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Hasłem przewodnim tego-
rocznych obchodów Urodzin 
Bartka zorganizowanych 24 
września na parkingu obok sę-
dziwego drzewa, będzie pyta-
nie: „Co zrobisz dla Bartka?”. 
Organizatorzy skierowali je 
do władz samorządowych 
wszystkich szczebli oraz do 
każdego mieszkańca ziemi 
świętokrzyskiej. Celem or-
ganizatorów jest zintegrowa-
nie wszystkich środowisk na 
rzecz ratowania wiekowego 
pomnika przyrody. 

Urodziny Bartka

 – Bijemy na alarm, bo jest to ostatnia chwila, kiedy możemy coś 
dla niego zrobić. Niech przyszłe pokolenia również cieszą się jego 
widokiem – zaapelował Artur Okła, prezes Fundacji „Szanujmy Bart-
ka”.

Foto: Krzysztof Pęczalski

Nowy duszpasterz 
w Samsonowie

Uroczystego wprowadzenia ks. 
kan. Zbigniewa Krzyszkowskiego 
na urząd proboszcza parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP w Samso-
nowie dokonał podczas uroczystej 
Eucharystii odpustowej 15 sierp-
nia br. rektor Wyższego Semina-
rium Duchownego w Kielcach  
ks. dr Władysław Sowa. 

W Mszy św. koncelebrowanej 
przez księży związanych z parafią 
oraz rodzinnymi i przyjacielski-
mi więzami z ks. Krzyszkowskim, 
uczestniczyli liczni wierni ze 
wszystkich parafii, znajdujących 
się w gminie Zagnańsk oraz przed-
stawiciele władz gminy z wójtem 
Szczepanem Skorupskim na czele. Ks. Władysław Sowa w swej homilii 
zwrócił uwagę na trzy ważne okoliczności, z powodu których wierni 
zgromadzili się w samsonowskim kościele: święto patronalne świąty-
ni Wniebowzięcia Matki Bożej, to, że Matka Jezusa czczona jest jako 
Matka Boża Zielna oraz że posługę proboszcza w tak świątecznym dniu 
obejmuje ks. kan. Zbigniew Krzyszkowski. 

Na uroczystości odpustowe do kościoła pw. św. Rozalii i św. 
Marcina w Zachełmiu przybyły 4 września br. tłumy parafian 
oraz gości z sąsiednich miejscowości. Obecnością zaszczycili także 
poseł Henryk Milcarz, przedstawiciele władz Powiatu Kieleckie-
go z wiceprzewodniczącą Rady – Renatą Janik na czele, władz 
samorządowych gminy Zagnańsk z wójtem Szczepanem Skorup-
skim oraz poczty sztandarowe OSP Zagnańsk i SP nr 1 w Zagnań-
sku. Uroczystości rozpoczęła Eucharystia odpustowa sprawowa-
na pod była przewodnictwem ks. prał. Jerzego Gretki, kustosza 
miechowskiego sanktuarium Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu 
(Bożogrobców).  

W swej homilii kaznodzieja apelował o wspólnotową codzienną 
modlitwę, gdyż jak uzasadniał, człowiek jest istotą społeczną.  – Dla-
tego Chrystus wcielił się w ludzkie ciało, byśmy nie modlili się sa-
motnie i tylko za siebie – mówił ks. Gretka. Jako przykład skutecznej 
zbiorowej modlitwy podał własne świadectwo leczenia i wychodze-

Odpustowy  
festyn rodzinny

nia  z choroby nowo-
tworowej. Mszę św. 
zwieńczyła procesja 
z Najświętszym Sa-
kramentem dookoła 
kościoła.  Po ucało-
waniu relikwii św. 
Rozalii wszyscy 
udali się na festyn 
rodzinny zorganizo-
wany przez: Parafię 
pw. św. Rozalii i św. 
Marcina, GOKSiR 
w Zagnańsku, OSP 
Zagnańsk – Chrusty 
oraz Stowarzyszenie 
Razem dla Wszyst-
kich.  
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Urodziny Bartka

Organizatorem zlotu jest Marcin Boro-
wiec, członek Forum Hondy CB500. Zrze-
sza ono motocyklistów, którzy szczególnie 
upodobali sobie markę Honda. Do tego 

Zakończenie sezonu  
dla miłośników hondy

W sobotę, 30 września w Zagnańsku rozpocznie się V Ogólnopolski Zlot Miłośni-
ków Motocykli Honda CB 500 i będzie trwał do 2 października br. Zorganizowany 
będzie z okazji zakończenia sezonu motocyklowego. Jego uczestnicy będą podróżować 
po najciekawszych miejscach gminy Zagnańsk i województwa świętokrzyskiego.

Miło mi poinformować, że prezydent Kielc Wojciech Lu-
bawski i starosta kielecki Zdzisław Wrzałka nagrodzili swoimi 
dorocznymi nagrodami mieszkańca naszej gminy Andrzeja 
Piskulaka, redaktora naczelnego „Gazety Zagnańskiej” regio-
nalistę, pisarza, publicystę, redaktora, dziennikarza.

W czerwcu br. podczas uroczystej gali w Kieleckim Centrum 
Kultury przy okazji Święta Kielc, prezydent Wojciech Lubawski 
uhonorował Andrzeja Piskulaka Nagrodą III Stopnia „za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury w 2010 roku”.

Natomiast 14 sierpnia br. na rynku w Chmielniku podczas XII 
Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów 
starosta kielecki Zdzisław Wrzałka wraz z wiceprzewodniczącą 
Rady Powiatu Kieleckiego Renatą Janik wręczyli naszemu miesz-
kańcowi wyróżnienie dorocznej Nagrody w Dziedzinie Kultury 
za 2010 r. „za działania podjęte na rzecz ocalenia od zapomnienia 
spuścizny naszej Małej Świętokrzyskiej Ojczyzny oraz aktywną 
działalność mającą na celu upowszechnianie kultury w Powiecie 
Kieleckim”.

Panu Andrzejowi Piskulakowi gratuluję z całego serca i życzę 
dalszych sukcesów.

Wójt Gminy Zagnańsk 
Szczepan Skorupski

W dniu 8 lipca 2011 r., podczas posiedzenia walnego zgro-
madzenia LKS Sparta Zagnańsk, na dwuletnią kadencję wy-
brane zostaly nowe władze klubu. W skład zarządu weszli: 
Mirosław Janik – prezes klubu, Cezary Bracha – wiceprezes 
ds. piłki siatkowej, Grzegorz Okła – skarbnik, Sławomir Bra-
cha – sekretarz, Mateusz Wrona – członek zarządu.

Na posiedzeniu walnego zgromadzenia, które odbyło się 
10 sierpnia br. zdecydowano o wycofaniu z rozgrywek sezonu 
2011/12 drużyny seniorów piłki nożnej. – Podyktowane było to 
głównie faktem rezygnacji głównego sponsora ze wspomagania 
finansowego drużyny i wynikającą z tego rezygnacją większości 
zawodników z gry w klubie – poinformował GZ wiceprezes Ce-
zary Bracha.

W nadchodzącym sezonie klub LKS Sparta Zagnańsk repre-
zentować będą w rozgrywkach: drużyna juniorów młodszych – 
w klasie okręgowej piłki nożnej, drużyna seniorów – w III lidze 
piłki siatkowej i drużyna młodzików – w lidze wojewódzkiej piłki 
siatkowej. Opr. Apis

Nowe władze Sparty
Drużyna piłkarska seniorów wycofana z rozgrywek

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnań-
sku przygotował bogatą ofertę imprez i zajęć sportowych 
w terminie od września do grudnia br., które zorganizowane 
będą w hali sportowej i na „orliku”.

grona należą również osoby posiadające 
inne maszyny, ale sympatyzujące z Forum. 
Ostatni zlot odbył się w dniach 12–15 sierp-
nia br. w Krzeczowie w woj. łódzkim. ap

Tegoroczną imprezę 1011. Urodziny Bart-
ka w Zagnańsku rozpocznie w samo połu-
dnie występ sygnalistów Technikum Leśnego 
w Zagnańsku. Po powitaniu uczestników przez 
wójta Szczepana Skorupskiego zaprezentowa-
ne będzie „Rykowisko” – widowisko przygo-
towane przez uczniów Technikum Leśnego 
w Zagnańsku.

Na występy artystyczne złożą się m.in.: 
koncert „Kiniora”, Bielinianek, Piotra Restec-
kiego i ADHD. O godz. 17.00 rozpocznie się 
zabawa w cieniu Bartka. W programie impre-
zy przewidziano również degustację potraw 
grillowych i regionalnych. Odbędzie się także 
prezentacja trofeum z rajdu ZŁOMBOL.

Organizatorami imprezy są: Fundacja 
„Szanujmy Bartka”, SP w Belnie, SP nr 1 
w Zagnańsku, Nadleśnictwo Zagnańsk, Tech-
nikum Leśne w Zagnańsku oraz Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.

Apis

Gratulacje dla laureataNa sportowo do końca roku 
w gminie

Wrzesień
W pierwszej połowie 

września zorganizowany 
będzie Turniej Tenisa Sto-
łowego w kategorii otwartej 
(open) dziewcząt i chłop-
ców oraz ze szkół podsta-
wowych i  g imnazjów. 
W drugiej połowie miesiąca 
zaplanowany jest także Tur-
niej Oldbojów w Halowej 
Pilce Nożnej w kategorii 
wiekowej: panowie powy-
żej 35 roku życia. 

Październik
Na przełomie września i października na nowo otwartym kor-

cie przy hali sportowej zorganizowany będzie I Turniej Tenisa 
Ziemnego Mężczyzn. Zaproszeni są wszyscy chętni do zmagań 
sportowych, którzy ukończyli 18 lat. 

IV Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn 
w Piłce Siatkowej o Puchar TKKF odbędzie się 1 października 
w hali sportowej. Wezmą w niej udział drużyny: męskie i żeńskie 
z całej Polski.

W dniach 15 i 16 października odbędzie się Turniej Piłki Noż-
nej Chłopców z rocznika 2003 i młodszych. Do Zagnańska przyja-
dą drużyny klubowe z całej Polski. Zapowiedziały się już m.in. z: 
Krakowa, Radomiaka Radom, Korony Kielce, RKS Radomsko.

Trwa nabór dla dzieci od 4 roku życia na zajęcia: taneczne, kara-
te muay – tai. Rozpoczną się one w październiku br. Zapisy prowa-
dzone są w hali GOKSIR-u pod numerem telefonu 41-311-31-77. 

Również prowadzony jest nabór na zajęcia treningowe 
piłki nożnej dla chłopców z 2003 rocznika i młodszych. Pro-
wadzone będą na orliku i w hali sportowej w Zagnańsku. 
Zapisać się można w hali GOKSiR w Zagnańsku pod numerem 
telefonu 41-311-31-77.

Listopad
Na przełomie listopada i grudnia ruszy ósma edycja Zagnań-

skiej Ligi w Futsalu. Weźmie w niej udział ponad 30 drużyn. Ter-
min zgłoszenia upłynie 20 października.

Michał Ziernik
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Aleksandra Szcześniak, tegoroczna ab-
solwentka gimnazjum, okazała się najlepsza 
w bardzo trudnej dziedzinie, jaką jest fizyka. 
Uczennica została doceniona nie tylko przez 
Kuratorium Oświaty, ale także przez jury Ligi 
Fizycznej organizowanej co roku w ramach 
projektu unijnego Feniks, w którym uczest-
niczy tumlińska szkoła. Ola już drugi raz po-
jechała na obóz naukowy. Przygotowana była 
przez nauczycielkę Renatę Jędrzejewską.

Kolejnym tegorocznym laureatem jest 
Kamil Piwowarczyk z klasy II, uczeń Elż-
biety Więckowskiej. Chłopiec uczestniczył 
w konkursie historycznym. Pokonał starszych 
kolegów i koleżanki. Uzyskał najwyższy wy-
nik w województwie. Został doceniony przez 
wójta gminy Zagnańsk, od którego otrzymał 
tytuł Najlepszego Ucznia Szkoły, list gratula-
cyjny i nagrodę książkową. 

Do finału konkursu chemicznego dotarła 
Martyna Salwa, przygotowywana przez na-
uczycielkę Monikę Farot. W finale konkur-
su matematyczno-przyrodniczego dla szkół 
podstawowych uczestniczyli Małgorzata 
Malecka i Mikołaj Salwa, uczniowie przy-
gotowani przez nauczycielki matematyki – 
Renatę Jędrzejewską, Marię Olesińską oraz 
nauczycielkę przyrody – Elżbietę Stefańską. 

Uczniowie tumlińskiej szkoły po raz 
kolejny dowiedli, że sport może być rzeczą 
piękną i godną wysiłku. Siedmiu chłopców 
przygotowywanych przez Marka Szafar-
czyka, reprezentowało szkołę podstawową 
w Tumlinie, gminę Zagnańsk, a także całe 
województwo świętokrzyskie w krajowym 
finale czwórboju lekkoatletycznego. Drużyna 
w składzie Konrad Hojnacki, Nikodem Ba-

Orły ze szkoły w Tumlinie
Uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie przez 

cały rok szkolny reprezentowali placówkę na różnorodnych konkursach przedmioto-
wych, festiwalach artystycznych, zawodach sportowych organizowanych w gminie, po-
wiecie, województwie, a nawet w imrezach ogólnopolskich. Wspierani przez rodziców 
i nauczycieli systematycznie, sumiennie i odpowiedzialnie dążyli do obranych we wrze-
śniu celów, czym udowodnili swoją dojrzałą postawę. Nie sposób wymienić wszystkich 
ich osiągnięć, gdyż nagrodzonych zostało przeszło 70 osób.

zak, Radosław Zapała, Dawid Koza, Tomasz 
Kita, Mikołaj Salwa oraz Piotr Wójcicki za-
jęła wysokie, 9. miejsce. Ponadto Nikodem 
Bazak został wicemistrzem Polski w klasyfi-
kacji indywidualnej.

Wójt Szczepan Skorupski nagrodził też 
Najlepszego Sportowca Szkoły. Tytuł ten 
przyznany został Konradowi Hojnackiemu, 
który nie tylko uczestniczył w krajowym 
finale czwórboju lekkoatletycznego, ale 
też został mistrzem województwa zarówno 
w skoku w dal, jak i w biegu na dystansie 60 
m. Ponadto Konrad sprawdzał się w konku-
rencjach zespołowych. Wraz z kolegami zajął 

7. miejsce w województwie w Drużynowych 
Biegach Przełajowych.

Uczniowie ZSPPiG w Tumlinie po raz ko-
lejny uczestniczyli w Kangurze Matematycz-
nym. Wyróżnionych zostało aż 10 osób. Bar-
dzo dobry wynik uzyskała Kamila Kobyłecka, 
uczennica klasy II szkoły podstawowej. Sukce-
sów nie zabrakło też w Konkursie Sienkiewi-
czowskim w Oblęgorku, w Konkursie Recy-
tatorskim im. Jana Gajzlera w Suchedniowie 
i w konkursach plastycznych. Joanna Stefańska 
i Marcelina Mróz uczestniczyły w ogólnopol-
skim konkursie piosenki „Wygraj sukces”. 

Szkolne Koło Teatralne zajęło II miejsce 
w Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form 
Teatralnych. Młodzi aktorzy zdobyli serca 
jury przedstawieniem pt.: „Chwila, aby nad 
życiem się zatrzymać”.

Jako podsumowanie osiągnięć radna Ewa 
Kita ufundowała uczniom kosz pełen słodko-
ści, a dzięki radnemu Arturowi Pierzakowi 
dzieci mogły odreagować całoroczne stresy 
podczas zabaw na pływalni „Perła”.

Opr. Apis

Podstawówka
Po zwycięstwach w minipiłce siatkowej w po-

wiecie i województwie drużyna chłopców zajęła 
15. miejsce na Mistrzostwach Polski rozgrywa-
nych w Głuchołazach oraz 24. miejsce w Mistrzo-
stwach Polski „ Kinder+Sport” w Zabrzu. 

Znaczącymi sukcesami mogą pochwalić 
się również młode siatkarki trenowane przez 
Andrzeja Jantarskiego. Dziewczęta zdobyły 
I miejsce w powiecie, III miejsce w finale wo-
jewódzkim oraz V miejsce w Makroregionie, 
w turnieju minisiatkówki. W ślad za szósto-
klasistami poszła drużyna z kl. V pod kierun-
kiem Doroty Wikło, zdobywając w Turnieju  
„Kinder+Sport” V miejsce w województwie. 

Do innych osiągnięć uczniów SP nr 2 na-
leży niewątpliwie zaliczyć 17. miejsce w kraju 
Dominiki Jeruzalskiej w Ogólnopolskim kon-
kursie wiedzy o Fryderyku Chopinie (opiekun 
Damian Konicki) oraz wyróżnienie w ogólno-
polskim konkursie „Kangur matematyczny” 
dla Luizy Kozieł i Marii Strzelec (opiekunowie 
Jolanta Regucka i Anna Lis).

Na forum wojewódzkim finalistką konkursu 
matematyczno-przyrodniczego została Dominika 
Jeruzalska (opiekunki: Dagmara Szymkiewicz, 
Marta Karbowniczek-Szwed). Największym 
sukcesem na etapie powiatowym było zajęcie 
przez szkołę I miejsca w powiecie w konkursie 
ekologicznym „Segreguj razem z nami – papier 
i butelki PET” organizowanym przez Starostwo 
Powiatowe w Kielcach. Za konkurs odpowie-
dzialna była Agnieszka Raczyńska.

Gimnazjum
Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Za-

gnańsku bardzo dobrze wypadło na egzami-
nie zewnętrznym. Z wynikiem 55,96 procent 
(29,08 z części humanistycznej i 26,88 z części 
matematyczno-przyrodniczej) uplasowało się 
na pierwszym miejscu w gminie, drugim w po-
wiecie i osiemnastym w województwie. 

Laureatką Konkursu Historycznego została 
Agnieszka Wlazły (opiekunka Mirosława Li-
twińska).

Na szczeblu ogólnopolskim 23. miejsce 
w Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie 

Najlepsi z najlepszych w „dwójce”
Spośród licznych osiągnięć uczniów Szkoły Podstawowej na pierwszy plan wysuwają 

się sukcesy sportowe drużyn siatkarskich z klas VI: chłopców – pod opieką Mirosława 
Kowalskiego i dziewcząt – pod kierunkiem Andrzeja Jantarskiego. 

zajął Jan Jastrzębski (opiekun Damian Konic-
ki), wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie 
„Moja Walentynka” zdobyły Aleksandra Wój-
cicka i Karolina Nadolnik (opiekunka Anna 
Gębska), wyróżniono również film Aleksan-
dry Chyb, Marty Gębskiej, Klaudii Gębskiej 
i Agnieszki Wlazły w konkursie „Moja szkoła 
między tradycją a nowoczesnością” (opiekun 
Piotr Radzewicz). 

Na szczeblu wojewódzkim pierwsze miej-
sce w konkursie „Świat widziany oczami Dawi-
da Rubinowicza – reszta nie jest milczeniem”, 
w kategorii plakatu, zdobyły Klaudia Gębska 
i Marta Gębska (opiekunki Anna Gębska, Mi-
rosława Litwińska). W wojewódzkim konkur-
sie „Świętokrzyskie przestrzenie komiksu” III 
miejsce zdobył Sebastian Pytka (opiekunki Bo-
żena Musiał, Anna Gębska). W konkursie die-
cezjalnym poezji i recytacji w Porzeczu Marta 
Gębska zajęła II miejsce (opiekunki Bożenia 
Musiał, Iwona Ratajek).

W etapie rejonowym Olimpiady Promo-
cji Zdrowia I miejsce zajął Sebastian Pytka 
(opiekunki Jadwiga Dziedzic, Anna Piskulak). 
W Konkursie powiatowym „Hałas nasz wróg” 
II miejsce zajęła Maja Wlazły (opiekunka Anna 
Gębska).

Opr. Apis 
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Pogoda dopisała, brania były średnie, 
rywalizacja bardzo zacięta, ale zgodna z re-
gulaminem. Pierwsze miejsce w kategorii 
kobiet wywalczyła Teresa Miądzel, drugie 
– Natalia Chmielewska, trzecie – Agata Dą-
browska. W kategorii juniorów pierwszy był 
Sebastian Pytka, drugi – Dawid Sobierajski, 
trzeci – Eryk Bazak. Wśród seniorów naj-
lepszy okazał się Karol Janowski, drugi był 
Wiesław Musiał, trzeci – Mateusz Lisowski.

Po zakończeniu zawodów podczas fe-
stynu wójt Szczepan Skorupski w obecności 
prezesa Jana Adamczyka wręczał zwycięz-
com pamiątkowe puchary, bony na zakup 

Zmagania sportowe wędkarzy

Jan Adamczyk - Prezes Koła  

Przewodnicząca komitetu organizacyj-
nego imprezy, radna powiatowa Renata Ja-
nik mówiła o tym, że w wyremontowanych 
pomieszczeniach świetlicy „Przystań” będą 
wkrótce uruchomione zajęcia w ramach 
projektu edukacyjno - terapeutycznego dla 
137 uczniów ze szkół podstawowych w 
Zachełmiu i Zagnańsku – Chrustach oraz 
ZSP nr 2 PiG w Zagnańsku. Dzieci będą 
uczestniczyć w wielu zajęciach, m.in. języ-
ka angielskiego, matematyki, fizyki. Ponad-
to do wyremontowanej świetlicy pozyska-

domu parafialnego i udzielił Bożego błogo-
sławieństwa. 

Festyn rodzinny zorganizowany na par-
kingu przy kościele rozpoczęła o godz. 9 
akcja „Oddaj krew dzisiaj, jutro może być 
za późno”. Medal mistrzów Polski druży-
ny piłkarskiej Wisły Kraków, podarowany 
przez ks. Tadeusza Skrzyniarza otrzymał 
od wójta Szczepana Skorupskiego Ryszard 
Wawszczak.

 Ogromne zainteresowanie wśród kil-
kuset widzów wzbudziło przedstawienie 

Odpustowy  
festyn rodzinny

z parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach, 
„Dzieci Niepokalanej” z kieleckiej parafii 
pw. Niepokalanego Serca NMP i „Dzieci 
z Samsonowa” pod kierunkiem Marka Buc-
kiego z parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
wzbudziły aplauz widowni.

Kilkaset dzieci wzięło udział w zaję-
ciach plastycznych zorganizowanych przez 
radną Agnieszkę Gębską, właścicielkę 
Pokojów Gościnnych „Pod Tetrapodem” 
w Ścięgnach. Dla dzieci Komenda Miej-
ska Policji w Kielcach przygotowała licz-
ne konkursy na temat znaków drogowych 
i umożliwiła zdobycie karty rowerowej 
i motorowerowej. Interesujący pokaz tresu-
ry psów zorganizowali funkcjonariusze kie-
leckiej Straży Miejskiej. Strażacy przygoto-
wali specjalne zawody polegające na tym, 
kto szybciej ubierze się w strój strażacki, 
ugasi pożar i uratuje człowieka. Nagrody 
za udział w występach i konkursach wrę-
czali wspólnie - radna Renata Janik, wójt 
Szczepan Skorupski iprezes OSP Ryszard 
Wawszczak.

Ponadto radna Renata Janik z wdzię-
kiem i gracją zachęcała gości, by skoszto-
wali ufundowanej przez nią kaszanki z gril-
la, chleba ze smalcem oraz częstowali się 
kiełbaskami przeznaczonymi do pieczenia 
nad ogniskiem. Te smakołyki serwowa-
ły członkinie Stowarzyszenia Razem dla 
Wszystkich. Ponadto posiłki i słodycze 
zapewnione mieli w świetlicy „Przystań” 
występujący artyści. Na zakończenie odby-
ło się wspólne pieczenie przy ognisku kieł-
basek, śpiewanie razem z zespołem Marka 
Buckiego i widowiskowy pokaz fajerwer-
ków.

Andrzej Piskulak

no 8 komputerów i sprzęt audiowizualny. 
Radna zasygnalizowała potrzebę remontu 
zewnętrznej elewacji budynku. Zadeklaro-
wała, że będzie zabiegała o pozyskanie fun-
duszy na ten cel.

Prof. Wiesław Trela, dyrektor Święto-
krzyskiego Państwowego Instytutu Geo-
logicznego – poinformował, że przekazał 
gminie Zagnańsk 6 tablic poświęconą histo-
rii odkrycia tetrapodowych tropów. 

- Dzięki temu będzie można utworzyć 
w świetlicy mini wystawę i będzie to waż-
ny punkt popularyzujący turystyczne wa-
lory gminy. Myślę, że w przyszłości będzie 
możliwe utworzenie wystawy poświęconej 
pierwszym tetrapodiom – mówił prof. Trela. 
Gość zadeklarował chęć dalszej współpracy 
w tym zakresie. Pierwszym jej krokiem bę-
dzie stworzenie na wiosnę przyszłego roku 
dioramy prezentującej zwierzęta, które po-
zostawiły te tropy i środowisko ich życia. 

Wójt Szczepan Skorupski wyraził na-
dzieję, że z odnowionej świetlicy będą mo-
gły korzystać dzieci z pożytkiem dla swo-
jego rozwoju i w przyszłości stanie się ona 
centrum dla turystów, którzy przyjadą do 
gminy, by zwiedzać miejsca, gdzie naukow-
cy dokonali ważnych odkryć. Gospodarz 
gminy podziękował wszystkim, którzy nie 
szczędzili sił i prywatnych środków finanso-
wych, by można było zorganizować festyn. 
Wyróżnił w swoim podziękowaniu: księży 
z parafii, strażaków z OSP Zagnańsk, człon-
ków Stowarzyszenia „Razem dla Wszyst-
kich” oraz pracowników GOKSiR i Refera-
tu Gospodarczego w Urzędzie Gminy. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi świe-
tlicy „Przystań” dokonali: ks. proboszcz 
Tadeusz Skrzyniarz, Renata Janik, prof. 
Wiesław Trela i wójt Szczepan Skorupski. 
Po jej przecięciu ks. Skrzyniarz podzięko-
wał wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania festynu i wyremontowania 

„Wesele świętokrzyskie”, w którym wraz 
z artystami ludowymi i zespołem Jaworzan-
ki udział wzięli radni, a także wójt Szcze-
pan Skorupski. Gospodarz gminy wcielił się 
w rolę pana młodego. Przez ponad godzinę 
publiczność z uwagą oglądała obrzędowy 
spektakl, który był przygotowywany przez 
ponad pół roku. Po jego zakończeniu i pod-
czas prezentacji aktorów widowiska pu-
bliczność nagodziła wszystkich gromkimi 
oklaskami i słowami uznania.

Na scenie występy artystyczne rozpo-
częły zespoły ludowe Jaworzanki i Tumli-
nianki z gminy Zagnańsk. Klimat ludowy 
podtrzymały znakomicie kapele: „Bliżej 
serca” Adama Młodawskiego i „Ciekoty” 
Grzegorza Michty.

Występy młodzieżowych i dziecię-
cych zespołów: „Józefowych Kwiatków” 

Na zalewie w Umrze odbyły się 28 sierpnia br. zawody wędkarskie o puchar Wójta 
Gminy Zagnańsk Szczepana Skorupskiego. Uczestniczyło w nich 25 zawodników i za-
wodniczek w trzech kategoriach wiekowych. Organizatorem był Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego „Bartek” w Zagnańsku. Sędzią głównym był Jan Adamczyk, 
sekretarzem – Tomasz Chmiel, kontrolno-wagowym – Robert Pokrzywiński.

artykułów wędkarskich oraz dyplomy ufun-
dowane przez Koło PZW „Bartek”.

Aktualnie w Kole „Bartek” zrzeszonych 
jest 284 członków.
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dokończenie ze str. 1

Ksiądz rektor wprowadzając ks. Krzysz-
kowskiego na urząd proboszcza, przypo-
mniał jego 8-letnią pracę w kieleckim WSD, 
w którym pełnił funkcję prefekta alumnów. 
– Ks. Zbigniew nadal pozostanie profe-
sorem naszego seminarium, gdzie będzie 
kontynuował wykłady z filologii klasycznej. 
Powierzoną funkcję prefekta alumnów wy-
konywał odpowiedzialnie i z ogromnym za-
angażowaniem prze osiem lat – podkreślił 
ks. Sowa.

Nowy proboszcz podziękował księdzu 
rektorowi za wygłoszoną homilię, dotych-
czasową współpracę oraz za to, że przez 
ten czas bardzo dużo się od niego nauczył. 
W kolejnych słowach dziękował swoim ro-
dzicom, rodzinie, licznym księżom, przy-
jaciołom, obecnym parafianom oraz wie-
lu innym świeckim osobom. Wśród nich 
szczególne podziękowania skierował pod 
adresem wiceprzewodniczącej Rady Po-
wiatu Kieleckiego Renaty Janik – za pomoc 
w pozyskaniu funduszy na budowę chodni-
ka z kostki kamiennej wokół kościoła oraz 
wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu – za 
pomoc przy organizacji parafialnego festy-
nu odpustowego w Samsonowie.

Wójt Szczepan Skorupski życzył nowe-
mu duszpasterzowi samsonowskiej „małej 

ojczyzny” dużo zdrowia i łask Bożych. Na-
tomiast radny Kamil Piasecki wyróżniał się 
aktywnością w posługiwaniu przy ołtarzu 
podczas Eucharystii. 

Po Eucharystii odbył się festyn parafial-
ny na boisku sportowym Zespołu Szkoły 
Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Samsonowie. Hasło impre-
zy brzmiało: „Bądźmy świadkami miłości”. 
Organizatorzy z ks. Zbigniewem Krzysz-
kowskim na czele przygotowali bardzo 
bogaty i atrakcyjny program, który obej-
mował występy: zespołu Kerygmat z kie-
leckiego WSD, organisty Sylwestra Durlika 
z chórem parafialnym, chórku dziecięcego, 
przygotowanego przez muzyka Marka Buc-

Nowy duszpasterz  
w Samsonowie

kiego i Halinę Gębską, kabaretu Wyjście 
Awaryjne (z miejscowej szkoły) oraz Kami-
la Szpankowskiego, Kingi Lisowskiej oraz 
Marka Buckiego z córką Dagmarą, Anny 
Ślefarskiej i Anny Żak. 

W przerwach między występami pro-
wadzący festyn, Marta Polak i Kamil Pia-
secki, przeprowadzali aukcję przedmiotów 
ofiarowanych przez licznych darczyńców: 
radną Ewę Kitę (bukiet z cukierków), Je-
rzego Dudka (piłka z autografem), Ochotni-
czą Straż Pożarna z Samsonowa (miniatura 
wozu strażackiego). Wszystkie pieniądze 
uzyskane z aukcji oraz ze sprzedaży cegie-
łek, kalendarzy, pamiątek i smakowitych 
potraw zostały przeznaczone na budowę 
alejki wokół kościoła. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
pokazy karate, akcja ratownicza zaprezen-
towana przez strażaków oraz strzelnica. Na 
festynowym placu wyróżniały się malow-
nicze i bardzo atrakcyjne stoiska: Towarzy-
stwa Aktywnych Kobiet „TAK” z biżuterią 
i wyrobami ludowymi, Reginy Osuch z ory-
ginalnymi haftami, Mateusza Wiercińskiego 
z grami i zabawami dla dzieci i młodzieży 
oraz kafejka prowadzona przez Apostolat 
Maryjny i grill OSP w Samsonowie ze sma-
kowitymi kiełbaskami.

O zmroku zgromadzeni przy scenie pusz-
czali w niebo płonące lampiony w kształcie 
serc. Było to niezwykłe widowisko, zwłasz-
cza, gdy festynowe hasło „Bądźmy świad-
kami miłości” wzleciało w niebo i uniosło 
się ponad okolicznymi polami.

Apis, Celina Ślefarska

Festyn wieńczący lato w gminie rozpoczął 
występ zespołu Tumlinianki. Zaraz potem za-
prezentował się wokalista Kamil Szpankow-
ski z Samsonowa. W przerwie między wy-
stępami wójt Szczepan Skorupski nagrodził 
okazałymi pucharami najlepszych wędkarzy, 
którzy (w godzinach dopołudniowych) zma-
gali się, łowiąc ryby w pobliskim zalewie.

Po zejściu ze sceny wędkarzy Anna Śle-
farska z Jasiowa poruszyła publiczność, wy-
konując znane piosenki Anny Jantar. Po niej 
wystąpiła 10- letnia Julia Piątek z Miedzia-
nej Góry, uczestniczka plebiscytu Scyzoryki 
2011. Brawurowy występ zespołu ludowe-
go Jaworzanki przygotował publiczność na 
pokazy taneczne Szkoły Tańca Cambella 
z Kielc. Po popisach tanecznych przyszedł 
czas na energetyczny zespół Discover Mu-
sic World. Laureaci nagrody Scyzoryki 2011 
i uczestnicy show TVN X-Factor nie zawiedli 
swoich fanów. Skrót ich nazwy można prze-
tłumaczyć jako Dynamika –Moc–Wrażenie.

Hitem wieczoru był występ zespołu Bo-
ney M. Imitation, który powstał w grudniu 
2009 roku. Jest to jedyna w Polsce grupa 
coverowa słynnego Boney M., składająca 

się wyłącznie z czarnoskórych wykonaw-
ców. Czwórka wiernie naśladująca oryginał, 
bardzo szybko podbiła polskie estrady i ser-
ca publiczności. W skład zespolu wchodzą: 
Astou, Tatiana, Flavia i Williams. Pochodzą 
z Kamerunu, Senegalu i Tanzanii. Ich gorą-
ce temperamenty potrafią rozruszać każdą 
publiczność, a znane piosenki doskonale im 
w tym pomagają.

Występ zespołu Boney M. Imitation 
w niebanalny sposób oddał klimat lat 80. 

Pożegnanie lata  
nad zalewem w Umrze

Tłumy mieszkańców gminy Zagnańsk oraz okolicznych miejscowości przybyły 
w niedzielne popołudnie, 28 sierpnia nad zalew w Umrze, by uczestniczyć w festynie 
„Pożegnanie lata”. Organizatorem imprezy był wójt gminy Zagnańsk oraz Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. Oficjalnego otwarcia imprezy do-
konał wójt Szczepan Skorupski. Wśród wielu zaproszonych gości byli także m.in.: 
wojewoda – Bożentyna Pałka-Koruba oraz wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kie-
leckiego – Renata Janik.

ską wersję legendarnego zespołu Boney M. 
Oryginalnym występem wykazała się grupa 
nazwana przez prowadzącego Biały Boney 
M. Strażak Szczepan z OSP w Samsonowie 
tańczący z trzema pięknymi i seksownymi 
mieszkankami gminy był poważną konku-
rencją dla zespołu. 

Na festynie obecna była wojewoda Bo-
żentyna Pałka-Koruba, która wraz z zespo-
łem ludowym Jaworzanki oraz wójtem Sko-
rupskim wykonała jedną piosenkę ludową. 
W trakcie zabawy w Umrze nie zabrakło 
licznych konkursów dla dzieci i młodzieży. 
Żona Piotra Resteckiego – Paulina, malując 
twarze dzieciom, „zaprezentowała” swoje 
nowo otwarte w Samsonowie Studio Uro-
dy. Towarzystwo Aktywnych Kobiet TAK 
prowadziło sprzedaż wyrobów ludowych 
oraz biżuterii. 

Grupa Wiśniowieckiego z Samsonowa 
wystrzałem z armatek obwieściła symbolicz-
ne zakończenie lata.

Apis, Celina Ślefarska

i sprawił, że wokół 
sceny ludzie zaczęli 
tańczyć. Wśród tań-
czących wyróżniali 
się: wójt Szczepan 
Skorupski oraz radna 
powiatowa Renata Ja-
nik. Znakomita muzy-
ka przyczyniła się do 
świetnej zabawy na 
koniec lata i porwała 
wszystkich do tańca. 

Podczas festynu 
zorganizowano tak-
że konkurs na pol- Foto: Artur Cieślak
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Uczestniczki spotkania stawiały liczne 
kontrargumenty. Padały słowa, że powieść 
zmusza do zastanowienia się nad ważną kwe-
stią - czym jest instytucja małżeńska. Skłania 
do tego związek głównej bohaterki – Gwen 
ze swoim mężem Peterem. Jest on pozornie 
udany, lecz partnerstwo i bliskość na pokaz, 
wydzielanie miłości małymi dawkami dopro-
wadza do oddalenia. 

Wspólna rozmowa pozwoliła jeszcze 
raz zastanowić się nad wieloma bohaterami 
„Pożyczonej miłości”. Dyskutujące panie 
próbowały dopasować przyniesione przez 
jedną z klubowiczek kwiaty do typu wyglądu 
i osobowości bohaterów. Kwitnące i piękne 
rośliny przynależały tego wieczoru do pozy-
tywnych postaci np. filozofa – Elliota głoszą-
cego, że „Małżeństwo to rozmowa, która po-

Wędrując po okolicznych lasach, na 
skraju jednego z wyrobisk natrafić można 
na inną, mało znaną pamiątkę historyczną – 
okazałe pozostałości zapomnianego pomni-
ka. Trafić tam nie jest łatwo. Kierując się od 
nowego wiaduktu drogowego (E-7), należy 
iść żółtym szlakiem turystycznym w kierun-
ku wschodnim. Po dotarciu do zakończenia 
utwardzonej drogi na terenie dawnego wysy-
piska śmieci trzeba skręcić w prawo, wzdłuż 
leśnego duktu, którym prowadziła dawniej 
linia kolejki wąskotorowej. Po ok. 600 m, 
w pobliżu biegnącego od lewej głębokiego 
przekopu należy opuścić dawne torowisko 
i skierować się w lewo, pod górę – tu, na 
wschodnim skraju zarośniętego wyrobiska 
(oddział 73), pomiędzy wysokimi skarpami 
znajduje się zbudowany z ciosów piaskowco-
wych blisko 3,5-metrowej wysokości pomnik 
w formie ściętego ostrosłupa. Na jego fron-

winna trwać całe życie” lub do Vivian - jego 
pięknej i mądrej, zmagającej się ze śmiertel-
ną chorobą matki. 

B. Asher w swojej książce odkrywa wiele 
odcieni miłości, w przemyśleniach Gwen opi-
suje zawiłości związków międzyludzkich. - Kto 
przeczyta „Pożyczoną miłość” na pewno pomy-
śli choć przez chwilę o swoim życiu – uważa 
Stella Ślefarska.

Do samsonowskiego DKK dołączyła na 
stałe Ewa Kita – radna gminy Zagnańsk. Zo-
stała bardzo serdecznie powitana z nadzieją, 
że dyskusja w liczniejszym gronie wzbogaci 
wymianę poglądów i opinii oraz zmotywuje 
do ciągłego zaangażowania w aktywne czy-
telnictwo. 

Miniony drugi rok wspólnych rozmów 
w opinii klubowiczek okazał się ciekawszy 

Zapomniany pomnik
Należąca do Pasma Klonowskiego Góra Barcza znajduje się na wschodnim krańcu 

naszej gminy. Nazwa ta nie jest jednoznaczna – oprócz wspomnianego wzniesienia obej-
muje bowiem pobliską wieś oraz położony o przeszło 3 km na zachód przysiółek. Barczą 
przyjęło się również określać obszar położonego przy szosie E-7 zalesionego wzgórza 
410. Do roku 1960 funkcjonowały na tym terenie kamieniołomy, po których pozostały 
hałdy i wyrobiska – najciekawsze z nich, zwane „Baryłą” i „Bykiem” w 1984 roku objęto 
ochroną w ramach rezerwatu „Barcza”. W okolicy można odnaleźć również liczne ślady 
torowisk kopalnianych kolejek wąskotorowych, a także okopy i rozsiane po lesie mogiły 
żołnierzy Wojska Polskiego – pamiątki bitwy, jaka rozegrała się w tym rejonie w dniach 
6–7 września 1939 roku.

towej płaszczyźnie wyraźnie widoczny jest 
ślad po usuniętej tablicy, dopatrzyć się moż-
na także wgłębień po kulach karabinowych. 
Kto, kiedy i dlaczego wystawił tutaj ten 
monument? Na to pytanie brak jest niestety 
jednoznacznej odpowiedzi – nie wspominają 
o nim dostępne źródła pisane, nie pamiętają 
tego też okoliczni mieszkańcy. Nie figuruje 
on w wykazach miejsc pamięci z lat II wojny 
światowej. Zagadkę rozwiązałoby zapewne 
poznanie treści tablicy, lecz ta została usunię-
ta, a poza nią brak jest na monumencie jakich-
kolwiek innych inskrypcji. Nie wykluczone 
jednak, że jest to pomnik – symboliczny grób 
Nieznanych Bohaterów poległych w walkach 
o niepodległość Polski, o którym wspomina 
„Gazeta Kielecka” z 11 listopada 1937 roku 
(prawdopodobnie został on wystawiony w la-
tach 30. przez pracowników Kamieniołomów 
Państwowych w Zagnańsku). Pomnik ten 
przypuszczalnie zniszczono w czasie okupa-
cji hitlerowskiej, ze względu na jego patrio-
tyczną wymowę. Z jakichś powodów (być 
może politycznych) po wojnie nie został on 
odbudowany, z czasem uległ niemal całko-
witemu zapomnieniu. Obecnie prawie nikt 
tu nie zagląda – dookoła wyszczerbionego, 
omszałego monumentu rośnie las, na miejsce 
nie prowadzi nawet najmniejsza ścieżka.

Zwiedzając okolice Barczy, warto odwie-
dzić to miejsce i zadumać się nad zmiennymi 
losami naszej historii. 

Bartosz Kozak

Dyskusja o miłości
W środę popołudniu 15 czerwca w samsonowskiej Bibliotece Publicznej członkinie 

DKK omawiały wydaną w formacie kieszonkowym, niepozorną z wyglądu książkę Brid-
get Asher „Pożyczona miłość”. Na wstępie kierująca biblioteką Stella Ślefarska postawiła 
tezę, że jest to książka mało wzbogacająca i wnosząca do naszego świata wewnętrznego, 
z gatunku słabo zapadających w pamięci powieści romantycznych.

W remizie OSP w Chrustach 6 sierp-
nia br. na tradycyjnym spotkaniu zebrali 
się sołtysi naszej gminy. W pierwszej części 
spotkania wziął udział także wójt gminy 
Zagnańsk Szczepan Skorupski oraz wi-
ceprzewodnicząca Rady Powiatu Renata 
Janik. Zaproszeni goście chętnie dzielili 
się spostrzeżeniami na temat działań zmie-
rzających do polepszenia jakości życia 
w naszej gminie, ale także cierpliwie odpo-
wiadali na zapytania i uwagi gospodarzy 
naszych miejscowości. 

Była to niewątpliwie świetna okazja do 
spokojnego i merytorycznego spojrzenia 
na bolączki małych społeczności, nie tylko 
przez pryzmat postrzegania mieszkańców, 
ale także urzędników zawiadujących instytu-
cjami samorządowymi.

Dalszą, mniej formalną, część spotkania 
wykorzystano na egzaminowanie czterech 
sołtysów wybranych na pierwszą kadencję 
tj.: Zbigniewa Karpetę, Zofię Korską, Jana 
Olszewskiego oraz Sławomira Wiecha. Go-
spodarze wsi musieli wykazać się nie tylko 
wiedzą (test z wiedzy o funduszu sołeckim), 
ale i zręcznością (m.in. zbijanie jaj batem). 
Pomimo zabawowego charakteru testu wszy-
scy egzaminowani solidnie podeszli do spra-
wy i poradzili sobie z wyznaczonymi zada-
niami, czego dowodem pozostaną wręczone 
pamiątkowe dyplomy. 

Spotkanie potwierdziło słuszność podob-
nych inicjatyw, będących świetną okazją do 
integracji, a także wymiany wspólnych do-
świadczeń. 

Marcin Fąfara

Tradycyjne 
spotkanie sołtysów

od pierwszego. „Po-
życzoną miłością” za-
częły trzeci, miejmy 
nadzieję, że równie 
udany okres działal-
ności. 

Na czas wakacji 
członkinie DKK wy-
brały dwie powieści: 
„Magdalena, córka 
Kossaka. Wspomnie-
nia o Magdalenie Sa-
mozwaniec” w opra-
cowaniu R. Podrazy , 
oraz „Zawieszeni” au-
torstwa M. Zaraski.  
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Lista zagrożeń dla naszych podziemnych 
ujęć wody pitnej jest długa. Jedno z czo-
łowych miejsc zajmują na niej nieszczelne 
bezodpływowe zbiorniki – tzw. szamba. 
Przy okazji są one również odpowiedzialne 
za emisję do powietrza odorów i aerozoli, 
związaną z ich opróżnianiem przez pojazdy 
asenizacyjne. Winna jest również już istnieją-
ca sieć kanalizacyjna, wykazująca z biegiem 
lat nieszczelności, powodujące przenikanie 
ścieków wraz z ładunkiem zanieczyszczeń 
z kanałów. W system kanalizacji trzeba więc 
inwestować i w ten sposób robić wszystko, 
by nie dopuścić do zagrożenia sanitarnego 
zdrowia ludzi.

Odpowiedzialność i stały nadzór 

„Wodociągi Kieleckie” prowadzą konse-
kwentny monitoring kontrolny jakości wody 
podawanej odbiorcom. Dla przykładu – tylko 
w 2010 roku wodociągowe laboratorium wy-
konało 1230 analiz bakteriologicznych oraz 
1073 analizy fizyko-chemiczne z łącznie po-
branych 2303 prób wody. Przekłada się to na 
łączną liczbę przeszło 16 000 oznaczeń jako-
ści wody. W ramach realizowanej z udziałem 
środków unijnych rozbudowy i modernizacji 
Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” powstało 
wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt 
do analiz Centralne Laboratorium Wodno-
Ściekowe.  Kolejnym krokiem do podjęcia 

CZY EKOLOGIA  
MUSI KOSZTOWAĆ ..?

Inwestowanie w infrastrukturę inwestowaniem w nasze zdrowie

Wodociąg i kanalizacja to już nie tylko norma w dzisiejszych czasach, ale również 
lepsza gwarancja naszego bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniu sanitarnemu. 
Regiony wyposażone w uzbrojenie podziemne w mniejszym stopniu zanieczyszczają śro-
dowisko wodne. W ostatnim czasie w kilku rejonach naszego województwa w wyniku 
wzmożonych opadów deszczu nastąpiły przekroczenia bakteriologiczne na ujęciach wody 
i w sieci wodociągowej, pozostającej w gestii tamtejszych operatorów infrastruktury. Nie 
są one wynikiem świadomego działania ani złej woli, okazuje się jednak, że wystarczy 
nieco braku wyobraźni, odpowiedzialności, i to zarówno za siebie, jak i za innych.

Henryk Milcarz, 
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji 
Ochrony Środowiska, Zasobów Natural-
nych i Leśnictwa, Prezes Zarządu Spółki 
„Wodociągi Kieleckie”: 

- Zależność jest tu niestety prosta: 
skutkiem niskiego stopnia skanalizowania 
mieszkańców w gminach jest wysokie zanie-
czyszczenie środowiska. Dlatego jako parla-
mentarzysta podjąłem działania, zmierzają-
ce do uwrażliwienia instytucji finansujących 
ochronę środowiska w Polsce na ten problem. 
Efektem jest uruchomienie przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie priorytetowego progra-
mu dofinansowywania podłączeń budynków 
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, adre-
sowany m.in. do jednostek samorządu teryto-
rialnego, a więc do gmin. Będzie to wspaniałe 
uzupełnienie działań inwestycyjnych, podej-
mowanych w celu doposażenia tych terenów 
w kanalizację, czego przykładem jest realizo-
wany przez „Wodociągi Kieleckie” Projekt 
„Kompleksowej ochrony wód podziemnych 
aglomeracji kieleckiej”. Ten mechanizm fi-
nansowy pozwoli mieszkańcom gmin, które 
pozyskają dofinansowanie, podłączyć się do 
budowanej kanalizacji sanitarnej i w sposób 
bardziej powszechny także przyczynić się do 
ochrony zasobów wody pitnej.

przez Spółkę „Wodociągi Kieleckie” jest 
akredytacja laboratorium, zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. 
Uzyskanie certyfikatu akredytacji to kolejny 
przykład działań dla zachowania bezpieczeń-
stwa mieszkańców Kielc i sąsiednich gmin. 

Henryk Milcarz, Prezes „Wodociągów 
Kieleckich”: – Patrząc z tej perspektywy na 
podjęte działania inwestycyjne, których war-
tość liczy się niejednokrotnie w setkach mi-
lionów złotych, dostrzegamy w sposób wła-
ściwy ich prawdziwe znaczenie w działaniach 
zmierzających do poprawy komfortu naszego 
życia, ale przede wszystkim do ochrony zdro-
wia.

Więcej informacji na temat priorytetowe-
go programu dofinansowywania podłączeń 
budynków do zbiorczego systemu kanaliza-
cyjnego znajdziecie Państwo na stronie in-
ternetowej „Wodociągów Kieleckich” www.
wod-kiel.com.pl oraz na stronie Posła na 
Sejm Henryka Milcarza: www.henrykmil-
carz.pl.

Milena Gładyszowska - Dawid
kierownik Zespołu Prawno-Administra-

cyjnegoJednostki Realizującej Projekt „Wo-
dociągi Kieleckie” Sp. z o.o.

www.wod-kiel.com.pl/sitkowka_fs

Gmina Zagnańsk zakończyła realizację 
inwestycja pn. „ Budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. 
Bartków, gm. Zagnańsk”. Koszt całkowity 
inwestycji wyniósł 453 712,78 zł. Zadanie 
zostało dofinansowane ze środków  Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
w wysokości 80 000.00 zł. Inwestycjia reali-
zowana była na odcinku od przejazdu kole-
jowego do posesji nr 107, o łącznej dł. sieci 
kanalizacji sanitarnej 254,65 mb. W ramach 
zadania osiągnięty został efekt ekologiczny 
poprzez podłączenie do kanalizacji sanitar-
nej budynków mieszkalnych.

OGŁOSZENIA
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ZAGNAŃSK
Urząd Gminy 41-300-13-22,
 fax 41-300-13-73
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji 41-311-31-77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 41-311-31-35
Gminny Ośrodek Zdrowia 41-300-10-57
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 41-300-14-44
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnansku 41-300-11-59
Bank Spółdzielczy
(obok Urzędu Gminy) 41-300-15-51
Bank Spółdzielczy (filia) 41-300-10-66
Gminna Spółdzielnia „SCh” 41-300-15-21
Gościniec Świętokrzyski 41-300-10-30
Nadleśnictwo Zagnańsk,
ul. Przemysłowa 41-300-10-44 do 46
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP  41-300-11-99,
 41-300-10-98
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Rozalii i św. Marcina 41-311-31-36
Poczta 41-311-31-59
Posterunek Energetyczny 41-300-16-20 do 22
 do godz. 15.00
Posterunek Policji 41-349-36-98, 0502-253-043
Restauracja „Chata” 603-516-396
 665-648-556
Gabinet logopedyczno-terapeutyczny 794-490-010
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa 41-311-33-55
Punkt apteczny 41-312-98-44
Stacja Paliw, ul. Kielecka 5 41-300-13-03
Stacja Paliw, ul. Turystyczna 72A 41-300-11-20
LPG, ul. Kielecka la 508-267-320
LPG, ul. Turystyczna 110a 41-311-36-62
Hotel „Pod Jaskółką” - Umer 41-300-30-58
Naprawa sprzętu AGD: 41-300-20-57;
 0606- 619-052
Usługi Pogrzebowe 
Janusz Guzik 41-311-38-15
 0602-257-248
SAMSONÓW
Biblioteka Gminna 41-300-34-12
„Nasza Przychodnia” 41-300-36-97
Agencja Pocztowa Samsonów 41-300-34-01
Punkt apteczny 41-300-34-18
Bank Spółdzielczy 41-300-34-03
Gospodarstwo Agroturystyczne 41-300-31-50
Świetlica OSP 41-300-34-22
Zakład Weterynaryjny 41-300-34-05

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