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Na kilka godzin przed przyjazdem au-
tobusu zebrał się tłum mieszkańców gminy 
i kielczan. Wśród nich byli przedstawiciele 
samorządów – powiatowego, miejskiego 
i gminnego, partii politycznych, organiza-
cji społecznych oraz regionalnych. Premier 
przyjechał tuż przed godziną 16 słynnym „tu-
skobusem”.

Donalda Tuska przywitał Witold Bimer, 
mieszkaniec Zagnańska, regionalista, który 
wielokrotnie monitował do Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie ratowania dębu Bartka. 
Potwierdził to także premier, podkreślając 
troskę pana Bimera o to, by wesprzeć wieko-
we drzewo nie tylko finansowo, ale też patro-
natem rządowym.

Po ciepłych słowach szefa rządu Witold 
Bimer zrewanżował się porównaniem dzi-
siejszej wizyty do legendarnych królewskich 
pielgrzymek do Bartka m.in. króla Władysła-
wa Jagiełły przed victorią grunwaldzką.

Śpiewem powitały premiera panie z ze-
społu ludowego Jaworzanki. Swoimi umie-
jętnościami muzycznymi popisali się sy-
gnaliści – uczniowie z Technikum Leśnego. 
W szpalerze witających stanęli także strażacy 
z ochotniczych straży pożarnych. Wszystkim 
witającym premier serdecznie uścisnął dło-
nie.

Premier Tusk, jak król Jagiełło odwiedził Bartka

Wesele świętokrzyskie sfilmowane

W niezwykłej scenerii wsi polskiej 
przy pięknej słonecznej pogodzie nakręco-
ne zostały dwie wersje prezentacji filmowej 
obrzędu weselnego. Aktorzy – mieszkańcy 
gminy Zagnańsk wystąpili w oryginalnych 
strojach ludowych.

Płyta prezentująca cały obrzęd ukaże 
się w dość dużym nakładzie i, jak poinfor-
mował wójt Szczepan Skorupski, będzie 
ona dystrybuowana za darmo do instytu-

W skansenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni zrealizowane zostało 29 wrze-
śnia ostatnie zadanie projektu „Wesele świętokrzyskie – obrzędy ludowe w gminie 
Zagnańsk” nakręcenie filmu, który utrwali i spopularyzuje obrzędy ludowe. Re-
alizatorem filmu jest TVP Kielce. Zleceniodawcą – organizator całego przedsię-
wzięcia – Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich.

cji i do punktów informacji turystycznej 
w całym kraju.

Druga płyta składająca się z trzech 
ujęć telewizyjnych wykorzystana zostanie 
na potrzeby TVP Kielce.

– Za pośrednictwem tego filmu pra-
gniemy promować naszą gminę, gdyż taki 
charakter ma to nasze przedsięwzięcie – 
poinformował wójt Szczepan Skorupski.

Apis

Premier Donald Tusk wraz z żoną Małgorzatą spotkał się przy dębie Bartku z miesz-
kańcami gminy. Następnie odwiedził Kołomań – rodzinną miejscowość małżonki – i gro-
by bliskich osób na pobliskim cmentarzu. Na parkingu obok wiekowego drzewa szefa 
rządu witali m.in.: wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, szefowa święto-
krzyskiego PO posłanka Marzena Okła-Drewnowicz, wiceprzewodnicząca Rady Powia-
tu Kieleckiego Renata Janik oraz gospodarz gminy wójt Szczepan Skorupski. Przewod-
nikiem dostojnego gościa był nadleśniczy Tomasz Kuszewski z Nadleśnictwa Zagnańsk.
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Dyrektor ZSP nr 2 PiG Marzanna Moćko 
w swym powitalnym wystąpieniu podkre-
śliła, że celem spotkania była wymiana do-
świadczeń funkcjonowania przedszkoli oraz 
podzielenie się wiedzą i doświadczeniem 
w pracy z dziećmi. Zwróciła także uwagę 
na funkcjonowanie przedszkola w zespołach 

Spotkanie Klubu Twórczych Dyrektorów Przedszkoli
Spotkanie plenarne Klubu Twórczych Dyrektorów Przedszkoli odbyło się 22 wrze-

śnia br. w Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku. Wzięło 
w nim udział 36 dyrektorów placówek przedszkolnych z całego województwa świętokrzy-
skiego. Obrady zaszczycił swoją obecnością wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski.

taniec maluchy zostały nagrodzone brawami.
Tematem seminarium była „Przestrzeń 

edukacyjna przedszkola”. Omawiano m.in. 
zmiany w prawie oświatowym, jako priory-
tety Ministerstwa Edukacji Narodowej i ku-
ratoriów oświaty oraz debatowano na temat 
„Wielowymiarowości przestrzeni edukacyj-
nej przedszkola”. Dyrektorzy rozmawiali 
także na temat „Aranżacji przestrzeni edu-
kacyjnej, źródłach inspiracji i wymaganiach 
formalnoprawnych”.

Omawiane były także sprawy organizacyj-
ne Klubu Twórczych Dyrektorów Przedszko-
li, m.in.: diagnoza potrzeb, tematyka spotkań 
plenarnych i kameralnych oraz organizacja 
najbliższej wizyty studyjnej.

Organizatorem spotkania była Pracownia 
Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradz-
twa Metodycznego ŚCDN przy współudziale 
Wydawnictwa Nowa Era i Zespołu Szko-
ły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 
w Zagnańsku. Było to już piąte tego rodzaju 
seminarium.   apis

W Zespole Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum 
w Zagnańsku na lekcjach angielskiego miała miejsce 29 września 
niecodzienna wizyta. Szkołę zaszczycili wolontariusze z Macedonii 
i Turcji. Szczególnie ważne było spotkanie z Turczynką, która krót-
ko wprowadziła uczniów klas II i III gimnazjum w kulturę i język 
swojej ojczyzny. Studentka odpowiadała na pytania gimnazjalistów 
dotyczące kultury, obyczajów i języka.

W przerwie odbyło się kilkuminutowe spotkanie z dyrekcją szkoły, 
Marzanną Moćko oraz Barbarą Kowalską. Na zakończenie pobytu mili 
goście uwiecznili swoją wizytę wpisem do księgi pamiątkowej oraz do 
kroniki Comenius. W związku z realizacją programu Comenius w la-
tach 2011–2013, którego koordynatorem jest właśnie jedna ze szkół 
tureckich, wolontariuszka obiecała odwiedzać naszą placówkę i prze-
kazywać informacje dotyczące życia, szkolnictwa i kultury w Turcji.

Dorota Starz

Akcja propagowana była przez TVN 
w marcu br. Zaangażowali się w nią samso-
nowscy uczniowie ze szkoły podstawowej 
i gimnazjum. W piątek, 20 maja na sali gim-
nastycznej odbył się krótki apel przygoto-
wany przez uczniów klasy II a gimnazjum. 
Wszystkim przybyłym wręczono ulotki (do-
stępne również na stronie programu „Uwaga” 
emitowanego przez TVN). Następnie spod 

Centrum Muzyczno-Kulturalne działa-
jące przy GOKSiR w Zagnańsku zaprasza 
na zajęcia indywidualne i grupowe. Zapisy 
odbywają się w każdy wtorek i czwartek 
w godzinach: 16-20.

Organizatorzy proponują wszystkim 
zainteresowanym udział w zajęciach m.in.: 
orkiestry dętej, zespołów wokalnych i wo-
kalno-instrumentalnych, nauki gry na for-
tepianie, keyboardzie, akordeonie, gitarze, 
studio piosenki. Chętni będą mogli się na-
uczyć w Klubie Melomana m.in.: aranżacji, 
rytmiki, zasad i teorii muzyki. Wszyscy pro-
szeni są o kontakt pod numerem telefonu: 
41 3113177, e-mail: infozagnansk@wp.pl

Apis

Wolontariusze z Macedonii i Turcji w „dwójce”

szkoły w kierunku ruin Huty Józef w Samso-
nowie wyruszył barwny korowód. Otwierały 
go przedszkolaki.

Tego dnia każdy maluch zabrał z domu 
swoją ulubioną przytulankę – pluszowe zwie-
rzątko. W pochodzie szli również uczniowie 
z maskami na twarzach. Najstarsi z okazji 
marszu przygotowali transparenty, wzno-
sili okrzyki. By nagłośnić przedsięwzięcie 
i uczynić je bardziej sugestywnym, młodzież 
zabrała ze sobą łańcuchy, puszki wypełnione 
kamieniami. Pierwszym przystankiem były 
ruiny huty, później (już bez przedszkolaków) 
pochód ruszył przez Samsonów-Janaszów do 
dębu Bartek. Tam z młodzieżą spotkali się 
pracownicy Nadleśnictwa Zagnańsk: Iwona 
Szostek i podleśniczy Szymon Gębski.

Podczas krótkiej pogadanki mówili 
o zwierzętach żyjących na wolności w oko-

Centrum 
Muzyczno-Kulturalne

licznych lasach, ich populacji, chorobach, 
relacjach z ludźmi. Happening pod hasłem 
„Młodzież z Samsonowa szanuje zwierzęta!” 
zakończyło ognisko. W akcji uczestniczyli: 
wychowankowie przedszkola, klasa III SP, 
kl. V SP, kl. II a Gimnazjum. Opiekę spra-
wowały nauczycielki: Marta Jass, Wioletta 
Jędrzejczyk, Alicja Lisowska, Marta Polak.

Opr. Apis

Zwierzęta potrzebują serca
Uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła 

II w Samsonowie włączyli się w akcję „Zwierzęta są jak ludzie – czują” i ufundowali 
karmę dla bezdomnych zwierząt w schronisku w Dyminach. W połowie września br. za 
pośrednictwem pani Małgorzaty Pietrzycy przekazali karmę Świętokrzyskiemu Towa-
rzystwu Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak”. Podziękowania za ten gest towarzystwo 
przekazało do wiadomości redakcji „Gazety Zagnańskiej”.

szkół. Wyraziła wdzięczność władzom sa-
morządowym gminy za zrozumienie potrzeb 
oświatowych i społecznych.

Wójt Szczepan Skorupski witając dyrek-
torów przedszkoli, podziękował, że zechcieli 
zorganizować swoje obrady w nowo oddanej 
placówce przedszkolnej w gminie. Na zakoń-

czenie życzył owoc-
nych inspiracji.

Po części oficjal-
nej dzieci z zagnań-
skiego przedszkola 
zaprezentowały pro-
gram artystyczny, 
nawiązujący tematy-
ką do historii, trady-
cji i legend regionu 
świętokrzyskiego. 
Za interesujące wi-
dowisko i magiczny 
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Uroczystość zaszczyciły swoją obecnością 
władze Okręgowe PZL, pod przewodnictwem 
prezesa Tadeusza Fatalskiego oraz Łowczego 
Okręgowego w Kielcach Jarosława Mikołaj-
czyka. Obecni byli także m.in.: poseł Henryk 
Milcarz (członek Koła), przedstawiciele Świę-
tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Świę-
tokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, Sta-
rostwa Powiatu Kieleckiego, władz Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kielcach, OSP w Sam-
sonowie, wójt Szczepan Skorupski, nadleśni-

czowie Tomasz Kuszewski z Nadleśnictwa 
Zagnańsk i Edward Haładaj z Nadleśnictwa 
Ruda Maleniecka oraz sympatycy łowiectwa 
i przyjaciele koła. Honorowym gościem był 
wieloletni przyjaciel koła myśliwy Władysław 
Kamusiński, przez kolegów myśliwych zwany 
„Dziadkiem Władkiem”.

Po Eucharystii wszyscy myśliwi i zapro-
szeni goście udali się na biesiadę myśliwską, 
która odbyła się w restauracji Pod Jaskółką 
w Tumlinie-Osowie. Przed jej rozpoczęciem 

Tadeusz Ślusarczyk, Kazimierz Jończyk. Dy-
plomy uznania za wykonaną pracę i ochronę 
łowisk otrzymało 19 myśliwych. Wszyscy 
członkowie koła otrzymali pamiątkową sta-
tuetkę Łosia, a zaproszeni goście okoliczno-
ściowe puchary.

– Łowiectwo to pasja, która łączy grupę 
ludzi, to umiłowanie przyrody, to koleżeń-
stwo, to współpraca, to chęć działania dla 
dobra wspólnego i ta właśnie myśl przewod-
nia przyświecała przez 65 lat członkom Koła 
Łowieckiego „Rosochy” w Samsonowie – po-
wiedział „Gazecie Zagnańskiej” Antoni Sy-
kulski, wiceprezes KŁ „Rosochy”.

Obecny Zarząd Koła Łowieckiego „Roso-
chy” stanowią: prezes Stanisław Polut, wice-
prezes Antoni Sykulski, łowczy Jacenty Kon-
drak, podłowczy Tadeusz Ślusarczyk, skarbnik 
Agnieszka Sadza, sekretarz Jan Jończyk.

Koło Łowieckie „Rosochy” w Samsono-
wie powstało w 1946 r. z inicjatywy ówcze-
snych sympatyków łowiectwa. Obecnie liczy 
63 członków macierzystych. Dzierżawi 22 
tyś ha w 4 obwodach. Prowadzi zrównowa-
żoną gospodarkę łowiecką, ochronę łowisk, 
zasiedla obwody zwierzyną łowną (bażanta-
mi), dokarmia w trudnych warunkach zimo-
wych zwierzynę oraz współpracuje z mło-
dzieżą. Działalność koła jest finansowana ze 
środków własnych jego członków.  Apis

Koło teatralne złożone z uczniów SP 
i Gimnazjum zajęło pierwsze miejsce w Wo-
jewódzkim Przeglądzie Teatrów Szkolnych 
pod nazwą Teatralne Prezentacje Szkół (or-
ganizator MDK w Kielcach). Spektakl pt. 
„Czarnoksiężnik z Krainy Oz” został uznany 
za najlepszy, zaś uczennica klasy III SP Ni-
kola Salwa otrzymała nagrodę dla najlepszej 
aktorki. Opiekę nad kołem sprawuje zespół 
nauczycieli: Marta Jass, Alicja Lisowska 
– scenariusz i reżyseria, Marta Polak, Joanna 
Pawłowska – dekoracje, Grzegorz Perczak – 
oprawa muzyczna.

Konkurs plastyczny „Bezpieczne ferie” 
przyniósł wyróżnienie w finale wojewódz-

kim dla uczennicy klasy VI SP Katarzyny 
Sobczyk (opiekun Jolanta Żmuda). W kolej-
nym Wojewódzkim Konkursie Plastycznym 
pod nazwą: „Powstanie styczniowe w barwie 
i kolorze” uczennica klasy II AG Wioletta 
Olesińska otrzymała wyróżnienie (opiekun 
Joanna Pawłowska).

Dzieci brały także udział w konkursach 
związanych z osobą patrona – Jana Pawła 
II. I tak uczniowie klasy III SP otrzymali wy-
różnienie w III Międzygminnym Konkursie 
„Jan Paweł II – patron najgodniejszy” (opie-
kunowie: Alicja Lisowska, Halina Gębska). 
Praca ucznia klasy II BG Mateusza Połecia 
została uhonorowana wyróżnieniem w kon-

kursie plastyczno-literackim „Jan Paweł II...  
– iść do góry, pod prąd”, organizowanym 
przez Starostwo Powiatowe w Kielcach (opie-
kun Marta Jass).

W ślady starszych kolegów poszli rów-
nież najmłodsi, wychowankowie przedszkola 
i klasy 0. Praca plastyczna Nikoli Janik przy-
gotowana na konkurs „Hałas nasz wróg”, 
organizowany przez Starostwo Powiato-
we w Kielcach, zdobyła pierwsze miejsce 
w powiecie i wyróżnienie w województwie 
(opiekun Agnieszka Wojtaszek). Podopieczni 
Wioletty Cedzyńskiej-Jędrzejczyk ze swym 
projektem „Eko-ludka” zajęli miejsce finało-
we w konkursie, którego organizatorem był 
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Dumą szkoły są także osiągnięcia spor-
towe (drugie i trzecie miejsca) w zawodach 
wojewódzkich i powiatowych wychowan-
ków wypracowane pod okiem nauczycieli 
wychowania fizycznego – Jolanty Baruchy 
i Marka Rysińskiego. Młodzi sportowcy uda-
nie rywalizowali w drużynowych biegach 
sztafetowych, w tenisie stołowym, minipiłce 
nożnej i siatkówce.  Opr. Apis

Na ekspozycji zostanie zaprezentowana 
jedna z dziedzin sztuki, którymi się zajmował 
śp. Adam Wolski, a mianowicie nowoczesna 
dekoracja architektoniczno-rzeźbiarska. Ar-
tysta wypracował w niej własną stylistykę, 
odmianę abstrakcji niegeometrycznej i geo-
metrycznej, z wykorzystaniem nowych tech-
nologii budowlanych. Choć prace jego porów-
nywane były początkowo do monumentalnego 
malarstwa meksykańskiego José Orozco, Die-
go Rivery czy Alfaro Siqueirosa, z biegiem 

czasu stały się jego znakiem rozpoznawczym 
w przestrzeni miejskiej i industrialnej.

Mimo upływu czasu i często nieodpowied-
niego podejścia administratorów obiektów 
nieliczne z nich możemy podziwiać w na-
turalnym otoczeniu do dzisiaj. Na wystawie 
w wyremontowanych wnętrzach dawnego 
pałacu biskupów krakowskich zaprezento-
wane zostaną liczne prace artysty. Z okazji 
wystawy wydany zostanie katalog.

Adam Wolski był projektantem i realiza-
torem wielu monumentalnych kompozycji 
ściennych w Kielcach m.in. na Politechnice 
Świętokrzyskiej, w Kieleckim Centrum Kul-
tury. Na Kielecczyźnie i w Polsce wykonał ok. 
200 realizacji artystycznych. Od 1980 r. był 
organizatorem działań artystycznych i promo-
cyjnych, łączących architekturę z malarstwem, 
rzeźbą i żywym modelem. Miał 74 lata. Apis

Pośmiertna wystawa twórczości 
Adama Wolskiego

Muzeum Narodowe w Kielcach przygotowuje na 27 października br. wernisaż wysta-
wy „Adam Wolski. Sztuka w architekturze” będącej hołdem dla osiągnięć artystycznych 
i stanowiącej równocześnie pożegnanie tego zmarłego w marcu artysty.

Sukcesy teatralne, 
artystyczne i sportowe

Osiągnięciami swoich uczniów w roku szkolnym 2010/2011 może szczycić się Ze-
spół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie. 
Uczniowie ZSP, PiG w Samsonowie im. Jana Pawła II brali udział w konkursach przed-
miotowych, artystycznych, zawodach sportowych, co dało to efekt w postaci osiągnięć na 
szczeblu zarówno powiatowym jak i wojewódzkim.

Jubileusz KŁ „Rosochy”
Z okazji 65-lecia Koła Łowieckiego „Rosochy” odprawiona została uroczysta Msza 

św. 23 września br. o godz. 17 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Samsonowie-Pie-
chotne. Przewodniczył jej ks. proboszcz Zbigniew Krzyszkowski, który w poruszającej 
homilii ukazał piękno przyrody i troskę o nią w odniesieniu do wspólności i wielkości 
Boga. Biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Marian Florczyk poświęcił sztandar koła.

odznaczenia honorowe otrzy-
mali m.in.: Brązowy Medal 
Zasługi Łowickiej – Artur 
Polut, Złotą Odznakę „Zasłu-
żony dla łowiectwa kielec-
czyzny” – Jacenty Kondrak, 
Marek Lenartowicz, Henryk 
Milcarz, Antoni Sykulski, 
Brązową Odznakę „Zasłużony 
dla łowiectwa kielecczyzny” – 
Jerzy Farot, Agnieszka Sadza, 
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1011. urodziny Bartka rozpoczął występ 
sygnalistów Technikum Leśnego w Zagnań-
sku. Uczestników powitali: wójt Szczepan 
Skorupski, nadleśniczy Tomasz Kuszewski 
oraz dyrektorki szkół w Chrustach i Belnie – 
Anna Tuz i Elżbieta Ślewa. Festyn urodzino-
wy prowadził Jarosław Bukowski.

Impreza była okazją do zbierania pienię-
dzy na budowę konstrukcji, która ma urato-
wać Bartka przed zniszczeniem. Wiekowe 
konary drzewa zostaną zabezpieczone nowy-
mi podporami, gdyż dotychczasowe nie są 
wystarczające. Plan ratowania Bartka został 
opracowany przez ekspertów.

Na urodzinach Bartka obecny był pio-
senkarz Andrzej „Piasek” Piaseczny, który 
powiedział, że dąb Bartek to szczególny sym-
bol województwa świętokrzyskiego. Artysta 
podarował pierwsze 100 zł na przygotowanie 
dokumentacji potrzebnej do wykonania łuku 
wzmacniającego Bartka – i w ten sposób 
zapoczątkował zbiórkę funduszy „dla Bart-
ka”. Za tym gestem poszły kolejne. Swoje 
100 zł do puszki, którą opiekowała się Mar-
ta Szczecińska, prezes fundacji „Odzyskaj 
środowisko”, wrzucili także: wójt Szczepan 
Skorupski, wojewoda Bożentyna Pałka-Ko-
ruba, posłowie – Marzena Okła-Drewnowicz, 
Konstanty Miodowicz, Henryk Milcarz oraz 
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kielec-
kiego Renata Janik.

W drugiej części imprezy ogromne za-
interesowanie wzbudziła bardzo dynamicz-
na inscenizacja „Rykowisko – Pasowanie 
na Borusa” w wykonaniu uczniów Techni-

kum Leśnego. W obecności dyrektor szkoły 
Anny Kowalskiej uczniowie starszych klas 
ucharakteryzowani na ludzi lasu maczugami 
i rogami pasowali na przyszłych leśników 
uczniów pierwszej klasy.

W bloku pt. „W Zagnańsku moje korze-
nie” zaprezentowały się wschodzące osobo-
wości ziemi zagnańskiej: Miss Nastolatek 
Ziemi Świętokrzyskiej Martyna Foks, Mar-
celina Mróz, Karolina Zimnicka, Zespół 
Wokalno-Taneczny ze Szkoły Podstawowej 

Co możemy zrobić...
Huczne 1011. urodziny Bartka

1011. Urodziny Dębu Bartka pod hasłem „Co możemy zrobić dla Bartka?” odbyły się 
24 września br. na parkingu koło legendarnego drzewa. Impreza zgromadziła mieszkań-
ców gminy i kielczan, a wśród nich artystów, parlamentarzystów, polityków, przedstawi-
cieli władz wojewódzkich i samorządowych wszystkich szczebli. Rolę gospodarza pełnił 
wójt Szczepan Skorupski.

wane zostały przez Pepe Rosso Ristorante, 
a potraw regionalnych przez zespół ludowy 
Jaworzanki i członkinie Stowarzyszenia „Ra-
zem dla Wszystkich”. Stoisko z wyrobami 
regionalnymi zaprezentowało Towarzystwo 
Aktywnych Kobiet TAK z gminy Zagnańsk.

Prezentację trofeum grupy KataŻuk Team 
z rajdu „Złombol” do Loch Ness w Szkocji 
przygotował jego uczestnik Waldemar Kowa-
lewski. Wystawę „Bartka wołanie o pomoc” 
przygotowali: Bartosz Śmietański, Mateusz 
Wolski oraz członkowie Fundacji „Szanujmy 
Bartka”.

Organizatorami imprezy byli: Fundacja 
„Szanujmy Bartka”, SP w Belnie, SP w nr 1 
Zagnańsku, Nadleśnictwo Zagnańsk, Techni-
kum Leśne w Zagnańsku, Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.

Stoiska patronackie: Nadleśnictwo Za-
gnańsk, Wojewoda Świętokrzyski, Barlinek, 
Wodociągi Kieleckie, OSP w Chrustach, 

Ważnym punktem konferencji 
była dyskusja na temat koncepcji 
wzmocnienia dębu Bartka, sposobu 
realizacji dotychczasowych metod 
i pomysłów w zastosowania no-
wych, np. mechanicznych. Wielu 
naukowców proponowało wykona-
nie łuku, do którego zostanie pod-
wieszone drzewo. Opracowaniem 
konstrukcji, która ma podtrzymać 
dąb prawdopodobnie zajmują się 
specjaliści z Politechniki Łódzkiej. 

Podczas obrad pod specjalnie 
przygotowanym przez pracowni-

ków GOKSiR zadaszeniem, na parkingu koło 
dębu Bartka europejscy naukowcy podkreśla-
li, że zagnańskie wiekowe drzewo należy za-
liczyć do europejskich drzew pomnikowych. 

Prof. Marek Siewniak, przewodniczący 
Europejskiej Rady do spraw Drzew, w swym 
interesującym referacie wymieniając Bartka 
w tak znakomitym gronie drzew, jak, m.in. 
dąb Robin Hood w Anglii, buk Bawaria, 
kasztanowiec Anny Frank w Amsterdamie, 
podkreślił to, że Bartek nawet po całkowi-
tym ustaniu funkcji życiowych musi być 
chroniony dla przyszłych pokoleń jako jedno 
z największych w Europie i najbardziej znane 
w Polsce drzewo. 

– Należałoby do wspólnego obowiązku 
dołożenie starań zarówno władz odpowie-
dzialnych za Bartka, jak i dendrologów, arbo-
rystów, miłośników przyrody oraz donatorów, 
którzy są gotowi by byli podjąć sztafetową 
pałeczkę przeprowadzenia Bartka przez trud-
ne lata przełomu XX/XXI wieku” – mówił 
prof. Siewniak.

Apis 

w Tumlinie, kabaret „Wyj-
ście awaryjne” z Gimna-
zjum w Samsonowie.

Furorę wśród widzów 
zrobił występ zespołu ta-
necznego ze szkoły Studio 
Dance Factory. Emocje 
podgrzał swoim koncertem 
gitarowym Piotr „Restek” 
Restecki. Wielkim wyda-
rzeniem był wspólny kon-
cert Włodzimierza „Kinio-
ra” Kiniorskiego i Zespołu 
Śpiewaczego Bielinianki. 
Imprezę zakończył występ 
kapeli ADHDuB.

Urodzinom Bartka towarzyszyły liczne 
prezentacje, konkursy i zabawy dla dzieci. 
Tort lizakowy ufundował z prywatnych środ-
ków wójt Szczepan Skorupski. Konkursy 
i zajęcia edukacyjne dla dzieci prowadzone 
były przez pracowników Nadleśnictwa Za-
gnańsk i nauczycieli Technikum Leśnego. 
Degustacje potraw grillowych przygoto-

Restauracja Chata, Pepe Rosso Ristorante, 
Wirtualne Świętokrzyskie, Klub Motoro-
wy PTTK „Na cztery koła”, Lokalna Grupa 
Działania „Dorzecze Bobrzy”, Grupa MTB 
z zespołu DEK Meble Cyclo Korony Kielce, 
Ośrodek Zdrowia w Zagnańsku.

Andrzej Piskulak

Bartek – Dąb Europy
Naukowcy – dendrolodzy z Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony i Uprawy 

Drzew – w dniach 30 września i 1 października debatowali w Ameliówce i Zagnańsku na 
temat tego, jak m.in. skutecznie ratować Bartka. Konferencja odbyła się pod wspólnym 
hasłem „Dąb Bartek wśród europejskich drzew weteranów”. Wójt Szczepan Skorupski 
otwierając naukowe obrady zarówno w Ameliówce, jak i Zagnańsku w swym przemó-
wieniu wyraził nadzieję, że konferencja zaowocuje skutecznymi rozwiązaniami i wskaże 
kierunek, w jakim ma zmierzać ratowanie wiekowego Bartka.
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dokończenie ze str. 1

Premier przyglądając się pracom polega-
jącym na instalowaniu dwóch dodatkowych 
podpór i odciągów oraz instalacji odgromo-
wej dał wyraźny sygnał, że zależy mu na dę-
bie „Bartku”.

To zadanie realizowane jest za ponad 220 
tys. zł ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Gmina przygotowała 

projekt za 54 tys. Nadleśnictwo Zagnańsk 
dołożyło jeszcze 11 tys. zł.

– Nie załatwia to jeszcze sprawy. Doce-
lowo chcemy, aby Bartek został podwieszony 
na łuku. Rozpoczęliśmy społeczną zbiórkę 
pieniędzy na ten projekt właśnie po to, aby 
można zdobyć 2 mln na zrobienie tego łuku, 
który, mamy nadzieję, że okaże się triumfal-
nym dla wiekowego drzewa i gminy – powie-
dział GZ wójt Szczepan Skorupski.

W sobotę, 24 września podczas 1011. 
urodzin Bartka udało się zebrać 1744 zł, ale 
to dopiero początek! Wiadomość o zbiórce 
pieniędzy na ratowanie Bartka trafi do ogól-
nopolskiej telewizji, w ramach patronatu 
TVP 2. Informacja ta znajdzie się w nowym 
programie „Poziom 2.0”.

Zarząd Fundacji Odzyskaj Środowisko 
wierzy, że dzięki dużemu nagłośnieniu akcja 
ratowania Bartka będzie miała wymiar eduka-
cyjny, a także aktywizujący i integrujący różne 
grupy społeczne, co pozwoli na zrealizowanie 
nowych inwestycji wokół dębu Bartka.

Podobną intencję wyraził także marszałek 
województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas 
w liście popierającym akcję. „Mamy wielką 
wolę, aby wspólnym wysiłkiem mieszkańców 
regionu, cel, jakim jest uzbieranie funduszy na 
wykonanie nowych umocnień dla Bartka, zo-
stał osiągnięty” – czytamy w nim.

Na specjalnie wydzielone konto wpły-
wają już pierwsze datki. Cała zbiórka będzie 
trwała jeszcze dwa miesiące a akcja zostanie 
poprowadzona za pośrednictwem szkół, firm 
i instytucji. Organizatorzy tej nietypowej 
kwesty proszą także o bezpośrednie wpłaty 
pieniędzy na ratowanie Bartka!

Konto zbiórki: Bank Ochrony Środowi-
ska S.A., Oddział Operacyjny w Kielcach, ul. 
Warszawska 31 PL 39 1540 1014 2005 7320 
6664 0002 nr SWIFT: EBOSPLPW005

Apis

Triumfalny łuk nad Bartkiem
Wizyta premiera Donalda Tuska w Zagnańsku, zdaniem wójta Szczepana Skorup-

skiego, poza wydźwiękiem medialnym ma ogromne znaczenie, gdyż świadczy o tym, gdyż 
zapalone zostało zielone światło na najwyższych szczeblach władzy dla ratowania dębu 
Bartka.

W czasie wizyty szefa rządu przy dębie 
trwały prace mające na celu wstawienie dwóch 
nowych podpór oraz podmienienie starych, 
niepewnych na nowe. Wójt Szczepan Skorup-
ski w zarysie przedstawił premierowi wszyst-
kie przedsięwzięcia, mające na celu uratowanie 

drzewa przed upadkiem. Potwierdził to nadle-
śniczy Tomasz Kuszewski, gospodarz terenu, 
na którym rośnie wiekowe drzewo, przedsta-
wiając premierowi działania, jakie już podjęto, 
m.in. wykonanie wylewek wokół Bartka, na 
których ustawiane są nowe podpory.

Premier Tusk,  
jak król Jagiełło 
odwiedził Bartka

dla Bartka?
Premier z zainteresowaniem słuchał swych 

rozmówców i deklarował dalsze wsparcie dla 
podjętych inicjatyw. Podkreślał, że Bartek jest 
symbolem priorytetów Platformy Obywatel-
skiej, czyli opieki nad tymi, którzy potrze-
bują pomocy. Podczas briefingu prasowego, 
kontynuując metaforyczne skojarzenia ludzi 
starszych z wiekowym drzewem, szef rządu 
zapowiedział, że będzie dążył do zwiększenia 
zasiłków dla osób, które opiekują się niepeł-
nosprawnymi członkami rodzin.

Dodał, że będzie dążył do tego, by każdy, 
kto opiekuje się osobami niepełnosprawnymi 
w domu, otrzymywał zasiłek przypominający 
co najmniej skromną pensję, której wysokość, 
jego zdaniem za kilka lat będzie odpowiadać 
minimalnej płacy w Polsce.

Premier Donald Tusk nie zapomniał 
o dzieciach i podkreślił to, że trzeba także 
dbać o tych, którzy przychodzą na świat. Za-
powiedział pomoc państwa i zagwarantowa-
nie poczucia bezpieczeństwa rodzinom przy-
gotowującym się do posiadania potomstwa.

Na zakończenie konferencji Donald 
Tusk powiedział, że wraz z małżonką czują 
się w Zagnańsku i w Świętokrzyskiem, jak 
w domu. Małgorzata Tusk przez cały czas wi-
zyty dzieliła się z mężem wspomnieniami ze 
swego dzieciństwa, kiedy często przebywała 
w Zagnańsku.

Po konferencji premier wraz z żoną po-
jechali na cmentarz do pobliskiego Tumlina, 
gdzie pochowani są dziadkowie Małgorzaty 
Tusk i pod pomnik partyzantów w Kołoma-
nii. Poprosili dziennikarzy i licznych fotore-
porterów, by nikt im nie towarzyszył, gdyż 
chcą w samotności pomodlić się za bliskich.

Przed odjazdem premier otrzymał prezen-
ty od Nadleśnictwa Zagnańsk, Fundacji „Sza-
nujmy Bartka” oraz Urzędu Gminy w Zagnań-
sku, m.in. szkatułkę z wyrzeźbioną na niej 
samsonowską hutą i płaskorzeźbę wykonaną 
przez artystę Krzysztofa Wesołowskiego.

Andrzej Piskulak
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Wśród obecnych liczną grupę stanowili 
parlamentarzyści, samorządowcy szczebla 
wojewódzkiego i powiatowego oraz zarzą-
dzający instytucjami działającymi na rzecz 
rozwoju środowisk wiejskich.

Podczas pierwszej części spotkania moż-
na było wysłuchać ciekawych przemówień, 
z których przebijała szczera troska nie tylko 
o proste sprawy codzienne, ale także po-
ważniejsze problemy, takie jak ekologia czy 
usprawnienie pracy lokalnych grup działania. 
Chcący sprawdzić swoją wiedzę na temat do-
brych praktykach na wsi, mogli wypełnić test 

Powiatowy zjazd sołtysów
W Gościńcu Jasińskich w Korzecku (gmina Strawczyn) 10 września br. odbył się 

powiatowy zjazd sołtysów z powiatu kieleckiego. Na obrady zjechało ponad 180 sołtysów 
z całego terenu powiatu ziemskiego, w tym ośmiu gospodarzy sołectw z gminy Zagnańsk 
oraz radna Ewa Kita.

wiedzy o BHP przygotowany przez KRUS 
i Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach.

Głównym punktem zjazdu były jednak wy-
bory do zarządu powiatowego Stowarzyszenia 
Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Po ukonstytuowa-
niu się nowo wybranego zarządu nowym se-
kretarzem została pani Grażyna Wawszczak 
– sołtys sołectwa Zagnańsk. Świeżo po wy-
borze przyznała, że jest to bardzo miła forma 
akceptacji jej dotychczasowej działalności, ale 
przede wszystkim motywacja do dalszej pracy 
na rzecz lokalnej społeczności.

Marcin Fąfara

Uczestnicy rajdu mieli okazję zapoznać 
się ze zbiorami muzeum oraz wysłuchać 
ciekawych historii dotyczących ekspona-
tów. Następnie wszyscy udali się pod ruiny 
Huty Józef, gdzie historię wiekowego pieca 

Rajd na pożegnanie lata
W dniu 24 września 2011 r. miał miejsce rajd pieszy zorganizowany przez Lokalną Gru-

pę Działania „Dorzecze Bobrzy”. Impreza odbyła się pod hasłem „Pożegnanie Lata z LGD 
Dorzecze Bobrzy”. Pogoda dopisała i do marszu była wręcz wymarzona. Miejscem zbiorki 
był parking pod Hutą Józef w Samsonowie. Rajd rozpoczął się od zwiedzania Muzeum Re-
gionalnego Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej, któremu przewodniczy Lidia Putowska.

przybliżył przewodnik rajdu Czesław Napo-
rowski. Stamtąd uczestnicy rajdu wyruszyli 
w trasę, która wiodła przez Samsonów – Ko-
morniki – Rurarnię – Węgle – Dąbrówkę na 
Górę Grodową, na której uczestnicy zwie-

dzili kaplicę, starą skocznię narciarską oraz 
nieczynny już kamieniołom.

Trasa powrotna prowadziła przez Dud-
ków, gdzie uczestnicy rajdu wysłuchali hi-
storii starego dębu Dudek. Długość trasy wy-
niosła ok. 10 km. Na mecie rajdu w ruinach 
Huty Józef w Samsonowie Jarosław Wałek, 
prezes LGD zaprosił wszystkich uczestników 
do wspólnej zabawy przy ognisku. Organiza-
torzy przygotowali poczęstunek, czas umilił 
pokaz Grupy Hakownica, a do wspólnych 
śpiewów poprowadził wszystkich Piotr Ste-
fański, przygrywając na gitarze.

apis

Założone przez pisarkę cele czterogo-
dzinnych warsztatów zostały zrealizowane. 
Rozbudzała zainteresowania czytelnicze 
uczestników oraz pokazała korzyści płynące 
z obcowania z literaturą. Pisarka kilkakrot-
nie podkreślała, że wszystkie gimnazjalistki 
mają wysoką wiedzę czytelniczą oraz kre-
atywnie pracują w zespole. Wyjątkowo licz-

Kuźnia talentów pisarskich
Pierwszą wakacyjną środę 29 czerwca młodzież z Samsonowa i Tumlina spędziła twór-

czo i aktywnie, uczestnicząc w warsztatach literackich pn. „ABC pracy pisarskiej” popro-
wadzonych przez Ewę Nowak – znaną autorkę wielu bestsellerów dla dzieci i młodzieży.

na, 13-osobowa grupa emanowała mnóstwem 
pomysłów.

Na pożegnanie Ewa Nowak wyraziła 
życzenie, aby zachować coroczną częstotli-
wość wizyt. Organizatorzy liczą na dalszą 
współpracę, rośnie bowiem kolejne pokole-
nie młodzieży zainteresowanej pisarstwem, 
a warsztaty prowadzone przez pisarkę w spo-

sób żywiołowy, spontaniczny i z humorem 
dodadzą skrzydeł każdemu początkującemu 
i niezdecydowanemu twórcy.

Ewa Nowak gościła w bibliotece w maju 
2009 oraz w październiku 2010. Jak sama pod-
kreślała z przyjemnością przybyła do gminy 
Zagnańsk po raz trzeci. Program realizowany 
jest we współpracy z Instytutem Książki.

26 sierpnia odbyło się spotkanie DKK-M, 
na którym omawiana była powieść M. Jan-
czyka pt. „Antonówka”. Następne spotkanie 
odbędzie się 21 października br. Omówione 
będą dwie powieści: „Zawieszeni” Marty Za-
raski i „Przebudzenie” K. Armstrong.

 Stella Ślefarska

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego

W kategorii gimnazjalistów zwyciężył Dominik Banaś, pokonując 
w finale Łukasza Kuklę. W meczu o trzecie miejsce Piotr Głuch zwycię-
żył z Dawidem Hubarem.

Mariusz Fulbiszewski przez fazę eliminacyjną przeszedł jak burza, 
pokonując przeciwników  do zera w setach, podobnie też w półfinale i fi-
nale – wygrał 3:0. Drugie miejsce zajął Andrzej Jamrozik, trzecie Paweł 
Detka. 

Turnieje tenisa stołowego cieszą się w naszej gminie dużą popular-
nością, zarówno wśród tych młodszych, jak i troszeczkę starszych. Na-
stępny już na początku 2012 roku. 

Michał Ziernik

Bezkonkurencyjny  
Fulbiszewski!

Kolejny raz w tym roku GOKSiR w Zagnańsku zorganizował 
Otwarty Turniej w Tenisie Stołowym Mężczyzn. Do gry przystąpiono 
w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazjum i kategoria otwarta. 
W kategorii open bezkonkurencyjny okazał się Mariusz Fulbiszew-
ski, były zawodnik drugoligowej drużyny Ogniwo Chełm.
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Z ochotniczych straży pożarnych w Za-
gnańsku-Chrustach, Samsonowie, Zabłociu 
i Szałasie w zawodach gminnych wzięły 
udział 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze  
oraz 6 drużyn seniorów, w tym 2 kobiece. 
Młodzież startowała w rozwinięciu bojowym 
i sztafecie pożarniczej 400 m z przeszkodami, 
seniorzy – w sztafecie 7x50 m i w ćwicze-
niach bojowych. Organizatorem był Zarząd 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zagnańsku.  

Puchary i nagrody ufundowane przez 
licznych sponsorów wręczali: poseł Henryk 
Milcarz, prezes Zarządu Gminnego Związ-

Szanowni Państwo
Zapraszamy do wzięcia udziału w kon-

sultacjach społecznych dotyczących doku-
mentu „Program Promocji Przedsiębiorczo-
ści Powiatu Kieleckiego na lata 2012–2014”.

Program promocji przedsiębiorczości to 
pierwszy dokument o znaczeniu strategicznym, 
który opracowywany jest z myślą o przedsię-
biorcach funkcjonujących i tych, którzy planu-
ją rozpoczęcie działalności gospodarczej na te-
renie powiatu kieleckiego. Dokument ten po-
wstaje dzięki aktywnej pracy i zaangażowaniu 
członków Zespołu ds. partycypacyjnego mo-
delu tworzenia polityk publicznych, składają-
cego się z liderów życia gospodarczego i spo-
łecznego z terenu powiatu kieleckiego oraz 
przedstawicieli nauki i strony samorządowej.

Program jest efektem udziału powiatu 
kieleckiego w realizacji projektu „Decyduj-

POWIAT KIELECKI ZAPRASZA
do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu 

„Program Promocji Przedsiębiorczości Powiatu Kieleckiego na lata 2012–2014”
my Razem” – Wzmocnienie mechanizmów 
partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu 
polityk publicznych oraz podejmowaniu de-
cyzji publicznych”. Projekt „Decydujmy Ra-
zem” realizowany jest ramach Priorytetu V 
Dobre rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na 
rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konsultacje prowadzone będą od 3 do 20 
października 2011r. w formie przyjmowania 
opinii, uwag i propozycji dotyczących treści 
dokumentu programu.

Informacje dotyczące konsultacji oraz 
treść dokumentu dostępne będą:

– na stronie internetowej powiatu kie-
leckiego: www.powiat.kielce.pl w zakładce 
„Decydujmy Razem”;

– w Wydziale Rozwoju Starostwa Powia-
towego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 
bud. C1, pok. 331, w godzinach pracy urzędu 
od 7:15 do 15:15, tel. 41 342 12 59.

wszystkich można uznać za zwycięzców. Po-
między pierwszą i drugą drużyną w kategorii 
seniorów różnica była dosłownie sekundowa.

Puchary i nagrody ufundowali: wójt gmi-
ny Zagnańsk, poseł Mirosław Pawlak, Wodo-
ciągi Kieleckie, Bank Spółdzielczy w Sam-
sonowie, Nadleśnictwo Zagnańsk, Konzbi, 
Z.I.S. „KONDRAK”  Krzysztofa Kondraka, 
Zakład Weterynaryjny w Samsonowie Macie-
ja Dudy, Robert Linek, Dariusz Palus i firma 
Polbud oraz Janusz Machul.  Apis 

Zmagania pożarnicze w Samsonowie
W Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbębyły się 11 września br. na 

boisku sportowym w Samsonowie, pierwsze miejsca zajęły drużyny młodzieżowe oraz se-
niorów mężczyzn i kobiet z OSP Zagnańsk-Chrusty. Jedynie w kategorii kobiet zwyciężyła 
drużyna z Samsonowa. Zwycięskie teamy zakwalifikowały się do Powiatowych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się w Strawczynie. Wśród 460 zawodników z 49 dru-
żyn nasi mistrzowie uplasowali się na: 5. miejscu – w kategorii chłopców, 7. miejscu – w ka-
tegorii kobiet, 9. miejscu – w kategorii dziewcząt, 14. miejscu – w kategorii mężczyzn.

ku  OSP w Zagnańsku, wójt Szczepan Sko-
rupski oraz radna Grażyna Wawszczak. Wójt 
Szczepan Skorupski gratulując strażakom 
emocjonującej walki sportowej, podkreślił, że 

Niepokojące są wnioski z badań prowa-
dzonych w ramach polsko-norweskiego pro-
jektu naukowo-badawczego PONS. Spraw-
dzono stan zdrowia prawie 10 tysięcy osób 
między 45., a 64. rokiem życia z wojewódz-
twa świętokrzyskiego, i u znaczącej większo-
ści z nich stwierdzono nadwagę. Wiele osób, 
zwłaszcza mężczyźni miało wysoki poziom 
cukru we krwi. Przyznawali, że są tym zasko-
czeni, bo od lat nie badali się, lub nie brali 
przepisanych leków.

Obecnie również mieszkańcy gminy Za-
gnańsk mogą skorzystać z bezpłatnych badań 
zdrowotnych:

– określających poziom glukozy, chole-
sterolu i trójglicerydów we krwi,

– EKG,
– spirometrii,

– pomiaru ciśnienia,
– poziomu tlenku węgla w wydychanym 

powietrzu,
– badań antropometrycznych, dzięki 

którym poznać można m.in. wielkość tkanki 
tłuszczowej, masy kostnej oraz indeks BMI.

Z każdym uczestnikiem programu wy-
pełniany jest Kwestionariusz Stanu Zdrowia, 
dotyczący stylu życia: diety, aktywności fi-
zycznej, postawy wobec tytoniu, alkoholu, 
itp. W przypadku, gdy wyniki stanu zdrowia 
są poza normą, udzielane są wskazania lekar-
skie, co do dalszego postępowania.

Zapraszamy mieszkańców gminy ZAGNAŃSK  
w wieku od 45 do 64 lat

do wzięcia udziału w projekcie PONS
Niepubliczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej

BIO-MEDIC
Zagnańsk, Spacerowa 8B  

tel. 609 716 043

Nasz personel zaproponuje dogodny dla 
Ciebie termin. Nie czekaj.

PATRONAT HONOROWY WOJEWODA 
ŚWIĘTOKRZYSKI, MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, 
PREZYDENT KIELC

Projekt PNRF - 228-AI-1/07 współfinansowany  
przez Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych.
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ZAGNAŃSK
Urząd Gminy 41-300-13-22,
 fax 41-300-13-73
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji 41-311-31-77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 41-311-31-35
Gminny Ośrodek Zdrowia 41-300-10-57
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 41-300-14-44
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnansku 41-300-11-59
Bank Spółdzielczy
(obok Urzędu Gminy) 41-300-15-51
Bank Spółdzielczy (filia) 41-300-10-66
Gminna Spółdzielnia „SCh” 41-300-15-21
Gościniec Świętokrzyski 41-300-10-30
Nadleśnictwo Zagnańsk,
ul. Przemysłowa 41-300-10-44 do 46
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP  41-300-11-99,
 41-300-10-98
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Rozalii i św. Marcina 41-311-31-36
Poczta 41-311-31-59
Posterunek Energetyczny 41-300-16-20 do 22
 do godz. 15.00
Posterunek Policji 41-349-36-98, 0502-253-043
Restauracja „Chata” 603-516-396
 665-648-556
Gabinet logopedyczno-terapeutyczny 794-490-010
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa 41-311-33-55
Punkt apteczny 41-312-98-44
Stacja Paliw, ul. Kielecka 5 41-300-13-03
Stacja Paliw, ul. Turystyczna 72A 41-300-11-20
LPG, ul. Kielecka la 508-267-320
LPG, ul. Turystyczna 110a 41-311-36-62
Hotel „Pod Jaskółką” - Umer 41-300-30-58
Naprawa sprzętu AGD: 41-300-20-57;
 0606- 619-052
Usługi Pogrzebowe
Janusz Guzik 41-311-38-15
 0602-257-248
SAMSONÓW
Biblioteka Gminna 41-300-34-12
„Nasza Przychodnia” 41-300-36-97
Agencja Pocztowa Samsonów 41-300-34-01
Punkt apteczny 41-300-34-18
Bank Spółdzielczy 41-300-34-03
Gospodarstwo Agroturystyczne 41-300-31-50
Świetlica OSP 41-300-34-22
Zakład Weterynaryjny 41-300-34-05
SAMSONÓW-PIECHOTNE
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP 41-300-34-57
CHRUSTY
Świetlica OSP 41-311-30-08
WIŚNIÓWKA
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Częstochowskiej 41-301-15-94
TUMLIN - WĘGLE
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Stanisława Biskupa 41-300-34-10
SZKOŁY
Zespół Szkoły Podstawowej nr 2
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku 41-311-32-75
Zespół Szkoły Podstawowej
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 41-300-34-14
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola
 i Gimnazjum w Samsonowie 41-300-34-07
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kajetanowie 41-301-15-13
Szkoła Podstawowa nr l
w Zagnańsku (Chrusty) 41-311-30-03
Szkoła Podstawowa w Belnie 41-311-31-58
Szkoła Podstawowa w Zachełmiu 41-311-31-50
Szkoła Podstawowa w Szałasie 41-300-26-03

INFORMATOR GMINNY Wizyta premiera w obiektywie 
Andrzeja Piskulaka


