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W dniu 17 lutego br. w Kieleckim Par-
ku Technologicznym odbyło się spotkanie 
Prezydenta Kielc oraz wójtów i burmi-
strzów gmin KOF – członków Komitetu 
Sterującego Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego.

Komitet Sterujący podjął Uchwałę Nr 
I/2016 w sprawie pozytywnego zaopinio-
wania i przyjęcia do realizacji dokumentu 
p.n. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funk-
cjonalnego na lata 2014 – 2020”.

Podczas spotkania omówione zostały 
również kwestie związane m.in. z:
• harmonogramem naboru projektów 

współfinansowanych z EFS,
• alokacją dla ZIT KOF w podziale na Osie 

priorytetowe i Priorytety Inwestycyjne 
w RPOWŚ na lata 2014 – 2020,

• kryteriami oceny zgodności projek-
tów współfinansowanych z EFS i EFRR 

ze Strategią ZIT KOF, przyjętych przez 
Komitet Monitorujący RPOWŚ.

Spotkanie, które zostało zorganizowane 
przez Wydział Zarządzania Funduszami 
Europejskimi Urzędu Miasta Kielce było 
bardzo ważne, gdyż przyjęto strategiczny 
dokument w oparciu o który będzie można 
aplikować i realizować przedsięwzięcia 
na terenie naszej gminy, wśród których 
najważniejsze to:
1. Utworzenie w sąsiedztwie Dębu „Bart-

ka” ośrodka edukacji eko-
logicznej pn. „Centrum 
Edukacyjne Fauny i Flo-
ry Gór Świętokrzyskich 
w Zagnańsku”.

2. Wykorzystanie lokalnych 
zasobów przyrodniczych 
poprzez zagospodarowa-
nie terenów przy zbiorni-
kach wodnych w Umrze, 
Kaniowie i Zachełmiu.

3. Termomodernizacja budynków uży-
teczności publicznej wraz z wykorzy-
staniem OZE – szkoły w Kajetanowie, 
Samsonowie i Zagnańsku oraz GOPS.

4. Rozwijanie infrastruktury niskoemisyj-
nej poprzez budowę ścieżek rowerowych 
na terenie Gminy Zagnańsk.

5. Modernizacja oświetlenia gminnego 
na terenie Gminy Zagnańsk.

Robert Kaszuba
Koordynator KOF

W dniu 25 lutego br. w budynku Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu k/Chęcin odbyło 
się uroczyste spotkanie, na którym szef Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Kielcach płk. Wiesław Święchowicz 
podsumował współpracę Wojska Polskiego z Samorząda-
mi Regionu Świętokrzyskiego i władzami Województwa 
Świętokrzyskiego.

Płk Wiesław Święchowicz podsumowując współpracę 
z samorządami i administracją rządową w zakresie realiza-
cji zadań obronnych w 2015 roku, podkreślił jej ogromne 
znaczenie w utrzymaniu gotowości mobilizacyjnej i bojowej 
w obliczu potencjalnych zagrożeń suwerenności państwa. 
Podobne podsumowania przedstawili także Komendanci 
WKU z Kielc, Sandomierza i Buska-Zdroju.

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie PODZIĘ-
KOWAŃ przedstawicielom kilku samorządów z terenu 
Województwa Świętokrzyskiego. Wśród wyróżnionych 
znaleźli się, m.in. wicestarosta kielecki Zenon Janus, bur-
mistrz Stąporkowa Dorota Łukomska, wójt Miedzianej 
Góry Zdzisław Wrzałka i wójt gminy Zagnańsk Szczepan 
Skorupski. Wszyscy otrzymali pamiątkowe grawertony.

Wójt Szczepan Skorupski otrzymał od szefa Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego w Kielcach płk. Wiesława Świę-
chowicza podziękowanie „za wysoce satysfakcjonującą 

Przyjęta Strategia KOF

Podsumowanie współpracy Wojska i Samorządu

współpracę, podczas wykonywania wielu 
przedsięwzięć w obszarze bezpieczeństwa 
Państwa” i „za profesjonalne przepro-
wadzenie Akcji Kurierskich” w styczniu 
2015 r. oraz w lutym 2016 r. na terenie 
Gminy Zagnańsk.

Obecny na uroczystości wicewojewo-
da świętokrzyski Andrzej Bętkowski po-
wiedział – „Jak słyszę nazwiska włodarzy 
gmin wyróżnionych przez płk. Wiesława 
Święchowicza to wiem, że słowa uznania 
trafiają do właściwych osób. To ludzie, 

którzy dali się poznać z dobrej 
strony we współpracy z Woj-
skiem Polskim. Składam Pań-
stwu wyrazy podziękowania!”

Uroczystość w Regional-
nym Centrum Naukowo-
-Technologicznym w Pod-
zamczu była również okazją 
do wręczenia patentów ofi-
cerskich dla żołnierzy rezerwy 
NSR.

Paweł Cieślak

W dniu 2 marca br. w Urzędzie 
Gminy w Zagnańsku odbyło się spot-
kanie z sołtysami poświęcone tema-
tyce odbioru odpadów komunalnych 
na terenie naszej gminy.

W trakcie spotkania, w którym uczest-
niczył Prezes Adam Bielas wójt gminy 
Szczepan Skorupski podpisał umowę 
z firmą „CZYSTOPOL” z Włoszczowy 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. Firma została wyłoniona 
w drodze przetargu nieograniczonego 

– na 5 złożonych ofert 
jej okazała się najtańsza 
i najkorzystniejsza dla 
mieszkańców.

Umowa została pod-
pisana na 30 miesięcy 
i zacznie obowiązywać 
od dnia 1 czerwca 2016 r. 
Należy przy tym podkre-
ślić, iż dzięki rzetelnie 
prowadzonej segregacji 
śmieci przez zdecydowa-

ną większość mieszkań-
ców naszej gminy oraz 
terminowe wpłaty nie 
powodujące powstawa-
nia zaległości finanso-
wych udało się utrzymać 
opłaty za śmieci na takim 
samym poziomie.

Nie zmieniają się 
stawki opłat dla miesz-
kańców tj. nadal pła-
cimy 4 zł miesięcznie 
od osoby zamieszka-
łej za odbiór odpa-
dów segregowanych 
oraz odpowiednio 8 zł 
za odbiór odpadów 
niesegregowanych.

Firma, która obecnie 
świadczy usługi tj. „Ce-
drox”, będzie odbiera-
ła odpady do 31 maja 
2016 roku.

Firma „CZYSTOPOL” już za-
deklarowała, że od 1 czerwca br. 
będzie również dzierżawiła i sprze-
dawała kosze dla wszystkich chęt-
nych.

O sposobie dystrybucji koszy 
dla Mieszkańców poinformuje-
my Państwa w najbliższym czasie 
na stronie internetowej gminy w za-
kładce „Gospodarka odpadami” 
oraz w majowym numerze Gaze-
cie Zagnańskiej. Informacje będą 
wywieszone również na tablicach 
sołeckich w każdej miejscowości.

Obecni na spotkaniu sołtysi za-
sypali Prezesa „CZYSTOPOL-u” 
Adama Bielasa wieloma pytania-
mi, na które odpowiedzi udzielali 
zarówno prezes Adam Bielas, wójt 
Szczepan Skorupski oraz kierownik 
Referatu Gospodarki Komunalnej 
Marcin Jędras.

Edyta Kuźma

Podpisana umowa na odbiór śmieci
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Miesiąc luty to tradycyjnie okres 
w którym realizowane są pierwsze 
wydatki z funduszy sołeckich wy-
dzielonych w ramach gminnego 
budżetu.

W dniu 12 lutego br. nowoczesna 
pomoc dydaktyczna – Interaktyw-
na Tablica Como za sumę prawie 
10.000,00 zł trafiła do Integracyjnego 
Oddziału Przedszkolnego w Zespole 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
im. Armii Krajowej w Kajetanowie. 
Nowa tablica została zakupiona 
dzięki decyzji mieszkańców, rad-
nych i sołtysów, którzy przekazali 
z dwóch funduszy sołeckich Kaje-
tanowa i Gruszki środki na ten cel. 
Tablica została zainstalowana w sali 
przedszkolnej, w której przy okazji 
odświeżono i odmalowano ściany 
jak również położono nowy dywan 
dla dzieci. „Jako dyrektor placówki 
w imieniu całej społeczności szkolnej 
pragnę złożyć podziękowania miesz-
kańcom Sołectw Kajetanowa i Grusz-
ki, naszym radnym Urszuli Jończyk 
i Marcinowi Fąfarze oraz sołtysowi 
Janowi Adachowi za to, że wykazali 

dużą wrażliwość i zrozumienie dla 
potrzeb edukacyjnych naszych dzieci 
oraz troskę o jak najlepsze warun-
ki do ich kształcenia. Dziękujemy 
również wójtowi Gminy Zagnańsk 

Szczepanowi Skorup-
skiemu i pracownikom 
Referatu Organizacyj-
nego Urzędu Gminy 
za sprawne zorganizo-
wanie możliwości wy-
korzystania funduszy 
sołeckich w czasie ferii 
zimowych, kiedy dzieci 
przebywały na zasłu-
żonym wypoczynku” – 
powiedziała dyrektor 
Stanisława Skowera.

W dniu 18 lutego 
br. zostały zakończo-
ne „Zakupy wyposa-
żenia placów zabaw 
na terenie Gminy Za-
gnańsk” i tak z Fun-
duszu sołeckiego So-
łectwa Umer zostały 
zakupione urządzenia 

na plac zabaw za kwotę 12.000,00 
zł. Dzieci będą mo-
gły korzystać z nowej 
huśtawki sprężynowej 
„BMX”, urządzenia 
ruchowego „Młynek” 
oraz z zestawu gimna-
stycznego „FIP”. Na-
tomiast w Chrustach 
z sołeckich pieniędzy 
zakupiony został „Ko-
larz” za kwotę 2.069,00 
zł zamontowany na ist-
niejącej konstrukcji 
z urządzeniem „Bie-
gacz” oraz ławka 
parkowa „Kompan” 
za kwotę 383,76 zł, któ-
ra znajdzie swoje miej-
sce na przystanku przy 
drodze wojewódzkiej 
nr 750 na wysokości 
boiska sportowego.

Fundusz sołecki w Janaszo-
wie przewidział na ten rok zakup 
i zamontowanie dwóch ławeczek 
parkowych typu „Kompan” przy 
kapliczce św. Jana Nepomucena 
za kwotę 767,52 zł.

W trakcie przebudowy drogi 
powiatowej Samsonów – Szałas 
zostały wykonane również z fun-
duszy sołeckich dwa perony przy-
stankowe w miejscowości Samso-
nów-Podlesie przy istniejących już 
przystankach komunikacyjnych.

W miejscowości Barcza ze środ-
ków Funduszu sołeckiego Sołe-
ctwa Gruszka została zakupiona 
i zamontowana w dniu 23 lutego 
br. wiata przystankowa, kolejna lo-
kalizacja to miejscowość Ścięgna. 
Koszt zakupu obu wiat zamknął 
się w kwocie 7.539,90 zł, a montaż 
wyniósł odpowiednio w Barczy 
492,00 zł oraz w Ścięgnach 1.550,00 
zł, gdzie został wybudowany nowy 
peron przystankowy wyłożony 
kostką brukową.

Zenon Więckowski

Zakupy z funduszy soleckich

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zagnańsk (tablica ogłoszeń) został wywieszony wykaz 

informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia na okres do 3 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagnańsk, 
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 998/9 o pow. 46 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Zagnańsk. Wykaz podaje się 
do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty jego wywieszenia tj. od 8 marca do 29 marca 2016 roku.

Wójt Gminy Zagnańsk

Mieszkańcy Szałasu mogą już ko-
rzystać z nowej drogi, wiat przystan-
kowych oraz z nowego parkingu, który 
zlokalizowany jest na działce gminnej 
pomiędzy Niepubliczną Szkołą Pod-
stawową i Przedszkolem a Kościołem 
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Parking na co dzień będzie służył szko-
le, a w niedzielę i święta umożliwi parko-
wanie samochodów dla uczestników mszy 
św. W ramach prac wykonano podbudowę 
zamontowano krawężniki oraz położo-
na została nowa nawierzchnia asfaltowa. 
Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego 
– zrealizowane przedsięwzięcie zdecydo-

wanie poprawi bezpieczeństwo w obrębie 
szkoły i kościoła, eliminując problem aut 
dotychczas parkowanych w na poboczach 
dróg powiatowych.

W dniu 23 lutego br. przy drodze 
powiatowej Szałas – Odrowąż zostały 
zamontowane dwie wiaty przystanko-

we. O zakupie i posadowieniu 
przedmiotowych wiat zdecy-
dowali mieszkańcy wraz z re-
prezentującymi ich sołtysem 
Haliną Kuncik i radnym Kazi-
mierzem Tomasiakiem, pod-
czas zebrania wiejskiego o po-
dziale Funduszu sołeckiego 
planując na ten cel 
9.000,00 zł. Osta-
teczny koszt zaku-
pu obu wiat wy-
niósł 7.539,90 zł, 
a montaż zamknął 
się w kwocie 984,00 
zł. Pracownicy 
Referatu Gospo-
darczego i Gospo-
darki Komunalnej 
własnymi siłami 

wyłożyli w wiatach kostkę 
oraz wykonali i zamontowali 
znaki przystankowe. Dzięki 
temu oczekujący na przyjazd 
autobusu mieszkańcy Szałasu 
jak i goście będą mogli usiąść 
lub schronić się przed desz-
czem.

W ramach współpracy z Powiatem 
Kieleckim w miejscowości Szałas-Tuzy 
wyremontowany został odcinek drogi 
o długości blisko 420 mb. Dzięki spraw-
nie przeprowadzonym pracom uzyskano 
jezdnię o parametrach umożliwiających 
bezpieczne korzystanie z wyremonto-
wanej infrastruktury. Dotychczasowa 
nawierzchnia na przestrzeni wielu lat 
uległa praktycznie całkowitemu znisz-
czeniu, a w ramach prac remontowych 
wykonana została nowa nawierzchnia 
asfaltowa oraz umocniono pobocza.

Grzegorz Milcarz

Nowe inwestycje w Szałasie

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa 
wsparcia i otuchy

dla Pani Haliny Chaby z powodu śmierci mamy
składa Wójt Gminy oraz pracownicy 

Urzędu Gminy w Zagnańsku

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia dla 
Pani Lidii Putowskiej

z powodu śmierci ojca Jana Lewandowskiego
składają

koleżanki i koledzy z Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej
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Funkcję Nadleśniczego Nadleśni-
ctwa Zagnańsk objął mieszkaniec na-
szej gminy Pan Sławomir Olesiński. 
Jest absolwentem Technikum Leśnego 
w Zagnańsku oraz wyższych studiów 
leśnych na Wydziale Leśnym SGGW-
-AR w Warszawie. Swoje wieloletnie 
zawodowe doświadczenia i umiejęt-
ności zdobyte na różnych stanowiskach 
w kilku Nadleśnictwach Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Rado-
miu dobrze przysłużą się zagnańskim 
lasom i lokalnej społeczności.

Nadleśnictwo Zagnańsk tworzą dwa 
obręby leśne Zagnańsk i Samsonów 
o łącznej powierzchni 9969,58 ha, które 
tworzą następujące leśnictwa: Leśnictwo 
Brzezinki i Leśnictwo Gózd w Obrębie 
Zagnańsk oraz Leśnictwa: Adamów, 
Bartków, Długojów, Ćmińsk, Występa 
i Serbinów w Obrębie Samsonów.

Największy udział procentowy mają 

siedliska lasowe, które wraz z olsami 
zajmują aż 86% pow., pozostałe 14% sta-
nowią siedliska borowe. Dominującymi 
typami siedliskowymi są lasy mieszane 
wyżynne z jodłą i sosną oraz lasy wy-
żynne z jodłą i bukiem jako gatunkami 
panującymi. Te dwa typy siedliskowe 
zajmują razem 76% pow. leśnej nadleś-
nictwa.

Na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk 
można spotkać dużą liczbę gatunków 
roślin naczyniowych objętych ochroną 
prawną, do których należą m.in.: Bagno 
zwyczajne, Czosnek niedźwiedzi, Kon-
walia majowa, Kokoryczka okółkowa, 
Storczyk Fuchsa, Wawrzynek 
wilczełyko i Goryczka wąsko-
listna.

W zagnańskich lasach 
można także spotkać boga-
tą faunę gatunków łownych 
jak i chronionych należących 
do poszczególnych gromad: 
owadów, płazów, gadów i ssa-
ków. Wyodrębniono również 
ponad 130 gatunków ptaków 
lęgowych.

Do celów edukacji przyrod-
niczo-leśnej na terenie Nad-
leśnictwa Zagnańsk zlokalizo-
wano trzy obiekty edukacyjne:
1. „Tajemnice lasu” punkt zlo-

kalizowany przy budynku 
Nadleśnictwa, wyposażony 

w kilkanaście tablic edukacyjnych, eks-
ponaty oraz miejsce na ognisko.

2. Ścieżka historyczna „Na królewskim 
szlaku” okolice wsi Jaworza, obejmu-
jąca przystanki: polana w rejonie miej-
scowości Siodła, na której w sierpniu 
1944 roku żołnierze 4. PP Leg. AK wy-
ruszyli na pomoc walczącej Warsza-
wie, miejsce przy „Krzyżu biskupim” 
zlokalizowanym przy dawnym trakcie 
królewskim, źródło rzeki Silnicy.

3. Ścieżka przyrodnicza „Sosnowica” 
okolice wsi Tumlin, wyposażona 
w tablice edukacyjne.

Paweł Cieślak

41 lat temu zmarł Roman Gesing, 
którego imię nosi od 1988 roku Zespół 
Szkół Leśnych w Zagnańsku.

W dniu 12 lutego br. z okazji zbliża-
jącej się rocznicy śmierci Romana Ge-
singa zorganizowane zostały obchody 
pt. „Dzień Patrona Szkoły”. Na tę szcze-
gólną uroczystość zaproszeni zostali go-
ście: wójt Gminy Zagnańsk Szczepan 
Skorupski oraz Witold Bimer – długo-
letni dyrektor Zakładów Drzewnych 
w Zagnańsku, a potem Okręgowego 

Przedsiębiorstwa Przemysłu 
Drzewnego w Radomiu, ak-
tywny uczestnik wielu ini-
cjatyw społecznych, których 
rezultatem było między in-
nymi powstanie Technikum 
Leśnego w Zagnańsku.

Uroczystość otworzyło 
wprowadzenie Pocztu Sztan-
darowego Szkoły i wystąpie-
nie Pani Anny Kowalskiej – dyrektor 
szkoły, która w swoim przemówieniu 

powitała gości i wszystkich zebra-
nych, nakreśliła pokrótce sylwetkę 

Romana Gesinga, a także przytoczy-
ła kilka istotnych faktów związanych 
z powstaniem szkoły. Następnie mło-
dzież zaprezentowała życiorys Patrona 
– Romana Gesinga. Dziękując młodym 
leśnikom Witold Bimer opowiedział 
kilka ciekawych historii sprzed lat 
związanych z powstaniem szkoły oraz 
otrzymał od uczniów kwiaty i wyrazy 
wdzięczności.

Wójt gminy Szczepan Skorupski 
pogratulował władzom szkoły, na-
uczycielom i uczniom osiągnięć, które 
przyczyniły się do tego, iż Technikum 
Leśne w Zagnańsku zajęło w styczniu 
br. pierwsze miejsce w Województwie 
Świętokrzyskim w rankingu „Perspek-

tywy 2016” oraz podkreślił 
znaczenie zapoczątkowania 
przez władze szkoły nowej 
tradycji organizacji święta 
„Dnia Patrona Szkoły”. „Dro-
ga młodzieży, to bardzo waż-
ne abyście pamiętali o swoim 
Patronie, o człowieku którego 
życiorys zaświadcza o rzetel-
nej i ciężkiej pracy na rzecz 
edukacji, ochrony i dbałości 
o nasze dobro narodowe jakim są Pol-
skie Lasy” – powiedział wójt.

Na zakończenie uroczystości sfor-
mowany został uroczysty korowód, 
który z Pocztem Sztandarowym 
na czele, władzami szkoły i gminy 

oraz z zaproszonymi gośćmi i przed-
stawicielami samorządów klasowych 
przemaszerował pod tablicę upamięt-
niającą Patrona – Romana Gesinga. 
Przy dźwiękach sygnału myśliwskiego 
zostały złożone kwiaty.

Paweł Cieślak

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Samsonowie po przeprowadzce 
do nowej siedziby rozszerzyła swoją 
działalność.

Nie jest już tylko miejscem, w któ-
rym można wypożyczać książki, dys-
kutować o nich i od czasu do czasu 
wziąć udział w spotkaniu autorskim. 
Dzięki wyposażonej w osiem stano-
wisk komputerowych z darmowym 
dostępem do Internetu pracowni 
multimedialnej do naszej stałej oferty 
weszły dwa rodzaje zajęć komputero-
wych dla dzieci i młodzieży. Pierw-
sze, prowadzone przez pracowników 
RoboTechnik odbywają się cykliczne 
w środy i w czwartki dla różnych grup 
wiekowych (masters i junior). Polegają 
na budowaniu przeróżnych konstruk-
cji z klocków Lego i ich programowa-

niu. Nauki ścisłe tak mało popular-
ne wśród uczniów tu zyskują swoich 
sympatyków. Dzieci przekonują się, że 
przez doskonałą zabawę można się też 

dużo nauczyć. Rozwinąć 
umiejętność logicznego 
myślenia, pracy w grupie 
rówieśniczej a także swo-
ją kreatywność. Spotkania 
te, co tydzień gromadzą 
komplet uczest-
ników. W sobo-
ty zaś spotykają 
się przyszli in-

formatycy, zgłębiając tajni-
ki języka komputerowego 
Scratch. Został on stworzo-
ny specjalnie do nauczania 
dzieci i młodzieży podstaw 
programowania. Scratch 
umożliwia tworzenie pro-
stych gier komputerowych, 
animacji i muzyki o czym 
wkrótce przekonają się 
uczestnicy darmowych spot-
kań. W pierwszym wzięło 
udział 16 dzieci w różnym 
wieku. Prowadząca pani 
Beata Sidło, nasz Mistrz 
Kodowania była pod wra-

żeniem wysokiego poziomu grupy, jej 
zaangażowania. Sądząc z popularności 
jaką cieszą się spotkania w pracowni 
multimedialnej biblioteka wyszła na-
przeciw oczekiwaniom mieszkańców. 
Widać, że było duże zapotrzebowanie 
na tego typu zajęcia. Mamy nadzieję, że 
każde z działań przez nas organizowa-
ne zyska tak duże poparcie społeczne.

Anna Żmudzińska

Nowy Nadleśniczy w Zagnańsku

Dzień Patrona Zespołu Szkół Leśnych

Informatyka nie musi być nudna
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Panią Mariannę i Pana Mariana 
oprócz podobnych imion połączyło za-
miłowanie do folkloru. Na tyle skutecznie, 
iż od ponad 60 lat są małżeństwem. Pań-
stwo Kłosowscy są najlepszym dowodem 
na to, że można ze sobą pięknie przeżyć 
całe życie.

Ona dużo śpiewa i roznosi ją energia, on 
się z niej śmieje i ma na nią oko. Są towa-
rzyscy, lubią ludzi. O to, czy się kochają, 
nie trzeba pytać. Wzajemne dbanie o siebie 
i szacunek są najlepszym wyjaśnieniem. 
A historia ich życia nadawałaby się na cie-
kawy film dokumentujący życie w czasach 
Polski Ludowej. Z Państwem Kłosowskimi 
rozmawiamy o folklorze, kinie i począt-
kach długoletniego małżeństwa.

Pani Marianno, urodziła się Pani 
przed wojną. Jak Pani wspomina 
swoje dzieciństwo?

Pani Marianna: Chodziłam do szkoły 
do Samsonowa, chociaż w Tumlinie też 
była szkoła. Żył jeszcze marszałek Piłsud-
ski, uczyliśmy się piosenek o nim. Jed-
ną nawet pamiętam do dziś, na melodię 
„O mój rozmarynie”. Wszystkie dzieci 
w szkole ją znały i umiały śpiewać.

Mieszka Pani w Tumlinie od urodze-
nia. Dawniej dzieci na wsi miały sporo 
swoich obowiązków. Jak Pani wtedy 
spędzała czas?

P. Marianna: Pomagaliśmy w całej go-
spodarce. Pasaliśmy krowy, uczyliśmy się 
kosić sierpem żyto, bo nie było przecież 
kombajnów i innych maszyn. W każdym 
domu stały żarna, w których mełliśmy 
zboże, później piekło się chleb. Młyn 
znajdował się gdzieś daleko, rzadko tam 

chodziliśmy. Zimą sialiśmy len, który po-
tem międliliśmy i pocieraliśmy. Kobiety 
przędły na krosnach nici i później robiły 
sweterki dzieciom, skarpetki, kalesony. 
Bardzo źle, że nie mamy teraz na wsi tych 
krosien. Wszystko się poniszczyło i po-
wyrzucało. Nowych krosien też już nie 
ma komu zrobić. W zakładach dziewiar-
skich umieją tkać, ale to fabryka. Z mo-
jego dzieciństwa pamiętam też wieczorne 
spotkania i wspólne śpiewanie pieśni koś-
cielnych oraz piosenek ludowych.
A co trzeba zrobić, żeby mieć tak fenome-
nalną pamięć i umieć recytować i śpiewać 
wszystko z głowy?
P. Marianna: Trzeba się troszkę do Mi-
łosierdzia Bożego pomodlić i mieć tro-
chę chodów u Pana Boga. Gdy kilka lat 
temu oglądałam w telewizji jakiś program 
o podboju kosmosu, umyślałam sobie 
wiersz. Jest o tym, jak człowiek próbuje 
konkurować z Bogiem, a tak naprawdę jest 
jego narzędziem i powinien mu dziękować 
za taki piękny świat. Jak ci kosmonauci 
myśleli, że oni zdobędą kosmos, to ja też 
sobie pomyślałam, ale po swojemu, i wy-

szedł z tego wiersz. Wszystko jest od Boga.

Żyje Pani długo i miała do czynienia 
z wieloma ludźmi. Czy między tymi, 
których pamięta Pani z dawnych 
czasów, a tymi współczesnymi jest 
jakaś różnica?

P. Marianna: Teraz jest dużo filmów 
i programów w telewizji – i nie tylko. Lu-
dzie lubią to oglądać, garną się do tego. 
I dobrze, niech oglądają, ale warto, żeby 
też umieli pomyśleć, co widzą. Niech nie 
myślą tylko w jednym kierunku, ale i na tę 
stronę, i na tę. Od tego głowa, żeby my-
ślała. Ja przeżyłam wojnę, więc bardzo 
bym chciała, żeby wszyscy się szanowali 
i nie wojowali ze sobą. Dawniej techni-
ka nie pojawiała się wszędzie, ludzie nie 
byli w nią tak zapatrzeni, bardziej zwracali 
uwagę na siebie nawzajem. A jesteśmy 
przecież różni i różnie między nami się 
dzieje. Ja z mężem też miewam lepsze 
i gorsze chwile. Jak jest dobrze, to słyszę: 
„Marianna”, „Marysia”. Ale nie zawsze tak 
bywa.
Pan Marian: Ja pilnuję, czy jesz i bierzesz 
leki. A jak nie chcesz, to wtedy są wykłady 
i tłumaczenia. Kiepska sprawa z nią.

Pani Marianno, skąd się w Pani wzię-
ło zamiłowanie do folkloru i ludo-
wości?

P. Marianna: Od mojej babci. Ona pocho-
dziła stąd, z Tumlina. Dawniej ci ludzie 
częściej do kościoła chodzili i przebywa-
li ze sobą. Wieczorami nie było takiego 
światła jak dziś, tylko lampa naftowa. 
Wszyscy się spotykali po domach, roz-
mawiali, śpiewali. A ludzie jak to ludzie 
– jedni mieli za dużo w głowie, drudzy 
na odwrót, tak samo, jak i teraz. Ja po mo-
ich babciach chyba to miałam, że lubiłam 
te spotkania. Pamiętam, że od dziecka 
umiałam sobie coś ułożyć, jakąś piosenkę, 
jakiś wierszyk. To zostało do dziś.

Czego się Pani nauczyła od swoich 
babć?

P. Marianna: Dużo starodawnych pacierzy 
i modlitw. Zmawialiśmy je wieczorem, 

Trzeba mieć chody u Pana Boga
babcie też lubiły coś wymyślić.
Przez 30 lat prowadziła Pani „Tumlinian-
ki”. Wcześniej też Pani należała do zespołu 
ludowego.
P. Marianna: Na długo przed „Tumli-
niankami” udzielałam się w zespole pani 
Moćkowej. Oprócz mnie należeli do nie-
go m.in. Henryk Wiśniewski i Leszek 
Dziwoń, którzy grali na akordeonie, i Jó-
zef Olejarz, skrzypek. Z tym zespołem 

wszędzie nas zabierali, więc odwiedziłam 
trochę miast i poznałam ludzi. Później 
zaczęłam prowadzić „Tumlinianki”. Teraz 
już jestem za stara na to, żeby kierować 
zespołem. Kto inny to przejmie.

Czy spotykali się Państwo z zespo-
łami z innych miast?

P. Marian: Marianna dwa razy była 
w Warszawie, była też w Katowicach 
i w Szczecinie, w Zakopanem i w Krako-
wie. Całe nasze województwo zjeździła. 
Występowaliśmy na wszystkich dożyn-
kach, a tańczyliśmy nawet razem z ze-
społem „Mazowsze”. Uczyła nas tańca ich 
nauczycielka.

Proszę opowiedzieć o współpracy 
z „Mazowszem”.

P. Marian: Myśmy jeździli z Wojewódz-
kiego Domu Kultury na wspólne trenin-
gi. Członkom „Mazowsza” zależało, żeby 
Marianna brała co lepszych tancerzy i je-
chała z nimi na wspólne występy. I to wy-
chodziło bardzo ciekawie. Dzięki temu, 

że w ogóle oboje znaliśmy wielu ludzi, 
to tutaj, w tym domu, z posłami podpisa-
liśmy umowę, dzięki której powstał nowy 
budynek szkoły w Ćmińsku. Marianna 
dużo działała, nagradzano ją. Najwyższe 
odznaczenia dostała od Bolesława Bieruta, 
a długo później od Waldemara Pawlaka.

Jak Państwo myślą, dlaczego teraz 
młodzi ludzie nie garną się do takich 
zespołów?

P. Marianna: Jest za dużo rozrywek, które 
łatwo zajmują młodzież. Co innego jej 
w głowach siedzi, woli coś na szybko i nie 
chce się uczyć. Poza tym młodzi ludzie nie 
znają swoich korzeni, więc nie wiedzą, że 
taka jest ich tradycja.

Pani Marianno, a jak poznała Pani 
męża?

P. Marianna: To był sąsiad mój! Ja miesz-
kałam po drugiej stronie i nie lubiliśmy się 
jako dzieci. Kłóciliśmy się, czasem biliśmy. 
Gdy podrośliśmy, zaczęliśmy się spotykać 
na próbach zespołu i tak to poszło.
P. Marian: Tak, zaczęło się. Ale na próbach 
zjawiał się taki jeden chłopak z Suchednio-
wa, pięknie grał na akordeonie. Byłem 
o nią zazdrosny, bo dużo kawalerów się 
wokół niej kręciło.
P. Marianna: No biegali, ale dzisiaj i tak 
jesteśmy razem, i to długo, bo 63 lata 
po ślubie.
Ile Państwo ze sobą chodzili przed ślu-
bem?
P. Marianna: A z siedem lat.

To długo!

P. Marianna: Długo, ale nie byliśmy cały 
czas razem. Marian wyjechał z kinem, 
ja pojechałam do Wałbrzycha i tam pra-
cowałam w zakładach włókienniczych. 
Uczyłam też kobiety robić na krosnach, 
to mi się przydało. Wyrabiałyśmy różne 
dywany, prześcieradła. A jak oboje wró-
ciliśmy, to wzięliśmy ślub w Samsonowie.
P. Marian: Wesele było bogate, mieliśmy 
magnetofony i najlepszych muzykantów. 
Dużo razem śpiewaliśmy, pojawiły się tra-
dycyjne piosenki.

Panie Marianie, Pan jeździł z pierw-
szym kinem w tych okolicach.

P. Marian: Tak, jeździłem tuż po wojnie. 
Była potrzeba wśród ludzi. Zrobiłem sobie 
prawo jazdy i pojechałem do Szczecina, 
żeby nauczyć się obsługi takiego kina. Pra-
cowałem w ten sposób 24 dni w miesiącu 
przez 33 lata. Wyświetlałem filmy po świet-
licach, szkołach i remizach w Tumlinie 
i w Miedzianej Górze. Był też Samsonów, 
Ćmińsk, Bobrza, Porzecze. Trochę nawet 
wyświetlałem w kieleckim kinie Romanti-
ca. Pamiętam początki kina powojennego. 
Dopiero w 1982 roku oddałem aparat.

Jak wyglądał sprzęt, z którego Pan 
na początku korzystał?

P. Marian: To był niemiecki, bardzo 
ciężki sprzęt. Składał się z projektora, 
wzmacniacza i instrumentów prądowych. 
Ja to wszystko z samochodu wyciągałem 
i ustawiałem w świetlicy. Uruchamiałem 
z samochodu agregat, dzięki temu w po-
mieszczeniu był prąd. Elektryczności wtedy 
nie było w wiejskich budynkach. Wyświet-
lałem różne filmy, ale ludzie najbardziej 
lubili rosyjskie filmy wojenne. Starałem się 
wybierać różne, polskie też, ale rosyjskie 
cieszyły się największym powodzeniem.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
wszystkiego najlepszego!

P. Marianna i P. Marian: Też dziękujemy 
i zapraszamy na wspólne śpiewanie!

Rozmawiali: Magdalena Wach 
i Łukasz Sokołowski – autor zdjęć
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FW dniu 15 lutego br. odbył się 
kolejny już „Konkurs Pięknego Czy-
tania” w Zespole Szkół Leśnych w Za-
gnańsku, tym razem pod walentyn-
kowym hasłem: „Miłość niejedno 
ma imię”.

Uczniowie zaprezentowali wiersze 
o tematyce miłosnej z różnych epok. 
Z prawdziwym przejęciem czytali poe-
zje Adama Asnyka, Konstantego Ilde-
fonsa Gałczyńskiego, Agnieszki Osie-
ckiej, a nawet swoje własne utwory.

Spotkanie rozpoczęła p. Ewa Ma-
kuch, przywołując różne definicje 
miłości znanych artystów i filozofów, 
następnie p. Marzena Błaut wręczyła 
Kamilowi Krzyżanowskiemu (kl. I b) 
autorski egzemplarz „Braci Łowie-
ckiej” z wydrukowanym tam wierszem 
nagrodzonym w konkursie „Zakochani 
w lesie”. Podkreśliła, że to bardzo waż-
ny moment w życiu każdego twórcy, 
gdy swoje myśli ubrane w piękne słowa 
zobaczy po raz pierwszy wydrukowa-
ne.

Kiedy uczestnicy konkursu zakoń-
czyli piękne czytanie poezji, nastąpiła 
dla nich chwila odpoczynku przy na-
strojowej muzyce i słodkim poczę-
stunku, a jury udało się na obrady. Nie 
było to łatwe zadanie, 
ale po dyskusji ustalo-
no zgodny werdykt:
•  I miejsce – Karol Za-
wisza kl. II b
• II miejsce – Marek 
Stępień kl. I a
• III miejsce – Oskar 
Lipiec kl. I b.

Wyróżnienia otrzy-
mali Marta Wieteska 
z kl. II a oraz Sebastian 
Pych z kl. I b.

Zwycięzcom kon-
kursu oraz wszystkim 
uczestnikom serdecz-
ne gratulacje złożyła 
pani Anna Kowalska 
– dyrektor szkoły, 
a następnie wręczyła 

dyplomy i nagrody książkowe – no-
wości wydawnicze.

Marzena Błaut

Na spotkanie z książką w dniu 20 
lutego br. zaprosili mieszkańców gmi-
ny Zagnańsk pracownicy Biblioteki 
Publicznej w Samsonowie. Spotkanie 
odbyło się pod hasłem „Czytaj dzie-
ciom, bo warto…”, a zorganizowano 
je w ramach III edycji ogólnopolskiej 
kampanii pod tym samym tytułem. 
Fundatorem nagród książkowych był 
Antykwariat Naukowy im. Andrzeja 
Metzgera w Kielcach.

Chcieliśmy w ten sposób zachęcić dzie-
ci i ich rodziców do wspólnego czytania 
książek, a cała inicjatywa miała za zadanie 
skłonić do wspólnego spędzania czasu 
w gronie rodzinnym – przyznała Agata 
Paździerz, animator kultury z Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Samsonowie.

Dla odwiedzających bibliotekę przy-
gotowano nie tylko propozycje wydaw-
nictw do poczytania na miejscu, ale też 
mnóstwo dodatkowych atrakcji. Dla 

najbardziej aktywnych przewidziano 
upominki. Jak przyznali najmłodsi: czy-
tanie książek wieczorem to miły sposób 
na spędzenie czasu z rodzicami, a Kaja 
(na zdjęciu obok), która wzięła udział 
w czytaniu i malowaniu twarzy dodała 
z uśmiechem i można ich mieć tylko 
dla siebie.

Czytanie rozwija wyobraźnię, pobu-
dza do myślenia. Badania dowodzą, że 
dzieci, którym czytano książki w dzie-
ciństwie osiągają większe sukcesy w na-
uce. Mają bogatszy 
zasób słownictwa. 
Odnoszą większe 
sukcesy zawodowe.

Niestety o ile 
w tym dniu wypo-
życzyliśmy blisko 
70 książek dla star-
szych czytelników, 
rodziców z dziećmi 

było niewiele. Szkoda. Mamy zatem 
wiele do zrobienia w promowaniu czy-
telnictwa wśród najmłodszych. Dzieci 
jednak same do biblioteki nie przyjdą. 
Przykład musi iść od rodziców i opieku-
nów – twierdzi Anna Żmudzińska p.o. 
dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Samsonowie.

Organizatorami akcji „Czytaj dzie-
ciom, bo warto…” jest Grupa Fifik i Pepe 
oraz Przyjaciele.

Anna Kapciak

Groteskowy humor z zeszytów szkol-
nych, mistrzowska interpretacja lektur 
i fantastyczna atmosfera służąca promocji 
czytelnictwa i szkół powiatowych – tego 
wszystkiego można było doświadczyć 
w Antykwariacie Naukowym Andrzeja 
Metzgera gdzie 19 lutego br. odbyło się 
„Głośne Czytanie Powiatu Kieleckiego”.

Lekturze szkolnej poświęcono pierwsze 
powiatowe „Głośne Czytanie Nocą” w An-
tykwariacie Andrzeja Metzgera. Czytali 
nauczyciele, samorządowcy, policjanci, 
strażacy, dyrektorzy placówek oświato-
wych, bibliotekarze. Czytanie zostało przy-
prawione dawką humoru.

– Starostwo Powiatowe w Kielcach 
do Głośnego Czytania Nocą zaprosiło 
wszystkich, którzy uwielbiają czytać, dla 
których książki są pasją i sposobem na spę-
dzenie wolnego czasu. Wszystkie czytane 
utwory w całości poświęcone były szkole. 
Naszym zamierzeniem jest, by pokazać 
szkołę taką jaka była, jest i prawdopodob-
nie będzie w przyszłości – powiedział wita-
jąc gości Zenon Janus, który podziękował 
wszystkim za liczne przybycie.

Spotkanie rozpoczął występ niezwy-
kle utalentowanej muzycznie Justyny 
Szymkiewicz, uczennicy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie. 
Widownia każdy jej występ nagradzała 
oklaskami.

Nocne czytanie rozpoczęto od humorów 
z zeszytów szkolnych. – „Kiedy Adam Mi-
ckiewicz zawiódł się na kobiecie, to wziął 
się za Pana Tadeusza”, „Tadeusz spostrzegł 
zmarszczkę na twarzy Telimeny, która ciąg-
nęła się od ucha do ucha”, „Joasia biegła 
do uczniów co koń wyskoczy” czy „Jurand 
miał jedno oko, które mu przeszkadzało 
w walce” – perełki z kajetów uczniowskich 
czytał z uśmiechem Zenon Janus.

Alicja Obara, była radna kielecka, na-
uczyciel, przeczytała Mit o Dedalu i Ikarze 
z Mitologii Jana Parandowskiego. Frag-
ment rozmowy między dwoma mądry-
mi i niezwykle przenikliwymi kapłanami 
Menesem i Pentuerem z powieści „Faraon” 
przeczytał Piotr Kania – Zastępca Komen-
danta Miejskiego Policji w Kielcach.

O perypetiach szkolnych niezwykle 
uzdolnionego plastycznie ale ubogiego 
chłopca „Antka” z powieści Bolesława 
Prusa czytali: Grzegorz Bień pełniący obo-
wiązki Kuratora Oświaty wespół z Rober-
tem Kaszubą wiceprzewodniczącym Rady 
Powiatu w Kielcach.

Fragment przedstawiający obraz szkoły 
w Królestwie Polskim i walkę młodzie-
ży z rusyfikacją w „Syzyfowych pracach” 
Stefana Żeromskiego czytała Agata Woj-
tyszek, wojewoda świętokrzyski. O tym 
jak wyglądała wyprawa do szkoły Ani 
z Zielonego Wzgórza opowiedziała Marta 
Nowak, dyrektor Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Chmielniku. Z kolei 
Bożena Barwinek, dyrektor Powiatowego 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Chęcinach czytała Wspomnienia Nie-
bieskiego Mundurka autorstwa Witolda 
Gomulickiego. 

O najsłynniejszej lekcji języka polskiego 
w dziejach polskiego szkolnictwa końca lat 
30 XX wieku, podczas której uczeń zostaje 
poddany procesowi „upupienia” – frag-
ment „Ferdydurke” Witolda Gąbrowicza 
przeczytał Jan Cedro, Przewodniczący 
Rady Powiatu w Kielcach. Warto dodać, że 
występ przewodniczącego był prawdziwym 
popisem aktorskich umiejętności. – Słowa-
cki wielkim poetą był – mówił Jan Cedro.

Teresa Pasowska, dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Ło-
pusznie czytała wiersz „Pan od przyro-
dy” Zbigniewa Herberta. W piątkowy 
wieczór nasi goście wysłuchali fragmen-
tów z życia Adasia Cisowskiego, bohatera 
powieści Kornela Makuszyńskiego „Szatan 
z Siódmej klasy” w wykonaniu Roberta 
Sabata, pełniącego 
obowiązki Komen-
danta Miejskiego 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach. 
Z kolei Dariusz Kas-
prowicz dyrektor 
Zespołu Szkół nr 1 
w Bodzentynie za-
prosił uczestników 
nocnego czytania 

do świata Edmunda Niziurskiego, autora 
książki „Sposób na Alcybiadesa”.

O losach ekscentrycznego profesora 
Johna Keatinga z powieści „Stowarzyszenie 
Umarłych Poetów”, który potrafił wnieść 
w mury szkoły z tradycjami ducha poezji 
i niechętnie widzianego tam samodziel-
nego myślenia czytał Sławomir Wójcik 
dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku. 

Czy współczesna szkoła przypomina 
gonitwę za wciąż uciekającym królicz-
kiem? czy jest miejscem twórczego my-
ślenia, gdzie pozwala się uczniom rozwinąć 
skrzydła? Na te pytania odpowiadała Bo-
gumiła Kowalczyk, radna powiatu kiele-
ckiego, która czytała fragmenty książki 
Moniki Szwai Jestem nudziarą. Z kolei 
Halina Kołodziejczyk dyrektor Zespołu 
Szkół nr 2 w Chęcinach zmagała się z Har-
ry Potterem.

Wierszem „Nauka” Juliana Tuwina 
nocne czytanie zakończyła Teresa Dzik, 
kierownik Zespołu ds. Edukacji kieleckiego 
starostwa.

– Nocne czytanie może być nie tylko 
intelektualną przygodą, ale też doskona-
łą zabawą. Warto dodać, że teksty litera-
ckie na wieczór przygotowały polonistyki 
z powiatowych szkół ponadgimnazjalnych 
– powiedziała Teresa Dzik. – Cieszymy 
się, że nikogo nie musieliśmy namawiać 
do czytania nocą, dziękujemy też widzom, 
którzy w tą deszczową noc tak licznie przy-
byli – dodał Zenon Janus. 

Czytanie przeplatane było również  kon-
kursami literackimi, a nagrody ufundowało 
Starostwo Powiatowe oraz Instytut Pamięci 
Narodowej w Kielcach. 

Agnieszka Madetko

Konkurs Pięknego Czytania u leśników 

„Czytaj dzieciom, bo warto…”

Nocne czytanie
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Dnia 17 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 195) 
została opublikowana USTAWA z dnia 11 
lutego 2016 r. o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci.

Ustawa określa warunki nabywania pra-
wa do świadczenia wychowawczego oraz 
zasady przyznawania i wypłacania tego 
świadczenia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego dla osób zamieszkałych 
na terenie Gminy Zagnańsk będzie można:

– pobrać w Urzędzie Gminy w Zagnań-
sku ul. Spacerowa 8 pokój Nr 2 od dnia 14 
marzec 2016 r.

– złożyć od dnia 1 kwietnia 2016 r. 
do 8 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy 
w Zagnańsku ul. Spacerowa 8 pokój Nr 
2 od godz. od 7.00 do 17.00 i od dnia 11 
kwietnia 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. 
w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek, 
piątek od 8.00 do 14.00, środa od 9.00 
do 17.00

– złożyć od dnia 4 kwietnia 2016 do dnia 
8 kwietnia 2016 w szkołach w Szałasie, Sam-
sonowie, Zagnańsku, Tumlinie, Kajetanowie 
i w Chrustach od godz. 8.00 do godz. 13.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zagnańsku w okresie od 1 do 30 kwietnia 
br. jest wyłączony z przyjmowania wnio-
sków. GOPS weryfikuje przyjęte w szkołach 
i Urzędzie Gminy wnioski i wydaje decyzje.

Wniosek i załączniki do wniosku będzie 
można złożyć także drogą elektroniczną 
za pomocą systemu teleinformatycznego 
dostępnego na stronie https://wnioski.
mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup po ich 
uwierzytelnieniu bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo 
podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUAP

Program „Rodzina 500 plus”
1. Świadczenie wychowawcze otrzymają 

rodzice, opiekunowie prawni lub opiekuno-
wie faktyczni dziecka.

2. Świadczenie będzie przysługiwać 
do ukończenia przez dziecko 18 lat.

3. Świadczenie wychowawcze przysługu-
je w wysokości 500,- zł miesięcznie na dzie-
cko w rodzinie.

W przypadku urodzenia dziecka, ukoń-
czenia przez dziecko 18. roku życia lub 
w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orze-
czeniem sądu, jest pod opieką naprzemien-
ną obydwojga rodziców rozwiedzionych, 
żyjących w separacji lub żyjących w roz-
łączeniu, kwotę świadczenia wychowaw-
czego przysługującą za niepełny miesiąc 
ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia 
przez liczbę wszystkich dni kalendarzo-
wych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę 
mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, 
za które to świadczenie przysługuje. Kwotę 
świadczenia wychowawczego przysługują-
cą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 
groszy w górę.

4. Na drugie i kolejne dziecko świadcze-
nie rodzice otrzymają niezależnie od do-
chodu.

5. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice 
otrzymają świadczenie po spełnieniu kry-
terium dochodowe: 800 zł netto na osobę 
w rodzinie lub 1 200 zł jeśli w rodzinie jest 
wychowywane dziecko niepełnosprawne.

6. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 
lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu 
dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu 
rodziców.

7. Tylko gdy ubiegamy się o świadcze-
nie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie 
ustalany dochód rodziny. Dotyczy to ro-
dzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin 
z większą liczbą dzieci.

W tym przypadku do wniosku trzeba 
będzie dołączyć:

• oświadczenie o dochodach innych niż 
podlegające opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym od osób

• w przypadku rolników – oświadczenie 
o wielkości gospodarstwa rolnego,

• w przypadku osoby samotnie wycho-
wującej dziecko – dokumenty dotyczące 
zasądzonych alimentów,

• w przypadku cudzoziemców – okre-
ślone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,

• w przypadku rodziców adopcyjnych 
– dokumenty dotyczące przysposobienia.

Rodziny pobierające zasiłek rodzinny 
w GOPS w Zagnańsku posiadające zwe-
ryfikowany dochód nie muszą wnosić 

dokumentów, które są już w posiadaniu 
Ośrodka. Rodziny ubiegające się o świad-
czenie wychowawcze na pierwsze dziecko 
nie pobierające zasiłku rodzinnego winny 
złożyć wniosek z oświadczeniami.

W przypadku złożenia nieprawidłowo 
wypełnionego wniosku, podmiot realizu-
jący świadczenie wychowawcze wzywa 
pisemnie osobę ubiegającą się o świad-
czenie do poprawienia lub uzupełnienia 
wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania wezwania. Niezastosowanie się 
do wezwania skutkuje pozostawieniem 
wniosku bez rozpatrzenia.

8. Do dochodu wlicza się alimenty od 
drugiego rodzica, a także z Funduszu Ali-
mentacyjnego. 

9. Jeśli wniosek zostanie złożony w 
ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice do-
staną wyrównanie wstecz Jeśli wniosek 
złożymy do końca czerwca 2016 r., do-
datek będzie wypłacany z wyrównaniem 
od kwietnia. 

10. W kolejnych miesiącach świad-
czenie będzie wypłacane od miesiąca, w 
którym rodzice złożą wniosek. 

11. Na początku GMINA będzie miała 
trzy miesiące na wydanie decyzji i wy-
płatę świadczenia. 

12. W pierwszym okresie świadczenie 
wychowawcze będzie przyznawane na 
okres od kwietnia 2016 r. do 30 wrześ-
nia 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą 
musieli składać dwóch wniosków w 2016 
r. kiedy program wchodzi w życie.

13. W kolejnych latach świadczenie 
będzie przyznawane na 12 miesięcy - od 1 
października do 30 września następnego 
roku kalendarzowego. 

14. Świadczenie będzie wypłacane w 
sposób dogodny dla rodziców, czyli prze-
lewem na konto lub gotówką. 

15. Świadczenie wychowawcze nie 
będzie wliczane do dochodu przy usta-
laniu prawa do innych świadczeń, m.in. 
z pomocy społecznej, rodzinnych, z fun-
duszu alimentacyjnego czy stypendiów 
dla uczniów i studentów.

Elżbieta Korus
Kierownik GOPS Zagnańsk

PROGRAM 500+
Chrusty to osada położona między Górą 

Chruściańską na południu, a dopływem rzeki 
Bobrzy na północy, drogą do kościoła na wscho-
dzie i stacją kolejową na zachodzie. Ze względu 
na przebieg linii kolejowej miejscowość podzie-
lona została umownie na dwie części: Chrusty 
i Chrusty Małe.

Nazwa miejscowości Chrusty (rzeczownik 
w liczbie mnogiej) pochodzi od charaktery-
stycznych cech miejscowej flory – krzewów 
o kruchych, łamliwych gałęziach.

To właśnie ten materiał posłużył pierwszym 
przymusowym osadnikom na tym terenie, o któ-
rych to podania mówią: „… nietykalne lasy rą-
bali, pnie karczowali, czyste i rodzajne grunta 
urządzali, domki małe z chrustu budowali …” 
i tak to małą osadę utworzyli.

Samodzielna nazwa Chrusty funkcjonuje 
od ponad 60 lat. Wcześniej – niemal 100 lat 
(od pierwszej połowy XIX wieku) – używano 
nazwy dwuczłonowej Zagnańsk – Chrusty. Za-
tem czy miejscowość powstała w XIX wieku?

Nie! Historia omawianego terenu sięga XV 
wieku. Właściciel tych ziem – biskup krakowski 
Wojciech Jastrzębiec – osadził tu niejakiego Au-
gustyna -sołtysa z Woli. Nowo powstała osada 
rozwija się bardzo szybko i już w1470 r. królew-
ski kronikarz Jan Długosz dość szczegółowo 
opisuje Zagnańsk. Wspomina, m.in. o istniejącej 
tutaj karczmie.

Nieodłącznym elementem krajobrazu pol-
skiego w dawnych czasach były właśnie przy-
drożne karczmy, inaczej zajazdy, gdzie podróżny 
mógł znaleźć odpoczynek, miejsce dla koni oraz 
zaspokoić głód i pragnienie. Dla miejscowej 
ludności było to miejsce spotkań, biesiad, oma-
wiania ważnych spraw.

Według opisów i dokumentów z XVIII 
i XIX wieku dowiadujemy się, że znajdowała 
się około 350 – 400 metrów na południowy 
zachód od kościoła, przy skrzyżowaniu dróg 
wiodących przez Zagnańsk. Obecnie to rejon 
Chrustów na zachód od skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej z ulicą (św. Jana Pawła II) pro-
wadzącą do kościoła.

To właśnie przez Chrusty wiódł główny szlak 
z Kielc na północ do Radomia oraz Bodzentyna 
i Solca nad Wisłą. Z czasem drogę tę nazwano 
„Traktem Królewskim”, na pamiątkę przejazdu 
króla Jana Kazimierza i biskupa krakowskiego 
Andrzeja Trzebickiego.

Obaj dostojnicy docenili poziom gospodar-
czy i wielkie znaczenie tego rejonu dla obron-
ności kraju. Świadczy o tym nadany przez króla 
Jana Kazimierza w 1658 roku przywilej, m.in. 
dla Zagnańska, mówiący, aby żadnej krzywdy 
mieszkańcom nie czynić. Za niegodziwe postę-
powanie, naruszający królewskie prawo mieli 
być karani śmiercią. Biskup krakowski Andrzej 
Trzebicki 9 sierpnia 1664 r. utworzył parafię 
Zagnańsk i zarządził budowę kościoła, który 
wzniesiono na zachodnim zboczu góry Chełm.

Wróćmy do wspomnianej karczmy – odbu-
dowywana kilka razy, będzie funkcjonować do 2. 

połowy XIX wieku, ponieważ w tym czasie trakt 
przez Zagnańsk – Chrusty traci na znaczeniu. 
Ogromny wpływ na to miała rozpoczęta w latach 
30. XIX w. budowa gościńca warszawskiego 
(obecnie droga Warszawa – Kraków) oraz wy-
budowanie i oddanie w 1885 r. linii kolejowej 
Radom – Kielce.

Przytoczone informacje świadczą, że Chrusty 
to dawne centrum Zagnańska.

O randze miejscowości świadczą instytu-
cje, które działają na danym terenie. Mówiąc 
o Chrustach, należy wspomnieć o historii szkol-
nictwa w Zagnańsku. Początki oświaty sięgają 
1820 roku. W tym okresie działa w domach 
prywatnych szkoła prowadzona przez Fran-
ciszka Michniewskiego. Ciekawym dowodem 
na funkcjonowanie szkoły jest spis ekonomii 
samsonowskiej z 1853 roku, z którego wynika, 
że w Zagnańsku działa szkoła, a na mapie jest 
wydzielony teren szkolny – dzisiaj to niewielka 
część tego obszaru, na której znajduje się boisko 
szkolne. W 2. połowie XIX wieku z powodu 
zakazu zaborcy rosyjskiego na terenie Chrustów 
nauczanie odbywa się nielegalnie w domach, 
a zajmują się tym: rodzina Wójcickich oraz włoś-
cianin Serafin. Szkółkę parafialną założył także 
ksiądz Antoni Czarkowski, a później Kalikst 
Ryttel – pierwszy kierownik szkoły w Zagnańsku 
– Chrustach zorganizowanej w 1918 r.

O nauczania świadczą dane z lat dwudzie-
stych. Wynika z nich, że czytać umiało 21%, 
a czytać i pisać 52% mieszkańców obwodu 
szkoły w Chrustach. Działająca tutaj szko-
ła początkowo mieściła się w domach pry-
watnych, m.in. w domu rodziny Wójcickich 
(później Walentego Łukomskiego), gdzie 
mieszkał także przez pewien czas kierownik 
– Władysław Boszczyk. Od 1931 r. znajdo-
wała się w pierwszym murowanym budynku 
w Zagnańsku. Jego właścicielem był Józef Król. 
W roku 1937 szkoła w Zagnańsku – Chru-
stach została przemianowana na Publiczną 
Szkołę Powszechną III stopnia – był to naj-
wyższy stopień organizacyjny w szkolnictwie 
powszechnym. W tym okresie to placówka 
siedmioklasowa, w której pracowało pięcio-
ro nauczycieli: Władysław Boszczyk, Irena 
Dorynek, Kamila Kowalska, Maria i Bolesław 
Germanowie, Łucja Nowak. Praktykę odby-
wała Maria Dyduch.

Cały czas myślano o wybudowaniu nowej 
szkoły. W 1933 r. powołano do życia Towa-
rzystwo Popierania Budowy Publicznej Szkoły 
Powszechnej w Zagnańsku. Ważnym śladem 
tych działań jest przechowywany do dziś w pla-
cówce sztandar ufundowany w 1934 r.

Po zakończeniu II wojny światowej po-
nownie podjęto próbę budowy nowej szkoły. 
Za środki społeczne wykupiono część gruntu, 
jednak nowy budynek nie powstał w Chru-
stach. Śladem tych działań jest teren nazywany 
„szkolne” – obecnie część tej działki zajmuje 
plac zabaw. Nowe budynki udało się wznieść 
i oddać do użytku dopiero w latach 1994 – 96.

Od 1922 r. rozpoczęto organizowanie Ochot-
niczej Straży Ogniowej, która w dzierżawę otrzy-
mała plac z dawnego gruntu pokarczemnego, 
gdzie powstała pierwsza strażnica. Dzisiejsza 
nowa siedziba OSP mieści się na byłych gruntach 
prywatnych. W 1923 r. powołano Radę Nadzor-
czą sklepu Kółka Rolniczego. Dwa lata później 
Stowarzyszenie posiadało własny sklep i salę 
spotkań. Jeszcze do dziś używa się wyrażenia: 
„iść do kółka”, czyli do sklepu znajdującego się 
na początku miejscowości. Działa także Stowa-
rzyszenie Spożywców „Jutrzenka”. Głównym 
ośrodkiem działalności organizacji społecznych 
w omawianym okresie jest szkoła, gdzie odbywa-
ją się spotkania: Związku Strzeleckiego, Związ-
ku Rezerwistów, Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet, koła PCK, Koła Młodzieży Wiejskiej.

W ramach tych organizacji, m.in. prowadzo-
no biblioteczkę i szkolenia. Ciekawostką jest to, 
że uczono także języka esperanto.

W grudniu1936 r. przeprowadzono linię 
elektryczną przez Chrusty – oświetlenie otrzy-
mała także szkoła. Na terenie miejscowości dzia-
ła, m.in. piekarnia, wiele zakładów rzemieślni-
czych, a z czasem także baza naprawcza taboru 
Ośrodka Transportu Leśnego.

Przez Chrusty przebiegała linia kolejki wąsko-
torowej przewożącej drewno do zagnańskiego 
tartaku oraz rudę żelaza, którą przeładowywano 
na wagony kolejowe – miejsce przeładunku na-
zywano „ruda” – co także odnosiło się do sklepu 
znajdującego się na końcu Chrustów.

Na terenie miejscowości znajduje się wiele 
ciekawych zabytków, m.in. kapliczki i krzyże.
Ważniejsze wydarzenia historyczne związane 
z Chrustami:
• czerwiec 1794 r. – przemarsz wojsk Tadeusza 
Kościuszki;
• 10/11 czerwca 1863 r. – zaopiekowanie się 
rannymi w bitwie pod Bobrzą powstańcami 
styczniowymi z oddziału pułkownika Dionizego 
Czachowskiego;
• w 1940 r. ks. Jan Kurczab zorganizował w Za-
gnańsku komplety tajnego nauczania na po-
ziomie gimnazjum, zajęcia odbywały się także 
w domach prywatnych w Chrustach, np. u ro-
dziny Królów, Boguckich, w działalność tę za-
angażowani byli także nauczyciele szkoły, a ich 
konspiracyjna praca została upamiętniona w pla-
cówce poprzez nadanie jej w 1996 r. imienia 
Nauczycieli Tajnego Nauczania;
• 7 lutego 1943 r. – wykolejenie pociągów na roz-
jeździe w Chrustach – dokonał tego pracownik 
nastawni p. Bolesław Chmielewski;
• 15 sierpnia 1944 r. – na skrzyżowaniu ulic 
za boiskiem szkolnym partyzanci konnego zwia-
du 4.pp leg. AK zastrzelili niemieckiego majora, 
a kierowcę przewieziono do sztabu w Siodłach. 
Kilka tygodni później Niemcy aresztowali 
i zamordowali wielu mieszkańców Chrustów. 
Swych bliskich straciły rodziny: Wójcickich, 
Paprosów, Zwierzchowskich, Jończyków, Moć-
ków, Wiechów.

Roman Piskulak

Chrusty – dawne centrum Zagnańska
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Andrzej Staniec już drugą kadencję 

pełni funkcję sołtysa Chrustów. Przez ten 

czas na terenie miejscowości udało się prze-

prowadzić i zorganizować wiele inicjatyw, 

które zyskały uznanie w oczach wszystkich 

mieszkańców. Praktycznie od urodzenia 

mieszka na terenie Chrustów, z zawodu 

jest inżynierem, a wykształcenie zdobywał 

w Politechnice Świętokrzyskiej oraz Woj-

skowej Akademii Technicznej w Warsza-

wie. Altruistyczne idee wyniósł z czasów 

młodości, kiedy aktywnie działał w Związku 

Harcerstwa Polskiego, gdzie zdobył sto-

pień  harcmistrza. Pracę zawodową łączy 

z działalnością na rzecz lokalnej społecz-

ności. Doświadczenie samorządowe zebrał 

podczas aktywności w Radzie Sołeckiej. Od 

dnia wyboru na funkcję sołtysa angażuje 

się we wszystkie działania zmierzające do 

poprawy życia na wsi, utrzymania porządku, 

infrastruktury oraz kontroli budżetu sołe-

ckiego. Działa również aktywnie na rzecz 

regionu świętokrzyskiego w zarządzie Sto-

warzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. 

Faworki, pączki i inne słodkości bez 
wątpienia na długo pozostaną w pa-
mięci wszystkich mieszkańców gminy 
Zagnańsk, którzy 6 lutego br. zgroma-
dzili się w remizie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Zagnańsku. „Chrusty w Chru-
stach”, bo tak została nazwana impreza, 
która zgromadziła przeszło dwustu mi-
łośników popularnych faworków.

„Chrusty w Chrustach” zostały zor-
ganizowane już po raz drugi i udało się 
to dzięki funduszowi sołeckiemu oraz za-
angażowaniu i kooperacji wielu osób, firm 
i instytucji. Swoją cegiełkę do organizacji 
dołożyła miejscowa Szkoła Podstawowa 
Nr 1 z dyrektor Anną Tuz, Ochotnicza 
Straż Pożarna z komendantem Ryszar-
dem Waszczakiem, Koło Gospodyń Wiej-
skich „Florianki” z przewodniczącą Anną 
Wypych oraz Stowarzyszenie „Razem dla 
Wszystkich” z prezes Agnieszką Gęb-
ską – mówił na otwarciu sołtys Sołectwa 
Chrusty – Andrzej Staniec koordynator 
całego przedsięwzięcia, który wspólnie 

ze Sławomirem Biernatem poprowadzili 
całą imprezę.

Wszystko zaczęło się kilka chwil 
po godzinie 14, kiedy to Roman Pisku-
lak przybliżył zgromadzonym historię 
miejscowości Chrusty. Ogromny aplauz 
publiczności wywołał krótki program 
artystyczny przygotowany przez lokalną 
grupę przedszkolną z „Akademii Smer-

fów” prowadzoną przez 
Sławomira Biernata. 
Umiejętności aktorskie 
zaprezentowali rów-
nież rodzice uczniów 
lokalnej „zerówki” pro-
wadzonej przez Beatę 
Adamiec, którzy zapre-
zentowali własną inter-
pretację „Rzepki” Julia-
na Tuwima okraszoną 

sporą ilością humoru.
Ostatnie dni karnawału, to również 

wyśmienita okazja do wszelakich tańców, 
o czym także pomyśleli organizatorzy. 
– Co rusz na parkiet wychodziły coraz 
to nowsze osoby, które doskonale bawiły 
się w rytm rozbrzmiewającej z głośników 
muzyki.

Prawdziwy entuzjazm wśród zgroma-
dzonych wywołał występ strażaków OSP 
Chrusty pod przewodnictwem komen-
danta Ryszarda Wawszczaka. Pokazali 
oni, że nie tylko gaszą pożary, ale również 
doskonale tańczą. Przygotowana przez 
nich interpretacja choreograficzna p.t. 

„Jezioro Łabędzie” na tyle przypadła 
do gustu publiczności, że została ode-
grana dwukrotnie.

Doskonałym podsumowaniem udane-
go popołudnia był wybór „Króla Chru-
stu”. Tytuł ten przypadł Krystianowi Tu-
sieniowi. Warto wspomnieć, że udział 
w konkursie wziął również wójt gminy 
Zagnańsk, Szczepan Skorupski i pokazał 
spore umiejętności kulinarne, a faworki 
przegotowane przez jego mamę Wiesławę 
Barucha z Jaworzy zajęły drugie miejsce. 
Trzecie miejsce przypadło Korneli We-
sołowskiej. Plebiscyt wywołał największą 
radość wśród publiczności, która mogła 
tego dnia bezkarnie próbować faworków 
różnego autorstwa z dwudziestu dwóch 
półmisków zgłoszonych do konkursu.

Pod koniec zabawy rozlosowano wśród 
głosujących nagrody. Drobne upominki 
– czapki Korony, torby, zestawy biurowe 
a nawet deski do krojenia, sprawiły dużo 
radości. Dzieci cieszyły się z otrzymanych 
książeczek, opasek i słodkości. Wierzcie 
mi, nic tak nie łączy ludzi jak wspólna 
zabawa.

W imieniu wszystkich organizato-
rów chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim zgromadzonym. Liczę, że nikt 
nie żałuje tego, że spędził sobotnie popo-
łudnie razem z nami.

Do zobaczenia w przyszłym roku 
– ZAPRASZAM na kolejne „Chrusty 
w Chrustach”.

Andrzej Staniec

Sobotnie popołudnie 27 lutego br. za-
pisze się w historii sportu naszej gminy. 
W ten chłodny dzień po godzinie 17-tej 
„Morsy zdobyły Umer” gdyż po raz 
pierwszy nad zbiornikiem w miejsco-
wości Umer zorganizowana została 
impreza tzw. morsowanie.

Przygotowania rozpoczęły się od rozpa-
lenia ogniska i rozgrzewki, która prowadzo-
na była w rytmie muzyki disco. Warstwa 
lodu i zapadający zmierzch nie zniechęciły 
miłośników zimowych kąpieli, którzy licz-
nie przybyli nad zalew z zamiarem kąpie-
li w lodowatej wodzie. Dopiero po serii 
ćwiczeń, niektórzy po raz pierwszy przy 
wsparciu kibiców i ciekawych obserwato-
rów weszli do wody. Jej niska temperatura 
nie odstraszyła nawet najmłodszych uczest-
ników. Ponad trzydzieści osób na własnej 
skórze sprawdziło jaka jest temperatura 
wody. Najmłodszym morsem okazała się 
6 letnia Janka Herbuś.

Miłośnicy zimowych kąpieli podkreślają, 
że zabawa była przednia oraz fakt, że robią 
to dla zdrowia. Wzmacnia się odporność 
a samo morsowanie ma bardzo pozytyw-
ny wpływ na nasz organizm. Jak mówili 
najgorszy jest moment wejścia do wody 
a potem ma się wrażenie, że skóra się wy-
łącza i nie czuje się zimna. Dlatego trzeba 

uważać, bo będąc w wodzie nie czuje się 
wychłodzenia organizmu, dlatego nad bez-
pieczeństwem uczestników czuwali ratow-
nicy medyczni i przy tej okazji chcielibyśmy 
podziękować za to wsparcie Panu Leszkowi 
Mączce.

Po odbytej kąpieli, przy 
ciepłej herbacie i ognisku 
był czas na wymianę opinii 
i spostrzeżeń oraz na wspól-
ną międzygminną integrację.
Jak podkreślali uczestnicy 
na morsowanie nigdy nie 
jest za późno i można roz-
począć tę przygodę kiedy 
tylko będziemy chcieli, gdy 
przełamiemy w sobie ten 
pierwszy lęk.

I Morsowanie na terenie 
gminy Zagnańsk zorgani-
zowali wspólnie: Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Zagnańsku, Stowa-
rzyszenie Rowerowe „Pod 
Bartkiem”, Stowarzyszenie 
Nowych Możliwości oraz 
Stowarzyszeniem Aktywny 
Ćmińsk. Za profesjonalne 
przygotowanie i oprawę 
dziękujemy ponadto wój-

towi gminy Szczepanowi Skorupskiemu 
oraz pracownikom Referatu Gospodar-
czego i Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Gminy w Zagnańsku.

Ewa Kiniorska i Robert Kaszuba

W dniu 11 lutego br. przed SZOZ w Za-
gnańsku wykonywane były bezpłatne ba-
dania mammograficzne dla kobiet w wie-
ku 50 – 69 lat, które w ciągu ostatnich 24 
miesięcy nie wykonywały mammografii 
w ramach profilaktyki zdrowotnej Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. Z badań 
skorzystało 39 mieszkanek naszej gminy.

Podobne akcje badań mammograficz-
nych przeprowadzane są kilka razy w roku, 
zarówno w Zagnańsku jak i w Samsonowie 
o czym pacjentki zawiadamiane są po-
przez ogłoszenia na stronie Urzędu Gminy 
jak i w formie plakatów informacyjnych.

Zachęcamy pacjentów do zadbania 
o swoje zdrowie i zainteresowanie bada-

niami profilaktycznymi w Ośrodku Zdro-
wia w Zagnańsku:

– w dniu 2.04.2016 r. w godz. od 7.00 
do 10.00 w SZOZ w Zagnańsku zbadaj 
swój cukier na czczo ponieważ nawet 5 
milionów Polaków żyje z niezdiagnozo-
waną cukrzycą, która jest trzecią w ko-
lejności przyczyną zgonów 
w naszym kraju;

– w dniu 6.04.2016 r. 
w godz. od 10.00 do 11.30 
w SZOZ w Zagnańsku od-
będą się badania densyto-
metryczne z biodra lub krę-
gosłupa. Badania kierowane 
są do pacjentów powyżej 

20-tego roku życia. Mają na celu ocenę 
gęstości kości. Koszt jednego badania – 39 
zł. Badanie podwójne – 59 zł.

Zapisy pod numerem: 41 300-10-57.
Dorota Kondrak

Dyrektor SZOZ w Zagnańsku

Chrust usmażony w Chrustach I Morsowanie na zbiorniku w miejscowości Umer

Zbadaj się…



„Chrusty w Chrustach” – ostatki integracyjne Sołectwa Chrusty

GAZETA ZAGNAŃSKA (Nakład: 1400 sztuk) • Wydawca: Urząd Gminy w Zagnańsku, 26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, tel. 41 300 13 22 
www.zagnansk.pl, e-mail: sekretariat@zagnansk.pl • Redagują: Artur Cieślak, koordynator zespołu redakcyjnego

Skład komputerowy i druk: „ENTER” – Studio komputerowe, tel. 509 573 337, e-mail: enter@adres.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.


