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Nowo wybrani
młodzieżowi radni

Gminne obchody
Święta Niepodległości

– czytaj na str. 2

– czytaj na str. 3

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zagnańsk
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Wam zdrowia oraz szczęścia,
wielu radości, miłej atmosfery w domach
rodzinnych, w gronie najbliższych i przyjaciół.
Zaś w nowym 2012 roku, pokoju i pomyślnej
realizacji wszelkich planów i zamierzeń
oraz dużo siły i optymizmu w zmaganiach
z przeciwnościami losu.
Wójt Gminy

Szczepan Skorupski

Teatr Amatorski „SZO”

– czytaj na str. 6

14. rocznica powstania
Grupy AA „Bartek”

– czytaj na str. 6

Wyróżnienia Gminy Zagnańsk
dla najlepszych
Zespół Ludowy Tumlinianki, Bartłomiej Kowalewski, Robert
Kaszuba, Piotr Szrek i Grzegorz Niedźwiedzki – otrzymali 9 listopada br. w Ośrodku Konferencyjnym Bohema „Wyróżnienia
Gminy Zagnańsk 2011”. Stypendia Mocny Fundament dla najzdolniejszych uczniów otrzymali: Maciej Dworak, Natalia Nawara,
Agnieszka Tomczyk i Agnieszka Wlazły. Ufundowane przez Stowarzyszenie „Nowe Możliwości” stypendia pomostowe dla studentów
z gminy, którzy dostali się na znane uczelnie, otrzymali: Anna Ślefarska, Małgorzata Pięta, Aleksandra Ubysz, Hubert Kamusiński,
Angelika Kopeć i Monika Adamiec.
dokończenie na str. 4

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Ponad 15 ton żywności dla osób ubogich w gminie Zagnańsk

Akcja pomocowa Stowarzyszenia
Razem dla Wszystkich
Członkowie rodzin, których dochód nie przekracza 526 zł na
osobę mogą skorzystać z akcji pomocowej zorganizowanej w gminie Zagnańsk przez Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich. Z pomocy mogą także skorzystać osoby samotne, jeśli ich dochód nie
przekracza 715 zł. Zainteresowani pomocą mogą uzyskać informację dzwoniąc do prezesa Stowarzyszenia Razem dla Wszystkich pod
numerem telefonu 505 008 126.

Transport prawie 15 ton produktów żywnościowych (makaronów,
konserw, zup, warzyw konserwowych, mąki, itp.) pochodzi ze Świętokrzyskiego Banku Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Żywność będą dystrybuowali członkowie wolontariusze SRDW.
– Mogą się zgłaszać do naszego stowarzyszenia wszyscy, którzy spełniają warunki. Jest to bardzo ważna akcja przed świętami Bożego Narodzenia. Liczymy, że pomożemy w ten sposób wielu osobom przetrwać okres
świąteczny i koniec roku – poinformował GZ Leszek Grudziński, prezes
Stowarzyszenia Razem dla Wszystkich.
dokończenie na str. 2

W gminie Zagnańsk zakończono 19 inwestycji
na łączną kwotę ponad 20 mln

Inwestycje uatrakcyjnią gminę
W kończącym się roku gmina Zagnańsk sfinalizowała 19 inwestycji na łączną kwotę ponad 20 mln zł, z czego dofinansowanie unijne
i krajowe wyniosło ponad 9 mln zł. W trakcie realizacji jest 10 inwestycji na kwotę ponad 1 mln 400 tys. zł. Wszystkie one mają na celu
podniesienie standardu życia mieszkańców gminy oraz jej uatrakcyjnienie dla przyszłych inwestorów i turystów.
Największą i najdroższą była budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Chrusty, Kaniów (strona południowa), Tumlin ul. Sosnowa,
Bartków, Samsonów-Komorniki, Samsonów-Podlesie. Całkowity koszt
wyniósł ponad 9 mln 900 tys. zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowiło 5 mln zł. Ponad 2 mln 500 tys. zł kosztowała rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum
w Zagnańsku i budowa nowego budynku przedszkola.
Mieszkańcy Jaworzy i Siodeł po latach oczekiwania doczekali się
kanalizacji sanitarnej. Koszt realizacji wyniósł 1 mln 180 tys. zł (dotacja
unijna opiewa na kwotę ponad 670 tys. zł). Koszt budowy drogi gminnej
na łączniku pomiędzy tymi miejscowościami wyniósł ponad 1 mln 890
tys. zł, prawie w 60 proc. sfinansowany z środków unijnych.
dokończenie na str. 5

Przedświąteczny kiermasz

Poetyckie andrzejki
Z „przymrużeniem oka”, poetycki i inspirujący – taki był
andrzejkowy wieczór zorganizowany przez Towarzystwo Aktywnych Kobiet i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.
Dla dzieci zorganizowane zostały zabawy z nagrodami, prowadzone przez wróżki i czarodziejów. Całość zwieńczył słodki poczęstunek. Dorośli spędzili refleksyjne i inspirujące chwile przy poezji
Andrzeja Piskulaka oraz momenty pełne śmiechu m.in. podczas
wróżb miłosnych i słuchaniu wierszy Marianny Kłosowskiej.
Wróżby to stara jak świat metoda na poznanie przyszłości. Któż
z nas nie jest ciekawy, co go czeka jutro, pojutrze czy za kilka lat? Na
pytania uczestników wieczoru odpowiadały talie kart, współczesna czarodziejska kula działająca bez wróżki, butelki, baloniki, serduszka...
„Na szczęście” można było nabyć przepiękny srebrny wisior czy
pierścień, dla podniebienia nie zabrakło ciastek z wróżbą, sałatek, wypieków oraz toastu za zdrowie Andrzeja!
Zapowiedzi kolejnych spotkań, fotorelacje i informacje z imprez
można znaleźć w serwisie www.zagnansk.pl w zakładce GOKSIR. gra

W poniedziałek, 19 grudnia od godz. 12 rozpocznie się kiermasz ozdób choinkowych i prezentów oraz warsztaty ich pakowania (dla dzieci i dorosłych).
Należy przynieść gry, zabawki, książki, różne gadżety, które chce
się sprzedać lub wymienić na inne. Można je też dostarczyć kilka dni
wcześniej do biura GOKSIR z podaną ceną i swoim numerem telefonu. Wóczas także zostaną wystawione. Szczegóły: tel. 41 311 31 77.
Podczas kiermaszu można będzie wykonać m.in.: ozdoby choinkowe i na stół wigilijny, bileciki do upominków oraz zapakować przyniesione prezenty. Organizatorzy zapewniają materiały plastyczne. Celem tej inicjatywy jest promowanie sprawności manualnej, integracja
mieszkańców gminy oraz przypomnienie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Rozstrzygnięty zostanie też
konkurs na najciekawszą ozdobę świąteczną. Serdecznie zapraszamy.
Na zwycięzców czekają oczywiście atrakcyjne nagrody!
gra

Akcja pomocowa Stowarzyszenia
Razem dla Wszystkich
dokończenie ze str. 1
– Zainspirowało nas Stowarzyszenie Forum Obywatelskie w Kielcach, które z powodzeniem od lat przeprowadza takie akcje w Kielcach. Planujemy kontynuowanie takiej działalności charytatywnej,
także w przyszłym roku – dodał prezes Grudziński.
W akcję zaangażowali się, oprócz członków SDRW, także strażacy OSP Zagnańsk-Chrusty, wójt Szczepan Skorupski oraz Paweł
Sztandera, który zapewnił transport.
Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich jest współorganizatorem
ważnych i dużych imprez kulturalnych, m.in.: Festynu Rodzinnego
„Krew darem życia”, Świętokrzyskiej Niezapominajki i Urodzin
Dębu Bartka. Członkowie Stowarzyszenia nie zapominają o dzieciach
i w tym celu zorganizowali zabawy choinkowe w świetlicy „Przystań”
i w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Tetrapodem”. Apis

Szkoły razem ku przyszłości
3 listopada br. dokonano uroczystego podsumowania projektu realizowanego w ramach priorytetu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt
ten powstał z inicjatywy dyrektorów pięciu placówek. Zarządzany był przez dyrektor SP
w Belnie Elżbietę Ślewę i dyrektor SP nr 1 w Zagnańsku – Annę Tuz.
Jego realizacja przypadła na okres od
Dzięki finansowaniu z Europejskiego
1 października 2009 r. do 30 września br. Funduszu Społecznego, wymienione wyżej
Głównym celem było wyrównywanie szans szkoły wzbogaciły się o nowe pomoce naedukacyjnych uczniów wywodzących się ze ukowe, sprzęt multimedialny oraz środki dyśrodowisk wiejskich. Bezpłatne zajęcia po- daktyczne.
zalekcyjne i pozaszkolne skierowane były
Na podsumowanie projektu oraz urozarówno do dzieci mających problemy z na- czyste wręczenie certyfikatów wszystkim
uką, jak i tych uzdolnionych. Uczniowie brali uczestnikom projektu zaproszeni zostali goudział w zajęciach dydaktycznych z zakresu ście reprezentujący różne szczeble adminikompetencji kluczowych, zajęciach huma- stracji zaangażowane w realizację Programu
nistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, Operacyjnego Kapitał Ludzki.
logopedycznych oraz kołach zainteresowań.
Spośród zaproszonych na uroczystość
Mogli korzystać z pomocy psychologa i co- obecni byli: wójt gminy Zagnańsk Szczedziennej opieki świetlicowej, wzięli udział pan Skorupski oraz skarbnik gminy Robert
w bezpłatnych wyjazdach edukacyjnych oraz Szechnicki, przedstawiciel Urzędu Marszałdwudniowej wycieczce w Tatry.
kowskiego Jerzy Środa – zastępca dyrektora

Departamentu Mienia, Geodezji, Kartografii
i Planowania Przestrzennego, który monitoruje wdrażanie PO KL w województwie
świętokrzyskim, przedstawiciele Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego:
Sergiusz Gałwiaczek, kierownik Zespołu
Projektów (DOP) i Barbara Turek, starszy
specjalista w sekcji ds. obsługi projektów
(DOPO) oraz radni z okręgów, gdzie projekt
był realizowany: Agnieszka Gębska, Tomasz
Dąbrowski i Kazimierz Tomasiak.
Uroczystość uatrakcyjniona została występami dzieci oraz słodkim poczęstunkiem.
Urszula Kozieł (Apis)

Nowo wybrani młodzieżowi radni
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy w Zagnańsku odbyły się 7 listopada br. we
wszystkich gminnych gimnazjach i w Technikum Leśnym. Do obsadzenia było 15 miejsc.
Kandydowało 35 chętnych.
Wybory cieszyły się bardzo dużym zaA oto lista radnych: Bartłomiej Cedro,
interesowaniem, o czym świadczyła ponad Kinga Ślefarska, Dominik Życiński, Kamil
70-procentowa frekwencja. Nad sprawnym Piwowarczyk, Marcelina Mróz, Klaudia
ich przebiegiem czuwali dyrektorzy placó- Wawrzeńczyk, Dominika Dąbrowska, Anna
wek oświatowych, nauczyciele i osoby peł- Gosek, Artur Moskal, Karolina Moćko, Luniące funkcje członków okręgowych komisji iza Nawrot, Klaudia Sroka, Konrad Cecot,
wyborczych. Sesja inauguracyjna planowana Jarosław Suliga, Maria Zapała.
jest w połowie grudnia br.
Kamil Piasecki (apis)
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Gminne obchody Święta Niepodległości
Z okazji 93. rocznicy odzyskania niepodległości w kościołach i szkołach gminy Zagnańsk odbyły się uroczystości patriotyczne.
W Zachełmiu
Parafialny odpust z okazji liturgicznego
wspomnienia św. Marcina z Tours i Święto
Niepodległości obchodzone były 11 listopada
br. w kościele pw. św. Rozalii i św. Marcina
w Zachełmiu. W uroczystej Eucharystii koncelebrowanej przez księży z dekanatu zagnańskiego wraz z licznymi wiernymi uczestniczył
również wójt Szczepan Skorupski oraz radni
– Grażyna Wawszczak i Tomasz Dąbrowski.
Uroczystość miała podniosły charakter.
Uświetniły ją m.in.: dekoracja ołtarza symbolami patriotycznymi, pieśni religijno-patriotyczne w wykonaniu chóru oraz poczty
sztandarowe OSP w Zagnańsku i Szkoły
Podstawowej w Chrustach.
Po procesji odpustowej wójt Szczepan
Skorupski i radni złożyli wiązankę oraz zapalili znicz pod umieszczoną na dzwonnicy
tablicą upamiętniającą mieszkańców Zagnańska, którzy polegli w walce o odzyskanie niepodległości w latach 1914–21. Tablicę
w 1928 roku ufundowali mieszkańcy Zagnańska.
W Samsonowie
W kościele pw. Wniebowzięcia NMP została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny oraz za mieszkańców gminy Zagnańsk,
pomordowanych w czasie II wojny światowej, a spoczywających w zbiorowej mogile,
pomniku ofiar II wojny światowej w Samsonowie. Eucharystii koncelebrowanej przez
ks. kan. Zbigniewa Krzyszkowskiego przewodniczył ks. Józef Smulczyński. Intencje
mszalne zamówili: wójt gminy Zagnańsk
oraz Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej.
Mszę rozpoczęło uroczyste wkroczenie
pocztów sztandarowych: OSP z Zagnańska, Chrustów, Szałasu i Samsonowa, szkół
z Zagnańska, Tumlina i Samsonowa. Na
wstępie proboszcz parafii powitał gości tj.:
radną Renatę Janik wiceprzewodniczącą
Rady Powiatu Kieleckiego, wójta Szczepana
Skorupskiego, radnych gminy – Anetę Rutowicz, wiceprzewodniczwącą Rady Gminy
Ewę Kitę, Grażynę Wawszczak, Tomasza
Dąbrowskiego, Kamila Piaseckiego, dy-

rektorów szkół, zastęp harcerzy, członków
Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej oraz
mieszkańców gminy, a zwłaszcza przedstawicieli rodzin pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego.
Ks. Zbigniew Krzyszkowski w homilii
apelował o potrzebę budowania wspólnego
domu, opartego na zgodzie i szacunku, który
jest gwarancją braterstwa i pokoju.
Na zakończenie Mszy św. został odczytany apel poległych. Po krótkiej modlitwie przy
pomniku ofiar II wojny światowej w Samsonowie przedstawicielka powiatu Renata Ja-

nik, gospodarz gminy Szczepan Skorupski,
strażacy i przedstawiciele Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej złożyli wieńce i zapalili
znicze. Tę część uroczystości uświetniły trzy
wystrzały armatnie Grupy „Wiśniowiecki”.
W drugiej części uroczystości, zorganizowanej w budynku miejscowej szkoły, zaprezentowany został montaż słowno-muzyczny
pt. „Droga do niepodległości” przygotowany
przez nauczycieli z Zespołu Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola im. Jana
Pawła II w Samsonowie.
W Kajetanowie
Podniosłą oprawę miało tegoroczne Święto Niepodległości w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie. Uroczystości
odbywały się z udziałem znamienitych gości:
wójta gminy Zagnańsk Szczepana Skorupskie-

go, kpt. Pelagii Barwickiej – prezes 4. PPAK
Światowego Związku Żołnierzy, kpt. Bogusława Sitnickiego z oddziału „Wybranieckich”,
Antoniego Nowaka – prezesa Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz Zofii Nowak – prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków
Czwartego Pułku Legionów w Kielcach.
Obchody rozpoczął spektakl słowno-muzyczny, który zaprezentowała grupa uczniów
pod kierunkiem polonistki Małgorzaty Mostowik. Uczniowie pokazali długą i trudną
drogę Polaków do niepodległości, wspominając zrywy powstańcze, sytuację Polaków
pod zaborami, w końcu wybuch I wojny
światowej, Legiony Piłsudskiego i odzyskanie suwerenności przez nasz kraj. Oprawę

muzyczną wraz ze szkolnym chórem przygotowała nauczycielka muzyki Anna Pawlik,
scenografię – plastyk Ewelina Wolder. Dopełnieniem był odpowiednio dobrany film,
pokazujący chwałę oręża polskiego na przestrzeni dziejów.
Wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski pogratulował artystom przedstawienia,
podziękował dyrekcji oraz nauczycielom
za przygotowanie spektaklu. Podkreślał, że
„wszyscy musimy pamiętać, że wolność
Polski mierzy się krzyżami i wielką ofiarą
polskich patriotów”. Tłumaczył również, iż
w czasach współczesnych „miłość do Ojczyzny oznacza uczciwą pracę i naukę dla dobra
kraju oraz dla dobra wspólnego”.
Celina Ślefarska
Andrzej Piskulak
Katarzyna Dobrowolska

O tym, jak sobie radzić z agresją

Uczniowie klas I–III z Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie uczestniczyli 28 listopada br.
w spotkaniu z Elżbietą i Józefem Gacek – małżeństwem prawników, którzy jako sędziowie przez wiele lat pracowali w sądzie,
orzekając m.in. w sprawach młodych ludzi.
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W miłej i przyjaznej atmosferze rozmawiano o niezwykle trudnych
dla wszystkich ludzi problemach związanych z przemocą fizyczną
i psychiczną. Dzieci opowiadały o agresywnych zachowaniach, z którymi zetknęły się w swoim środowisku. Była mowa o tym, jak można
radzić sobie z trudnymi sytuacjami, kogo prosić o pomoc oraz jak poprawić swoje relacje z innymi ludźmi.
Zaproszeni goście nawiązali świetny kontakt z dziećmi. Cierpliwie
odpowiadali na pytania, których było bardzo dużo. Dzielili się swoją
wiedzą i doświadczeniem. Uczniowie podziękowali sędziom za przekazane informacje i podarowali im własnoręcznie wykonane laurki
i serwetki. Natomiast uczestnicząca w spotkaniu radna Ewa Kita pochwaliła dzieci za dużą aktywność w czasie spotkania i obdarowała je
słodkim upominkiem.
Inicjatorką spotkania była Ewa Olesińska z Towarzystwa Aktywnych Kobiet w Zagnańsku, której składamy serdeczne podziękowania
za tę piękną i pożyteczną inicjatywę. Spotkanie z najmłodszymi dziećmi było pierwszym z cyklu spotkań poświęconych problematyce przemocy.
Alicja Mortas, pedagog szkolny
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Wyróżnienia Gminy Zagnańsk
dla najlepszych
dokończenie ze str. 1
W uroczystej gali zorganizowanej w Bohemie wzięli udział liczni zaproszeni goście,
m.in. starosta powiatu kieleckiego Zdzisław
Wrzałka, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Kieleckiego Renata Janik, radni gminy Zagnańsk oraz ubiegłoroczni laureaci. Gospodarzem uroczystości był wójt Szczepan Sko-

rupski, który wraz z przedstawicielami władz
powiatowych i w towarzystwie pięknej Miss
Nastolatek Martyny Foks uhonorował laureatów dyplomami i statuetkami wykonanymi
przez artystę rzeźbiarza Grzegorza Łagowskiego.
Wręczanie nagród przeplatane było występami młodych artystów z zagnańskiej
gminy – kabaretu „Wyjście awaryjne” z Samsonowa, wokalistek Marceliny Mróz i Izabeli
Drogosz oraz Zespołu Ludowego Jaworzanki. Gwoździem programu był występ tancerek z Kieleckiego Studia Tańca „Kandela”.
Zespól Ludowy Tumlinianki do „Wyróżnienia Gminy Zagnańsk” zgłoszony
został przez członków Kapituły. W uzasadnieniu wniosku o nagrodzenie zespołu
z 50-letnią tradycją wnioskodawcy podkreślili liczne zasługi dla gminy zespołu i jego
liderki – Marianny Kłosowskiej, która pisze
scenariusze i teksty oraz jest poetką ludową, mającą na swym koncie tomik „Bom ja
Tumlinianka”.
Po przyjęciu nagrody szefowa zespołu nie
kryła wzruszenia, że ponad 50-letnia działalność artystyczna została zauważona i doceniona. – Promujemy kulturę ludową, występowaliśmy na wielu uroczystościach, nadal
czujemy się młodzi duchem i dalej chcemy
robić dla gminy coś wartościowego – mówiła
Kłosowska.

Kandydaturę Władysława Bartłomieja
Kowalewskiego zgłosiło do nagrody Bractwo Bartkowe, którego jest on założycielem.
Wnioskodawcy podkreślając to, że kandydat
do wyróżnienia jest powszechnie znany, wyszczególnili, iż jest: pomysłodawcą herbu gminy Zagnańsk, współpomysłodawcą powstania
„Gazety Zagnańskiej” i wstąpienia do LGD
„Dorzecze Bobrzy”, inicjatorem wstąpienia
gminy do Związku
Gmin Gór Świętokrzyskich, współtwórcą
folderu gminnego,
propagatorem gminy
na forum zewnętrznym
(targi, festyny, imprezy
o zasięgu ogólnokrajowym), pomysłodawcą i organizatorem
Urodzin Dębu Bartka,
inicjatorem festynu
Świętokrzyska Niezapominajka, dziennikarzem portalu Wiadomości 24.pl, promującego
gminę Zagnańsk na forum ogólnopolskim. Był
także współzałożycielem Fundacji „Szanujmy
Bartka” oraz uczestnikiem charytatywnych
rajdów ZŁOMBOL. Laureat wyrażając radość
z otrzymanej nagrody zapowiedział, że kolejny jego projekt będzie organizowany teraz
pod hasłem „Gęsina”.
W uzasadnieniu wniosku o nagrodę
dla Roberta Kaszuby, Kapituła podkreśliła to,
że jest prezesem Stowarzyszenia „Nowe Możliwości”, które ma swoją siedzibą w miejscowości Umer. Stowarzyszenie jest realizatorem programu stypendiów pomostowych na
terenie gminy Zagnańsk. Swój program adresuje do zdolnej młodzieży mieszkającej na
terenie gminy i pochodzącej z rodzin o trudnych warunkach materialnych. Program stypendiów pomostowych ułatwia zdobywanie
wykształcenia, formuje postawę nakierowaną
na pogłębianie wiedzy, ale także przyczynia
się do wyławiania talentów. Stowarzyszenie
„Nowe Możliwości” prowadząc tego rodzaju program, wierzy, że w niezaprzeczalny
sposób pomoże młodzieży i ulży ich rodzicom, jednocześnie przyczyniając się do popularyzacji dobrego nauczania i pośrednio do
rozpropagowania idei działań stowarzyszenia
oraz integracji społeczności lokalnej. Roczne stypendium wynosi 5000 zł i wypłacane
jest w 10 równych ratach miesięcznych. Stowarzyszenie założone zostało w 2006 roku

Nowa tablica z mapą gminy

i w razie konieczności powiadamiali odpowiednie służby porządkowe
o wszelkich przejawach wandalizmu. 			
Apis

Urząd Gminy w Zagnańsku we współpracy z Wydawnictwem
Pomorza i Kujaw PiK Bydgoszcz przygotował nową tablicę promocyjno-reklamową z mapą gminy. Poprzednia została zniszczona
przez wandali. Nowa tablica 1 grudnia ustawiona została w centrum
Zagnańska przy skrzyżowaniu ulic Turystycznej i Spacerowej.
Plansza powstała przy dużym wsparciu lokalnych podmiotów gospodarczych, które odpowiadając na apel wójta gminy zamieściły tam
swoje reklamy. Wykonano ją w oparciu o nowoczesną technologię wydruku solventowego o wysokiej rozdzielczości, pokrytego laminatem.
Jest to już druga edycja planszy.
Pracownicy Urzędu Gminy gorąco apelują do mieszkańców gminy, aby zwracali szczególną uwagę na nową tablicę informacyjną
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i od tego czasu regularnie funduje stypendia
najzdolniejszym maturzystom. W tym roku
otrzymało je sześć osób.
Robert Kaszuba podkreślił, że Stowarzyszenie „Nowe Możliwości” założył razem
z grupą młodych ludzi, którzy chcieli robić
coś dla innych. Oprócz przyznawania stypendiów, co roku Stowarzyszenie organizuje
obozy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
w czasie których uczą się one pływania i żeglowania. Członkowie Stowarzyszenia spędzając czas z dziećmi i młodzieżą, wyłapują
zaburzenia logopedyczne, pomagają w problemach rodzinnych. Stowarzyszenie wspiera
także osoby w ciężkich sytuacjach życiowych
lub zdrowotnych – ostatnio zakupiło notatnik
Brajla dla niewidomej dziewczynki.
Po otrzymaniu nagrody Robert Kaszuba powiedział: – Uważam, że obowiązkiem
każdego, komu się w życiu powiodło, jest
pomaganie tym, którzy mieli w życiu mniej
szczęścia.
Laureatami „Wyróżnienia Gminy Zagnańsk” zostali odkrywcy śladów tetrapoda
w Zachełmiu – Piotr Szrek i Grzegorz Niedźwiedzki, absolwenci kieleckiego Technikum
Geologicznego, obecnie wybitni naukowcy
polscy. Tropy znalezione w Zachełmiu należały do tetrapoda, który wyszedł tu z płytkiego morza na ląd 395–397 mln lat temu,
a więc był starszy o sto kilkadziesiąt milionów lat od najstarszych dinozaurów. Podczas
gali odbierający pod nieobecność Grzegorza
Niedźwiedzkiego nagrody Piotr Szrek podkreślił to, że swoimi odkryciami rozsławili
nie tylko gminę, ale także Państwowy Instytut Geologiczny.
Stypendia Mocny Fundament otrzymali najzdolniejsi uczniowie:
Agnieszka Tomczyk – uczennica Technikum Weterynaryjnego „Promotor” w Kielcach, Agnieszka Wlazły – uczennica Gimnazjum im. S. Staszica w Zagnańsku, Natalia
Nawara – uczennica Gimnazjum w Kajetanowie, Maciej Dworak – uczeń Szkoły Podstawowej w Zabłociu.
„Wyróżnienie Gminy Zagnansk” przyznawane jest od sześciu lat
za wybitne osiągnięcia gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne na
rzecz rozwoju gminy Zagnańsk. Wyróżnienie
jest udokumentowane dyplomem oraz statuetką, które przyznaje Kapituła Wyróżnienia:
wójt gminy (przewodniczący Kapituły) oraz
członkowie – przewodniczący Rady Gminy i przewodniczący Komisji Rady Gminy.
Uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznego „Wyróżnienia Gminy Zagnańsk” przyjęto
23 września 2004 r.
Andrzej Piskulak
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Potrójny jubileusz „dwójki”
Zespół Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Zagnańsku
obchodził jubileusz 40-lecia istnienia obecnego budynku, 50-lecia wmurowania kamienia węgielnego
pod budowę „tysiąclatki” i 90-lecia powstania placówki szkolnej w Kaniowie. Podczas uroczystości
odsłonięta została tablica poświęcona Stanisławowi Kubickiemu, dyrektorowi, który budował szkołę.
Wydana została również publikacja „Powróćmy jak za dawnych lat”, która zawiera historię szkoły,
wspomnienia nauczycieli i uczniów, informacje dotyczące działalności placówki oraz listę wszystkich
jej absolwentów.
Jubileuszowe uroczystości rozpoczęła Eucha– Dzięki zaangażowaniu pedagogów, uczniowie
rystia koncelebrowana w kościele pw. św. Józefa mogą realizować swoje pasje, mają zapewniony doOblubieńca NMP w Zagnańsku pod przewodnic- bry start, a wielu absolwentów osiągnęło sukces żytwem biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej ciowy – mówiła dyrektor Moćko. Zaakcentowała i to,
Kazimierza Gurdy. Biskup wspominając czasy, gdy że zagnańska placówka może się poszczycić osiągniępełnił posługę proboszcza zagnańskiej parafii, wyra- ciami dydaktycznymi, w nauce, sporcie, sztuce i ekoził swój szacunek i uznanie dla pedagogów szkoły logii. Gimnazjum znajduje się w gronie najlepszych
i jej absolwentów. Życzył wiele łask Bożych i suk- szkól w województwie, pod względem wyników na
cesów pedagogicznych. Jednocześnie wskazywał na egzaminie końcowym.
potrzebę obrony wartości chrześcijańskich, w tym
Wójt Szczepan Skorupski zabierając głos, podszczególnie apelował o ochronę takich symboli, jak kreślił, że w roku jubileuszowym dla szkoły przykrzyż i Pismo Święte.
padł jej największy „kawałek toru finansowego”.
W uroczystościach jubileuszowych zorganizo- Przypomniał w tym miejscu pomyślne zakończenie
wanych zarówno w kościele, jak i budynku szkoły poważnej inwestycji, jaką była budowa budynku
wzięli udział m.in. przedstawiciele najwyższych
władz województwa świętokrzyskiego, z wojewodą
Bożentyną Pałką-Korubą, marszałkiem województwa Adamem Jarubasem i starostą powiatu kieleckiego Zdzisławem Wrzałką. Obecni byli również:
wicewojewoda Beata Oczkowicz, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kieleckiego Renata Janik,
świętokrzyski wicekurator oświaty Grzegorz Bień.
Władze samorządowe gminy Zagnańsk reprezentowali m.in.: wójt Szczepan Skorupski i wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Grudzień, radni województwa, powiatu kieleckiego i gminy oraz
liczni zaproszeni goście, a wśród nich: Maria Kubicka, żona śp. Stanisława Kubickiego, córka Katarzyna Wojciechowska, synowie – Adam i Michał,
księża proboszczowie – ks. kan. Ryszard Niemiec
i ks. kan. płk Tadeusz Skrzyniarz, były poseł Henryk
Milcarz, współzałożyciel szkoły Witold Bimer oraz przedszkola za kwotę niebagatelną, bo przekraczadyrektorzy placówek oświatowych z całej gminy.
jącą ponad 2,5 mln zł.
Prowadząca uroczystości dyrektor Zespołu
– Dziękuję dyrekcji i wszystkim zatrudnionym
Szkół Marzanna Moćko przypomniała początki osobom za to, że dbają o to, by szkoła była ładna.
szkoły, jej wybitnych absolwentów i pedagogów, Pragnę też podziękować radnym gminy Zagnańsk
którzy od samego początku byli i są nadal motorem za to, że zrozumieją problemy tej szkoły i największy
działania palcówki oświatowej. Podkreśliła znacze- kawałek „tortu finansowego” przyznali właśnie tej
nie i rolę, jaką odegrał przy tworzeniu szkoły ów- placówce – mówił wójt Skorupski.
czesny dyrektor śp. Stanisław Kubicki i podziękoPozostali oficjele gratulowali jubileuszu, orwała za tak liczne przybycie.
ganizacji uroczystości, podkreślali wysoką jakość

Inwestycje uatrakcyjnią gminę
dokończenie ze str. 1
Równie ważne dla mieszkańców gminy jest
zakończenie budowy m.in.: kanalizacji sanitarnej
w Bartkowie za ponad 435 tys. zł (dofinansowanie
80 tys. zł), chodnika i zatoki autobusowej w Lekominie za ponad 259 tys. zł, chodnika w Samsonowie-Ciągłych za ponad 335 tys. zł, systemów
solarnych na obiektach użyteczności publicznej
(ZSP nr 2 PiG i Ośrodku Zdrowia w Zagnańsku)
za ponad 167 tys. zł (dotacja unijna – 102 tys. zł),
wiat przystankowych w centrum Zagnańska za ponad 10 tys. zł, boisk z nawierzchnią sztuczną w Zagnańsku i Tumlinie oraz parkingu w Samsonowie
za ponad 536 tys. zł (dotacja unijna – ponad 327
tys. zł).
Prawie 1 mln 300 tys. zł kosztowała przebudowa drogi wraz z chodnikami przy ul. Spacerowej
i Słonecznej w Zagnańsku. Ponadto przebudowano
drogi wraz z chodnikami w Gruszce za 708 tys. zł
(dofinansowanie ponad 423 tys. zł), w Kajetanowie
za ponad 803 tys. zł (dofinansowanie – ponad 383
tys. zł).
Wykonano też monitoring przy SP w Zachełmiu, zagospodarowano teren w centrum Samsonowa, utwardzono drogę dojazdową do boiska w Belnie, ocieplono budynek ZSP nr 2 PiG w Zagnańsku,
a także wykonano centralne ogrzewanie w Domu
Ludowym w Szałasie.
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W trakcie realizacji
W trakcie realizacji jest 10 inwestycji – na kwotę ponad 1 mln 400 tys. zł – przy wsparciu unijnym
ponad 400 tys. zł. Największe wśród nich to m.in.:
budowa sceny wraz miejscem dla widowni przy zalewie w Borowej Górze (ponad 389 tys. zł; dofinansowanie unijne – 194 tys. zł) i – w ramach rewitalizacji centrum Zagnańska – rozbudowa stylowego
oświetlenia ulicznego w Zagnańsku (ponad 383 tys.
zł; dofinansowanie UE – 230 tys. zł).
Pozostałe inwestycje to: remont i wyposażenie
świetlicy środowiskowej w Samsonowie-Piechotnym, budowa oświetlenia drogowego na terenie
gminy, budowa wiaty przystankowej w Tumlinie
Dąbrówka, utwardzenie kostką brukową placu przy
Banku Spółdzielczym przy ul. Turystycznej w Zagnańsku, budowa odcinka kanalizacji sanitarnej
i wodociągu do świetlicy w Jaworzach, budowa boiska trawiastego do siatkówki w Tumlinie.
W przygotowaniu
W przygotowaniu znajduje się 6 inwestycji
opiewających na kwotę ponad 5 mln 848 tys. zł –
z dofinansowaniem unijnym na ponad 1 mln 626
tys. zł. Największe to: budowa drogi przy ul. Dębowej w Kaniowie (2 mln 500 tys. zł), przebudowa
drogi wraz z budową chodnika w Ścięgnach (1 mln
104 tys. zł; dofinansowanie ponad 331 tys. zł) oraz
budowa parkingów wokół Urzędu Gminy (1 mln zł;
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występów artystycznych i życzyli pedagogom oraz
uczniom dalszych sukcesów oraz wręczali okolicznościowe upominki.
Mottem części artystycznej przygotowanej
przez nauczycieli szkoły było hasło „Powróćmy jak
za dawnych lat”. Podniosłą atmosferę uroczystości
podkreślił swym występem chór złożony z uczniów,
absolwentów, nauczycieli i rodziców. Aplauz widowni wzbudził program słowno-muzyczny wzbogacony slajdami przedstawiającymi wydarzenia
z historii szkoły w wykonaniu uczniów gimnazjum,
szkoły podstawowej i przedszkola. Uczniowie
w niebanalny, humorystyczny sposób zaprezentowali scenki z poszczególnych okresów minionego
wieku. Interesującym akcentem był pokaz tańców
i występ kabaretu uczniowskiego.
Po części artystycznej i wystąpieniach gości
uczestnicy udali się na zwiedzanie szkoły i wspólne wspominanie w kameralnych warunkach – przy
kawie i ciastach upieczonych przez uczniów i rodziców. A wieczorem zaproszeni goście wzięli udział
w bankiecie w restauracji Bartek.
Dyrektor Marzanna Moćko dziękuje sponsorom uroczystości: Wodociągom Kieleckim, Bankowi Spółdzielczemu Samsonów, Bartłomiejowi

Wiatkowskiemu, Tomaszowi Dąbrowskiemu, kierownikowi sklepu Lewiatan – Małgorzacie Bąk,
Monice Nawara, Anecie Pastuszce, Technikum
Leśnemu, Michałowi Dąbrowskiemu, Grzegorzowi
Hybowi, Jerzemu Jończykow oraz Maciejowi Andrzejowi Zarębskiemu za pomoc w wydaniu księgi
pamiątkowej „dwójki” „Powróćmy jak za dawnych
lat”.
Apis
dofinansowanie UE ok. 600 tys. zł), budowa świetlicy środowiskowej w Jaworzach (ponad 919 tys. zł;
dofinansowanie UE – 500 tys. zł), estetyzacja centrum Zagnańska (ponad 124 tys. zł; ok. 74 tys. zł
dofinansowanie z UE) oraz zagospodarowanie placu
przy ul. Kieleckiej (200 tys. zł przy dofinansowaniu
ok. 120 tys. zł z UE).
Projektowane
W fazie dokumentacji projektowej wykonanej
lub w końcowym etapie opracowania znajduje się
27 inwestycji. Wśród nich budowa m.in.: chodnika
w Jasiowie, wodociągu w Chrustach, przy ul. Przemysłowej i Kieleckiej w Zagnańsku, wodociągu
przy ul. Dębu Bartka w Zagnańsku, kanalizacji sanitarnej w Tumlinie, zjazdu przy SP nr 2 w Zagnańsku,
zagospodarowania terenu w rejonie Dębu Bartka
i terenu w wybranych rejonach Zagnańska, wodociągu Bartków, Os. Knieje, spięcia wodociągowego
Samsonów-Podlesie, sanitariatów w SamsonowieHucie, drogi w Umrze-Zarzeczu, drogi od Bartkowa
do ul. Kieleckiej, drogi dojazdowej do pompowni
ścieków w Belnie, kolektora kanalizacji deszczowej od ul. Dębu Bartka do rzeki Bobrzy, drogi na
odcinku Szałas-Tuzy, oświetlenia na ul. Przemysłowej w Zagnańsku oraz od Samsonowa do Tumlin
Osowa, przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do
sceny w Kaniowie, budowa drogi Samsonów-Piechotne, drogi i parkingu w Zachełmiu, oświetlenia
w Zagnańsku, drogi powiatowej w Kaniowie i budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz termoizolacja
budynku szkoły w Kajetanowie.
Opr. Andrzej Piskulak
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Teatr Amatorski „SZO”

Prapremiera pierwszego spektaklu Teatru Amatorskiego „SZO” z Samsonowa odbędzie się 17 grudnia br. na spotkaniu opłatkowym w ZSPGiP im. Jana Pawła II w Samsonowie. Twórcy teatru serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy na premierę, która odbędzie się 30 grudnia br. o godz. 18, także w budynku samsonowskiej szkoły.
Wstęp wolny!
Po sukcesach teatralnych uczniów z Zespołu Szkół Podstawowych, Gimnazjum
i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie zrodziła się inicjatywa stworzenia teatru
amatorskiego dla dorosłych. Panie Marta
Jass, Marta Polak i Alicja Lisowska (nauczycielki z tej szkoły) już wiosną tego roku przeprowadziły rozmowy kwalifikacyjne. Na początku maja doszło do pierwszego spotkania
w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, podczas
którego wszystkich chętnych inicjatorki projektu zapoznały ze scenariuszem, rozdzieliły w sztuce, byłam bardzo zdziwiona, ale przyrole. Pamięciowe opanowanie tekstów było jęłam zaproszenie. Nie kierowałam się chęcią
nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że role były zdobycia sławy, ale chciałam zabezpieczyć
obszerne, a czas na przygotowania krótki. się przed alzheimerem. W latach szkolnych
Godzenie spraw prywatnych z nowymi obo- grałam w przedstawieniach, obecnie pamięć
wiązkami zniechęciłoby niejednego artystę, coraz częściej płata mi różne figle, a czytaale atmosfera, jaka wytworzyła się pomię- nie na głos już nie jest tak płynne, jak kiedyś.
dzy grającymi, na to nie pozwoliła. Zarówno Udział w teatrze amatorskim traktuję jako teteksty, jak i zabawne sceny stały się źródłem rapię i z każdą próbą dostrzegam jej skuteczwielu żartów sytuacyjnych. W tym klima- ność. Bezcenną wartością jest nasze zżycie
cie zrodziła się nazwa teatru „SZO”, której się i poznanie, zwłaszcza że reprezentujemy
rozwinięcie brzmi „Szczęśliwy Zbieg Oko- różne przedziały wiekowe.
liczności – Samsonów, Zagnańsk, Okolice”.
Ewa Olesińska: – Teatr, to zmierzenie się
Skrót pochodzi od zwrotu użytego w sztuce: ze sobą. Ze swoimi emocjami, uczuciami, eks„Święta trójca szczęśliwych zbiegów oko- presją, kreatywnością. Daje możliwość policzności”.
znania siebie i spojrzenia z dystansem zarówTak o swojej przygodzie z teatrem mówią no na siebie, jak i na wiele spraw, które nas
aktorki:
otaczają. Zmusza nas do pokonywania obaw,
Celina Ślefarska: – Kiedy zadzwoniła do lęków, nieśmiałości czy wstydu. Jest nie tylko
mnie Pani Marta Jass i zaproponowała grę świetną zabawą, ale również intensywną pra-

cą nad charakterem, uczy obowiązku wobec
drugiego. Teatr to poważna sprawa.
Ewa Kita: – Do udziału w przedstawieniu zostałam namówiona we wrześniu, gdyż
powstał wakat (odeszła jedna osoba). Już na
pierwszym spotkaniu wiedziałam, że ta propozycja była strzałem w dziesiątkę. Atmosfera,
osoby grające w sztuce i misja – zrobienia
przedstawienia dla mieszkańców Naszej gminy. Jako radna czuję, że jestem na właściwym
miejscu. Wiem, że jest to nie lada wyzwanie,
ale teatr daje mi szansę sprawdzenia się, zmierzenia ze swoimi uprzedzeniami i kompleksami. Swoim udziałem pragnę pokazać, że jest to
wspaniała forma spędzenia wolnego czasu, integracji z mieszkańcami i społecznej postawy.
Dla Andżeliki Bekier, Alberta Bałchanowskiego, Konrada Olesińskiego, Aleksandra Lisowskiego, Norberta Jaworskiego,
Damiana Kondraka teatr to m.in.: odskocznia od codzienności, rozwój i zmierzenie się
z rolą, sprawdzenie swoich predyspozycji aktorskich, nowe wyzwania oraz – najczęściej
wymieniana – integracja. Wszyscy twierdzili
zgodnie, że w latach szkolnych brali udział
w niejednym przedstawieniu i zachowali
w sercu bardzo miłe wspomnienia. Uważają, że dzięki temu przeżyli najcudowniejsze
chwile i dlatego nie mogli przegapić takiej
okazji. Pragną dać coś od siebie – w tym
przypadku gwarantują przednią zabawę.
Z kolei inicjatorki – Marta Jass, Marta
Polak, Alicja Lisowska – uważają, że Teatr Amatorski „SZO” ma na celu integrację
mieszkańców gminy Zagnańsk, a także rozwijanie skrzydeł tych osób, które miały okazję obcować ze sztuką, ale z różnych przyczyn tej przygody nie kontynuowały.
Celina Ślefarska, Apis

14. rocznica powstania Grupy AA „Bartek”
Mszę św. odprawioną w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w intencji Grupy
Anonimowych Alkoholików „Bartek” koncelebrowali ks. kan. Stanisław Świerk i ks. Ryszard Niemiec. Po niej odbył się otwarty mityng, któremu przyświecały słowa: „Przeżywaj każdy dzień tak, jakbyś całe życie żył dla tego właśnie dnia”.
Przedstawiciele „Bartka” podziękowali
bp. Kazimierzowi Gurdzie – pomimo jego
nieobecności – za inicjatywę i pomoc przy
tworzeniu grupy. Wójt Szczepan Skorupski
w ciepłych słowach przekazał wyrazy uznania dla tych, którzy potrafili podnieść się
z upadku i podjąć trudną walkę z chorobą
alkoholową. Stwierdził, że członkowie grupy
AA są dowodem tego, że jeżeli wokół siebie
ma się przyjaciół, można odbudować to, co
wydawałoby się nie do uratowania.
Ks. Ryszard Niemiec, „przewodnik duchowy” – jak nazywają go członkowie „Bartka” podkreślił, że rodzina to dobro najwyższe

i wiele osób zmagających się z nałogiem ma
już tego świadomość. Zdaniem księdza, można odnieść wrażenie, że stanowią jedną wielką rodzinę, gdyż z każdego emanuje radość
i ciepło.
W przyjaznej atmosferze spotkania
rocznicowego padało wiele gorzkich słów
– o straconych przez chorobę alkoholową
latach, o strachu przed możliwością powrotu do picia. Ale dla wszystkich to zaszczyt
i honor być członkiem Grupy AA „Bartek”.
W oczach zebranych widać było radość i łzy
szczęścia, bo przecież tak niedawno byli zagrożeni wykluczeniem społecznym.

Mobilne Planetarium Supernowa
W Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie gościło
9 listopada Mobilne Planetarium Supernowa.
W tej niekonwencjonalnej lekcji fizyki wzięło
udział ponad 150 uczniów. Przenośne Planetarium Supernowa jest innowacyjnym narzędziem wspomagającym zajęcia z astronomii.
Takie zajęcia pobudzają zainteresowania
uczniów oraz pomagają im przyswoić i zrozumieć otaczające nas zjawiska. Dzieci i młodzież byli zachwyceni lekcją fizyki. Wzięli
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w niej udział uczniowie przedszkola,
podstawówki i gimnazjum. Treści były
dostosowane do
wieku odbiorców.
N a d o rg a n i z a c j ą
czuwała nauczycielka fizyki Renata Jędrzejewska.
Apis

GAZETA ZAGNAŃSKA

Grupa AA stanowi dowód na to, że można
żyć trzeźwo, że można przestać się wstydzić
swojej trzeźwości, być dumnym z osiągnięć,
ale też znając zagrożenie, być ostrożnym.
W spotkaniu rocznicowym uczestniczyli: ks.
Ryszard Niemiec, wójt Szczepan Skorupski,
Elżbieta Korus – kierownik GOPS, Barbara
Milcarz – przedstawiciel Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
przyjaciele i sympatycy Grupy AA „Bartek”.
Członkowie grupy i terapeuta prowadzący
punkt konsultacyjny przy parafii w Zagnańsku Henryk Kowalczyk wyrazili wdzięczność przedstawicielom gminy za okazywaną
pomoc i wsparcie ich działań, mających na
celu pokonanie choroby alkoholowej.
Elżbieta Korus (Apis)

Wójt zaprasza na Wieczerzę Wigilijną
Wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski zaprasza osoby samotne i otwartego
serca na Opłatek Wigilijny, który odbędzie się w sobotę, 17 grudnia br. o godz.
16 po Mszy św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Samsonowie-Piechotnym.

Na godz. 17 zaplanowana została Wieczerza
Wigilijna w Zespole Szkoły Podstawowej,
Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie.
Wieczór umili poczęstunek i nastrojowy
program artystyczny.
Apis

Serdeczne podziękowania dla Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani
Renaty Janik za pomoc i osobiste
zaangażowanie w rozwiązywanie problemów sołectwa Tumlin.
Wdzięczni mieszkańcy Tumlina

Najlepsi zbieracze
surowców wtórnych

MMA w Zagnańsku
Wraz w końcem października br. w hali GOKSIR w Zagnańsku
rozpoczęła swoją działalność sekcja MMA (Mixed Martial Arts). Treningi MMA, czyli mieszanych sztuk walki zakładają doskonalenie
umiejętności walki w trzech strefach – stójce, zwarciu i parterze.
Doskonalenie tych trzech aspektów ma na celu stworzenie zawodnika wszechstronnego, potrafiącego odnaleźć się w każdym położeniu i z każdej pozycji osiągnąć przewagę nad przeciwnikiem. Jest
to zatem sport, który nie tylko rozwija fizycznie, ale również pozwala
każdemu bez względu na wiek, poczuć emocje sportowej rywalizacji.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora mieszanych sztuk walki.
Treningi w zagnańskiej hali GOKSIR odbywają się dwa razy
w tygodniu we wtorki i czwartki w dwóch grupach.
Serdecznie
Wtorek		
Czwartek
zapraszamy!
00
30
00
30
Grupa 1 16 – 17
Grupa 1 16 – 17
Michał Ziernik
Grupa 2 1730 – 1900 Grupa 2 1730 – 1900

PODZIĘKOWANIE

W konkursach – ekologicznym oraz na dowolną przestrzenną
formę plastyczną stworzoną z surowców wtórnych pn. „EKOLUDEK łącznie wzięło udział 1129 dzieci ze szkół gminy Zagnańsk.
Nagrody zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
W konkursie na najlepszą organizację zbiórki i segregację surowców wtórnych pierwsze miejsce przypadło SP w Tumlinie, drugie
SP w Belnie i trzecie SP nr 1 w Zagnańsku. Wśród gimnazjów najlepsza okazała się szkoła z Tumlina, drugie miejsce przypadło placówce
z Kajetanowa i trzecie – z Samsonowa.
W konkursie na dowolną przestrzenną formę plastyczną stworzoną
z surowców wtórnych pn. „EKOLUDEK” zwyciężyła SP w Kajetanowie, drugie miejsce zajęła SP w Zachełmiu, trzecie – SP nr 1 w Zagnańsku. Wśród gimnazjów najlepsze okazało się z Kajetanowa, drugie miejsce przypadło szkole z Zagnańska, trzecie – z Tumlina. Apis

Zagnańska Liga w Futsalu
Ponad 350 zawodników, 206 meczów, 29 drużyn i niespełna dwa miesiące rozgrywek – to
tylko kilka liczb związanych z tegoroczną VIII Edycją Zagnańskiej Ligi w Futsalu 2011/2012.
Do rozgrywek zgłosiło się 13 drużyn – do pierwszej ligi i 16 drużyn – do drugiej.
Rozgrywki są zorganizowane w systemie każdy z każdym. Mecze odbywają się w każdą
sobotę i niedzielę w Hali Sportowej w Zagnańsku przy ulicy Turystycznej 59b. Liga rozpoczęła się 5 listopada, a zakończy się 15 stycznia 2012 roku. Wstęp na mecze bezpłatny.
W grudniu młodsi miłośnicy piłki nożnej zaproszeni zostali na Małą Ligę Piłki Nożnej. A oto
aktualne tabele pierwszej i drugiej ligi:
TABELA II LIGI
TABELA I LIGI
1. BECHER
4 12 36-4
1. DREWKOM
3 7 16-8
2. JEDYNKA
4 12 25-7
2. FOKSDROB II
2 6 11-5
3. FC PIECHOTNE
4 12 23-9
3. WOLVES
3 6 17-14
4. PŁOMIEŃ
4 10 28-6
4. JFK
2 6 6-4
5. ZACHEŁMIE
4 9 24-7
5. RENESANS
3 6 12-11
6. FC BEZ NAZWY
4 9 24-12
6. ZABŁOCIE
3 4 10-10
7. INTERSPORT
4 7 11-19
7. MAXTEL
3 4 12-14
8. PARTYZANCI
4 6 16-8
8. DIABŁY
3 4 11-9
9. DEVILS
4 6 9-12
9. DĄBRÓWKA
2 3 8-7
10. ZUZ BUD
4 3 6-20
10. FOKSDROB
2 3 5-4
11. RATUJMYBARTKAPL 4 3 11-33
11. KAM ART.
2 0 5-8
12. HERBY
4 3 7-30
12. MATBUD
3 0 12-20
13. TRANSFORMERSI
4 1 11-21
13. ALTBUS
3 0 5-16
14. ZAGNAŃSK TEAM 4 1 8-21
15. OGRY
4 0 8-21
Opracował:
16. GRUSZKA
4 0 8-25
Michał Ziernik

Życzę wszystkim
mieszkańcom Gminy,
aby zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia
upłynęły w zdrowiu,
szczęściu i miłości,
a Nowy Rok przyniósł
wszystko, co najlepsze.

Grudzień 2011

Ogłoszenie Urzędu Gminy
Komisja Inwentaryzacyjna Rady
Gminy Zagnańsk informuje, że w dniach
od 15 listopada 2011 do 15 grudnia 2011
zostaną wyłożone do publicznego wglądu
spisy i karty inwentaryzacyjne nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji
na rzecz gminy Zagnańsk.
Dokumenty zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy w Zagnańsku, ul.
Spacerowa 8, pokój nr 21 w godzinach
8–14. Tam też można składać ewentualne
uwagi i zastrzeżenia.

DROGERIA
ZAGNAŃSK, TURYSTYCZNA 67

Piotr Żołądek

Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego
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Kosmetyki, chemia,
artykuły szkolne i biurowe.
Rajstopy i pończochy

GATTA
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INFORMATOR GMINNY
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

Laureaci Wyróżnienia Gminy Zagnańsk 2011
i stypendyści w obiektywie

Piotr Szrek

Zespół Ludowy Tumlinianki

41-311-30-08

Bartłomiej
Kowalewski

WIŚNIÓWKA
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Częstochowskiej 41-301-15-94
TUMLIN - WĘGLE
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Stanisława Biskupa

Robert Kaszuba

Stypendium Mocny Fundament otrzymali:
Maciej Dworak, Natalia Nawara, Agnieszka
Tomczyk i Agnieszka Wlazły.

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

Stypendium Stowarzyszenia „Nowe Możliwości” otrzymali: Anna Ślefarska,
Małgorzata Pięta, Aleksandra Ubysz, Hubert Kamusiński, Angelika Kopeć
i Monika Adamiec.
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