
I S S N    1 4 2 7 - 6 0 3 8

N u m e r    7 / 1 4 8

L i p i e c   2 0 0 8

Miesięcznik Samorządowy Gminy Zagnańsk

dokończenie na str. 5

dokończenie na str. 6dokończenie na str. 2

Na koniec roku – „rodzinne” zdjęcie z wójtem gminy Zbigniewem 
Zagdańskim.

Jak podnieść ciśnienie i obniżyć.. fetor? - czyt. na str. 2

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Ostatni dzień w szkole – 20 czerwca br. Zwieńczenie 
10 - miesięcznego, intelektualnego trudu dzieci, młodzieży 
oraz nauczycieli, wydanie świadectw, podziękowanie za 
dobrą naukę i trud wychowawczy, nagrodzenie najlepszych 
uczniów, kwiaty dla nauczycieli...

Zwieńczenie
intelektualnego

trudu

Dlaczego sołtys Wąchocka nie jeździ już 
czołgiem po gminie ? Bo mu gąsienice 
pozdychały... - takie i podobne dowcipy 
o Wąchocku – stolicy sołtysów pol-
skich, krążyły podczas dwudniowego 
spotkania (28 – 29  czerwca) gospoda-
rzy wsi w tej słynnej miejscowości. 

Sołtys potęgą jest

i basta !

„Złoci Jubilaci” na spotkaniu okolicznościowym w Urzędzie Gminy

W Urzędzie Gminy w Zagnańsku, 19 czerwca br., odbyło się uroczyste 
wręczenie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznane przez 
Prezydenta RP  24 parom z naszej gminy, które przeżyły ze sobą ponad 50 lat.

Pół wieku

na wspólnej drodze życia

„Złote Gody” w Zagnańsku



Pół wieku na wspólnej drodze życia

„Złote Gody” w Zagnańsku

dokończenie ze str. 1

Wójt Gminy Zbigniew Zagdański,  
w obecności przewodniczącej Rady 
Gminy Justyny Ślewy, wręczył wyróż-
nionym małżeństwom medale, składając 
im serdeczne gratulacje oraz życzenia 
zdrowia i wielu lat życia w szczęściu 
i dobrym samopoczuciu. Na jubilatów 
czekał również poczęstunek oraz lampka 
szampana „za następne 50 lat”. 

Odznaczeni, Sędziwi Jubilaci, 
podziękowali władzom gminy za to, że 
dzięki tej uroczystości poczuli się mło-
dziej. Na koniec wszystkie pary otrzy-
mały w upominku po ciepłym kocu.

A oto jubilaci, obchodzący uro-
czyście „Złote Gody”: Franciszka 
i Ignacy Adamiec, Otylia i Marian 
Białek, Cecylia i Zdzisław Bilscy, 
Natalia i Mieczysław Cedro, Genowefa  

i Stefan , 
i Edward Dąbrowscy, Marianna 
i Edward Gębscy, Danuta i Wacław 
Góreccy, Zofia i Kazimierz Jończyk, 
Henryka i Kazimierz Kamusińscy, 
Stefania i Stanisław Knez, Henryka 
i Józef Magier, Zofia i Tadeusz 
Marcisz, Helena i Jan Michta, 
Marianna i Tadeusz Moćko, Genowefa 
i Władysław Moćko, Władysława 
i Marian Nowaccy, Danuta i Józef 
Olesińscy, Wanda i Marian Pacan, 
Kazimiera i Kazimierz Pedryc, 
Jadwiga i Feliks Reczyńscy, Krystyna 
i Marian Wawrzeńczyk, Władysława 
i Władysław Zaczkiewicz, Kazimiera 
i Tadeusz Zimniccy.

Do tych serdecznych życzeń dołącza 
się Redakcja „Gazety Zagnańskiej”.

Doropowicz Marianna 

W Szkole Podstawowej nr 1 
w Zagnańsku (Chrustach) odbył się 
Dzień Unii Europejskiej. Organizując 
to święto, kształtujemy ogólnoeuro-
pejskie wartości wśród dzieci i mło-
dzieży, przybliżamy wiedzę na temat 
symboli unii, kultury państw człon-
kowskich oraz zachęcamy do nauki 
poprzez zabawę.

Na wyróżnienie zasłużyli wszyscy 
uczestnicy (46 uczniów), wcielający się 
w reprezentantów wybranych przez 
siebie państw. Nie zabrakło tańców naro-
dowych oraz pokazów multimedialnych. 
Klasy młodsze pod kierunkiem pań: 
B. Adamiec, C. Lenartowicz, A. 
Dziwoń, B. Misterkiewicz przygoto-
wały krótkie inscenizacje, w których 
zawarta była historia, jak i odniesienia do 
współczesności  Polski, Włoch, Grecji. 
Wspaniale zaprezentowały się uczennice 
klas starszych grając na dzwonkach 
i fletach „Odę do radości”.

Nagrody i upominki dla uczniów 
ufundowali: Urząd Gminy w Zagnańsku, 
Świętokrzyskie Centrum Rozwoju 
Demokracji Lokalnej w Kielcach oraz 
Rada Rodziców naszej szkoły.

 Organizator: Roman Piskulak

Spotkania

z Unią Europejską

W spotkaniu udział wzięli:   z ramienia 
„Wodociągów Kieleckich” m.in.: 
Henryk Milcarz – prezes zarządu, 
Marek Banasik – dyrektor do spraw 
technicznych, Alfred Zgoda,  Danuta 
Brymerska – specjalista od technologii 
oczyszczania oraz Barbara Banasik – 
wydział produkcji wody w Zagnańsku.

Gospodarzy gminy reprezentowali:  
Justyna Ślewa – przewodnicząca Rady 
Gminy,  Zbigniew Zagdański – wójt, 
Stefan Grudzień i  Józef Florek – radni, 
Janina Bazan – pracownik Urzędu 
Gminy. Ponadto obecni byli mieszkańcy 
poszczególnych miejscowości oraz 
osoby zainteresowane.

Obrady rozpoczął wójt gminy 
Zbigniew Zagdański, witając przybyłych 
i kreśląc cel spotkania. 

Dyrektor ds. technicznych „Wodo-
ciągów” Marek Banasik jako główną 
przyczynę braku wody podał przesta-
rzałą strukturę wodociągową. Po doko-
naniu analiz ciśnienia na terenie gminy 
stwierdzono, że rury doprowadzające 
wodę są zbyt małe i zwiększenie ciś-
nienia jest niemożliwe z przyczyn tech-
nicznych. Kolejną przyczyną, która 
wpływa na niedobór ciśnienia wody jest 
coraz to większa liczba odbiorców włą-

Jak podnieść ciśnienie i obniżyć ... fetor ?

Spotkanie mieszkańców gminy z przedstawicielami „Wodociągów Kieleckich”

30 czerwca br., w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, odbyło się spotkanie 
mieszkańców miejscowości: Jasiów, Janaszów, Samsonów – Piechotne, Lekomin 
w sprawie niskiego ciśnienia i braków w dostawach wody oraz sołectwa Bartków 
nt. uciążliwości ze strony oczyszczalni ścieków, z przedstawicielami firmy 
,,Wodociągi Kieleckie”. 

czonych do sieci wodociągowej, która po-
woduje zmniejszenie ciśnienia w wyż-
szych partiach zabudowań gospodar-
czych. 

Marek Banasik nadmienił, iż ilość bu-
dowanych pompowni w naszej gminie 
stale wzrasta. W oparciu o środki pozys-
kane z Unii Europejskiej, na przełomie 
kilku lat będą realizowane kolejne pro-
jekty. Inwestycja w Borowej Górze przy-
niosła oczekiwany efekt, a w obecnej 
chwili w projekcie budowy jest pompow-
nia ścieków w Piechotnych. Pompownie 
budowane będą w Jasiowie i Lekominie. 

Sprawę niedostatków wody ostatecz-
nie podsumował wójt gminy, przy-
pominając, iż taki stan rzeczy nie jest 
nikomu obojętny i leży we wspólnym 
inte resie. Wodę należy ludziom 
zapewnić.

Drugim tematem, który został poru-
szony na spotkaniu, była uciążliwość 
oczyszczalni ścieków w Bartkowie. 
W spotkaniu tym udział wziął radny 
Zenon Lagner oraz sołtys Stanisław 
Kundera. 

Sytuację w tym zakresie przestawiła 
Danuta Brymerska - specjalista ds. tech-
nologii oczyszczania: „Faktem jest, że 
oczyszczalnia zlokalizowana jest zbyt 

blisko terenów zabudowanych, lecz 
trzeba zrozumieć, że powstała ona przed 
kilkudziesięcioma laty i zlokalizowana 
została przy rzece, tak aby oczyszczona 
woda mogła spływać, zasilając jej 
koryto”. 

Przedstawicielka „Wodociągów” 
zapewniła, że oczyszczalnia ścieków 
działa poprawnie, natomiast duży wpływ 
na zaistniały problem miała długotrwała 
procedura związana z przetargami na 
wywóz nieczystości, polegająca na wy-
łonieniu firmy, która wywoziłaby 
nieczystości. Jednocześnie oświadczyła, 
że w chwili obecnej wywóz odpadów 
odbywa się do Promnika, gdzie trafia 
ok. 800 ton odpadów rocznie. W planie 
jest podpisanie kontraktu na moderni-
zację i rozbudowę oczyszczalni ścieków 
w Bartkowie, co pozwoli na zastoso-
wanie nowoczesnych technologii takich 
jak spalanie odpadów czyli utylizację 
termiczną. 

„ Wodociągi” zobowiązały się dokonać 
wywozu osadu z oczyszczalni w ciągu 
tygodnia.
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Likwidacja ośrodka zdrowia w Samsonowie

Program gospodarowania mieszkaniami w latach: 2008 – 2012

Z sesji Rady Gminy

Ponad 20 uchwał zmieniających dotychczas podjęte uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowa-
nia przestrzennego sołectw a także w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania sołectw, 
podjęcie decyzji o likwidacji ośrodka zdrowia w Samsonowie, regulacja płac 
wójta gminy oraz przyjęcie programu gospodarowania mieszkaniami w latach: 
2008 – 2012 – to główne punkty obrad Rady Gminy – 18 czerwca br.

Sesję rozpoczęła przewodnicząca 
rady Justyna Ślewa, witając jej 
uczestników z wójtem Zbigniewem 
Zagdańskim oraz radnymi: powia-
towym - Mirosławem Gębskim i woje-
wódzkim - Krzysztofem Gębskim. Po 
przyjęciu porządku obrad, radni przeszli 
do jego realizacji.

Wójt złożył informację o swojej 
działalności między sesjami RG. Oto 
główne tezy jego wystąpienia:

- podjęte zostanie postępowanie 
wywłaszczeniowe w sprawie nabycia 
gruntów pod przepompownię ścieków 
w Zachełmiu, ze względu na podniesie-
nie przez właściciela ceny za metr 
kw. gruntu,

- na wniosek wójta, Związek Gmin 
Gór Świętokrzyskich zawiesił działania 
na rzecz budowy kanalizacji m.in. 
w Bartkowie z uwagi na ogólnokrajowy 
problem niezgodności przepisów doty-
czących decyzji środowiskowych oraz 
unijnych wymogów prawnych,

- zakończono prace przy renowacji 
rowów z budżetu gminy. Wspólnie z Po-
wia to wym Zarządem Dróg będą 
kontynuowane prace przy drodze 
w Kaniowie,

- wójt podpisał umowy na moderni-
zację skrzyżowania dróg: powiatowej 
i  wo je wódz kiej w Samsonowie 
(położenie asfal tu,  przebudowa 
chodników oraz budowa odwodnienia),

- na ukończeniu są pracę kanaliza-
cyjne w Kaniowie (południe), wystąpiły 
tutaj  pewne utrudnienia w związku 
z brakiem zgody na wycięcie drzew na 
jednej z posesji,

- wójt zwrócił się do PZD w sprawie 
budowy progów zwalniających na dro-
dze Kielce – Samsonów oraz przebu-
dowy skrzyżowania na drogach: Tumlin 
Węgle – Samsonów,

- zakończono szczepienia uczniów 
przeciwko sepsie w szkołach, Sam-
sonowie (77 osób) oraz Zagnańsku (142),

- zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do 
ośrodka zdrowia  w Zagnańsku 
za 22.750 zł (w tym z PFRON – 17.050 
zł), usługi są świadczone od 1 marca br.

- wójt wydał środki z budżetu gminy 
na: uzupełnienie sprzętu rehabilitacyj-
nego dla ośrodka zdrowia w Zagnańsku, 
na udział gminy w Lokalnej Grupie 
Działania „Dorzecze Bobrzy”, na sfinan-
sowanie  wyjazdu siatkarzy na zawody 
wojewódzkie (zdobyli tytuł Mistrza Wój. 
Świętokrzyskiego), na pomoc losową 

- wydzielenia z majątku gminy 
i przekazania w użytkowanie Między-
gminnemu Zw. Wodociągów i Kana-
lizacji obiektów i urządzeń infrastruk-
tury wodociągowej,

- przyjęcia wieloletniego programu 
gospodarowania zasobem mieszkanio-
wym gminy na lata: 2008 – 2012 – 
głównym celem programu jest nie tylko 
utrzymanie nieruchomości w dobrym 
stanie, ale dążenie do poprawy ich stanu 
technicznego i standardu,

- likwidacji ośrodka zdrowia w Sam-
sonowie – otwarcie likwidacji następuje 
z dniem 30 czerwca br., natomiast  za-
kończenie – 30 września br. O koniecz-
ności likwidacji ośrodka, ze względu na 
jego nierentowność, szeroko informo-
wała na sesji dyrektor  SZOZ – dr Irmina 
Walentynowicz (tylko w ciągu 5 m-cy 
br. koszt utrzymania tego ośrodka wy-
niósł 22.548 zł). Wniosek dyrektora 
SZOZ w sprawie likwidacji ośrodka 
w Samsonowie został pozytywnie zao-
piniowany przez Radę Społeczną SZOZ 
– 26 listopada 2007 r.,

- zmian w budżecie gminy – m.in. 
wójt wniósł o przeznaczenie: 50 tys. zł na 
modernizację boiska w Kajetanowie 
w związku z awansem Lubrzanki do III 
ligi, 30 tys. zł - na dofinansowanie 
budowy wodociągów dla Dutkowa 
i Zabłocia, 4 tys. zł – na dofinansowanie 
wyjazdu „Jaworzanek” na występy 
w Niemczech. Powyższe środki udało się 
pozyskać, dzięki zmniejszeniu kosztów 
modernizacji drogi wojewódzkiej 
w Samsonowie,

- wyrażenia opinii o uznanie lasów 
za ochronne w obrębach Samsonów 
i Zagnańsk – rada negatywnie zaopinio-
wała propozycję Lasów Państwowych ze 
względu na krytyczną ocenę przez 
mieszkańców gminy obostrzeń dla ww. 
obszarów,

- wyrażenia zgody na zawarcie umo-
wy o przyłączenie do sieci gazowej 
miej sco wości  Tumlin-Węgle – 
z terminem płatności, po realizacji 
usługi, w 2009 r.,

- ustalenia warunków pracy i płacy 
wójta gminy oraz upoważnienia prze-
wodniczącego Rady Gminy do doko-
nywania czynności w sprawach z zak-
resu prawa pracy wobec wójta – rada 
ustaliła pobory wójta w kwocie 
10.460 zł brutto, płatne od 1 czerwca br.,

- nieodpłatnego przejęcia od Skar-
bu Państwa nieruchomości położonej 
w obrębie geodezyjnym Zagnańsk – 
dla poszerzenia drogi gminnej oraz na 
lokalizację ścieżki rowerowej,

- zawarcia umowy dzierżawnej na 
część nieruchomości w Bartkowie 
z przeznaczeniem pod obiekty rekrea-
cyjno - sportowe – na okres 10 lat.

W sprawach różnych rada m.in. 
zobowiązała wójta do przeznaczenia 
5140 zł (pozostałych ze szczepień 
przeciwko sepsie) na doposażenie 
ośrodka zdrowia  w Zagnańsku 
w dodatkowy sprzęt rehabilitacyjny. 

W punkcie „interpelacje” radni zgło-
sili pod adresem wójta wiele problemów 
gminy oraz sołectw. Dotyczyły one 
m.in.: oświetlenia dróg i ulic, remontu 
placówek oświatowych podczas wakacji, 
remontu dróg gminnych i dojazdowych 
do pól, nieznośnego fetoru wydobywają-
cego się z oczyszczalni ścieków 
w Bartkowie itp. Kilku radnych mocno 
podkreśliło potrzebę sprzedaży działek 
gminnych (pozyskane pieniądze prze-
znaczyć na najpilniejsze cele).

Do zgłoszonych problemów usto-
sunkował się wójt gminy (szczegóły 
w protokóle z sesji), na kilka pytań 
odpowie na piśmie. Na tym obrady 
zakończono. (Kos.)

mieszkańcowi gminy oraz na wydatki 
związane z modernizacją Huty „Józefa” 
w Samsonowie.

Po przyjęciu przez radę 25 uchwał 
dotyczących zmian w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego 
oraz  zmian w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania poszcze-
gólnych sołectw, polegających m.in. na 
ułatwieniu podejmowania decyzji inwes-
tycyjnych przez właścicieli gruntów, 
radni  podjęli uchwały w sprawach:

- wydzierżawienia od Lasów Pań-
stwowych Nadleśnictwa Zagnańsk 
dróg leśnych, aby mieszkańcy mogli 
dojechać do swoich siedlisk i gruntów 
rolnych,

Lożę dla publiczności najczęściej zajmują
sołtysi i przewodniczący rad sołeckich
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W odwecie za nieudaną akcję, 
hitlerowcy - 29 czerwca 1944 r. - spacy-
fikowali Kołomań, rozstrzeliwując sześ-
ciu jej mieszkańców oraz wielu aresztu-
jąc. Większość nie wróciła do domów, 
ginąc m.in. w obozach koncentra-
cyjnych.

W 64 rocznicę tych tragicznych wy-
darzeń, 7 lipca br. przed pomnikiem 
w Kołomani, odbyła się uroczystość ku 
czci pomordowanych oraz wywiezio-
nych do obozów koncentracyjnych.

Wśród uczestników uroczystości byli 
m.in.: prezes ZO Związku Inwalidów 
Wojennych – mjr rez. Tadeusz Robak, 
prezes miejscowego Koła Kombatantów 
– Feliks Krzeszowski, wójt gminy 

Hołd pomordowanym
Przed pomnikiem w Kołomani

Kołomań - uroczystość składania wieńców ku czci pomordowanych przez niemieckich 
okupantów w okresie II wojny światowej.

Zbigniew Zagdański, radny i sołtys wsi 
Kołomań Krzysztof Gębski oraz 
okoliczni mieszkańcy.

Czas wojny oraz bohaterskiej, 
nierównej walki z okupantem przy-
pomniał zebranym uczestnik tamtych 
wydarzeń, partyzant AK, oddziału 
„Gryfa”-Tadeusz Robak, po czym 
uczestnicy manifestacji, u stóp pomnika, 
złożyli wieńce oraz zapalili znicze , 
oddając w ten sposób hołd pomordo-
wanym oraz wywiezionym przez oku-
panta do obozów zagłady.

Głos zabrał także gospodarz gminy, 
podkreślając wagę, jaką gmina przy-
wiązuje do podtrzymywania pamięci 
tamtych wydarzeń, opiekując się m.in. 

miejscami pamięci 
narodowej.

Uczestnicy uro-
czystości w Koło-
manii wzięli nas-
tępnie udział we 
mszy św., w koś-
ciele parafialnym 
w  T u m l i n i e ,  
w intencji pomordo-
wanych w latach 
okupacji. (J.)

64 lata temu w Kołomani Niemcy najechali na stacjonujący w tamtejszych 
lasach oddział Armii Krajowej Pawła Stępnia, ps. „Gryf”. Akcja się nie udała, 
partyzanci zostali ostrzeżeni i podjęli działania obronne, podczas których zginął 
jeden partyzant oraz jeden żandarm.

Msza św., w intencji pomordowanych, w kościele parafialnym w Tumlinie

Już po raz czwarty, z inicjatywy 
Stowarzyszenia Nowych Możliwości, 
przy współudziale Bractwa Świętok-
rzyskiego oraz pod patronatem: 
Warszawskiego Klubu Przyjaciół 
Ziemi Kieleckiej oraz wojewody 
świętokrzyskiego, marszałka woj. 
świętokrzyskiego i starosty pow. kie-
leckiego, w hotelu „Pod Jaskółką” 
w Umrze, odbywa się letni obóz 
młodzieżowy, grupujący młodych 
ludzi z naszego regionu, także z gminy 
Zagnańsk.

Inauguracja prawie tygodniowego 
pobytu dzieci w Umrze odbyła się 7 lipca 
br. na placu nad zalewem, przy hotelu 
„Pod Jaskółką”. Krótką uroczystość 
otworzył prezes SNM Robert Kaszuba, 
witając gości, m.in.: prezesa Bractwa 
Świętokrzyskiego – ks. kan. płk. dr. 
Marka Wesołowskiego ,  prezesa 
Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi 
kieleckiej Stanisława Bartosa a także 
właścicieli hotelu i jednocześnie spon-
sorów koloni: Zdzisławę i Zdzisława 
Szwedów. Szczególnie serdecznie 
powitał 25 uczestników obozu oraz ich 
opiekunów: Renatę Jędrzejewską, 
E l ż b i e t ę  S t e f a ń s k ą ,  U r s z u l ę  
Michalską, Jakuba Kotulę i Piotra 
Radka – kierownika obozu.

Po modlitwie, zainicjowanej przez 
ks. Marka Wesołowskiego, goście inau-
guracji życzyli kolonistom miłych 
wrażeń i dobrego odpoczynku na 
koloniach. Zapowiedzieli też niespo-
dzianki w trakcie tygodniowego pobytu 
w Umrze. A program, jak poinformował 
nas R. Kaszuba, jest bardzo bogaty: 
dzieci będą korzystać ze sprzętu wodne-
go hotelu, odwiedzą trzykrotnie stadninę 
koni w Kołomani oraz średniowieczny 
gród w miejscowości Belno.

Zaraz po inauguracji dzieci malowały 
„wizytówki” swoich grup kolonijnych 
na... białych prześcieradłach i przygoto-
wywały się do wieczornego posiłku. 

Iga Rozemberg pochodzi z Tumlina, 
gdzie uczęszcza do miejscowej szkoły. 
Na obóz wytypowali ją nauczyciele. 
Liczy tutaj na nowe znajomości oraz 
dobrą zabawę. Hotel bardzo jej się 
spodobał, podobnie jak i piękna okolica.

Tomek Dąbrowski mieszka w Ka-
jetanowie a do szkoły chodzi w Kielcach. 
Na obóz przyjechał z młodszym bratem 
ciotecznym – Bartkiem Chłopkiem, 
także z Kajetanowa. Podoba mu się 
w Umrze, liczy tutaj na dobrą zabawę 
i atrakcyjne zajęcia...

Tego dzieciom z kolonii „Umer 
2008” na pewno nie zabraknie ! (Kos.)

Kolonie: „Umer 2008”

Pięć dni
atrakcji !
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“Młodzież narodu jest jedyną 
ojczyzny nadzieją” – te słowa Stanisława 
Staszica, nowego patrona Zespołu 
SP nr 2, PiG w Zagnańsku, były swoistą 
myślą przewodnią uroczystości zakoń-
czenia roku szkolnego 2007/2008. 

Patrząc na sukcesy odniesione przez 
uczniów w minionym roku, można 
śmiało stwierdzić, że wielki patron nie 
powstydziłby się swoich podopiecznych. 
Wysiłek i pracę uczniów docenił wójt 
g m i n y  Z a g n a ń s k  –  Z b i g n i e w  
Zagdański, gratulując gimnazjalistom 
świetnego wyniku egzaminu (I miejsce 
w gminie i II miejsce w powiecie). 
Podczas uroczystości dyrektor szkoły 
Marzanna Moćko wyróżniła uczniów 
z najwyższymi osiągnięciami. Nagrody, 
kolejny rok ufundowane przez  sponsora 
- Katarzynę Wojciechowską, wręczyli: 
Zbigniew Zagdański, Maria Kubicka 
oraz Bartłomiej Wiatkowski. Troje gim-
nazjalistów otrzymało miniwieże stereo-
foniczne jako dowód uznania za sukcesy 
odniesione w wojewódzkich konkursach 
przedmiotowych organizowanych przez 
kuratorium: Agata Dzień – laureatka 
i zdobywczyni I miejsca w V Konkursie 
Języka Polskiego (opiekun p. Beata 
Wojtiuk – Ślęk), Karolina Karcz – 
laureatka i zdobywczyni I miejsca w V 
Konkursie Historycznym (opiekun 
p. Mirosława Litwińska), Tomasz 
Dudkowski – laureat V Konkursu 
Chemicznego (opiekunowie p. Barbara 
Kowalska i p. Celina Lenartowicz), 
finalista V Konkursu Języka Polskiego 
(opiekun p. Beata Wojtiuk – Ślęk). 

S p o r t o w i e c  r o k u  s z k o l n e g o  
2007/2008 został uhonorowany pucha-
rem. Otrzymał go Filip Polak, kapitan 
drużyny siatkarskiej, która zajęła I miejs-
ce w Finale Wojewódzkich Świętok-
rzyskich Igrzysk Młodzieży oraz XII 
miejsce w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie 
w piłce siatkowej chłopców (opiekun 
p. Mirosław Kowalski). Wszyscy 
członkowie „złotej drużyny”: Michał 
Furmańczyk, Karol Gała, Damian 
Kowalski, Karol Kupis, Damian 
Kukla, Tomasz Lagner, Tomasz 
Moćko, Mateusz Piskulak, Hubert 
Szcześniak otrzymali dyplomy i upo-
minki.

Nagrodzono także innych uczniów, 
którzy zajmowali czołowe lokaty 
w sportowych i przedmiotowych konkur-
sach wojewódzkich: Ewę Lajzerowicz – 
zdobywczynię I miejsca w Wojewódz-
kim Konkursie Przyrodniczym „Mój las” 
(opiekun p. Anna Piskulak) oraz I miej-
sca w Finale Wojewódzkich Indywidual-
nych Zawodów LA – złoty medal 
w pchnięciu kulą (opiekun p. Dorota 
Wikło), Piotra Gawdzika – laureata 
konkursu „Gimnazjalny Mistrz Rachun-

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Zwieńczenie intelektualnego trudu
dokończenie ze str. 1

ków” (opiekun p. Anna Wodecka), Dianę 
Krajewską – zdobywczynię II miejsca 
w wojewódzkim konkursie „Zdrowy styl 
życia” (opiekun p. Jadwiga Dziedzic).

Wielu wyróżnionych uczniów odno-
siło sukcesy sportowe. W Finale Woje-
wódzkich Indywidualnych Zawodów LA 
czołowe miejsca zajęli następujący 
uczniowie: Paulina Bischof, Marta 
Moćko – II miejsce, Jeremi Madetko, 
Seweryn Kozieł – III miejsce, Anna 
Marcisz, Aleksandra Staniszewska – 
IV miejsce (opiekunowie p. Małgorzata 
Jantarska, p. Andrzej Jantarski). 
Nagrodzono także drużynę siatkarek, 
która wywalczyła II miejsce w półfinale 
wojewódzkim w piłce siatkowej: 
Karolinę Piwowarczyk, Milenę 
Piwowarczyk, Jadwigę Pasturczak, 
Katarzynę Furmańczyk, Paulinę 
Błońską, Annę Starz, Aleksandrę 
Starz, Weronikę Przepiórę

Zaszczytny tytuł Prymusa Absol-
wenta Gimnazjum w roku szkolnym 
2007/2008 przyznano Karolinie Karcz.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 także mogą pochwalić się wysokimi 
osiągnięciami zarówno na polu 
sportowym, jak i artystycznym. Nagrody 
otrzymali następujący uczniowie: 
Wiktoria Milcarz – I miejsce w Die-
cezjalnym Konkursie Poezji i Recytacji 
im. Karola Wojtyły w Porzeczu (opiekun 
p. Henryka Górzyńska); Magdalena 
Janowska – I miejsce w wojewódzkim 
konkursie „Odkrywamy tajemnice lasu” 
(opiekun p. Jolanta Regucka), I miejsce 
w wojewódzkim konkursie „Piękna 
przyroda – zdrowy świat” (opiekun p. 
Agnieszka Kalemba), Patryk Cedro – 
I miejsce w wojewódzkim konkursie 
„Przyroda polska”, I miejsce w kon-
kursie przyrodniczym „Ferie zimowe – 

po naukę do lasu” (opiekun p. Alicja 
Piasecka), Konrad Wawrzeńczyk – 
I miejsce w wojewódzkim konkursie 
„Przyroda polska”, I miejsce w kon-
kursie przyrodniczym „Po naukę do la-
su” (opiekun p. Alicja Piasecka), Jakub 
Kwiatkowski – I miejsce w wojewódz-
kim konkursie przyrodniczym „Odkry-
wamy tajemnice lasu” (opiekun 
p. Joanna Dudkowska). Wyróżniono 
także dwie drużyny sportowe chłopców. 
Pierwsza z nich w składzie: Bartłomiej 
Grabowski, Stanisław Wolny, Michał 
Knez, Mateusz Wiatkowski, Mateusz 
Tokarczyk, Daniel Cichy, zajęła III 
miejsce w województwie w Trójboju LA 
(opiekun p. Cezary Bracha). Drugi 
zespół w składzie: Jakub Kowalski, 
Kamil Górecki, Karol Korus, Konrad 
Piskulak, Paweł Adamiec, wywalczył 
IV miejsce w finale wojewódzkim 
Turnieju Eliminacyjnego do Pucharu 
Polski w minipiłce siatkowej (opiekun 
p. Sylwester Jończyk).

Prymusem Absolwentem SP w roku 
szkolnym 2007/2008 została Agnieszka 
Wlazły.

Warto podkreślić, że również naj-
młodsi przyczynili się do sukcesów 
Zespołu SPnr2,PiG w Zagnańsku. 
Przedszkolaki pod opieką p. Marii 
Przepióry, Beaty Szwed – Błońskiej, 
zajęły drugie miejsce w województwie 
w programie „Mój lokalny patriotyzm”, 
otrzymując z rąk Wojewody Bożentyny 
Pałki – Koruby w nagrodę kwotę 
2000 zł.

Podobne uroczystosci odbyły się 
także w pozostałych szkolach naszej 
gminy.

Wszystkim uczniom gratulujemy 
wspaniałych osiągnięć i życzymy 
udanego wypoczynku wakacyjnego.
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Pożegnalne zdjęcie absolwentów gimnazjum w Samsonowie
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W tych dniach Stowarzyszenie Sołty-
sów Ziemi Kieleckiej miało swój 
doroczny zjazd, tutaj także odbył się XI 
Krajowy Turniej Sołtysów. Podczas tego 
forum ogłoszono wyniki plebiscytu na 
„Sołtysa Roku 2007”, zorganizowanego 
przez SSZK, przy udziale marszałka 
woj. świętokrzyskiego. Wyróżnionym 
sołtysom doradca marszałka Zbigniew 
Banaśkiewicz, starostowie powiatów, 
prezes zarządu SSZK Feliks Januchta, 
wójtowie gmin wręczyli nagrody, 
puchary oraz złożyli gratulacje. 
W ceremonii tej uczestniczyli m.in.: 

Najlepsi gospodarze wsi na zjeździe w Wąchocku

Sołtys potęgą jest i basta !
wojewoda świętokrzyski Bożentyna 
Pałka – Koruba, wicemarszałek 
województwa Zdzisław Wrzałka, 
posłowie na Sejm RP Maria Zuba 
i Andrzej Pałys oraz wiceminister 
rolnictwa Artur Ławniczak.

Tytuł Sołtysa Roku 2007 w gminie 
Zagnańsk zdobyła Ewa Kita – sołtys wsi 
Tumlin. Okolicznościowy puchar oraz 
nagrodę wręczył laureatce wójt gminy 
Zbigniew Zagdański, który podkreślił 
jej zasługi w rozwoju swojego sołectwa, 
dobrą współpracę z samorządem 
gminnym oraz wójtem a także uznanie 
mieszkańców za społeczną pracę. (Kos.)

dokończenie ze str. 1

W biwaku uczestniczyło 18 osób. 
Gospodarz grodu -  Władysław 
Kowalewski - pokazał nam teren, na 
którym przyszło nam biwakować w ten 
piękny i słoneczny weekend. Miejsce 
zachwyciło nas swoim urokiem i poz-
woliło przenieść w czasy magii i miecza 
doskonale odpowiadającym konwencji 
naszego biwaku pt. „Król Artur i Rycerze 
Okrągłego Stołu”. Mieliśmy okazję 
przeżyć niesamowite chwile dzięki 
uprzejmości Klubu Historycznego 
HIRD, który specjalnie dla nas przy-
gotował pokaz bitwy łuczniczej polega-
jącej na zdobywaniu grodu przez 
najeźdźców. 

Jak w średniowiecznym grodzie...
Biwak harcerzy w Belnie

W dniach 27 – 29 czerwca br. harcerki oraz harcerze z 5 Kieleckiej Drużyny 
Harcerskiej „ANTARES” mieli okazję biwakować w średniowiecznym grodzie 
w miejscowości Belno. 

1704 mężczyzn z powiatu kielec-
kiego z rocznika 1989 oraz 219  męż-
czyzn starszych stanęło w tym roku 
przed Powiatową Komisją Lekarską 
nr 2 w Kielcach.

Kategorię A, czyli zdolny do służby 
wojskowej, otrzymało 84 procent po-
borowych, B - czasowo niezdolny do 
służby wojskowej - 1,9 procent, D - 
niezdolny do służby wojskowej w czasie 
pokoju - 10,7 procent, E - niezdolny do 
służby w czasie wojny - 3,1 procenta. 
Lekarze, pracujący w komisji, zwracają 
uwagę, że najczęściej powtarzającymi 
się schorzeniami są wady postawy. 
Katarzyna Sapeta, przewodnicząca 
Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 
w Kielcach, informuje, że coraz więcej 
jest także wad wzroku.

Przed komisją stawiło się 98 procent 
poborowych, najlepiej w tej statystyce 
wypadły gminy: Pierzchnica, Sitkówka - 
Nowiny i Zagnańsk, najgorzej Miedzia-
na Góra, Masłów i Strawczyn.

Starosta kielecki Zenon Janus 
podziękował osobom pracującym w Po-
wiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 za 
sprawne przeprowadzenie poboru.

Do woja marsz !

Pod koniec maja br., na moście 
w drodze powiatowej w Kaniowie, zda-
rzył się wypadek, podczas którego 
nieznany (?) sprawca zniszczył część 
bariery (patrz  zdjęcie). Jej wystające 
elementy metalowe stanowią, zwła-
szcza nocą, duże zagrożenie dla kie-
rowców a także pieszych.

O niebezpieczeństwie Urząd Gminy 
poinformował Powiatowy Zarząd Dróg 
w Kielcach – administratora drogi. Obie-
cano usunąć szkodę, po oszacowaniu jej 
przez rzeczoznawcę, albowiem ustalono 
podobno sprawcę, który musi ponieść 
koszty naprawy bariery. Nie wiemy, czy 
ustalanie sprawcy trwa tak długo, czy też 
rzeczoznawca PZD nie może trafić na 
miejsce wypadku.

Od kolizji oraz interwencji minęło kil-
ka tygodni, a zniszczona bariera mostu na-
dal stanowi zagrożenie. Czy trzeba kolej-
nego wypadku, by PZD w Kielcach się 
obudził i usunął niebezpieczeństwo ? (J.)

Niebezpieczna bariera

na moście w Kaniowie !

Czekają na rzeczoznawcę ?

Po zakończonych pokazach mogliś-
my, pod okiem łuczników, spróbować 
swoich sił w strzelaniu z łuków. Wieczo-
rem dzięki uprzejmości leśniczego 
podziwialiśmy dziki bytujące na terenie 
pobliskiej leśniczówki. W nocy z piątku 
na sobotę trójka chłopców, którzy 
ukończyli swoje próby harcerza mogła 
przystąpić do złożenia Przyrzeczenia 
Harcerskiego. Było to najważniejsze 
wydarzenie w ich harcerskim życiu. 
Przyrzeczenie złożyli: Bartłomiej 
Górniak, Piotr Woźniak oraz  Igor 
Jedynak.

Z harcerskim pozdrowieniem: 
Czuwaj ! -  phm. Paweł Białek

Wójt gminy Zbigniew Zagdański wręcza laureatce plebiscytu „Sołtys Roku 2007” - Ewie Kicie 
z Tumlina - okolicznościowy dyplom od gminy oraz nagrodę w postaci ludowej rzeźby
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Dzieci z Publicznego Przedszkola 
im. St. Staszica w Zagnańsku zajęły 
II miejsce w konkursie „ Mój lokalny 
patriotyzm”, zorganizowanym z inicja-
tywy wojewody świętokrzyskiego 
Bożentyny Pałki - Koruby, w ramach 
kampanii „ Przedszkolak”.

Konkurs był ostatnim etapem 
kampanii wojewody „Przedszkolak", 
której celem było kształtowanie i propa-
gowanie postaw patriotycznych u dzieci 
w kontekście dziedzictwa kulturowego 
regionu świętokrzyskiego .

Opiekunami  przedszkolaków były: 
p. Maria Przepióra   i p. Beata Szwed – 
Błońska. 

Nagroda dla przedszkola

z Zagnańska,

wyróżnienie dla placówki

w Samsonowie

W Konkursie „Mój lokalny patriotyzm”

Dodajmy, że podczas tej uroczystości 
Przedszkolaki z Publicznego Przed-
szkola im. Jana Pawła II w Samsonowie, 
pod opieką: Wioletty Cedzyńskiej - 
Jędrzejczyk, Agnieszki Niebudek oraz 
Małgorzaty Pietrzycy, za wykonaną 
kronikę, otrzymały wyróżnienie oraz 
nagrodę pieniężną, a wszystkie dzieci 
nagrody rzeczowe. Na miejscu dzieciom 
pogratulowała także dyrektor szkoły 
Dorota Chmielewska.

Dzieci i opiekunki Przedszkola Publicznego 
w Zagnańsku z wizytą w Urzędzie Wojewódz-
kim w Kielcach. Dyrektor placówki 
Marzanna Moćko (pierwsza z prawej) 
otrzymała z rąk wojewody czek o wartości 
2000 zł.

Stowarzyszenie Nowych Możliwoś-
ci, z siedzibą w miejscowości Umer, jest 
realizatorem programu stypendiów 
pomostowych. Swój program stypen-
dialny adresujemy do zdolnej młodzieży 
mieszkającej na terenie gminy Zagnańsk 
i województwa świętokrzyskiego i po-
chodzącej z rodzin o trudnych warun-
kach materialnych. Nasz program 
Stypendiów Pomostowych ułatwi zdo-
bywanie wykształcenia, będzie formo-
wał postawę nakierowaną na pogłębianie 
wiedzy wśród młodzieży, ale także przy-
czyni się do wyławiania wśród uczest-
ników talentów. Stowarzyszenie 
Nowych Możliwości prowadząc prog-
ram stypendialny wierzy, że w niezaprze-
czalny sposób pomoże młodzieży 
i ulży ich rodzicom jednocześnie przy-
czyniając się do popularyzacji dobrego 
nauczania i pośrednio do rozpropago-
wania idei działań stowarzyszenia oraz 
integracji społeczności lokalnej. Roczne 
stypendium wynosi 3800 zł i wypłacane 
będzie w 10 równych ratach miesięcz-
nych po 380 zł każda od października 
2008 r. do lipca 2009 r.. Niezbędne 
dokumenty do ubiegania się o stypen-
dium  tj. wniosek o przyznanie stypen-
dium wraz z załącznikami oraz regu-
lamin programu stypendialnego można 
otrzymać:

0 0 0 0a) w godzinach 16 -18  po  
następującymi adresami:

- Umer 10 i 10a, 26-050 Zagnańsk,
- Tumlin-Dąbrówka 34, 26-050 

Zagnańsk,
b) oraz pobrać w wersji elektro-

nicznej ze strony internetowej: 
w w w . s t y p e n d i a -
pomostowe.pl/segment2.html

Termin składania kompletnych 
wniosków upływa 11 sierpnia 2007 

00roku o godzinie 18 . Kompletne wnios-
ki tylko w wersji papierowej wraz 
z oryginalnymi załącznikami należy 

składać w miejscu zamieszkania 
członków stowarzyszenia tj. w miej-
scowości Umer pod numerami 10 i 10a 
oraz w miejscowości Tumlin - Dąbrów-
ka pod nr 34, codziennie w godzinach 

00 00miedzy 16 -18 . Dodatkowe infor-
macje można uzyskać pod nr 
telefonów: 608558067 oraz 509494172.

Do ubiegania się o stypendium 
uprawnieni są maturzyści, którzy ukoń-
czyli szkołę ponadgimnazjalną w 2008 
roku spełniają warunki określone w regu-
laminie programu stypendialnego tj.:

a) mieszkają na wsi na terenie gminy 
Zagnańsk i województwa świętok-
rzyskiego,

b) pochodzą z rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. 
o dochodzie rodziny w przeliczeniu na 
osobę lub dochodzie osoby uczącej się 
nie wyższym niż 788 zł netto lub 906 zł, 
gdy członkiem rodziny jest dziecko legi-
tymujące się orzeczeniem o niepełnos-
prawności lub orzeczeniem o umiarko-
wanym albo znacznym stopniu nie-
pełnosprawności,

c) osiągnęli na egzaminie matural-
nym: liczbę punktów nie niższą niż  90.

Po tym terminie, zgodnie z regula-
minem programu, Stowarzyszenie 
Nowych Możliwości  i EFP zawiadomią 
pisemnie stypendystów o przyznaniu 
i sposobie wypłaty stypendium. O liczbie 
przyznanych stypendiów pomostowych 
dla młodzieży zadecyduje komisja 
stypendialna powołana dla II segmentu 
stypendiów pomostowych.

Prezes Zarządu - Robert Kaszuba

Program realizowany jest 
wspólnie z Fundacją Edukacyjną 
P r z e d s i ę b i o r c z o ś c i ,  P o l s k o -
Amerykańską Fundacją Wolności, 
Fundacją Wspomagania Wsi przy 
współpracy ze stowarzyszeniem 
„Bractwo Świętokrzyskie”. 

ogłasza nabór  wniosków na II edycję programu stypendialnego

 w ramach II segmentu Programu Stypendiów Pomostowych

Stowarzyszenie Nowych Możliwości

„Dyplom z marzeń”

Szanowni mieszkańcy,

Na terenie gminy Zagnańsk, 
w maju br., wykonane zostały prace od-
wodnieniowe przy drogach gminnych, 
w msc.: Kołomań, Długojów – Szałas, 
Bartków, Chrusty Małe, Borowa 
Góra, ul. Pogodna i ul. Dębowa. 

Usługi świadczone były przez firmę 
„Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
„MANEX-BIS” Usługi Budowlane 

Odwodnienie dróg gminnych
i Transportowe. 

Prace odwodnieniowe obejmowały: 
renowację rowów zgodnie z obmiarem 
urobku po załadunku na środek 

3transportu w ilości 681,60 m , ścinkę 
poboczy zgodnie z obmiarem na 
podstawie pomiarów w terenie w ilości 

24481 m .

 Otrzymaliśmy miły list od byłego 
mieszkańca naszej gminy, Zbigniewa 
Knutela, obecnie warszawianina. 
Pisze on: 

„ Przyjeżdżam do Zagnańska 2 – 3 
razy w roku i widzę, że coraz bardziej dba 
się o zieleń, czystość na ulicach. 
Przyjemnie jest przespacerować się 
w ciepły dzień ładnymi i zadbanymi 
ulicami naszego zakątka. Tak trzymać!”.

Z listów do redakcji

Tak trzymać !
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Nagrody dla najlepszych
Tydzień Bibliotek 2008

Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek 
– „Biblioteka miejscem spotkań” szcze-
gólnie trafnie podkreśla podstawowe 
funkcje, jakie biblioteki spełniają w lo-
kalnych środowiskach. Święto bibliotek 
jest okazją do sympatycznych spotkań 
zarówno z przyszłymi czytelnikami 
bibliotek jak również do wyróżnienia 
szczególnie aktywnych miłośników 
książek. 

W konkursie plastycznym pt. „Spot-
kanie z bajkami Charlesa Perrault” 
wyróżnione zostało każde dziecko, 
a kolorowe prace przedstawiające zamki, 
rycerzy, królewny (oraz urocze „głowo-
nogi”  w wykonaniu maluchów 
z przedszkola) ozdobiły lokale biblio-
teczne. Nagrodzone prace plastyczne 
wyróżniały się starannością i pomysło-
wością w wykonaniu. Komisja konkur-
sowa miała trudne zadanie, ponieważ do 
bibliotek dostarczono aż 122 prace. 

Nagrody główne otrzymali:
• Marlena Bochenek , Karolina 

Karcz ze  Szkoły Podstawowej w Sam-
sonowie, 

• Małgorzata Snoch , Paulina 
Sidor ze Szkoły Podstawowej w Umrze, 

• Filip Bracha, Karolina Zapała, 
Małgorzata Ślefarska, Wiktoria 
Niebudek ze Szkoły Podstawowej w Zag-
nańsku, 

• Julia Pietrzyca, Ola Wesołowska, 
Iga Salwa, Klaudia Kraska, Ola 
Reczyńska ze Szkoły Podstawowej 
w Tumlinie – na zdjęciu,

• Karol Karkusiewicz, Dorota 
Boruń, Nikola Piskulak, Marcelina 
Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej 
w Szałasie.

W konkursie z wiedzy o literaturze pt. 

„Czy znasz lektury szkolne” zorganizo-
wanym  dla kl. 4-6 szkół podstawowych 
i gimnazjum zostali nagrodzeni szcze-
gólnie aktywni czytelnicy, znający 
Jeżycjadę  M. Musierowicz, twórczość  
J. R. R. Tolkiena, H. Sienkiewicza. 
Różnorodne pytania testowe przypom-
niały uczestnikom wiele zapomnianych 
postaci literackich. Dodatkowe punkty 
uzyskali autorzy ciekawych wypowiedzi 
o swojej ulubionej książce.

Nagrody za zajęcie I miejsca w kate-
gorii wiekowej szkół podstawowych 
otrzymali:

• Weronika Wiatr ze Szkoły 
Podstawowej w Samsonowie, 

• Ola Chyb ze Szkoły Podstawowej 
w Zagnańsku, 

• Małgorzata Zacharska ze Szkoły 
Podstawowej w Tumlinie, 

• Konrad Karkusiewicz ze Szkoły 
Podstawowej w Szałasie.

Nagrody za zajęcie I miejsca w kate-
gorii wiekowej szkół gimnazjalnych 
otrzymały:

• Agata Śliwa z Gimnazjum 
w Samsonowie, 

• Sylwia Strzelec z Gimnazjum 
w Zagnańsku, 

• Samanta Kanarek z Gimnazjum 
w Tumlinie.

Chętnych do sprawdzenia swojej 
wiedzy o literaturze było 75 dzieci i mło-
dzieży ze szkół z terenu gminy Zagnańsk. 
Pracownice bibliotek przekazują podzię-
kowanie  nauczyc ie lom,  k tórzy  
współorganizowali uroczystości zwią-
zane z rozdaniem nagród uczestnikom 
konkursów

Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie oraz filie w Zagnańsku, 
Tumlinie i Szałasie ostatnio gościły w swoich siedzibach uczestników wycieczek 
oraz lekcji bibliotecznych. 

Laureatki konkursu plastycznego „Spotkanie z bajkami Charlesa Perrault”

Dyrektor
GBP w Samsonowie
Stella Ślefarska


