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WDZIĘCZNI 
NAUCZYCIELOM

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej, popu-
larnie zwany Dniem Nauczyciela, to 
święto szczególne: w tym właśnie dniu 
jest okazja do podziękowania wszyst-
kim pedagogom za ich trud, poświęce-
nie, cierpliwość i gotowość do naucza-
nia naszych dzieci.

Formy wyrazu wdzięczności nauczy-
cielom za ich pracę są różne, najczęściej 
w postaci kwiatów, czy uczniowskich 
laurek. Ale jest też inny sposób, bardziej 
konkretny - nagrody wójta...

dokończenie na str. 3
Miły moment składania życzeń: dyrektorki zespołów szkół: w Tumlinie - Barbara Domaga-
ła, Samsonowie - Dorota Chmielewska i Zagnańsku - Marzanna Moćko oraz wójt gminy  
Zbigniew Zagdański.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej skła-
dam Gronu Pedagogicznemu i wszystkim 
Pracownikom szkoły serdeczne życzenia 
wraz ze słowami podziękowania za włożony 
trud w naukę i wychowanie nowego poko-
lenia Polaków. 

Mam nadzieję, że Państwa poświęcenie 
wkładane w pogłębianie wiedzy, kształto-
wanie umysłów, szlifowanie talentów bę-
dzie owocowało jeszcze lepszymi wynikami 
osiąganymi przez uczniów. Za te wysiłki, 
dzięki którym młodzi ludzie będą godnie 
wypełniać rolę obywatela, rodzica, pracow-
nika, serdecznie Wam dziękuję. 

Życzę, aby wykonywanie tego pięknego 
zawodu było dla Państwa źródłem dumy  
i radości, które dodadzą sił do pokonywa-
nia codziennych trudności. 

Wójt Gminy Zagnańsk 
Zbigniew Zagdański

JUBILEUSZ
W ZIELONYM  
MUNDURZE

40 lat Szkoły Leśnej w Zagnańsku

Przed odsłonięciem tablicy pamięci, poświęconej Tadeuszowi Przy-
godzkiemu, pierwszemu dyrektorowi Szkoły Leśnej w Zagnańsku.

czyt. na str 4
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Obrady rozpoczęła przewodniczą-
ca rady Justyna Ślewa, witając uczest-
ników sesji z wójtem gminy Zbignie-
wem Zagdańskim oraz radnym Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego Mie-
czysławem Gębskim. Podczas ustala-
nia porządku obrad, jeden z radnych za-
proponował, by - uwzględniając obec-
ność mieszkańców na sesji - punkt „spra-
wy różne” (umożliwiający wypowiedzi 
mieszkańców) przesunąć na początek 
obrad. W dyskusji na ten temat, radni 
opowiedzieli się, większością głosów, za 
utrzymaniem zaproponowanego porząd-
ku, podkreślając, iż miło im będzie, je-
śli goście sesji zostaną do końca obrad. 
Decyzja ta nie spodobała się niektórym 
mieszkańcom, porządku obrad jednak 
nie zmieniono...

Wójt złożył następnie informację  
o swojej działalności między sesjami 
RG. Gospodarz gminy m.in.:

-  podjął kilka decyzji finansowych 
związanych z dotacjami do kosztów przy-
gotowania zawodowego mieszkańców  
i na zakup podręczników dla uczniów 
najmłodszych klas szkół podstawowych, 
kosztami likwidacji „dzikich” wysypisk, 
doposażenia boiska sportowego „Lu-
brzanki” Kajetanów oraz kosztami opra-
cowania planu organizacji ruchu,

- poinformował o rozstrzygnięciu 
przetargu na modernizację dróg: w Ka-
niowie, Kołomań - Długojów, a tak-
że w Szałasie (wspólnie z Powiatowym 
Zarządem Dróg), o podpisaniu umo-
wy na budowę chodnika na Gruszce,  
o złożeniu dokumentacji na moderniza-
cję ul. Kieleckiej, o spotkaniu z dyrek-
torem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w sprawie modernizacji 
drogi w Chrustach ( do trasy nr 7 – reali-
zacja w 2010 r.).

Wójt uczestniczył w ważnych wy-
darzeniach, m.in.: inauguracji rozgry-
wek III ligi z udziałem „Lubrzanki” Ka-
jetanów, w dożynkach powiatowych  
w Bodzentynie, gdzie odebrał nagro-
dę za zajęcie przez gminę I miejsca  
w konkursie ekologicznym, w zakoń-
czeniu lata nad zalewem na Umrze,  
w Radiu Kielce – w zakończeniu kon-
kursu na najlepsze kąpielisko (kąpieliska  
w Borowej Górze i Umrze uplasowa-
ły się w czołówce powiatowej), w spo-
tkaniu w „Wodociągach Kieleckich”  
(z udziałem zainteresowanych radnych), 
poświęconym problemom z dostawą 
wody dla Jasiowa, Piechotnych i Leko-
mina oraz budowie wodociągu w Kaje-
tanowie – w tym roku wyłoni się wyko-
nawcę tej inwestycji. 

Wójt, wraz z przewodniczącą rady, 
pracownikami UG oraz delegacją miesz-

PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
NOWY REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Z sesji Rady Gminy

kańców uczestniczył w zakończeniu pe-
regrynacji obrazu Matki Boskiej Częs-
tochowskiej w Piotrkowicach. Spotkał 
się także z nadleśniczym Nadleśnictwa 
Zagnańsk, by omówić planowane in-
westycje gminne na terenach leśnych. 
18 września br. wójt podpisał akt nota-
rialny z nadleśnictwem na zakup tere-
nów w rejonie ul. Słonecznej, co umoż-
liwi sprzedaż istniejących tam mieszkań.

Wójt podpisał umowy: z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska  
i GW na dofinansowanie (16 tys. zł) re-
alizacji programu edukacyjnego, ze Sta-
rostwem Powiatowym (20 tys. zł) na usu-
wanie azbestu w gminie (30 tys. zł na ten 
cel gmina otrzyma także z WFOŚiGW), 
na realizację programu Comenius, w ra-

strzennego sołectw: Szałas i Jaworze.
Radni wybrali nowego przedstawi-

ciela gminy do Międzygminnego Związ-
ku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 
– została nim Justyna Ślewa.

W „sprawach różnych” głos zabrało 
kilkoro mieszkańców, sołtysów oraz rad-
nych, którzy poruszyli najważniejsze - ich 
zdaniem - problemy gminy oraz swoich 
sołectw. Dość dramatycznie zabrzmiał 
głos dyrektor Zespołu Szkoły Podsta-
wowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku 
Marzanny Moćko, która zaapelowała 
do władz o środki na poprawę warunków 
nauki i pracy w tej szkole. Chodzi m.in. 
o przygotowanie warunków do nauki  
w „zerówce”, o konieczność: rozbudo-
wy przedszkola, modernizacji szatni, bu-
dowy łącznika z salą gimnastyczną oraz  
o poprawę ogólnego stanu technicznego 
budynku. 

Wójt ustosunkowując się do tych 
problemów, stwierdził, iż zna potrze-
by wszystkich szkół na terenie gminy,  
w tym także obiektu w Zagnańsku. Szko-

Zmiany w budżecie gminy na 2008 rok, nabycie przez gminę działek pod 
pompownie ścieków, zatwierdzenie planów odnowy kilku miejscowości, przy-
jęcie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,  zmiany  
w studium uwarunkowań oraz zmiany w miejscowych planach zagospodarowa-
nia przestrzennego – to główne tematy obrad radnych na sesji Rady Gminy –  
25 września br.

ła jest po przeglądzie i, wg. oceny fa-
chowców, nie ma w niej zagrożenia dla 
bezpieczeństwa uczniów i pracowników. 
Są pewne prace, które trzeba wykonać, 
np. wymiana instalacji c.o., ale jest to 
związane z umieszczeniem tych zadań  
w budżecie gminy.

Pozostałe problemy, poruszone przez  
uczestników sesji, dotyczyły wielu dzie-
dzin życia w gminie, m.in.: inwesty-
cji, jakości dróg, utrzymania czystoś-
ci, komunikacji, wykorzystania sprzętu  
w ośrodku zdrowia w Zagnańsku i przez-
naczenia budynku po ośrodku zdrowia 
w Samsonowie, infrastruktury w rejo-
nie ul. Kwiatowej w tejże miejscowości, 
bezpieczeństwa na drogach, m.in. w re-
jonie szkoły w Zagnańsku. Do proble-
mów tych ustosunkował się wójt gminy, 
jego zastępca oraz przewodnicząca rady 
(szczegóły w protokóle z sesji).

Po wyczerpaniu porządku obrad, se-
sję zakończono.   (Kos.)

na program usuwania azbestu a także 
zwiększono wydatki budżetowe na kwo-
tę prawie 132 tys. zł, głównie w oświa-
cie, pomocy społecznej, kulturze fizycz-
nej i sporcie.

- nabycia przez gminę nierucho-
mości przeznaczonych pod drogi dojaz-
dowe (Chrusty i Zagnańsk) oraz prze-
pompownie ścieków (Zachełmie, Bart-
ków, Umer),

- zatwierdzenia planów odnowy 
miejscowości: Bartków, Belno, Chru-
sty, Kołomań i Zagnańsk na lata: 2008 
– 2015, umożliwiających im staranie się 
o środki unijne na inwestycje,

- nowego „Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na tere-
nie gminy Zagnańsk” – najważniej-
sze zmiany postaramy się opublikować  
w „GZ”,

- przystąpienia do sporządzenia 
zmiany w  „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Zagnańsk” oraz zmian w miej-
scowym planie zagospodarowania prze-

mach którego ZSP nr 2i P 
w Zagnańsku otrzymała 
24 tys. zł na rozwój edu-
kacji.

Gospodarz gminy po-
informował też o zamia-
rze organizacji gminnego 
kompostownika na odpa-
dy organiczne.

Radni przyjęli następ-
nie kilka uchwał dotyczą-
cych m.in.:

- zmian w bu-
dżecie gminy na 
2008 rok – zwiększo-
no dochody gminy  
o ponad 103 tys. zł, w 
związku z dotacją Urzę-
du Wojewódzkiego na 
zasiłki socjalne oraz z 
WFOŚiGW i starostwa 

Przed sesją sołtysi otrzymali od wójta prezenty: teczki oraz zszywa-
cze, potrzebne do pracy. N/z: sołtys Kołomani – Krzysztof Gębski.
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WDZIĘCZNI NAUCZYCIELOM
Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji tegorocznego Dnia Eduka-
cji Narodowej, wójt gminy Zagnańsk, 
Zbigniew Zagdański zaprosił dyrekto-
rów szkół oraz najlepszych nauczycie-
li, tym razem do Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 
w Zagnańsku - Chrustach, by podzięko-
wać im za całoroczną pracę, złożyć gra-
tulacje oraz życzenia dalszych sukcesów  
w pracy dydaktyczno – wychowawczej. 
W niecodziennym spotkaniu, obok na-

mówił wójt – by wam podziękować za 
całoroczny trud w dzieło edukowania 
młodego pokolenia.

W części artystycznej dzieci szkolne 
zaprezentowały program, w którym od-
dały hołd swoim patronom, nauczycie-
lom tajnego nauczania podczas II woj-
ny światowej. Były też humorystyczne 
scenki z życia szkoły, dzieci zaprezen-
towały także – na wesoło – współczesny  
wizerunek swoich belfrów. Na koniec 
uczniowie złożyli nauczycielom ser-

Życzenia swoim koleżankom po fa-
chu złożyła też Justyna Ślewa, przewod-
nicząca Rady Gminy, jeszcze do nie-
dawna nauczycielka szkoły w Samso-
nowie. Konkluzją tych życzeń i refleksji 
było przesłanie: Róbmy swoje ! Każdy 
nauczyciel wie najlepiej, jaką ma speł-
niać rolę...

Wójt gminy wręczył następnie dy-
rektorom szkół oraz najlepszym nauczy-
cielom swoje nagrody pieniężne oraz 
dyplomy. Otrzymali je:

Zespół Szkoły Podstawowej nr 2, 
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnań-
sku: dyrektor Marzanna Moćko oraz: 
Ewelina Kundera, Mirosława Litwiń-
ska, Mirosław Kowalski i Celina Le-
nartowicz.

Zespół Szkoły Podstawowej, Przed-
szkola i Gimnazjum w Tumlinie: dy-
rektor – Barbara Domagała oraz: Mar-
ta Wesoła i Halina Grosicka.

Zespół Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum w Samso-
nowie: dyrektor – Dorota Chmielew-
ska oraz Jolanta Barucha.

Zespół Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Kajetanowie: dyrektor – Sta-
nisław Wójcik.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Za-
gnańsku: dyrektor - Anna Tuz.,

Szkoła Podstawowa w Belnie: dy-
rektor – Elżbieta Ślewa oraz Beata 
Sot.

Szkoła Podstawowa w Szałasie: dy-
rektor – Sławomir Biernat.

Szkoła Podstawowa w Umrze: dy-
rektor – Halina Tkaczyk.

Szkoła Podstawowa w Zachełmiu: 
dyrektor – Anna Fąfara. 

Za te wyróżnienia oraz zawsze życz-
liwy stosunek do spraw oświaty, w imie-
niu całego środowiska nauczycielskie-
go, podziękowały wójtowi, wręczając 
mu bukiet kwiatów, dyrektorki: Barba-
ra Domagała, Marzanna Moćko i Dorota 
Chmielewska.

Tekst i fot.: Jerzy Kosowski

Gospodarze gminy: wójt Zbigniew Zagdański, przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa 
oraz poseł  Henryk Milcarz na spotkaniu z pedagogami, w szkole w Chrustach.
uczycieli, udział wzięli: poseł na Sejm 
RP Henryk Milcarz, przewodnicząca 
Rady Gminy Justyna Ślewa wraz z rad-
nymi, członkami Komisji Oświaty RG, 
przedstawiciele organizacji związko-
wych, emeryci oraz Zenon Więckowski 
– odpowiedzialny w Urzędzie Gminy za 
sprawy oświatowe.

Po oficjalnym powitaniu uczest-
ników spotkania, wójt scharakteryzo-
wał krótko sytuację oświaty w gminie: 
nowy rok szkolny 2008/2009 rozpoczę-
ło 1552 uczniów w 93 oddziałach, w tym  
w przedszkolach – 93, szkołach podsta-
wowych – 936, gimnazjach – 523. W 
gminnej oświacie zatrudnionych jest 249 
pracowników, w tym 185 nauczycieli.

Koszt, jaki poniesiono na utrzymanie 
oświaty w gminie, w rozliczonym 2007 
roku, to 9.234.909 zł, przy czym sub-
wencja oświatowa wyniosła 8.130.971 
zł. Oznacza to, że gmina musiała dopła-
cić z własnego budżetu 1.103.938 zł.

Wójt nawiązał do warunków, w ja-
kich odbywa się nauka w gminie. Ule-
gają one systematycznej poprawie, lecz 
dalekie są jeszcze do doskonałości. Ale 
to nie one decydują o poziomie naucza-
nia, lecz ludzie, nauczyciele. 

- I dlatego spotkaliśmy się tutaj – Występ dzieci ze szkoły w Chrustach.

deczne życzenia. 
Do życzeń tych dołączył poseł na 

Sejm RP Henryk Milcarz, przekazując 
bukiet pięknych kwiatów na ręce na-
uczycielki, Celiny Lenartowicz, która 
tego dnia została wyróżniona, na spotka-
niu w Kielcach, Medalem Edukacji Na-
rodowej. 

dok. ze str. 1
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Mszę świętą celebrowali księża bis-
kupi: ordynariusz Diecezji Kieleckiej ks. 
bp. Kazimierz Ryczan oraz ks. bp. Ka-
zimierz Gurda. Uroczystość pogrzebo-
wa zgromadziła dziesiątki księży - przy-
jaciół i znajomych Zmarłego z całej die-
cezji. Władze gminy reprezentowali: 
wójt Zbigniew Zagdański, przewodni-
cząca Rady Gminy Justyna Ślewa oraz 
zastępca wójta Mirosław Garecki. 

Żegnając Ks. Proboszcza, w imie-
niu społeczności gminy Zagnańsk, wójt  
Z. Zagdański powiedział m.in.:

„Z wielkim smutkiem i żalem staje-
my dziś w tym uświęconym miejscu, aby 
pożegnać naszego Kochanego Probosz-
cza. Przez szereg lat to on był z nami, 
służył nam w chwilach trudnych i rado-
snych, prowadził nas po krętych ścież-
kach życia, abyśmy nie zbłądzili w dro-
dze do Jezusa. Dziś to my przyszliśmy by 
za to wszystko raz  jeszcze podziękować, 
oddać mu hołd, potwierdzić, że nie za-
pomnieliśmy co dla nas uczynił w cza-
sie swojej wieloletniej duszpasterskiej 
posługi. 

Ksiądz Józef Piwowarczyk przez 
33 lata był przewodnikiem duchowym 
wspólnoty parafialnej i gospodarzem 
tego wspólnego dobra jakim jest para-

OSTATNIA DROGA  
KSIĘDZA PROBOSZCZA

JÓZEFA PIWOWARCZYKA

fia. Z wielką troską i zaangażowaniem 
dbał o jej rozwój, aby parafianie mogli 
korzystać z posługi kapłańskiej, w coraz 
lepszych warunkach (...)

Dziś żegnamy drogiego kapłana, pa-
sterza i nauczyciela, wspaniałego czło-
wieka, człowieka o wielkiej kulturze, 
zawsze wiernego elementarnym wartoś
ciom. Żegnamy Kogoś, kto ponad 30 lat 
uczył nas jak żyć, jak być lepszym, jak 
kochać ludzi i Boga, co robić, aby świat 
był piękniejszy. Żegnamy go ze smut-
kiem i wdzięcznością dziękując Bożej 
Opatrzności, że dane nam było korzy-
stać z jego wielkiej wiary i mądrości. 
Dziękujemy, że był z nami. Jego odej-
ście to wielka strata dla całej Gminy. 
Dla wielu z nas to utrata kogoś wyjąt-
kowego, kogoś bardzo bliskiego...”

Po mszy św. uczestnicy uroczystości 
przeszli, w kondukcie pogrzebowym, na 
miejscowy cmentarz, gdzie ciało Zmar-
łego złożono do grobu, który pokryły 
niez liczone wieńce i wiązanki kwiatów 
od rodziny, wiernych parafian, przyja-
ciół, władz gminy Zagnańsk,  przed-
stawicieli organizacji, instytucji oraz 
szkół.

Żegnaj Przyjacielu, pozostaniesz  
w naszej pamięci na zawsze !

W środę, 1 października br., na cmentarzu parafii p.w. św. Rozalii św. Mar-
cina w Zagnańsku, odbył się pogrzeb ks. Józefa Piwowarczyka, długoletniego 
proboszcza tej parafii.  Uroczystości rozpoczęły się w miejscowym kościele, do 
którego przybyły setki wiernych, by towarzyszyć w ostatniej drodze ulubione-
go Duszpasterza.

Ostatnie pożegnanie Księdza Proboszcza Józefa Piwowarczyka - modlitwę odmawia Ksiądz 
Biskup Kazimierz Gurda.
       fot.: Paweł Lalewicz

W odpowiedzi na interpelację jedne-
go z mieszkańców Samsonowa, podczas 
ostatniej sesji Rady Gminy, w sprawie 
włączenia ulicy Kwiatowej do obecnie 
wykonywanej kanalizacji, wójt gminy  
informuje, że powyższe zadanie ujęte 
jest w przedsięwzięciu pn.: ,,Komplek-
sowa ochrona wód podziemnych aglo-
meracji kieleckiej’’ przewidzianym do 
realizacji przez „Wodociągi Kieleckie” 
w ramach środków z Funduszu Spójnoś-
ci.

Zadania z zakresu kanalizacji sani-
tarnej z udziałem środków Unii Euro-
pejskiej na terenie gminy przewidziane 
są do wykonania  w oparciu o następu-
jące programy:

1) Regionalny Program Operacyj-
ny dla Województwa Świętokrzyskie-
go (zakres wykonywany przez Związek 
Gmin Gór Świętokrzyskich);

2) Fundusz Spójności ,,Komplekso-
wa ochrona wód podziemnych aglome-
racji kieleckiej’’ (zakres przewidziany 
do wykonania przez „Wodociągi Kie-
leckie”). 

Ul. Kwiatowa została włączona do 
wniosku z „Wodociągów Kieleckich”  
i obecnie oczekuje na realizację.

Powodem umieszczenia omawiane-
go odcinka kanalizacji, we wniosku wo-
dociągów był współczynnik RLM (rów-
noważnej liczby mieszkańców) wyma-
gany do uzyskania na 1km sieci.

Na dzień dzisiejszy ustalono osta-
teczny zakres rzeczowy inwestycji re-
alizowanej przez „Wodociągi Kielec-
kie”, który nie podlega negocjacji z 
uwagi na groźbę utraty dofinansowania, 
na co gmina nie może sobie pozwolić.

Wyłączanie na tym etapie jakiego-
kolwiek zakresu z wniosku wodocią-
gów zmienia jego strukturę tzn. wszel-
kie analizy i opracowania będące ele-
mentarną częścią wniosku co na tym 
etapie spowoduje realne zagrożenie 
utraty dotacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie-
stety, na dzień dzisiejszy nie jest możli-
we wykonanie ww. odcinka kanalizacji  
w ramach zadania wykonywanego przez  
Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.

CO Z KANALIZACJĄ
UL. KWIATOWEJ ?

Wójt gminy odpowiada

Dostęp do edukacji przedszkolnej ma 
zasadnicze znaczenie dla prawidłowego 
rozwoju dziecka i dla efektywności całego 
systemu edukacji. Z wielu badań wynika, 
że dzieci objęte różnymi formami eduka-
cji przedszkolnej są w późniejszej karierze 
szkolnej oceniane jako bardziej niezależ-
ne, otwarte, odważne i wytrwałe w sytu-
acjach szkolnych.

Dlatego wychodząc naprzeciw potrze-
bom, jednym z ważniejszych zadań stawia-
nych do realizacji przez gminę Zagnańsk jest 
zapewnienie wczesnego dostępu do edukacji 
przedszkolnej. 

W ramach projektu „PRZEDSZKOLE 
DLA WSZYSTKICH” utworzona zosta-
nie grupa przedszkolna przy Zespole Szko-
ły Podstawowej nr 2 Przedszkola i Gimnaz-
jum im. Stanisława Staszica w Zagnańsku. 
Wszystkich rodziców dzieci w wieku przed-
szkolnym prosimy o telefoniczny kontakt:  
0-41 3001391, 3113291.

PRZEDSZKOLE
DLA WSZYSTKICH
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Pogrążeni w smutku, 1 paź-
dziernika 2008 roku, pożegnaliś
my Księdza Kanonika Józefa Pi-
wowarczyka  Proboszcza para-
fii p.w. św. Rozalii św. Marcina  
w Zagnańsku w latach 1973 – 2005,  
którego śmierć jest dla nas wszyst-
kich ogromną stratą. Ciężko roz-
stać się z człowiekiem, którego ży-
cie i działalność tak wiele wniosły  
w codzienność wspólnoty. 

Ksiądz Józef Piwowarczyk 
urodził się 17 lutego w 1930 r.  
w Gołczy. Przeżył 78 lat, w tym  
53 lata w stanie kapłańskim – 
święcenia otrzymał 8 maja 1955 r. 
Przez trzy lata był proboszczem w 
Słupi Jędrzejowskiej, a następne 
spędził w Zagnańsku. Pełnił funk-
cję Dziekana dekanatu Zagnańsk  
i Kielce Północ.

9 września 1973 roku oficjal-
nie został proboszczem para-
fii p.w. św. Rozalii św. Marcina w 
Zagnańsku. Swoim gospodarskim 
okiem patrzył na niedociągnięcia 
w żywym i materialnym koście-
le. Z zapałem zabrał się do pra-
cy. Zadbał o ogrodzenie kościoła  
i plebanii, którą wyremonto-
wał, postarał się o nową polichro-
mię w obydwu częściach świąty-
ni, powiększył trzykrotnie cmen-
tarz grze balny, wybudował kap
licę cmentarną. Przygotował pod-
waliny pod nową Parafię p.w. 
św. Józefa Oblubieńca NMP  
w Zagnańsku.   

Nie sposób wymienić wszyst-
kiego z rzeczy mate rialnych. Naj-

POZOSTANIE NA ZAWSZE 
W NASZEJ PAMIĘCI...

trudniejszą zapewne była praca  
z wiernymi, którzy nie zawsze szli 
wskazywaną drogą. Jednak włas
ny przykład, dobroć, życzliwość, 
uśmiech powoli robiły swoje. Gło-
szone nauki zawierały wiele reflek-
sji, własnych przemyśleń, były deli-
katne i dlatego tak głęboko zapad
ły w duszę. 

Trudno jest pogodzić się ze 
stratą kogoś, kto stanowił przez 

wiele lat nierozerwalną 
część naszej codzienno-
ści.  Wspominamy nie-
zliczone sytuacje, kie-
dy służył nam radą  
i pomocą  zawsze moż-
na było liczyć na Jego 
uśmiech i dobroć. 

Z łatwością sku-
piał wokół siebie mło-
dzież, z zapałem i radoś
cią udzielał jej porad 
i wskazówek, chętnie 
dzielił się z nią doświad-
czeniem.

Dał wspaniałą pod-
stawę do rozwijania 
własnej osobowości, do-
pingował w przezwycię-
żaniu przeciwności losu. 
Był jak ojciec. Troskli-
wy, uważny, wrażliwy 
na problemy innych. 
Przekazywał swą wia-
rę, ale także oczekiwał 
samodzielnych poszu-
kiwań. Jego nauka po-

Ks. Proboszcz Józef Piwowarczyk

W imieniu społeczności gminy Zagnańsk 
Zmarłego żegna wójt Zbigniew Zagdański.

W uroczystości pogrzebowej wzięły udział tłumy mieszkańców gminy.

legała przede wszystkim na wska-
zywaniu ścieżek  ścieżek do Boga  
i drugiego człowieka. 

Chyba każdy z nas  Jego para-
fian  czuje się trochę osierocony, 
pozbawiony jakiejś cząstki, któ-
ra wiązała się z księdzem Kano-
nikiem. W naszej mocy leży teraz  
zachowanie pamięci o NIM.

Przygotował: Roman Piskulak, 
Zdjęcia: Paweł Lalewicz 
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Przyjechali do swojej, kochanej 
„Budy” jako jedni z pierwszych, wie-
lu z nich nie widziało się od kilkudzie-
sięciu lat, toteż najpierw rozpoznawa-
li się czujnie, by nie pomylić Staszka  
z Jurkiem, a potem rzucili się w obję-
cia: cześć! Kopę lat !

Tak rozpoczęły się obchody 40-lecia 
istnienia Szkoły Leśnej w Zagnańsku - 11 
października br. - połączone ze zjazdem 
jej absolwentów. W ciągu tego okresu 
szkołę opuściło ok. 3000 leśników! Naj-
liczniej stawił się pierwszy rocznik absol-
wentów i to oni narzucali ton obchodom, 
wszędzie ich było pełno !

Uroczystości nadano odpowiednią 
rangę: najpierw w miejscowym koście-
le odbyła się msza św. w intencji szkoły.  
Z absolwentami, gronem pedagogicz-
nym, tym obecnym  i tym w stanie spo-
czynku (starych nauczycieli witano 
owacyjnie !) jubileusz świętowali - już  
w szkole - zacni goście honorowi: poseł 
na Sejm RP Mirosław Pawlak, wicemar-
szałek woj. świętokrzyskiego Zdzisław 
Wrzałka, wicewojewoda świętokrzyski 
Piotr Żołądek, dyrektor Departamen-
tu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska 
Zofia Chrempińska, gospodarze pow. 
kieleckiego: przewodniczący Rady Po-
wiatu Tomasz Lato i starosta Zenon Ja-
nus, zastępca dyrektora generalnego La-
sów Państwowych Ryszard Kapuściń-
ski, władze gminy reprezentowali: prze-
wodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa 
oraz zastępca wójta Mirosław Garec-
ki. Byli także radni, dyrektorzy miejsco-
wych szkół, przyjaciele szkoły, delegacje 
zagraniczne.

Przed południem, w holu głównym 
szkoły, obok tablicy jej patrona – Roma-
na Gesinga, odsłonięto uroczyście, przy 
dźwiękach hejnałów łowieckich, tablicę 
pamiątkową z wizerunkiem założycie-
la szkoły i jej pierwszego dyrektora Ta-
deusz Przygodzkiego. Tablicę odsłonili: 
jego syn Jerzy oraz obecna dyrektor Ze-
społu Szkół Leśnych Anna Kowalska. 
Przy okazji przypomniano sylwetkę dy-
rektora i jego wielkie zasługi w rozwo-
ju placówki. Minutą ciszy uczczono pa-

JUBILEUSZ  
W ZIELONYM MUNDURZE

40 lat Szkoły Leśnej w Zagnańsku

Na boisku leśnym w Zagnańsku od-
były się Gminne Zawody Sportowo-Po-
żarnicze, w których wzięły udział OSP: 
Samsonów, Szałas, Zabłocie i Zagnańsk, 
łącznie 8 drużyn pożarniczych. 

Zawody zostały rozegrane w nastę-
pujących konkurencjach: rozwinięcie 
bojowe, sztafeta pożarnicza z przeszko-
dami.

W grupie C kobiet startowała jed-
na drużyna z OSP Zabłocie. W grupie 
A seniorów wystartowały 4 drużyny.  
I miejsce w tej grupie zajęła drużyna 

GMINNE ZAWODY
SPORTOWO - POŻARNICZE

OSP Zagnańsk, która wyprzedziła OSP 
Samsonów. III miejsce zajęła drużyna  
z OSP Zabłocie, a IV OSP Szałas.

W zawodach wzięły udział 3 Mło-
dzieżowe Drużyny Pożarnicze.

W kategorii MDP dziewcząt starto-
wała jedna drużyna z OSP Samsonów, 
w kategorii MDP chłopców startowa-
ły dwie drużyny; zwyciężyła drużyna  
z OSP Zagnańsk, wyprzedzając drużynę 
z OSP Samsonów (szerzej o zawodach – 
w następnym numerze „GZ”).

Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych Anna Kowalska oprowadza gości po szkole.

mięć wszystkich, nieżyjących pedago-
gów szkoły.

Oficjalne uroczystości odbyły się 
w auli technikum, wg. ustalonego ce-
remoniału: było wprowadzenie sztan-
daru szkoły, sygnał hejnalistów, ra-
port samorządu szkolnego, który przy-
jęła dyrektor placówki Anna Kowal-
ska. Przy pomocy środków wizualnych,  
p. dyrektor przypomniała historię szko-
ły. Były chwile wzruszenia, gdy na ekra-
nie pojawiły się historyczne już zdjęcia  
z obecnymi na uroczystości postaciami.

i fauny, położone niedaleko Kielc, stało 
się atrakcyjną propozycją dla uczniów. 
Ciekawy, lecz trudny i odpowiedzialny 
zawód leśnika, młodzież zdobywa w tak 
niezwykłym miejscu.

Mała, jednooddziałowa szkoła szyb-
ko przekształciła się w nowoczesną, wie-
looddziałową placówkę dydaktyczną co-
raz lepiej wyposażoną i zatrudniającą wy-
soko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną 
i administracyjną. Wkrótce wybudowano 
internat, aulę, boiska sportowe, dom na-
uczyciela, oddano do użytku nowe pra-
cownie specjalistyczne. To wszystko 
przyczyniło się do poprawy jakości pra-
cy i tworzenia lepszego wizerunku pla-
cówki.

Po wystąpieniu gospodarza szkoły 
głos zabrali goście honorowi, przekazu-
jąc placówce gratulacje z okazji jubile-
uszu, życzenia dalszych sukcesów oraz 
prezenty. Następnie uhonorowano najlep-
szych nauczycieli i pracowników szkoły. 

Po oficjalnej uroczystości zwiedzono 
szkołę, chwaląc jej wyposażenie i wyso-
ką jakość prac dyplomowych. Następnie 
absolwenci poszczególnych lat spotkali 
się ze swoimi wychowawcami: wspom-
nień, żartów i refleksji nie było końca. Fi-
nałem obchodów jubileuszu był wspólny 
bankiet.

W obchodach Jubileuszu 40-le-
cia Zes połu Szkół w Zagnańsku wzięły 
udział delegacje z zaprzyjaźnionych szkół  
z Niemiec i ze Słowacji. Wizytę delega-
cji niemieckiej współfinansowała Fun-
dacja Współpracy Polsko – Niemiec-
kiej.

         Tekst i fot.: Jerzy Kosowski

Goście honorowi uroczystości.

- Technikum Leśne  
w Zagnańsku – mó-
wiła pani dyrektor – 
pow stało 40 lat temu  
z inicjatywy leśników  
i drzewiarzy Kielecczy-
zny. Decyzję o utworze-
niu szkoły podjął ówcze-
sny minister leśnictwa  
i przemysłu drzewne-
go Roman Gesing. Lo-
kalizacja szkoły nie była 
przypadkowa, Techni-
kum Leśne w Zagnań-
sku, otoczone ze wszyst-
kich stron lasami daw-
nej Puszczy Świętokrzy-
skiej, z bogactwem flory 
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1008 URODZINY „BARTKA”!
Festyn przed najstarszym dębem

Uroczystość rozpoczęto pasowaniem 
adeptów Technikum Leśnego: 

Pasowanie pierwszoklasistów i przy-
woływanie ducha Sylwana, który udzie-
li im pomocy pochodzącej z lasów, to 

prosił uczestników festynu do obejrze-
nia walk wikingów przy dębie w wyko-
naniu zaprzyjaźnionej z naszą miejsco-
wością Grupą „Hird” z Kielc, dokonał 
najazdu na ślubny orszak weselny po-
dążający drogą przebiegającą obok dęba 
„Bartka”. 

Na koniec Bartłomieje, którzy przy-
byli na stalowych rumakach, czyli kul-
towych motocyklach, złożyli jubilatowi 
życzenia oraz obietnicę, że wrócą tu za 
rok.    

Do pokazów włączyła się także gru-
pa rycerska na koniach ze stadniny Elba-
ra w Kołomani.

Na festynie, poświęconym sędziwe-
mu jubilatowi, nie zabrakło oprawy ar-
tystycznej w wykonaniu m.in.: „Tumli-
nianek” z Marianną Kłosowską, która 
deklamowała wiersze i serwowała wier-
szowane dowcipy, były konkursy eko-
logiczne z nagrodami ufundowanymi 
przez Nadleśnictwo Zagnańsk, wielką 
atrakcją były sadzonki dębu, poświęco-
ne przez papieża, które wręczono spon-
sorom i gościom honorowym urodzin 
najsłynniejszego drzewa w Polsce.

Imprezę przy dębie odwiedzili go-
spodarze gminy z przewodnicząca Rady 
Gminy Justyną Ślewą oraz zastępcą 
wójta Mirosławem Gareckim. 

Głównym organizatorem urodzin 
„Bartka” był nadleśniczy Nadleśnictwa 
Zagnańsk Tomasz Kuszewski. Finan-
sowego wsparcia udzielili: sponsorzy: 
Barlinek, „Wodociągi Kieleckie” oraz 
gmina Zagnańsk. (J.)

Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła obchodom 1008 urodzin najstarsze-
go drzewa Europy – Dęba „Bartka”  27 września br., przygotowanym przez 
Nadleśnictwo Zagnańsk, przy współpracy Urzędu Gminy Zagnańsk oraz Brac-
twa Bartkowego.

Wikingowie przy  Dębie „Bartku” – grupa HIRD z Kielc.

stara tradycja, a zarazem wspaniałe wi-
dowisko – mówił radny Rady Gminy 
w Zagnańsku a jednocześnie miłośnik 
przyrody i członek Bractwa Bartkowe-
go Władysław Kowalewski. Radny za-

„Ślubuje być dobrym Polakiem, 
dbać o dobre imię swojej klasy i szko-
ły. Będę uczyć się w szkole jak kochać 
Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy 
dorosnę. Będę się starać być dobrym 
kolegą, swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczycie-
lom” to słowa roty, jakie wypowiadają 
pierwszaki podczas ślubowania w szko-
łach. Na początku roku szkolnego jest to 
najważniejsze wydarzenie w każdej pla-
cówce oświatowej, do którego ucznio-
wie, ich nauczyciele, wychowawcy i dy-
rekcje szkół, a także rady rodziców przy-
gotowują się bardzo starannie. Ślubowa-
nie, połączone z pasowaniem na ucznia, 
pozostaje bowiem bohaterom tego aktu 
na całe życie...

Wójt gminy Zagnańsk Zbigniew Za-
gdański wraz z księdzem proboszczem 
miejscowej parafii Leszkiem Struzi-
kiem uczestniczyli - 3 października br. 
- w ślubowaniu uczniów pierwszej kla-
sy Szkoły Podstawowej w Kajetanowie. 
W pięknie udekorowanej na tę okazję 
sali gimnastycznej zebrali się ucznio-
wie całej szkoły, nauczyciele oraz rodzi-
ce. Głównymi bohaterami byli jednak 
uczniowie klasy pierwszej.

Uroczystość rozpoczęto wprowa-
dzeniem flagi państwowej oraz hym-
nem Polski. Dyrektor szkoły Stanisław 

ŚLUBOWANIA PIERWSZAKÓW
Stali się pełnoprawnymi uczniami...

Wójcik powitał wszystkich uczestników 
uroczys tości, szczególnie serdecznie 
– pierwszaków, którzy zaprezentowali 
prog ram artystyczny, przygotowany na 
tę okoliczność pod okiem wychowaw-
czyni Eweliny Wolder. Piosenki i wier-
szyki urzekły publiczność i starszych 
kolegów, którzy publicznie przyznali, że 
ich młodsi ko-
ledzy doro-
śli do miana 
uczniów 

  teraz naj-
w a ż n i e j s z a 
część uroczy-
stości: ucznio-
wie pow tórzyli 
za dyrektorem 
słowa uczniow-
skiego ślubo-
wania. Następ-
nie dyrektor 
szkoły olbrzy-
mim ołówkiem 
pasował każ-
dego pierwsza-
ka na ucznia 
Szkoły Podsta-
wowej w Kaje-
tanowie. W ten 
sposób pierw-
szaki stały się 

pełnoprawnymi uczniami szkoły.
Wójt gminy życzył pierwszakom 

sukcesów w nauce a zgromadzonych ro-
dziców zachęcił do współpracy ze szko-
łą. Ksiądz proboszcz udzielił uczniom 
bożego błogosławieństwa. Z okazji ślu-
bowania uczniowie I klasy otrzymali 
wiele prezentów, m.in. od swoich star-
szych kolegów.

Podobne uroczystości odbyły się 
(lub odbędą) we wszystkich szkołach  
w naszej gminie. (J.)



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
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa 041-311-33-55
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 w Zagnansku 041-300-11-99,
 041-300-10-98
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
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” - Kołoman 0887-634-400
Naprawa sprzętu AGD: 041-320-20-57;
 0606- 619-052

SAMSONÓW
Bank Spółdzielczy 041-300-34-03
Biblioteka Gminna 041-300-34-12
„Nasza Przychodnia” 041-300-36-97
Ośrodek Zdrowia 041-300-34-09
Gospodarstwo Agroturystyczne 041-300-31-50
Punkt apteczny 041-300-34-18
Świetlica OSP 041-300-34-22
Urząd Pocztowy „Poczta Polska” 041-300-34-45
Zakład Weterynaryjny 041-300-34-05

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

CHRUSTY
Ochotnicza Straż Pożarna 041-311-30-08

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

ZACHEŁMIE
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Rozalii i Św. Marcina 041-311-31-36

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

SZKOŁY PODSTAWOWE
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnansku 041-311-32-75
Zespół Szkoły Podstawowej
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 041-300-34-14
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kajetanowie 041-301-15-13
Zespół Szkoły Podstawowej Nr l
w Zagnansku ( 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
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola
 i Gimnazjum w Samsonowie 041-300-34-07
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Koleżance
CECYLII KALINOWSKIEJ

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA
składają:
nauczyciele - emeryci z Sekcji ZNP
oraz Zarząd Oddziału ZNP w Zagnańsku

Zgromadzenie otworzył dotych-
czasowy prezes Zarządu LGD Ja-
cek Śniadecki, proponując porzą-
dek obrad, który przewidywał: spra-
wozdania zarządu i Komisji Rewizyj-
nej, poprawki w statucie organizacji 
oraz wybory nowych władz. Ustępu-
jący prezes poinformował zebranych, 
że nie zamierza startować w wybo-
rach do władz oraz przeprosił tych, 
którzy nie byli usatysfakcjonowa-
ni jego dotychczasową działalnością.  
W sprawozdaniu omówił ostatnie mie-
siące działalności LGD, z którego wy-
nikało m.in., że:

- złożono 4 wnioski o płatność, 
w ramach programu „Leader +” – na 
kwotę 723.929 zł,

- rozliczono przez instytucje finan-
sującą 330.679  zł,

- wniosek na rozliczenie 4 tran-
szy, na kwotę 393.249 zł, złożono w 

Andrzej Paździerz – nowym prezesem Zarządu „Dorzecza Bobrzy”

„REWOLUCJA” W LGD
Niewiele brakowało, a Walne Zgromadzenie Delegatów Lokalnej Gru-

py Działania „Dorzecze Bobrzy”, skupiającej pięć gmin: Miedzianą Górę, 
Strawczyn, Mniów, Zagnańsk i Piekoszów, nie miałoby quorum, w związku 
z czym nie mogło by podjąć żadnych, ważnych decyzji. Członków tej orga-
nizacji uzupełniono, przywołując ich telefonicznie z ww. gmin...

czerwcu br., zaś w połowie paździer-
nika wniosek poprawiono, na życzenie 
instytucji wdrażającej.

Składki opłaciły dotychczas czte-
ry gminy, z wyjątkiem Piekoszowa, 
ale  zostały one uruchomione 10 paź-
dziernika br. Posłużą do wyrównania 
zadłużenia LGD (m.in. na pobory pra-
cowników biura LGD, rachunki tele-
foniczne, podatki, narzuty na wyna-
grodzenia).

Po dokonaniu wpłat przez FAPA 
oraz gm. Piekoszów,  stowarzyszenie, 
po rozliczeniach, powinno dyspono-
wać na rok 2009 kwotą ok. 65 tys. zł.

Prezes poinformował, iż w gmi-
nach – przed wyborami w LGD – od-
były się konsultacje w sprawie kandy-
datur do nowych władz.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
przedstawiła następnie przewodniczą-
ca tej komisji Irena Danieluk. Stwier-

dziła, iż zadłużenie LGD na dzień 14 
października br. wyniosło 341.564 tys. 
zł + odsetki i marże: 24.652 zł. Termin 
spłaty kredytu upływa 30 listopada br.

Uczestnicy walnego zgromadze-
nia przyjęli te sprawozdania, po czym 
wnieśli poprawki uzupełniające do no-
wego statutu stowarzyszenia. 

Przed wyborami nowych władz oka-
zało się, że walne zgromadzenie nie dys-
ponuje quorum. Zarządzono przerwę,  
w czasie której, telefonicznie, przywo-
ływano członków LGD z poszczegól-
nych gmin. Udało się ! Dokonano wy-
boru nowych władz, do których we-
szli:

Zarząd LGD: Andrzej Paździerz 
– prezes (Piekoszów), Jarosław Wa-
łek – wiceprezes (Miedziana Góra), 
Justyna Ślewa – wiceprezes (Za-
gnańsk), Anna Gad – wiceprezes 
(Strawczyn), Rafał Bednarczyk – se-
kretarz (Mniów).

Komisję Rewizyjną stanowią: 
Stanisław Zdyb – przewodniczą-
cy (Strawczyn), Krzysztof We-
sołowski – wiceprzewodniczą-
cy (Zagnańsk), członkowie: Ce-
zary Majcher (Piekoszów), Wal-
demar Jacak (Miedziana Góra)  
i Zbigniew Krakowiak (Mniów). 

USŁUGI
REMONTOWO
 BUDOWLANE 

DOCIEPLENIA REMONTY 
 KOMPLEKSOWO

tel.: 785642  324

OGŁOSZENIE O PRACĘ
Urząd Gminy w Zagnańsku za-

trudni osobę do poboru opłat z tytu-
łu posiadania psa i opłaty targowej.

Informacje w Urzędzie Gmi-
ny Zagnańsk, ul. Spacerowa 8,  
pok. 28, tel.: 041 300 11 46

(J.)


