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Z okazji 1009 urodzin legendar-
nego dębu „Bartek”, 19 września br., 
na parkingu, obok słynnego drzewa, 
odbył się piknik ekologiczny. Wśród 
wielu atrakcji, przygotowanych przez 
Agencję ARTEVADE z Jaworzy,  była 
między innymi grupa Wikingów i szu-
kanie skarbu Bartka.

Kielecka grupa historyczna Hird przy-
gotowała, wraz z uczniami i studentami, 
pokazy dawnej kultury Piastów, Celtów 
i Wikingów. Można było wysłuchać sag, 
klechd i legendy, a także nabyć słowiań-
ską biżuterię i przedmioty codziennego 
użytku. Największą atrakcję stanowiły 
jednak walki na miecze w wykonaniu 
wojów w średniowiecznych strojach oraz 
zaślubiny.

- Chcemy przybliżyć mieszkańcom 
dawne zwyczaje, poszerzyć wiedzę jak 
żyli nasi przodkowie, jakie były ich suk-
cesy i błędy - mówił szef grupy Hird - 
Zbigniew Kowalski. Na polu bitewnym 
toczyły się walki, jakie rozgrywali kiedyś 
Skandynawowie. Brali w nich udział mi-
łośnicy dawnych kultur niemal z całej 
Polski, były drużyny z Krakowa i War-
szawy.

Dąb „Bartek” 
obchodził  

1009 urodziny !

Bitwa Wikingów, w sąsiedztwie „Bartka”, to jedna z większych atrakcji urodzin sę-
dziwego dęba.

Zespół muzyki etnicznej, na scenie, przy zalewie w Umrze.

Pożegnanie lata w Umrze

„Sprzątanie 
świata”  

w Zagnańsku
Uczniowie z Zespołu Szkoły Podsta-

wowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum 
w Zagnańsku im. Stanisława Staszica  
w Zagnańsku od lat troszczą się o środo-
wisko przyrodnicze. Codziennie zbiera-
ją i segregują surowce wtórne : maku-
laturę, plastik, puszki aluminiowe oraz 
baterie.

Piknik nad zalewem
Udane było zakończenie lata 2009 nad zalewem w Umrze, przygotowane 

przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, we wrześniu br. Dość liczna 
grupa mieszkańców gminy, przywitana przez wójta Zbigniewa Zagdańskiego, 
w obecności przewodniczącej Rady Gminy Justyny Ślewy, bawiła się występami 
artystów rodzimych i zaproszonych, dzieci brały udział w konkursach z nagro-
dami, hasały na zjeżdżalniach gumowych, namawiały rodziców do zakupów sło-
dyczy na stoiskach handlowych.
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Turniej zakończył się zwycięstwem 
„Uszczelki” z Warszawy, nasza ekipa za-
jęła VII miejsce. Uczestnicy rozgrywek 
podkreślali znakomitą organizację tur-
nieju. W mailu do organizatorów, szef ze-
społu z Malborka napisał: „Nam się po-
dobało i na pewno przyjedziemy za rok. 
Gospodarze z Zagnańska bardzo się sta-

II Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej  
o Puchar Prezesa TKKF

W dniach: 26 - 27 września br. w hali sportowej w Zagnańsku oraz sali spor-
towej SP w Mąchocicach odbywał się II Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej 
o Puchar Prezesa Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Wzięło w nim 
udział 9 drużyn z całej Polski, w tym reprezentacja KS „Leśnik” z Zagnańska.

rali i była miła atmosfera oraz pyszności 
do jedzenia, wszystkim smakowało!”.

Miłe słowa, w rozmowie wójtem na-
szej gminy, Zbigniewem Zagdańskim, 
skierował pod adresem organizatorów 
także prezes ZG TKKF Mieczysław Bo-
rowy. (J.)

Przypomnijmy: rok temu, 1 paź-
dziernika 2008 roku, pożegnaliśmy 
Księdza Kanonika Józefa Piwo-
warczyka - Proboszcza Parafii p.w. 
św. Rozalii św. i św. Marcina w Za-
gnańsku w latach 1973 – 2005,  któ-
rego śmierć była dla nas wszystkich 
ogromną stratą. 

Ksiądz Józef Piwowarczyk uro-
dził się 17 lutego w 1930 r. w Gołczy. 
Przeżył 78 lat, w tym 53 lata w sta-
nie kapłańskim – święcenia otrzymał  
8 maja 1955 r. Przez trzy lata był 
proboszczem w Słupi Jędrzejowskiej,  
a następne spędził w Zagnańsku. Peł-
nił funkcję Dziekana dekanatu Za-
gnańsk i Kielce Północ.

9 września 1973 roku oficjalnie zo-
stał proboszczem Parafii p.w. św. Ro-
zalii św. i św. Marcina w Zagnańsku. 
Swoim gospodarskim okiem patrzył 
na niedociągnięcia w żywym i mate-
rialnym kościele. Z zapałem zabrał 
się do pracy. Zadbał o ogrodzenie 
kościoła i plebanii, którą wyremon-
tował, postarał się o nową polichro-
mię w obydwu częściach świątyni, 
powiększył trzykrotnie cmentarz 
grzebalny, wybudował kaplicę cmen-
tarną. Przygotował podwaliny pod 
nową Parafię p.w. św. Józefa Oblu-
bieńca NMP w Zagnańsku.

Z łatwością skupiał wokół siebie 
młodzież, z zapałem i radością udzie-
lał jej porad i wskazówek, chętnie 
dzielił się z nią doświadczeniem.

Dał wspaniałą podstawę do rozwi-
jania własnej osobowości, dopingował 
w przezwyciężaniu przeciwności losu. 
Był jak ojciec. Troskliwy, uważny, 
wrażliwy na problemy innych. Prze-
kazywał swą wiarę, ale także oczeki-
wał samodzielnych poszukiwań. Jego 
nauka polegała przede wszystkim 
na wskazywaniu ścieżek - ścieżek do 
Boga i drugiego człowieka. 

Księże Proboszczu – pamiętamy !

I rocznica śmierci Ks. Proboszcza 
Józefa Piwowarczyka

- Jestem bardzo zaskoczony, że Rada 
Gminy podjęła uchwałę tej treści, dosko-
nale wiedząc jak duży jest opór miesz-
kańców Samsonowa przeciwko lokaliza-
cji tej kopalni. Najwyższą władzą w te-
renie są przecież mieszkańcy. Skoro na 
ostatnim zebraniu wiejskim wypowie-
dzieli się zdecydowanie za rolniczym  
i budowlanym przeznaczeniem tego te-
renu, nic nie stało na przeszkodzie, by 
rada potwierdziła ich wolę.

- Decyzja radnych, jak sądzę, wy-
nikała z troski o rozwój gospodarczy 
Samsonowa i gminy. Nowy zakład, 
to nowe miejsca pracy, to dodatkowe 
wpływy z podatków do budżetu gmi-
ny.

- Może się okazać, że eksploatacja 
gliny w tym rejonie spowoduje spadek 
atrakcyjności bardzo przecież pięknego 
i urokliwego Samsonowa. Osobiście nie 
wierzę w powstanie przy kopalni zakła-
du, to można było z łatwością wyczytać 
zarówno z wniosku zainteresowanych, 
jak i z dyskusji, która od dłuższego cza-
su toczyła się w tej sprawie z udziałem 
przedstawiciela wnioskodawcy. Wszyst-
ko wskazuje na to, że będzie to eksten-
sywna eksploatacja gliny, czyli kopanie 
ogromnego dołu, bez żadnej pewności, 
czy i w jaki sposób teren pokopalniany 
zostanie we właściwy sposób zrekulty-
wowany. Rada Gminy nie ma żadnych 
środków prawnych, by w przyszłości 
wyegzekwować od eksploatatora złóż 
wybudowania zakładu produkcyjnego.

Zatrudnienie będzie zatem symbo-
liczne a dodatkowym problemem będzie 
nadmierne użytkowanie dróg, po których 
będą się przemieszczały ciężkie pojaz-

dy, wywożące urobek. Może się okazać, 
że związane z tym koszty naprawy dróg 
będą zdecydowanie przekraczać wpływy 
podatkowe z tego przedsięwzięcia.

-  Właściciel gruntów – Zakład Ce-
ramiki Budowlanej „Stanisławów”  
z Częstochowy jest bardzo zdetermi-
nowany uruchomieniem zakładu, pro-
cedury związane z tym zadaniem są na 
ukończeniu. Czy będzie on mógł roz-
począć produkcję wbrew woli miesz-
kańców ?

- Trudno jest obecnie odpowiedzieć 
na to pytanie. Wszystko zależeć będzie, 
jak silna będzie determinacja mieszkań-
ców Samsonowa w obronie własnego 
zdania w tej sprawie.

- Czy jest szansa na polubowne za-
kończenie tego konfliktu ? 

To wymaga ustalenia, czy mieszkań-
cy są w stanie zmienić stanowisko pod 
pewnymi warunkami, czy też nie. Jeże-
li się okaże, że poparcie dla tej kopalni 
większości z tych, którzy dzisiaj prote-
stują nie jest możliwe, pozostaje rozwa-
żenie zmiany stanowiska Rady Gminy.

- Dziękuje za rozmowę.
Jerzy Kosowski

Czy w Samsonowie powstanie 
kopalnia iłów ?

Rozmowa z wójtem gminy Zagnańsk - Zbigniewem Zagdańskim
- Pod adresem Rady Gminy wpłynął ostatnio protest mieszkańców Samso-

nowa (191 podpisów) przeciwko „przystąpieniu do sporządzenia zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na cel eks-
ploatacji iłów, na terenie gm. Zagnańsk”. Tymczasem radni podjęli - wbrew 
woli mieszkańców - taką uchwałę 27 sierpnia br. Jak Pan ocenia sprzeczność 
tych interesów ?

Publiczność, zgromadzoną na fe-
stynie, rozweselały także inne zespoły, 
m.in. Kapela Kielecka. Przed oficjalnym 
otwarciem pikniku nastąpił wystrzał z ar-
matek grupy historycznej „Hakownica”  
z Miedzianej Góry. Wśród publiczności 
dostrzegliśmy przedstawiciela władz gmi-
ny, zastępcę wójta Mirosława Gareckie-
go, na imprezę dotarł także poseł na Sejm 
Henryk Milcarz, którego firma - „Wodo-
ciągi Kieleckie” - sponsorowała imprezę.

Po południu, w „Chacie”, nieopodal 
„Bartka”, odbyło się najważniejsze wy-
darzenie pikniku - konferencja na temat 
przyszłości „Bartka” z udziałem słynnego 
profesora dendrologa Marka Siewniaka. 

- „Bartek” jest najsłynniejszym drze-
wem Europy - mówił profesor. - Znam 
jego historię szczegółowo i zrobię wszyst-
ko, aby jak najdłużej przetrwał - mówił 
naukowiec (o przebiegu konferencji i jej 
ustaleniach piszemy osobno).  (J.)

Dąb „Bartek” obchodził  
1009 urodziny !

dokończenie ze str. 1
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Władza Wdrażająca Programy Eu-
ropejskie, pełniąca rolę Instytucji Po-
średniczącej w Szwajcarsko-Polskim 
Programie Współpracy, dokonała oceny 
merytorycznej wniosku o dofinansowa-
nie kolektorów słonecznych (projekt 
pn. „Spłaszczanie problemów ener-
getycznych i poziomu zanieczyszczeń  
w obszarze niskiej emisji Kieleckiego 
Obszaru Metropolitalnego”). 

Wniosek został opracowany przez 
Urząd Miasta Kielce, we współpracy  
z gminami należącymi do Kieleckiego 
Obszaru Metropolitalnego, w tym gm. 
Zagnańsk.

Wniosek uzyskał pozytywną opinię 
komisji oceniającej, jednak ze względu 
na ograniczoną alokację znalazł się na li-
ście rezerwowej.

W przypadku pojawienia się możliwo-
ści dofinansowania projektu, mieszkańcy 
zostaną poinformowani o tym fakcie.

Kolektory  
na liście rezerwowej

Sesję otworzyła przewodnicząca rady 
Justyna Ślewa, witając uczestników ob-
rad, z wójtem Zbigniewem Zagdań-
skim, radnym powiatowym Mirosławem 
Gębskim, kierownikiem posterunku poli-
cji nadkom. Arturem Koniecznym i sze-
fem Nadleśnictwa Zagnańsk – Tomaszem 
Kuszewskim.  Po zatwierdzeniu porząd-
ku obrad, radni przeszli do jego realiza-
cji. Na wniosek radnego Stefana Grud-
nia, uczestnicy obrad uczcili minutą ciszy 
pamięć poległych w wojnie obronnej, we 
wrześniu 1939 r.

Na wstępie wójt złożył informację  
o swojej działalności między sesjami Rady 
Gminy: w związku ze zmniejszeniem do-
tacji z Urzędu Wojewódzkiego (kryzys), 
środki na zasiłki rodzinne w gminie na ten 
rok zmniejszyły się o przeszło 268 tys. zł. 

Wójt spotkał się z wicemarszał-
kiem woj. świętokrzyskiego Zdzisławem 
Wrzałką w sprawie modernizacji drogi 
wojewódzkiej (od przejazdu kolejowego 
w Chrustach do Lekomina) wraz z budową 
chodnika i odwodnieniem. Czyni się zabie-
gi o umieszczenie tej inwestycji w budże-
cie województwa w 2010 roku. 

Wójt wziął udział w zebraniach wiej-
skich w Szałasie, Umrze, Kołomani i Ka-
niowie, informując m.in. o funduszu sołec-
kim. Poinformował także o zamiarze budo-
wy stałej sceny, w rejonie Borowej Góry, 
dla imprez związanych z obchodami Dnia 
Zagnańska.

Gospodarz gminy poinformował rad-
nych o problemach mieszkańców Wiśniów-
ki i Barczy w związku z modernizacją drogi 
nr 7. Jeżdżący w tym rejonie sprzęt ciężki 
wykonawcy niszczy drogi gminne. Interwe-
niowano u inwestora w Oddziale General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
w Kielcach.

Mieszkańcy Barczy skarżą się na fetor 
z miejscowej oczyszczalni ścieków - poin-
formowano o problemie „Wodociągi Kie-
leckie”.

Wójt spotkał się z członkiem Zarządu 
Powiatu Kieleckiego Ryszardem Barwin-
kiem w sprawie budowy pomnika pamię-
ci w rejonie Siodeł, w miejscu koncentra-
cji oddziałów Armii Krajowej, zmierza-
jących na odsiecz walczącej Warszawie  
w 1944 r. Wypowiedź uzupełnił nadleśni-
czy Tomasz Kuszewski, stwierdzając, że 
Lasy Państwowe udostępnią teren pod po-
mnik.

Wójt poinformował o decyzjach finan-
sowych – dodatkowe środki na : wyłapy-
wanie psów, likwidację „dzikich” wysy-
pisk, na wykaszanie rowów, na ocieple-
nie Domu Nauczyciela w Szałasie. Pod 
kierownictwem zastępcy wójta Mirosła-

wa Gareckiego przygotowywane są do-
kumenty na rewitalizację centrum Zagnań-
ska, z udziałem środków unijnych. Wójt 
poinformował o wytypowaniu do moder-
nizacji, w ramach programu rządowego – 
„schetynówki” – drogi w Zabłociu, na któ-
rą jest przygotowany projekt.

Radni negatywnie zaopiniowali plan 
ochrony dla Suchedniowsko – Oblęgor-
skiego Parku Krajobrazowego, przygo-
towanego przez krakowską firmę „Kra-
meko”, ze względu na brak zaznaczenia  
w nim: dwóch planowanych wodnych 
zbiorników retencyjnych, dróg dojazdo-
wych (KD-D1), terenów zabudowy miesz-
kalnej, pensjonatowej, terenu obsługi spor-
tu, turystyki, rekreacji i wypoczynku oraz 
szlaków turystycznych i ścieżki konnej.  
W trakcie dyskusji na ten temat, wójt za-

ny jednego z mieszkańców ul. Słonecznej  
w Zagnańsku, uznając ją za bezzasadną.

W ramach wniosków mieszkańcy gmi-
ny oraz radni podnieśli wiele aktualnych 
problemów występujących w sołectwach 
oraz gminie. Na wiele z nich odpowiedział, 
na bieżąco, wójt gminy, na pozostałe od-
powie na piśmie. W trakcie tego fragmen-
tu obrad radni zgłosili dwa wnioski, doty-
czące wytypowania dróg do modernizacji, 
w ramach tzw. „schetynówek”. Chodziło 
o kontynuowanie modernizacji dróg: do 
Kielc (ul. Kielecka) oraz drogi: Miedziana 
Góra - Tumlin - Osowa - Samsonów - Sza-
łas. Żaden wniosek nie otrzymał akcepta-
cji większości radnych – po sześć głosów 
„za” i „przeciw”. Ostateczną decyzję w tej 
sprawie przedstawi radnym, do akceptacji, 
wójt gminy. (Kos.)

Z sesji Rady Gminy: 18 września br.

Nie ! - dla projektu planu ochrony parku krajobrazowego
Negatywna opinia radnych w sprawie planu ochrony Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, ustalenie przebie-

gu ulic w Osiedlu Kaniów, wyrażenie zgody na zawarcie umowy na dostawę opału dla placówek oświatowych, to główne tematy obrad 
kolejnej sesji Rady Gminy – 18 września br.

oferował (wcześniej uczyniono to na pi-
śmie) nadleśniczemu bardzo korzystny 
„biznes”, polegający na oddaniu w dzier-
żawę przez Lasy Państwowe terenów wo-
kół dęba „Bartka” i przejęcia przez gmi-
nę wszystkich obowiązków związanych 
z utrzymaniem tego, legendarnego po-
mnika przyrody. Tomasz Kuszewski od-
powiedział, iż jest to niemożliwe w świe-
tle obowiązujących przepisów prawnych. 
Lasy Państwowe mogą jedynie zamienić 
się gruntem, nadającym się do zalesienia. 
Gmina szuka takiego terenu.

Rada podjęła uchwały w sprawach: 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo-
ści niezabudowanych przy ul. Kielec-
kiej, nieodpłatnego nabycia na rzecz gmi-
ny nieruchomości w Zagnańsku (na drogi 
wewnętrzne), ustalenia przebiegu istnie-
jących ulic w Osiedlu Kaniów, wyrażenia 
zgody na zawarcie umów na zakup opału 
dla placówek oświatowych oraz na wywóz 
nieczystości płynnych z tych placówek,  
w latach: 2010 – 2011.

Radni odrzucili  skargę na Urząd Gmi-

Na sesji Rady Gminy głos zabiera nadleśniczy Tomasz Kuszewski.
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W ubiegłym roku szkolnym uczniowie 
SP zdobyli III miejsce w powiecie w kon-
kursie : „Zbieram, segreguję, niczego nie 
marnuję”, a gimnazjaliści otrzymali nagro-
dę wojewódzką w konkursie „Ekozespoły 
zmniejszają swój ślad ekologiczny”. W obu 
konkursach uczniowie zdobyli cenne na-
grody  zarówno dla siebie jak i dla szkoły. 
Tradycją w naszej szkole jest liczny udział  
w akcji „Sprzątanie Świata”. 

Podczas tegorocznych dni sprzątania: 
18 - 21 września, dzieci i młodzież z entu-
zjazmem, pod opieką nauczycieli, ruszyli 
na pomoc środowisku. Zaopatrzeni w rę-

„Sprzątanie świata” w Zagnańsku
kawice i worki, które otrzymali z Urzędu 
Gminy, zbierali śmieci głównie w lasach 
– w okolicach osiedla Wrzosy, Borowej 
Góry, zalewu w Kaniowie, boiska leśnego 
oraz w otoczeniu szkoły i hali sportowej. 
W akcji wzięło udział ok. 200 uczniów  
i 10 nauczycieli. Efektem ich dwudnio-
wej pracy było 40 dużych worków śmieci 
(głównie plastików, szkła i papieru, chociaż 
trafiały się „eksponaty” w postaci zużytych 
części komputerów, stare garnki, buty, sprzęt 
AGD). Dzieciom nie udało się zebrać nawet 
większości śmieci pokrywających runo za-
gnańskich lasów. Pozostało ich tam jeszcze 
bardzo wiele. Szpecą las, zagrażają zwie-

Uczennice I a Gimnazjum w Zagnańsku z efektami swojej pracy.

dokończenie ze str. 1

rzętom i odstraszają 
ludzi. 

Dla uczniów udział 
w „Sprzątaniu świa-
ta” to praktyczna lek-
cja ochrony środowi-
ska, która - miejmy 
nadzieję - wpłynie na 
ich postawę i przeko-
nanie, jak ważne jest 
utrzymanie czystości  
i odpowiednia gospo-
darka odpadami dla 
zachowania równo-
wagi w środowisku.

Anna Piskulak

Mieszkańcy osiedla Wrzosy ser-
decznie dziękują wójtowi gminy Zbi-
gniewowi Zagdańskiemu oraz Radzie 
Gminy w Zagnańsku za wkład pracy 
związany z wykonaniem chodnika, któ-
ry nie tylko poprawił estetykę otocze-
nia, ale także zwiększył bezpieczeństwo 
przechodniów.

Podziękowanie

Z sesji Rady Gminy: 28 września br.

Sesję otworzyła przewodnicząca rady 
Justyna Ślewa, witając jej uczestników z 
wójtem Zbigniewem Zagdańskim i kie-
rownikiem Posterunku Policji, nadkom. 
Arturem Koniecznym. Radni zatwier-
dzili porządek obrad, po czym przeszli do 
jego realizacji.

Wójt złożył informację ze swoich 
prac między sesjami rady: w tym okre-
sie uczestniczył w zebraniach wiejskich:  
w Zagnańsku, Bartkowie, Jaworzach, Bel-
nie i Zachełmiu, informując mieszkańców 
o funduszu sołeckim - 2010 oraz zapozna-
jąc się na jaki cel mieszkańcy pragną prze-
znaczyć te środki. Przy okazji podniesiono 
także bieżące problemy nurtujące społecz-
ności ww. wsi.

Wójt spotkał się ze starostą pow. kie-
leckiego, rozmawiając o możliwości dal-
szego wykorzystania Narodowego Fun-
duszu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. 
„schetynówki”). Jak wiadomo, z tego 
programu przebudowano fragment dro-
gi z Zagnańska do Kielc, radni pragnęli-
by kontynuować remont tego odcinka do 
samego miasta lub przebudować drogę od 

Miedzianej Góry do Szałasu, przez Sam-
sonów. Starosta sceptycznie odniósł sie do 
tych planów, twierdząc, że nie ma szans na 
modernizację dwóch dróg, w ciągu roku,  
w jednej gminie, albowiem inne gminy tak-
że mają swoje potrzeby w tym zakresie.

Gospodarz gminy spotkał się z woje-
wodą świętokrzyskim w sprawie naboru 
wniosków na modernizację dróg, w ra-
mach „schetynówek”, w roku przyszłym. 
Kolejne spotkanie, tym razem z europo-
słem Jackiem Włosowiczem dotyczyło 
prezentacji w Parlamencie Europejskim 
problemów związanych z ochroną dębu 
„Bartek”.

Wójt uczestniczył w II Ogólnopolskim 
Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa 
TKKF, który odbywał się ostatnio w hali 
sportowej w Zagnańsku. Wójt wymienił 
poglądy z prezesem TKKF o bieżących 
problemach rozwoju sportu masowego, 
przy okazji wysłuchał kilku komplemen-
tów „sportowych” pod adresem gminy.

Radni podjęli następnie uchwałę doty-
czącą zgłoszenia do Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2010 

r. drogi w Zabłociu. Zostanie ona zmoder-
nizowana oraz otrzyma chodnik na dłu-
gości blisko 1250 m. Koszt tej inwesty-
cji, to 1.710.000 zł, z czego połowę, czy-
li 855.000 zł pokryje budżet państwa, zaś 
drugą połowę – budżet gminy. Warunkiem 
realizacji - podkreślmy - tej inwestycji 
jest otrzymanie dofinansowania z budże-
tu państwa.

Przewodnicząca Rady Gminy zapo-
znała radnych z korespondencją wpły-
wająca pod adresem rady, m.in. odczyta-
ła treść protestu mieszkańców sołectwa 
Samsonów przeciwko „przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego na cel eksploatacji iłów, na te-
renie gm. Zagnańsk” (szerzej na ten temat 
piszemy oddzielnie).

Radni zapoznali się także z pismem 
dyrektora Muzeum Narodowego w Kiel-
cach dr Roberta Kotowskiego, który 
chwali działalność Towarzystwa Ziemi 
Samsonowskiej, (m.in. zorganizowało ono 
muzeum regionalne) oraz rozważa przeję-
cie Huty „Józefa” i zorganizowanie tutaj 
Otwartego Muzeum Przemysłu, jako Od-
działu Muzeum Narodowego.

W „sprawach różnych” radni m.in. po-
wrócili do problemu przeznaczenia po-
mieszczeń po b. ośrodku zdrowia w Sam-
sonowie: wicewójt Mirosław Garecki po-
informował, iż dobudowa pomieszczeń 
na parterze ośrodka, z przeznaczeniem 
dla GBP, kosztowałoby ok. 160 – 180 tys. 
zł. Decyzja w tej sprawie należy do Rady 
Gminy.

Radni podnieśli problem powołania 
Straży Gminnej. Na wniosek Janusza 
Schmeidla, temat ten zostanie przeanali-
zowany w komisjach RG.

W ramach „zapytań i interpelacji”, 
mieszkańcy gminy zgłosili kilka istotnych 
problemów swoich sołectw, dotyczących 
m.in.: bezpłatnego szczepienia przeciwko 
grypie i innym chorobom zakaźnym (te-
mat przeanalizują komisje RG), dalszej 
modernizacji zespołu szkół w Zagnańsku, 
wykaszania traw w rowach przydrożnych 
itp. Do problemów tych ustosunkował się 
wójt gminy (szczegóły w protokóle z ob-
rad).                                        (Kos.)

Droga w Zabłociu, w programie „schetynówek”
Kolejna sesja Rady Gminy w Zagnańsku - 28 września br. - została zwołana dla podjęcia pilnej uchwały dotyczącej wy-
typowania drogi, na przebudowę której gmina wystąpi o środki do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 – 2011. Radni poruszyli także kilka ważnych, bieżących problemów gminy.
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dokończenie ze str. 1
Atrakcje na estradzie, ustawionej tuż 

przy zalewie, rozpoczęli młodzi tance-
rze z kieleckiego zespołu Step by Step, 
z mistrzynią Polski młodzików - Natalią 
Liwocha. Żywiołowe tańce solowe i ze-

Pożegnanie lata w Umrze

Zawody wędkarskie

Piknik nad zalewem

Bankowa rybka

społowe młodych tancerzy spodobały się 
publiczności, która braw nie żałowała. 

Z ciekawością przyjęto występ ze-
społu etnicznego, z udziałem dwóch mu-
zyków z naszej gminy, który zaprezen-

tował niecodzienny repertuar muzyki 
na długich tubach i bębenkach. Życzli-
wie, jak zwykle, przyjęto solowy występ 
Marty Huk z Tumlina, która ciągle roz-
wija swój talent.

Gwiazdą wieczoru był zespół „Li-
verpool”, który przypomniał repertuar 
„Beatlesów”. I starsi, i młodzież świet-
nie bawili się przy muzyce legendarnego 
zespołu z Liverpoolu. (J.)

Przedstawiciele władz gminy oraz mieszkańcy obserwują wy-
stępy artystów z okazji „Pożegnania lata” w Umrze. Publiczności na imprezie nie zabrakło...

Pogoda dopisała, toteż połów był ob-
fity. Po zważeniu złapanych ryb – prze-
ważały leszcze i płocie – ustalono wyniki 
zawodów.

W kategorii kobiet zwyciężyła Teresa 
Miądzel przed Natalią Chmielewską.

W kategorii seniorów triumfował To-
masz Pytka, przed Dawidem Sobieraj-
skim i Sebastianem Pytką.

Uczestnicy zawodów wędkarskich w Umrze z prezesem BS w Samsonowie – Józe-
fem Florkiem.

Zawody spławikowe członków Koła PZW „Bartek”, o Puchar Prezesa Ban-
ku Spółdzielczego w Samsonowie, odbyły się 30 sierpnia br. na zbiorniku wod-
nym w Umrze. W rywalizacji wzięło udział 16 zawodniczek i zawodników, sę-
dzią głównym był Jan Adamczyk – prezes koła.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii 
otrzymali puchary ufundowane i wręczo-
ne przez prezesa Banku Spółdzielczego 
Józefa Florka. Wyróżnieni w zawodach 
wędkarze zostali obdarowani także cen-
nymi nagrodami rzeczowymi. Warto do-
dać, iż złowione ryby, po zważeniu, wró-
ciły do zalewu. Bankowe rybki znowu 
czekają aż je ktoś złapie. (J.K.)

Słusznie zwrócili nam uwagę miesz-
kańcy oraz sołtys wsi Umer, że nowo od-
dana wiata przystankowa nie jest położo-
na we wsi Kołomań, lecz w ich miejsco-
wości. Za niezamierzoną pomyłkę prze-
praszamy. 

Ostatnio znowu odwiedziliśmy ten 
obiekt, by z satysfakcją odnotować, że nasz 
apel o jego poszanowanie, jak na razie skut-
kuje: wiata jest w takim stanie, w jakim od-
dał ją wykonawca. (J.)

Wiata w Umrze !

W sierpniu grupa mieszkańców Grusz-
ki zaniepokojonych tym, że chodnik dla 
pieszych zostanie wykonany tylko w czę-
ści tej miejscowości podjęła interwencję 
u wójta gminy Zagnańsk. Na spotkaniu  
w urzędzie gospodarz gminy zobowiązał 
się, że podejmie działania w celu zabezpie-
czenia środków finansowych niezbędnych 
do objęcia tymi pracami całej Gruszki. Za 
pośrednictwem „Gazety Zagnańskiej” Wójt 
Gminy Zbigniew Zagdański chce poinfor-
mować zainteresowanych tą sprawą, że 
chodnik w Gruszce zostanie wybudowany 
w pełnym zakresie tj. do drogi wojewódz-
kiej w Lekominie. Jeszcze w tym roku zo-
stanie rozstrzygnięty przetarg na budowę 
chodnika począwszy od miejsca, w któ-
rym prace te zostały zakończone do skrzy-
żowania z drogą w Ścięgnach. Natomiast 
dalszy odcinek do drogi wojewódzkiej,  
z uwagi na brak projektu technicznego, zo-
stanie zrealizowany w roku przyszłym po 
opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu po-
zwolenia na budowę.

Będzie chodnik  
w Gruszce
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Na uroczystość licznie przybyli rodzi-
ce oraz zaproszeni goście, z wójtem gmi-
ny Zbigniewem Zagdańskim oraz pro-
boszczem parafii Wiśniówka – ks. Lesz-
kiem Struzikiem. 

Po części artystycznej, przygotowa-
nej przez wychowawczynię pierwsza-
ków - Annę Pawlik i wykonanej z we-
rwą i swadą przez małych artystów, od-

Ślubowanie pierwszaków

Pamiątkowa fotka ze ślubowania.
W Kajetanowie

„Bartek” w niebezpieczeństwie

- Stan „Bartka” jest taki – powiedział 
profesor – że może istnieć tylko tydzień, 
rok albo pięćdziesiąt lat. Wszystko się 
może zdarzyć, nadejdzie wichura i prze-
wróci „Bartka”, dlatego trzeba działać na-
tychmiast !

Konferencję na temat kondycji dęba 
oraz przedsięwzięć mających na celu ra-
towanie drzewa, zorganizowano z okazji 
pikniku ekologicznego na 1009 urodziny 
najstarszego drzewa w Europie. Inicjato-
rem było Międzynarodowe Towarzystwo 
Uprawy i Ochrony Drzew oraz osoby 
skupione wokół tego towarzystwa, m.in. 
radny Władysław Kowalewski.  W ape-
lu wystosowanym z tej okazji czytamy 
m.in.: „Wyjątkowa wartość drzewa spra-
wia, że powinien on być zabezpieczony  
i chroniony stale. Stan „Bartka” od wie-
lu lat jest krytyczny i ulega stałemu po-
garszaniu. Dotychczasowy system zabez-
pieczeń uchronił drzewo przed zagładą. 

Jednak wymaga on dalszego doskona-
lenia i rozbudowy. Międzynarodowe To-
warzystwo Upraw i Ochrony Drzew de-
klaruje swoją pomoc przy ratowaniu 
„Bartka”.

W forum lobbystów na rzecz ochro-
ny dęba znaleźli się m.in.: prof. dr inż. 
hab. Marek Siewniak, prezes MTUiOD 
– Stanisław Styczyński, poseł na Sejm 
RP Henryk Milcarz, b. leśnik Stanisław 
Janicki, z-pca dyrektora Muzeum Naro-
dowego w Kielcach Stanisław Chałup-
czak, zastępca nadleśniczego Nadleśnic-
twa Zagnańsk Witold Wałek, zastępca 
wójta gminy Zagnańsk Mirosław Garec-
ki, radny Władysław Kowalewski, była 
posłanka na Sejm Bożena Kizińska re-
prezentująca obecnie europosłankę Jo-
annę Senyszyn, radny powiatu kieleckie-
go Mirosław Gębski oraz radny Sejmiku 
Mieczysław Gębski, pełnomocnik euro-
posła Jacka Włosowicza, członkini Mię-

dzynarodowego Towarzystwa Uprawy  
i Ochrony Drzew Agnieszka Skrzypczak.

Prof. Marek Siewniak, który od wie-
lu lat interesuje się naszym dębem, zapre-
zentował historię przedsięwzięć podej-
mowanych na przestrzeni ostatnich kil-
kudziesięciu lat na rzecz ochrony i rato-
wania dęba przed zagładą. Największe 
niebezpieczeństwa jakie grożą obecnie 
dębowi, to: wypróchniały pień, grzyby,  
w tym ozorek dębowy, będący pod ochro-
ną, oraz zagrożenie piorunami. Ponadto 
jeden z konarów niebezpiecznie odsta-
je od pnia (szczelina wynosi już 12 cm)  
i trzeba natychmiast podeprzeć konar 
dwoma podporami. 

Profesor zaprosił niemieckich specja-
listów od starych drzew, by zbadali dęba  
i zaproponowali metody jego ratowania. 

Były leśnik i miłośnik „Bartka” - Sta-
nisław Janicki zaprezentował jedną z me-
tod wsparcia dęba – posadzenie go na 
masztach, na których dąb zostałby pod-
wieszony.

Wszystkie te przedsięwzięcia wyma-
gają środków i o nie obiecał „powalczyć” 
poseł Henryk Milcarz – wiceprzewodni-
czący sejmowej Komisji Ochrony Śro-
dowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnic-
twa. Rozmawiał na ten temat z kilkoma 
ważnymi osobami w Warszawie. Rzecz  
w tym, że na dziś nikt nie wie o jakie 
środki chodzi.

Wizję rozwoju tzw. infrastruktury 
wokół Bartka przedstawił zastępca wójta 
gminy Mirosław Garecki. Gmina, wspól-
nie z Lokalną Grupą Działania „Dorzecze 
Bobrzy”, chciałaby urządzić tutaj: ścieżki 
spacerowe i rowerowe, zaplecze dla tury-
stów, przywrócić zbiornik wodny z tamą 
na drodze jasiowskiej, urządzić wioskę 
indiańską. Rzecz w tym, że - na razie - nie 
można nic zrobić, bo teren wokół Bart-
ka należy do Lasów Państwowych. Gmi-
na poszukuje odpowiednich terenów, by 
zamieć je na teren przy dębie.

Uczestnicy konferencji (19 września 
br. w restauracji „Chata”) utworzyli Se-
kretariat Kapituły, lobbującej na rzecz naj-
starszego drzewa w Europie. Ma on usta-
lić najpilniejsze przedsięwzięcia na rzecz 
Bartka (m.in. koszty podpór dla odstają-
cego konara). Kapituła ustali program ra-
towania dęba po spotkaniu fachowców od 
starych drzew z całej Europy. Taka konfe-
rencja miałaby miejsce w roku przyszłym, 
na Targach Expo w Kielcach, poświęco-
nych tematyce leśnej.

Czy lobbyści uratują najstarsze 
drzewo w Europie ?

Dramatycznie zabrzmiały słowa prof. Marka Siewniaka podczas konferen-
cji poświęconej ochronie sędziwego dęba „Bartka”, zorganizowanej z okazji 
1009 urodzin słynnego drzewa:

Wykład prof. Marka Siewniaka  
o zagrożeniach dla „Bartka” (Kos.)

W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie, 2 października 
br., odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I SP, która liczy 14 uczniów, w 
tym dwoje sześciolatków.

było się ślubowanie. Dyrektor szkoły 
Stanisław Wójcik pasował pierwsza-
ków na uczniów. Następnie odbyło się 
spotkanie bohaterów dnia i ich rodzi-
ców z wójtem gminy oraz ks. probosz-
czem. Uczniowie byli bardzo przejęci  
a ich rodzice usatysfakcjonowani postawą 
swoich pociech.
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W ramach realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju, Lokalna Grupa Działania będzie pro-
wadzić nabór wniosków oraz ocenę ich zgodno-
ści z LSR. Wnioski te będą dotyczyć projektów 
kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ra-
mach działania Oś 3: 

3.1 Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej; 

3.2.Tworzenie i rozwój mikro przedsię-
biorstw; 

3.4. Odnowa i rozwój wsi;
oraz innych projektów zwanych  „Małymi 

projektami”, które nie kwalifikują się do wspar-
cia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się 
do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości 
życia lub większego zróżnicowania działalności 
gospodarczej na obszarze działania LGD. 

Pierwszym konkursem jaki będzie ogłoszo-
ny przez LGD „Dorzecze Bobrzy” jest Działa-
nie 3.4 „Odnowa i rozwój wsi”.

Projekty realizowane w ramach działa-
nia „Odnowa i rozwój wsi” mają wpływać na 
poprawę jakości życia na obszarach wiejskich 
przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kultu-
ralnych mieszkańców wsi. Celem działania jest 
również, a może przede wszystkim, wzrost toż-
samości (czyli wolności, innowacyjności, pod-
miotowości) społeczności wiejskiej. Ponadto 
działania skierowane są na zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiej-
skich. To wszystko razem wpłynie na wzrost 
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej ob-
szarów wiejskich. Działanie „Odnowa i rozwój 
wsi” jest częścią programu „Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” (da-
lej: PROW). 

Istnieją dwie ścieżki dostępu do działania 
„Odnowa i rozwój wsi”: 

 - pierwszą jest ścieżka regionalna, poprzez 
konkursy organizowane przez Urząd Marszał-
kowski (oś III PROW) ,

 - drugą jest ścieżka tzw. mikroregionalna, 
poprzez Lokalne Grupy Działania (dalej: LGD), 
a w naszym wypadku LGD „Dorzecze Bobrzy” 
(czyli oś IV PROW – LEADER).

Inicjatywa LEADER (skrót pełnej nazwy 
programu w języku francuskim: ,,Liasons Entre 
Actions de Développement de l’Economie Ru-
rale” - Powiązania między działaniami na rzecz 
rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich) 
ma aktywizować społeczności wiejskie, włą-
czających partnerów społecznych i gospodar-
czych do procesu planowania i wdrażania lokal-
nych inicjatyw.

W ramach ogłaszanego konkursu alo-
kacja dostępnych środków będzie wynosić 
około 1 991 000 pln.  Będzie to poważny za-
strzyk finansowy, bowiem idąc tropem pierw-
szej ścieżki wniosek o dofinansowanie może 
składać gmina, i tylko 1 wniosek w każdym 
roku (1 projekt w każdym naborze). Lokal-
na Grupa Działania daje możliwość apliko-
wania niezależnie od wnioskowania do UM.   
O pomoc w ramach działania mogą ubiegać 
się: gminy; instytucje kultury, dla których or-
ganizatorem jest jednostka samorządu teryto-
rialnego; kościoły lub związki wyznaniowe 
oraz organizacje pozarządowe o statusie or-
ganizacji pożytku publicznego (w rozumie-
niu ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i wolontariacie).  

Pomocą objąć można projekty inwestycyj-
ne zakładające:

1. budowę, przebudowę, wykonanie remon-
tu lub wyposażenie obiektów: 

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-
kulturalne, rekreacyjne i sportowe, 

b) służących promocji obszarów wiejskich, 
w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa 
historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury; 

2. kształtowanie obszaru przestrzeni pu-
blicznej; 

3. budowę, remont lub przebudowę infra-
struktury związanej z rozwojem funkcji tury-
stycznych, sportowych lub społeczno-kultural-
nych; 

4. zakup obiektów charakterystycznych dla 
tradycji budownictwa w danym regionie, w tym 
budynków będących zabytkami, z przeznacze-
niem na cele publiczne; 

5. odnowienie, eksponowanie lub konser-
wację lokalnych pomników historycznych, bu-
dynków będących zabytkami lub miejsc pamię-
ci; 

6. kultywowanie tradycji społeczności lo-
kalnej oraz tradycyjnych zawodów. 

Aby beneficjent mógł otrzymać dofinan-
sowanie spełnione muszą zostać następujące 
kryteria:

1. Wnioskowany projekt musi być realizo-
wany na terenie miejscowości należącej do: 

- gminy wiejskiej lub 
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem 

miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, 
lub 

- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejsco-
wości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; 

2. Projekt wpisuje się w zakres Planu Odno-
wy Miejscowości; 

3. Projekt nie ma charakteru komercyjne-
go; 

4. W przypadku, gdy projekt realizowany 
będzie na nieruchomości nie należącej do be-
neficjenta, beneficjent posiada prawo do dys-
ponowania tą nieruchomością na cele określone 
w projekcie przez okres 7 lat po zakończeniu 
realizacji projektu; 

5. Organizacja pozarządowa działa w ob-
szarze zbieżnym z celami działania „Odnowa  
i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywi-
zacji ludności, rozwoju oraz zachowania dzie-
dzictwa kulturowego lub przyrodniczego; 

6. Projekt składany przez instytucję kultu-
ry, dla której organizatorem jest jednostka sa-
morządu terytorialnego został zaakceptowany 
przez tę jednostkę. 

Przyznawana w ramach działania pomoc 
ma formę refundacji części kosztów kwalifiko-
wanych projektu, przy maksymalnym poziomie 
refundacji 75%.

Maksymalna wysokość pomocy na reali-
zację projektów w jednej miejscowości wynosi 
500 tys. zł w okresie realizacji Programu. Wiel-
kość pomocy przyznanej na realizację jednego 
projektu nie może być niższa niż 25 tys. zł.

Wdrażanie działania 3.4. „Odnowa i roz-
wój wsi”, reguluje rozporządzenie wykonawcze 
do ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Rozporządzenie MRiRW z 14 lutego 2008 
r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
PROW na lata 2007-2013, oraz Rozporządze-
nie MRiRW z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające  
rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania pomocy finanso-
wej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego PROW na lata 2007-2013.

Wszelkich informacji na temat ogłaszanych 
konkursów, wdrażania LSR oraz aplikowania 
o środki w ramach LGD można uzyskać pod 
nr telefonów 041 303 22 44 ; 784 022 706; 
784 022 704 bądź bezpośrednio w Biurze LGD 
Dorzecze Bobrzy – Bobrza 39 A (Dom Straża-
ka)

www.dorzeczebobrzy.eu
dorzeczebobrzy1@wp.pl;
biuro@dorzeczebobrzy.eu 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”

W nowym okresie programowania jednym z najważniejszych zadań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” 
jest realizacja Działania 4.1 PROW o nazwie „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”. Działanie to ma na celu umożliwienie miesz-
kańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna 
przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymu-
lowanie powstawania nowych miejsc pracy.

Realizacja projektu w ramach Działania 4.1 PROW – „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
Dz.3.4.-„Odnowa i rozwój wsi”



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 041-349-36-98, 0502-253-043

Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa   041-311-33-55
Punkt apteczny 041-312-98-44
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
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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Warto przypomnieć, że w ubiegłym 
sezonie 2008/2009 drużyna „Skały” 
zdobyła pierwszy raz w historii klubu 
mistrzostwo okręgu świętokrzyskiego  
w klasie junior młodszy (pisaliśmy  
o tym wydarzeniu w „GZ”).

My World
zaprasza na kursy językowe

w Zagnańsku

ANGIELSKIEGO  
i NIEMIECKIEGO 

również w TWOIM domu
695-246-493

ok.: 6-9 lat  - 64 zł za m-c
ok.:9-12 lat - 85,36 zł /m-c
ok.:12-16 lat - 120 zł/ m-c

od ok., 16 lat i więcej  
- 160 zł /m-c

do egzaminu gimn. - 123,43 zł
do matury - 154,29 zł

zajęcia rozpoczynają się  
w październiku
ZAPRASZAMY

Gminna Spółdzielnia „SCh”  
w Zagnańsku posiada do wynajęcia:

- Piekarnię o pow. 800 m. kw., z moż-
liwością przeznaczenia jej na działal-
ność produkcyjną lub usługową,

- Pomieszczenia biurowe, przy ul. Tu-
rystycznej 67, o pow. 200 m. kw.,

- Połowę budynku sklepowego 
w Chrustach o pow. 57 m. kw. pod 
działalność usługową lub handlową,  
z wyłączeniem art. spoż. - przem.

Informacji udzielamy w biurze 
GS, pod nr. tel.: 041/300-15-20 

lub: 606-417-920.

Stroje sportowe dla „Skały” Tumlin
Klub Sportowy Skała Tumlin 

otrzymał dotację w wysokości 26.300 
zł z Urzędu Marszałkowskiego w Kiel-
cach na zakup odzieży sportowej dla 
zawodników. Wręczenie strojów odby-
ło się ostatnio, na boisku sportowym 
w Tumlinie, z udziałem wicemarszał-
ka woj. świętokrzyskiego Zdzisława 
Wrzałki.

Wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka wręcza stroje sportowe za-
wodnikom „Skały” Tumlin.


