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Dnia 6 maja br. , w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach, 
miało miejsce ważne wydarze-
nie. Członkowie wszystkich gmin 
naszego województwa podpisali 
uroczyście wnioski o dofinanso-
wanie na rozbudowę, ulepszenie 
dróg. Na spotkaniu był wójt Zbi-
gniew Zagdański. Nasza Gmina 

Radni na ostatniej sesji Rady 
Gminy jednogłośnie udzielili 
wójtowi absolutorium. To efekt 
całkowitego wywiązania się przez 
gospodarza gminy z wykonania 
budżetu. Radni dyskutowali tak-
że o potrzebie skanalizaowania 
kolejnych miejscowości w gmi-

Będą dofinansowania na drogi w Gminie
również wzięła udział w projek-
cie. Program obejmie budowę 
drogi gminnej w ciągu ulicy Dę-
bowej w miejscowości Kaniów  
i łącznika do Borowej Góry – 
przyznana kwota to 961 200 zł  
z 1 602 000 zł, które stanowią całość 
wartości inwestycji. Uzyskaliśmy 
również środki, na budowę drogi 

gminnej w ciągu ul. Dęba Bartka  
i Bartkowe Wzgórze – 833 024,30 
zł dofinansowania z 1 388 373,83 
zł, jakie potrzeba na realizację in-
westycji. Łącznie wszystkie gmi-
ny otrzymają 152 226 545,08 zł  
z 256 983 299,50 zł, które prze-
widziały na projekt.

Bartosz Majewski

Absolutorium  
dla Wójta Zbigniewa Zagdańskiego

nie. Jeżeli chodzi o drogi, mówił 
wójt, mamy już plany ich moder-
nizacji. Rozmawiano także o po-
trzebie rozbudowy pomieszczeń  
w Ośrodku Zdrowia w Zagnańsku 
na cele rehabilitacyjne. W gminie 
mają też powstać place do rekre-
acji i zabawy, przygotowywane 

są plany budowy trzyoddziało-
wego nowego przedszkola przy  
ZSP, PiG nr 2 w Zagnańsku. Pod 
koniec sesji podjęto uchwałę ko-
rzystną dla mieszkańców Umru, 
Kołomani oraz Tumlina. Miejsco-
wości te zostaną przyłączone do 
sieci gazowej.

Wójt uroczyście odbiera podpisany wniosek o dofinansowanie na drogi.
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Zagnańsk 25 kwietnia stał się 
na jeden dzień stolicą wojewódz-
twa w tańcu. Tego dnia w Gmin-
nym Ośrodku Kultury Sportu  
i Rekreacji odbyły się I Otwarte 
Mistrzostwa Gór Świętokrzy-
skich w Sportowym Tańcu Dys-
kotekowym. Zmagania zawod-
ników rozpoczęły się o godzinie 
10, o 18 natomiast miała miejsce 
uroczysta gala finałowa. Patro-
nami imprezy byli Wojewoda 
Świętokrzyski oraz Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego. 
Są już plany, aby taka impreza na 
stałe zagościła w gminnym kalen-
darzu. To na pewno duża szansa 
dla Zagnańska, żeby pokazać się 
od jak najlepszej strony.

Zagnańsk stolicą Województwa w tańcu

Wójt Gminy Zagnańsk 
serdecznie zaprasza  

na Powiatowe Święto Ludowe,  
które odbędzie się 24 maja 2009 (niedziela)

program:

1600-1700 - msza święta w kościele p.w. św. Józefa  

w Zagnańsku

1700-1715 - przemarsz uczestników uroczystości  

na plac przy hali sportowej w Zagnańsku

1715-1800 - część oficjalna uroczystości

 : powitanie gości

 : wystąpienia okolicznościowe

1800-1900 -  występ kabaretu PIGWA SHOW

1900-2000 - prezentacja artystyczna mieszkańców 

Gminy Zagnańsk

2000-2100 - występ zespołu coverowego FOREVER

dodatkowe atrakcje:

konkursy i zabawy dla dzieci

wystawy artystów z terenu gminy

degustacja potraw

Fot. Dariusz Majewski

Dnia 18 kwietnia br. Zakład Przerobu Ka-
mienia Budowlanego „DĄBRÓWKA”, ob-
chodził dwudziestolecie swojego istnienia.  
Z tej okazji Państwo Janina i Wojciech Lesiń-
scy - właściciele firmy, zorganizowali jubi-
leuszową imprezę. Byli na niej obecni przy-
jaciele oraz członkowie najbliższej rodziny. 
Uznanie dla firmy, swoją obecnością, podkre-
ślił również Wójt Gminy Zagnańsk Zbigniew 
Zagdański.

Jak przyznaje Pani Janina Lesińska, firma 
rodzinna musi się w dzisiejszych czasach sta-
rać, aby być na rynku. Na pewno w umocnieniu 
pozycji „Dąbrówce”, pomógł udział w dużych 
przedsięwzięciach remontowych. Chodzi tu-
taj głównie o remont ul. Sienkiewicza w Kiel-
cach, Placu Artystów, Wzgórza Zamkowego,  
ul. Zamkowej oraz Placu Św. Wojciecha  
i Czterech Pór Roku. Oczywiście to nie jedy-
ne realizacje, jakie przedsiębiorstwo podjęło, 
ale na pewno warte zaznaczenia. Państwo 
Lesińscy podpisali ostatnio umowę na udział  
w rewitalizacji Rynku w Miedzianej Górze.

„Dąbrówka” pomimo panującego obecnie 
kryzysu gospodarczego, dobrze prosperuje. 
Pani Janina podkreśla, że dzisiaj ważny jest 
każdy klient, a mottem firmy jest to, aby ro-
bić dużo, solidnie i niedrogo. I jak pokazały 
ostatnie dwie dekady, opłaca się tak podcho-
dzić do swoich zadań.

Bartosz Majewski

„DĄBRÓWKA”  
- zakład z 20-letnimi 

tradycjami
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Kilkudniowy pobyt grupy niemiec-
kiej rozpoczął się od zwiedzania ZSL 
w Zagnańsku i współpracującego ze 
szkołą Nadleśnictwa Zagnańsk. Gości z 
Niemiec zainteresowały przede wszyst-
kim bogate tradycje „Leśnika”. Przez 
pierwsze dwa dni pobytu Gośćmi z Nie-
miec zajmowało się Nadleśnictwo Za-
gnańsk. W programie przygotowanym 
pod nadzorem Nadleśniczego – mgr inż. 
Tomasza Kuszewskiego - znalazły się 
m. in. prezentacja o Leśnym Komplek-

sie Promocyjnym Puszcza Świętokrzy-
ska, omówienie systemu zabezpieczenia 
przeciwpożarowego z zastosowaniem 
serwera eLas oraz zajęcia praktyczne 
– pomiary drzewostanu na powierzch-
niach kołowych, pomiary powierzchni 
przy pomocy dalmierza i GPS, odnowie-
nia w miejscu po zeszłorocznych wiatro-
łomach oraz obserwacje gaszenia poża-
ru przy użyciu samochodu z modułem 
gaśniczym. Dla przyszłych leśników 
praktykujących w lasach o przewadze 

ciele ZSL w Zagnańsku, ale i uczniowie 
klas pierwszych, którzy  wzorowym za-
chowaniem i zaangażowaniem w pracę 
nad językiem niemieckim zasłużyli na 
uhonorowanie swoich starań. Zakwate-
rowanie Gości w internacie ZSL pozwo-
liło szerszemu kręgowi uczniów Techni-
kum Leśnego na integrację z młodzieżą 
z Niemiec. Wizytę uczniów „Leśnika” w 
Niemczech zaplanowano na maj 2010.

Bogactwo obyczajów ZSL w Za-
gnańsku sprawiło, że niemiecki partner 
zapragnął wnieść swój element w trady-
cje „Leśnika”. Podczas oficjalnego spo-
tkania w obecności przedstawicieli Nad-
leśnictwa Zagnańsk, Nadleśnictwa Mar-
cule, Nadleśnictwa Kielce i Kuratorium 
Oświaty Dyrektor Zespołu Szkół Le-
śnych w Zagnańsku - p. Anna Kowalska 
została mianowana, ukoronowana i za-
przysiężona na Królową Topazu. Topaz 
to kamień szlachetny, który był kiedyś 
wydobywany w Regionie Vogtland. To-
pazy z Vogtlandu zdobią angielską koro-
nę królewską. ZSL w Zagnańsku został 
obdarowany kawałkiem tego minerału. 
Góry Rudawy, skąd pochodzą ucznio-
wie niemieckiej szkoły partnerskiej, są 
prawdziwym bogactwem, jeśli chodzi 
o różnorodność skał. ZSL w Zagnańsku 
otrzymał również „naturalny leksykon 
minerałów Vogtlandu” – kolekcję przy-
gotowaną przez p. Rolanda Hübnera – 
nauczyciela nauki praktycznej zawodu, 
który od początku współpracy jest bez-
pośrednio zaangażowany w partnerstwo 
szkół. „Naturalny leksykon minerałów” 
wzbogacił bazę dydaktyczną ZSL w Za-
gnańsku.

Na podkreślenie zasługuje ogromne 
wsparcie organizacyjne i merytoryczne 
ze strony Nadleśnictwa Zagnańsk.

Agnieszka Wilczyńska

Skarby Vogtlandu i nowa tradycja w „Leśniku”
W kwietniowym wydaniu „Gazety Zagnańskiej” została zaanonsowana wizyta uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnio-

nej szkoły leśnej z Morgenröthe-Rautenkranz w ZSL w Zagnańsku. Przedsięwzięcie zostało wsparte finansowo przez 
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dyrektor ZSL w Zagnańsku – p. Anna Kowalska - 
ukoronowana  Królowa Topazu prezentuje dar prze-
kazany przez Gości z Niemiec.

Kolekcja minerałów przekazana ZSL w Zagnańsku jako materiał poglądowy do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych więcej zdjęć na 
www.tnij.orgtech-zagnansk-niemcy

drzewostanów świerkowych 
sadzenie sosny okazało nie-
zwykłym  zajęciem.

Delegacja z Niemiec od-
wiedziła Muzeum Przyrodni-
cze, Klasztor i Gołoborze na 
Świętym Krzyżu oraz wzięła 
udział w profesjonalnych 
obserwacjach ornitologicz-
nych w Rezerwacie Krasna. 
Wzorem poprzedniej grupy 
Goście pojechali również 
do Nadleśnictwa Marcule, 
by zwiedzić założone przed 
kilkoma laty arboretum,  
a w Centrum Edukacji Przy-
rodniczej zapoznać się z pol-
skimi tradycjami łowieckimi.

Wyjazdy o charakterze 
fachowym przeplatały się 
z treściami historycznymi. 
Młodzież z Niemiec chcia-
ła poznać również trudne 
karty przeszłości. Wizytę  
w Mauzoleum Wsi Polskiej 
w Michniowie dyrektor szko-
ły z Niemiec - p. Ulrich Me-
isinger - uwiecznił wpisem 
do księgi pamiątkowej. 

Podczas licznych wyjaz-
dów grupie niemieckiej to-
warzyszyli nie tylko nauczy-
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Sławny dąb Bartek niszczeje w za-
straszająco szybkim tempie. Sąsiedztwo 
ruchliwej drogi pogarsza katastrofalny 
stan techniczny i zdrowotny sędziwego 
drzewa. Jako leśnik oraz imiennik słyn-
nego dębu, apeluję o ratunek dla tego 
ponad tysiącletniego zabytku przyrody! 

Kolejny raz zabieram głos na temat 
legendy polskich lasów, sławnego na cały 
świat Bartka. Fatalny stan techniczny 
drzewa (statyka) oraz zdrowotny (choro-
by grzybowe), pogłębia się w zastrasza-
jąco szybkim tempie. Różnego rodzaju 
znawcy twierdzą, że nic nie da się już 
zrobić. Utwierdzają wszystkich, zwłasz-
cza decydentów, w przekonaniu, że każ-
da zmiana zaszkodzi drzewu. Obawiają 
się, że jeśli Bartek umrze, zostaną obar-
czeni winą. Jeśli nie uratujemy Bartka  
i jego otoczenia - szczególnie zabytko-
wej alei lipowej – dzisiaj, z upływem 
czasu będzie to coraz trudniejsze!

Kilkanaście lat temu wspaniali archi-

tekci krajobrazu z Krakowa zapropono-
wali nowatorskie dawniej rozwiązanie: 
ustawienie zamaskowanych masztów 
i podwieszenie bartkowych konarów 
na linach. Dlaczego tego nie zrobiono? 
Stawianie co kilka lat nowych podpór 
nie przynosiło i nie przynosi spodziewa-
nych efektów. Przecież chorego pacjenta 
podwiesza się na linowych wyciągach, 
by ulżyć mu w cierpieniu oraz pomóc 
w rehabilitacji. Dawanie laski, i to tele-
skopowej, pogłębi tylko jego dolegliwo-
ści, doprowadzi do kalectwa, a w kon-
sekwencji do śmierci. Dajmy Bartkowi 
szansę! Kto zdobędzie się na odwagę, by 
podjąć decyzję?

Przed każdymi wyborami kandyda-
ci obiecują zająć się problemem Bart-
ka. Podczas festynów prześcigają się  
w obietnicach, wyrywając sobie mikro-
fon, by przypodobać się elektoratowi. 
Po wyborach kurz bitewny opada a Bar-
tek i jego otoczenie pozostają bez zmian. 

W dniu 27 marca 2009 roku o go-
dzinie 10.00 w Szkole Podstawowej  
w Belnie odbył się Gminny Turniej Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. Turniej przeprowadzono w 
dwóch grupach wiekowych: szkoła pod-
stawowa i gimnazjum. 

W turnieju wzięło udział 22 uczniów 
z 6 szkół: Szkoła Podstawowa w Belnie, 
Szałasie, Nr 1 w Zagnańsku, Zespół 
Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszko-
la i Gimnazjum w Zagnańsku, Zespół 
Szkoły Podstawowej, Przedszkola  
i Gimnazjum w Tumlinie, Zespół Szko-
ły Podstawowej, Przedszkola i Gim-
nazjum w Kajetanowie, Zespół Szkoły 
Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum  
w Samsonowie. 

Nad prawidłowym przebiegiem tur-
nieju czuwała Komisja powołana przez 
Komendanta Miejskiego PSP w Kiel-
cach, której przewodniczył st. kpt. Pa-
weł Łanisz.

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce zajęła Karolina Gębska 

Sławny dąb Bartek niszczeje  
w zastraszająco szybkim tempie

Strach skutecznie paraliżuje wszystkie 
szczeble władzy – od nadleśniczego, do 
ministra ochrony środowiska. 

Z Bartkiem, który ma około 1007 
lat, jestem związany emocjonalnie. Ob-
serwuję go od kilkudziesięciu lat. Daw-
niej, drogą obok dębu, jeździły nielicz-
ne samochody osobowe oraz autobusy  
z wycieczkami. Dziś trasa ta stała się 
tranzytową. Kolumny TIR-ów powo-
dują długotrwałe drgania całego terenu. 
Droga przecinająca zabytkową aleję jest 
wąska, a TIR-y nierzadko ocierają się 
nie tylko o siebie, ale także o stare lipy.  
W konsekwencji doprowadziło to do 
zniszczenia kilku z nich. Wszyscy są po-
irytowani takim stanem rzeczy: kierow-
cy, mieszkańcy, ekolodzy. Mój apel ma na 
celu zwrócenie uwagi na problem Bartka  
i jego otoczenia na szerszym forum. Nie 
pozwólmy umrzeć naszemu najsłynniej-
szemu pomnikowi przyrody! 

Bartłomiej Kowalewski

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej w Zagnańsku 2009 
Młodzież Zapobiega Pożarom

II miejsce zajęła Magdalena Rutkie-
wicz ze Szkoły Podstawowej w Szałasie 

III miejsce zajął Patryk Szcześniak 
z Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 2, 
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku.

W kategorii szkół gimnazjalnych: 
I miejsce zajął Jakub Kita z Zespo-

łu Szkoły Podstawowej, Przedszkola  
i Gimnazjum w Tumlinie 

II miejsce zajęła Dorota Tokar  
ze Szkoły Podstawowej, Przedszkola  
i Gimnazjum w Samsonowie 

III miejsce zajął Piotr Dąbrowski 
z Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 2, 
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku.

Zwycięscy w poszczególnych gru-
pach wiekowych otrzymali okoliczno-
ściowe statuetki oraz dyplomy i nagro-
dy. Fundatorami nagród byli: Urząd 
Gminy w Zagnańsku, Świętokrzyski 
Urząd Marszałkowski, Nadleśnictwo 
Zagnańsk, Pan radny Artur Kudzia. Po-
częstunek dla wszystkich uczestników 
Turnieju ufundowali: Pan Tomasz Dą-
browski „PHU Tomasz Dąbrowski”, Pan 

Emil Więckowski „Zakład Piekarniczo – 
Cukierniczy w Bodzentynie”.

Na turnieju obecni byli: miejscowy 
radny Władysław Kowalewski, Pani 
Iwona Szostek – przedstawiciel Nadle-
śnictwa Zagnańsk, ks. Dominik Koston, 
który zapewnił właściwą opiekę ducho-
wą turnieju, opiekunowie uczniów.

Z roku na rok Turniej Wiedzy Po-
żarniczej w Gminie Zagnańsk cieszy 
się coraz większą popularnością o czym 
świadczy wysoki poziom wiedzy, jaki 
reprezentują uczniowie oraz ich liczba.

Serdeczne podziękowania składa-
my Pani Dyrektor Elżbiecie Ślewie za 
zorganizowanie i przyjęcie uczestników 
turnieju, opiekunom za merytoryczne 
przygotowanie uczniów, fundatorom na-
gród oraz wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania tego turnieju.

Zapraszamy wszystkich chętnych 
do wzięcia udziału w Gminnym Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej w Zagnańsku  
w 2010 roku.

Mirosław Zawrzykraj
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Sezon halowy 08/09 w wyścigach 
modeli RC dobiegł końca a został on pod-
sumowany podczas rozegranych 18-19 
kwietnia zawodów finałowych w Nowym 
Dworze Mazowieckim. W ogromnej 
imprezie zorganizowanej przez OSM, 
AK Polski oraz Nowodworski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji wzięło udział prze-
szło 140 zawodników. 

Zawody odbyły się dzięki pomocy 
władz Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Burmistrz Nowego Dworu Mazowiec-
kiego, Pan Jacek Kowalski objął patro-
natem nasze zawody i udostępnił halę 
NOSiR przy ulicy Sportowej 66 w No-
wym Dworze Maz. Naczelnik Wydzia-
łu Promocji i Komunikacji Społecznej, 
Pan Artur Żuk ufundował liczne puchary  
i upominki dla zawodników. Dyrektor

Nowodworskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji, Pan Dariusz Wąsiewski za-
pewnił nam doskonałe warunki i dostęp 
do infrastruktury tele-informatycznej  
w hali NOSiR, a także ufundował pucha-
ry dla zawodników. Dziękujemy również 
Prezesowi Automobilklubu Polski, panu 
Romualdowi Chałasowi za wsparcie przy 
organizacji zawodów i obecność w czasie 
ceremonii dekoracji zawodników. 

Pierwsi uczestnicy pojawili się w No-
wym Dworze Mazowieckim już w piątko-
we popołudnie. Mieli dzięki temu moż-
liwość sprawdzenia ustawień swoich 
modeli podczas 2 serii treningów kon-
trolowanych. W sobotni poranek

przeprowadzono jeszcze jedną ko-
lejkę pomiarowych przejazdów trenin-
gowych i rozpoczęto rywalizację o jak 
najwyższe pozycje startowe podczas 
niedzielnych finałów. O ostatecznych 
wynikach zawodów tradycyjnie decydo-
wały 2 najlepsze rezultaty z 3 wyścigów 
finałowych. Po zawodach przeprowa-
dzono dodatkowo niezwykle atrakcyjną 
dla wszystkich zgromadzonych na hali 
dyscyplinę - skoki modeli buggy off-
road. Umiejętności sterowania modelem  
w czasie lotu oraz wytrzymałość pojazdów 
naprawdę zapierały dech w piersiach. 

Same wyścigi i rywalizacja na torze 
jak zwykle były bardzo interesujące.

Nie brakowało starć między mode-
lami i emocji pomiędzy zawodnikami. 
Kilka wyścigów wymagało restartu, po-
nieważ już na pierwszym wirażu docho-
dziło do ogromnych kraks, w których 
brali udział prawie wszyscy uczestnicy 
wyścigu. Co jednak bardzo cieszy, po-
mimo ogromnych nerwów, podczas za-
wodów bardzo często mieliśmy do czy-
nienia z jakże budującą zasadą fair play.

Było to szczególnie widoczne w sy-
tuacjach, gdy zawodnicy obejmowali 
prowadzenie na skutek kolizji z liderem, 
po czym albo go przepuszczali z powro-

tem na pierwsze miejsce albo czekali aż 
obsługa serwisu postawi model ponow-
nie na torze i wznawiali wspólną walkę. 
Są to zachowania ze wszech miar godne 
pochwały. 

Cieszy również wysoki poziom ry-
walizacji sportowej. Liderzy wciąż trzy-
mają się mocno na szczycie i wyznacza-
ją cel, który każdy chce osiągnąć.

Reszta stawki goni ich jednak za-
ciekle i z zawodów na zawody podnosi 
swoje umiejętności. Organizatorzy fi-
nałów (wzorem imprez zagranicznych)  
w klasach DTM, DTM Junior, 2WD Ju-
nior, 4WD Junior oraz Ladies&Gentle-
man przeprowadzili wyścigi na dostar-
czonych identycznych silnikach. Każdy 
zawodnik losował silnik, na którym miał 
jechać i dodatkowo miał bezwzględny 
zakaz dokonywania w nim jakichkol-
wiek przeróbek technicznych. Dzięki 
temu walka była jeszcze bardziej wy-
równana i sprawiedliwa, a dzięki temu 
sprawiająca więcej satysfakcji. O osią-
gach modeli nie decydowały pieniądze 
włożone w przeróbki techniczne, lecz 
jedynie umiejętności kontrolowania 
pojazdu przez zawodnika i jechania jak 
najbardziej optymalnym torem jazdy. 
Wszyscy uczestnicy byli niezwykle za-
dowoleni z tego rozwiązania, a na doda-
tek po zawodach zostali poinformowani, 
że nie muszą oddawać silników i stają 
się ich właścicielami. 

Zawodnicy, już drugi sezon halowy 
z rzędu, ścigali się w Nowym Dworze 
Mazowieckim i również od strony or-
ganizacyjnej nie można było mieć żad-
nych zastrzeżeń. Stoły serwisowe był 
rozstawione wzdłuż toru tak, że każdym  
w trakcie przygotowania swojego mo-
delu mógł czuć atmosferę zawodów 
oraz obserwować aktualnie rozgrywane 

wyścigi. Każdy, kto posiadał laptopa  
z kartą bezprzewodową mógł obserwo-
wać na ekranie swojego komputera bie-
żącą klasyfikację zawodów. Pozostali 
gromadzili się wokół plazm, na których 
wyświetlane były te same informacje. 
Natomiast osoby, które nie pojawiły się 
w hali miały możliwość śledzenia zawo-
dów na żywo na portalu OSM’u poprzez 
stale aktualizowane wyniki zawodów 
oraz obraz z kamery internetowej.

Po zakończeniu wyścigów, na 
wszystkich uczestników zawodów cze-
kały ogromne ilości upominków - cere-
monii wręczania nagród nie było końca.

Można zacząć od dyplomów, przejść 
przez statuetki, puchary i akcesoria 
modelarskie dla czołowych postaci za-
wodów a zakończyć na modelach dla 
zwycięzców. Zaś podczas losowania, 
nagrodami obdarowano kilkudziesięcio-
ro spośród wszystkich uczestników. Do 
wygrania był sprzęt rtv, modele spalino-
we oraz wiele wiele części i rekwizytów 
modelarskich. Sezon halowy 2008/2009 
został niewątpliwe zakończony w spo-
sób adekwatny do rangi zawodów.

Zawody finałowe wyłoniły także,  
a może przede wszystkim, mistrzów Kra-
jowych Mistrzostw Modeli RC w sezo-
nie halowym 08/09. Szczególnie intere-
sująco wyglądała walka w klasach 2WD 
oraz Ladies&Gentlemen, w których to 
wyniki ostatnich wyścigów sezonu za-
decydowały o tym, że mistrzami zostali 
odpowiednio Kuba Jakubowski oraz Ar-
tur Cieślak. W pozostałych kategoriach 
liderzy przypieczętowali wygranymi  
w Nowym Dworze swoją wspaniałą jaz-
dę prezentowaną przez cały sezon. 

Po pełne klasyfikacje zapraszamy do 
rankingu.

Zagnańsk na 5 miejscu w Polsce
Modelarze z Zagnańska wywalczyli drużynowo 5 miejsce w sezonie halowym 2008/09. To duże osiągnięcie dla 

naszej gminy biorąc pod uwagę liczbę miast w rankingu przeprowadzonych zawodów (ponad 50).  Mamy także tytuł 
indywidualnego Mistrza Polski!!!  Poniżej przedstawiamy relację z finału Mistrzostw Polski.

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZ. 800 PRZED POSESJAMI  
W SPOSÓB NIEPOWODUJĄCY ZAKŁÓCENIA W RUCHU PIESZYM 
I KOŁOWYM. ODPADY WYSTAWIONE PO PODANYM WYŻEJ TER-
MINIE I CZASIE  NIE BĘDĄ ODBIERANE.

Harmonogram odbioru odpadów  
segregowanych roku 2009  

tj.: makulatura, szkło, plastik, złom
1. Sołectwa: 
Bartków, Belno, Chrusty, Gruszka, Kajetanów, Jaworze, Lekomin, Zachełmie, 
Zagnańsk
w I kwartale – 11 marca 2009r.
w II i III kwartale - w każdą drugą środę miesiąca kalendarzowego
w IV kwartale: 9 grudnia 2009r.
2. Sołectwa: 
Długojów, Janaszów, Kaniów, Kołomań, Samsonów, Szałas, Tumlin, Umer 
w I kwartale – 13 marca 2009r.
w II i III kwartale - w każdy drugi piątek miesiąca kalendarzowego
w IV kwartale: 11 grudnia 2009r.

Uwagi dotyczące funkcjonowania systemu prosimy składać pod numerem telefonu (041) 300-14-54
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Nawiązanie więzi między młodzieżą 
krajów partnerskich UE na płaszczyźnie 
społecznej, kulturowej i historycznej – to 
najważniejszy cel projektu „Comenius”, 
którego koordynatorem jest nauczyciel 
języka angielskiego w ZSPPiG nr 2 – 
pani Dorota Starz. Szkoła w Zagnańsku, 
to jedyna placówka w gminie, która pod-
jęła się realizacji programu zatwierdzo-
nego przez Narodową Agencję. Projekt 
wspomagany przez nauczycieli języka 
angielskiego – panią Sylwię Maksymo-
wicz oraz panią Aleksandrę Zagórską 
przewidziany jest na dwa lata (07.2008-
07.2010). Szkoła otrzymała na ten cel 
24000 euro. 

W trakcie prac przygotowawczych 
pani Dorota Starz nawiązała współpracę 
ze szkołami w Rumunii, Francji, Anglii 
oraz Turcji. 

Centralnym punktem tego przedsię-
wzięcia jest wymiana młodzieży między 
poszczególnymi krajami UE w celu po-
znania kultury, tradycji i symboli, na-
wiązania przyjaźni i popularyzacji idei 
harmonii między narodami.   

W ramach programu „Comenius” 
– Partnerskie Projekty Szkół, w dniach 
4-8 maja br. gościliśmy na terenie Za-
gnańska uczniów oraz ich opiekunów                       
z Francji, Wielkiej Brytanii oraz Turcji, 
w sumie szesnaście osób.

Po uroczystym powitaniu w ZSP-
PiG, zwiedzeniu placówki, udziale w 
zajęciach lekcyjnych, wspaniali goście 
byli uczestnikami spotkania z Wójtem 
Gminy Zagnańsk Panem Zbigniewem 
Zagdańskim. Zwiedzili również najcie-
kawsze obiekty na terenie gminy, m.in. 
kościół św. Rozalii i Marcina. Podziwia-
li także naszą atrakcję turystyczną – le-
gendarnego „Bartka”. 

Drugiego dnia goście zwiedzili 
klasztor na Świętym Krzyżu. Oczarował 
ich również pobyt w Kałkowie. 

W kolejnym dniu wizyty odbyło się 
spotkanie z wicewojewodą Panem Pio-
trem Żołądkiem oraz z Panią Małgorza-
tą Muzoł – Świętokrzyskim Kuratorem 
Oświaty. 

Wicewojewoda podkreślił zadowo-
lenie z faktu członkostwa Polski w UE, 
konsekwencją czego jest znaczący roz-
wój regionu świętokrzyskiego, na bazie 
którego mogą się odbywać interesujące 
spotkania młodzieży z krajów partner-
skich. 

Niezwykłe usatysfakcjonowanie wy-
raziła Pani Małgorzata Muzoł. Według 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, 
umiejętność porozumiewania się zwią-
zanego z wymianą doświadczeń, pozna-
waniem nowych przyjaźni, przyczyni 
się do wzbogacenia intelektualnego  
i duchowego młodzieży. 

Po zakończeniu tego niezwykłe-
go spotkania, pani Marzanna Moćko,  
w wywiadzie dla Radia PLUS, przybli-

żyła sens i znaczenie realizacji projektu 
„Comenius”. Zaakcentowała zasadniczy 
cel wychowania współczesnej młodzie-
ży w poczuciu godności, tolerancji i sza-
cunku.

Goście z krajów partnerskich zwie-
dzili w tym dniu ciekawe obiekty sakral-
ne i kulturowe Kielc, m.in. Pałac Bisku-
pi, Bazylikę Katedralną oraz kościół św. 
Wojciecha.

Równie atrakcyjny był ostatni dzień 
pobytu zagranicznych gości. 

Na uwagę zasługuje zwiedzanie Ka-
dzielni oraz ruin zamku w Chęcinach. 

Podsumowania wizyty na uroczy-
stym spotkaniu w kawiarni „Chata”  
w Zagnańsku dokonała Dyrektor ZSP-
PiG pani Marzanna Moćko. Pani Dyrek-
tor wyraziła zadowolenie i satysfakcję 
z możliwości goszczenia tak znamieni-
tych gości! Wszystkim uczniom oraz ich 
opiekunom wręczyła pamiątki i upomin-
ki. Szczególne wyrazy uznania pani Dy-
rektor skierowała w stronę nauczycieli 
języka angielskiego, dzięki którym ta 

wizyta mogła się odbyć. Do ich obo-
wiązków należało bowiem m.in. tłuma-
czenie rozmów, udział w wycieczkach, 
organizowanie spotkań i integracyjnego 
spędzania czasu przy ognisku. 

Do podziękowań i gratulacji przyłą-
czyli się uczestniczący w pożegnalnym 
spotkaniu – wicewójt Gminy Zagnańsk 
Pan Mirosław Garecki oraz Przewodni-
cząca Rady Gminy – Pani Justyna Śle-
wa. 

Nie ukrywając wzruszenia, ucznio-
wie i opiekunowie z krajów partnerskich 
wyrazili szczere podziękowania za nie-
zwykłą gościnność, serdeczność i atrak-
cyjność pobytu w naszej miejscowości. 
Goście podkreślili chęć ponownego od-
wiedzenia regionu świętokrzyskiego.

W dniu 8 maja br. na lotnisku „Okę-
cie” w Warszawie grupa młodzieży            
z Zagnańska wraz z nauczycielami ję-
zyka angielskiego pożegnała uroczych 
gości, którzy nie kryli łez.

Do następnego spotkania w Anglii!
Alicja Lisowska

To była niezapomniana wizyta!

HARMONOGRAM ODBIORU OPON 
I ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

16 CZERWCA 2009r. sołectwa:
Zagnańsk, Kaniów, Belno, Zachełmie, Lekomin,     Gruszka, Kajetanów, Chrusty, 
Jaworze, Bartków.
17 CZERWCA 2009r sołectwa:
 Janaszów, Samsonów, Szałas, Długojów, Kołomań, Umer, Tumlin 

Firma świadcząca usługę: Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych
 Andrzej Pogorzelski, ul. Szydłowiecka 28A
 26-110 Skarżysko – Kamienna 
 tel. (041) 251 – 44 – 27

Odpady należy wystawić do godz.800 przed posesjami w sposób nie powodujący 
zakłóceń w ruchu pieszym i kołowym. Odpady wystawione przed posesjami po 
podanym wyżej terminie i czasie nie będą odbierane. 
PROSIMY NIE WYSTAWIAĆ SZKŁA OKIENNEGO i ETERNITU.
Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się min.:
- wszelkiego rodzaju meble, 
- wielkogabarytowe urządzenia do ogrzewania pomieszczeń:  
grzejniki elektryczne itp.
- sprzęt AGD: kuchenki, lodówki, telewizory, pralki, zmywarki, itp.



ZAGNAŃSK
Urząd Gminy 041-300-13-22,
 fax 041-300-13-73
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji 041-311-31-77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 041-311-31-35
Gminny Ośrodek Zdrowia 041-300-10-57
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 041-300-14-44
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnansku 041-300-11-59
Bank Spółdzielczy
(obok Urzędu Gminy) 041-300-15-51
Bank Spółdzielczy (filia) 041-300-10-66
Gminna Spółdzielnia „SCh” 041-300-15-21
Gościniec Świętokrzyski 041-300-10-30
Nadleśnictwo Zagnańsk,
ul. Przemysłowa 041-300-10-44 do 46
Parafia Rzymskokatolicka
o.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP    041-300-11-99,
 041-300-10-98
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Rozalii i Św. Marcina 041-311-31-36
Poczta 041-311-31-59
Posterunek Energetyczny 041-300-16-20 do 22
 do godz. 15.00
Posterunek Policji 041-31-13-007

 0502-253-043
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa   041-311-33-55
Punkt apteczny 0607-073-602
Stacja Paliw, ul. Kielecka 5 041-300-13-03
Stacja Paliw, ul. Turystyczna 72A   041-300-11-20
LPG, ul. Kielecka l 041-300-18-04
LPG, ul. Turystyczna 11Oa 041-311-36-62
Hotel „Pod Jaskółką” - Umer 041-300-30-58
Stajnia „Elbara” - Kołomań 0887-634-400
Naprawa sprzętu AGD: 041-300-20-57;
 0606- 619-052
Usługi Pogrzebowe 
Janusz Guzik 041-311-38-15
 0602-257-248
SAMSONÓW
Biblioteka Gminna 041-300-34-12
„Nasza Przychodnia” 041-300-36-97
Urząd Pocztowy „Poczta Polska” 041-300-34-45
Punkt apteczny 041-300-34-18
Bank Spółdzielczy 041-300-34-03
Gospodarstwo Agroturystyczne 041-300-31-50
Świetlica OSP 041-300-34-22
Zakład Weterynaryjny 041-300-34-05

SAMSONÓW-PIECHOTNE
Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Wniebowzięcia NMP 041-300-34-57

CHRUSTY
Świetlica OSP 041-311-30-08

WIŚNIÓWKA
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Bożej Częstochowskiej   041-301-15-94

TUMLIN - WĘGLE
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Stanisława Biskupa 041-300-34-10

SZKOŁY PODSTAWOWE
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku 041-311-32-75
Zespół Szkoły Podstawowej
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 041-300-34-14
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola
 i Gimnazjum w Samsonowie 041-300-34-07
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kajetanowie 041-301-15-13
Szkoła Podstawowa Nr l
w Zagnańsku ( Chrusty) 041-311-30-03
Szkoła Podstawowa w Belnie 041-311-31-58
Szkoła Podstawowa w Zachełmiu   041-311-31-50
Szkoła Podstawowa w Szałasie 041-300-26-03
Szkoła Podstawowa w Umrze 041-300-34-31
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Zaproszenie na III Festyn 
Rodzinny – Samsonów 2009
Dyrekcja i nauczyciele ZSP,PiG im. Jana Pawła II  

w Samsonowie mają zaszczyt zaprosić wszystkich 
mieszkańców gminy Zagnańsk na imprezę plenerową 
pod hasłem „Festyn Rodzinny”. Odbędzie się ona 23 
maja 2009 r. (sobota), na boisku, przed szkołą.

W programie:
przedstawienie teatralne na motywach sztuki Jana •	
Drda: „Igraszki   z diabłem”,
występ kabaretu szkolnego: „Wyjście awaryjne”,•	
popisy wokalne i taneczne uczniów,•	
pokazy z udziałem: straży pożarnej, przewodników  •	
z psami policyjnymi,
pokaz sztuk walki,•	
rozgrywki sportowe: siatkówka plażowa, uni-hokej,•	
zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Fortis” (od •	
godz. 20.00),
oraz wiele innych atrakcji.•	

W trakcie trwania festynu odbędzie się również au-
kcja, z której dochód przekazany zostanie na lecze-

nie ciężko chorej uczennicy Izy.

Zapraszamy od godz. 16.00.
Organizatorzy

W dniach 20 IV – 24 IV 2009 r. w naszej szkole 
– jak co roku - obchodzono Tydzień Ziemi. Przygo-
towania do uroczystości rozpoczęto od wykonania 
plakatów i rekwizytów. Uczniowie pracowali pod 
kierunkiem nauczycieli. Wykonane plakaty i gazet-
ki tematyczne przypominały wszystkim o głównej 
idei ochrony naszej planety. Dzieci uprzątnęły te-
ren wokół szkoły oraz pobliską drogę wzdłuż lasu.  
W drugim etapie zorganizowano konkurs na prze-
branie za kwiatka. Zabawa podobała się szczególnie 
młodszym uczniom.

Na spotkanie z rodzicami uczniowie starszych 
klas przygotowali poczęstunek. Samodzielnie upie-
czony chleb według tradycyjnej receptury i sałatki 
warzywne bardzo smakowały rodzicom. Na za-
kończenie obchodów przygotowana została scenka 
ekologiczna pod hasłem: „Ziemianie – istoty inteli-
gentne ?’’. Ostatnim etapem był marsz przez miej-
scowość Belno. Dzieci z plakatami i hasłami propa-
gowały zdrowie i ekologię. Jak co roku szczególną 
uwagę zwracaliśmy na problem wypalania traw. 
Mamy nadzieje, że często podejmowana tematyka 
utrwali pewne wzorce zachowań w młodym pokole-
niu mieszkańców Belna.

Dni ziemi  
w szkole w Belnie

Dotacje z Unii Europejskiej 
wnioski dla firm, gospodarstw agroturystycznych

 
 

nawet do  
 

506 366 525  
lub Biuro Konsorcjum: 

041 343 01 23  
Zapraszamy: Kielce, ul. Targowa 18, p. 1208/1228 


