodu Jędrzejów, który został wybrany na najlepszego za-
wodnika turnieju finałowego. 

Za najlepszego bramkarza uznano Pawła Przybyła z Foksdrobu, a najlepszego 
strzelca – Michała Brachę, również z Foksdrobu. 

Zacięte pojedynki 
pingpongistów

Puchar JFK dla Drewkomu!

Turniej z roku 
na rok cieszy się 
coraz większym 
zainteresowaniem 
drużyn. Organiza-
torem turnieju był 
Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Za-
gnańsku, a fun-
datorem nagrody 
z a  1 .  m i e j s c e 
(450 złotych) Sła-
womir Adamiec, 
właściciel firmy 
JFK z Kajetano-
wa.     MZ
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ZAGNAŃSK
Urząd Gminy 41-300-13-22,
 fax 41-300-13-73
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji 41-311-31-77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 41-311-31-35
Gminny Ośrodek Zdrowia 41-300-10-57
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 41-300-14-44
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnansku 41-300-11-59
Bank Spółdzielczy
(obok Urzędu Gminy) 41-300-15-51
Bank Spółdzielczy (filia) 41-300-10-66
Gminna Spółdzielnia „SCh” 41-300-15-21
Gościniec Świętokrzyski 41-300-10-30
Nadleśnictwo Zagnańsk,
ul. Przemysłowa 41-300-10-44 do 46
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP  41-300-11-99,
 41-300-10-98
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Rozalii i św. Marcina 41-311-31-36
Poczta 41-311-31-59
Posterunek Energetyczny 41-300-16-20 do 22
 do godz. 15.00
Posterunek Policji 41-349-36-98, 0502-253-043
Restauracja „Chata” 603-516-396
 665-648-556
Gabinet logopedyczno-terapeutyczny 794-490-010
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa 41-311-33-55
Punkt apteczny 41-312-98-44
Stacja Paliw, ul. Kielecka 5 41-300-13-03
Stacja Paliw, ul. Turystyczna 72A 41-300-11-20
LPG, ul. Kielecka l 41-300-18-04
LPG, ul. Turystyczna 110a 41-311-36-62
Hotel „Pod Jaskółką” - Umer 41-300-30-58
Naprawa sprzętu AGD: 41-300-20-57;
 0606- 619-052
Usługi Pogrzebowe 
Janusz Guzik 41-311-38-15
 0602-257-248
SAMSONÓW
Biblioteka Gminna 41-300-34-12
„Nasza Przychodnia” 41-300-36-97
Agencja Pocztowa Samsonów 41-300-34-01
Punkt apteczny 41-300-34-18
Bank Spółdzielczy 41-300-34-03
Gospodarstwo Agroturystyczne 41-300-31-50
Świetlica OSP 41-300-34-22
Zakład Weterynaryjny 41-300-34-05

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

INFORMATOR GMINNY Fotoreportaż
Obrzęd Zespołu Ludowego Jaworzanki

ZAPUSTY


