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Na terenie gminy Zagnańsk w miejscowości Barcza, 14 stycznia br. rozpoczął 
działalność nowy serwis firmy Scania.

Serwis wyposażony w nowoczesne urządzenia świadczy pełen wachlarz usług: 
przeglądy, naprawy (również powypadkowe) ciężarówek, naczep, autobusów, lasero-
wą regulację zbieżności, kalibrację cyfrową tachografów, a także całodobową pomoc 
Scania Assistance.

Uroczystego otwarcia serwisu dokonano w dniu 22 marca br. w obecności Kjella 
Örtegrena, dyrektora generalnego Scania Polska S.A., Wojciecha Rowińskiego, dyrek-
tora Oddziału Scania Polska w Krakowie, radnej Agnieszki Gębskiej, wójta Szczepana 
Skorupskiego oraz ks. Tadeusza Skrzyniarza, proboszcza parafii w Zachełmiu. Go-
spodarz gminy wręczył przedstawicielom Scanii grafikę dębu Bartka autorstwa Alek-
sandra Yasina. Przekazując rycinę, wójt życzył wszystkim, aby wzajemna współpraca 
okazała się stała i silna jak 1000-letni symbol naszego regionu. Paweł Cieślak

Otwarcie serwisu Scania

Zdaniem Henryka Milcarza, prezesa Wodociągów Kieleckich, 
kanalizacja i nowe odcinki wodociągów w gminie Zagnańsk to 
prawdziwy skok cywilizacyjny dla tego terenu. – Dzięki unijnemu 
projektowi i zaangażowaniu Wodociągów Kieleckich mieszkańcy 
szybko uzyskają odstęp do udogodnień, na które czekali dziesiątki 
lat. Cieszy mnie to, tym bardziej że na terenie Zagnańska położone 
są ważne obiekty dla całej spółki wodociągowej. Inwestycja przebiega 
zgodnie z harmonogramem, współpracę z władzami gminy oceniam 
bardzo dobrze – informuje prezes Milcarz. 

Pod koniec marca br. w siedzibie Wodociągów Kieleckich otwar-
to oferty w przetargu: Zagnańsk wykonawstwo, kontrakt VI /1a, „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zagnańsk – Etap 1”. 
Wpłynęło pięć ofert, wartość wszystkich mieści się w kwocie, jaką 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

– Po wyborze wykonawcy postępowanie będzie kontrolowane przez 
prezesa UZP. Jeżeli nie będzie odwołań od decyzji wyboru, zawarcie 
umowy planowane jest w połowie 2013 r. Są to dobre wiadomości dla 
budowy pierwszego etapu kanalizacji w gminie Zagnańsk. Do przetar-
gów zgłosiło się dużo chętnych i wszyscy zaoferowali ceny poniżej kwo-
ty, jaką Wodociągi zamierzały przeznaczyć na te zadania – informuje 
Ziemowit Nowak, rzecznik prasowy Wodociągów Kieleckich.

Przetarg zorganizowany został w ramach unijnego projektu Kom-
pleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej. Ta 
część inwestycji obejmuje budowę kanalizacji w miejscowościach: 
Samsonów-Ciągłe, Samsonów-Piechotne, Samsonów-Komorniki, 
Dutków, Bartków, Goleniawy, Kaniów II, Zachełmie, Kościelna Gór-
ka, Chrusty Małe, Chrusty Duże, Ścięgna, Jaworze i Siodła.

Po wielu latach inwestycja, która była w sferze marzeń, będzie 
realizowana. Dzięki dużemu zaangażowaniu przedstawicieli z Mię-
dzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji – Wojciecha 
Chłopka, Artura Kudzi i Urzędu Gminy z wójtem Szczepanem Sko-
rupskim na czele oraz dobrej współpracy z Wodociągami Kieleckimi 
realizowana będzie tak długo oczekiwana inwestycja.

W dniu 14 lutego br. został ogłoszony przez Wodociągi Kielec-
kie przetarg dot. „Budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Za-
gnańsk – Etap 1” w ramach projektu pn. „Kompleksowa ochrona wód 
podziemnych aglomeracji kieleckiej”, współfinansowanego z Fundu-
szu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007–2013. 

Etap I obejmuje miejscowości: Samsonów-Ciągłe, Samsonów-
Piechotne, Samsonów-Komorniki, Goleniawy, Samsonów-Dudków, 
Chrusty, Zachełmie, Kościelna Górka, Ścięgna, Siodła, Jaworze oraz 
Kaniów II. Przewiduje budowę 29 kilometrów kanalizacji. Plano-
wane zakończenie robót to czwarty kwartał 2014 roku. Jeżeli for-
malności przetargowe przebiegną bez większych zakłóceń, to prace 
budowlane rozpoczną się już około połowy 2013 roku. Natomiast 28 
lutego br. w Wodociągi Kieleckie podpisały kolejną umowę związa-
ną z budową kanalizacji w gminie Zagnańsk. Spółka Tractabel En-
gineering z Katowic wygrała przetarg na opracowanie specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane dla inwestycji 
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zagnańsk – Etap 2”. 
Etap ten obejmuje miejscowości: Kołomań, Umer, Tumlin-Dąbrów-

ka, Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze, Tumlin-Osowa i Belno. Na po-
czątku trzeciego kwartału tego roku zostanie ogłoszony przetarg na 
roboty budowlane. Przewiduje on budowę około 30 km kanalizacji. 

Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego, inwestycje kanalizacyjne 
w latach 2013 i 2014 to ogromny skok cywilizacyjny dla naszej gminy, 
który nie byłby możliwy bez wsparcia środków z Unii Europejskiej. 

Stanisław Kundera, sołtys z Bartkowa wyrażając radość z inwe-
stycji, nie kryl jednak rozgoryczenia, że tak długo mieszkańcy Bart-
kowa i Goleniaw musieli na to czekać. – Jesteśmy zadowoleni, ale też 
mamy duże oczekiwania. My jesteśmy najbliżej oczyszczalni ścieków 
i na końcu będziemy mieli kanalizację. Przykre jest to, że tak ta spra-
wa ciągnie się od 2004 roku – powiedział sołtys Kundera.

Edward Krzeszowski, sołtys z Umru uważa, że dla jego sołectwa 
kanalizacja ma ogromne znaczenie, gdyż uszczelnione zostaną ścieki 
w gospodarstwach przydomowych. 

– Kanalizacja jest potrzebna także dla ochrony turystów wypoczy-
wających nad naszym zalewem, gdyż w przeszłości zdarzały się jego 
zanieczyszczenia i był zamykany z powodu zanieczyszczenia groźnymi 
bakteriami. Muszę dodać i to, że z powodu budowy kanalizacji czeka-
my także na budowę drogi Umer – Zarzecze – podkreślił sołtys. 

Jan Olszewski, sołtys z Jaworza, wyrażając powątpiewanie, czy 
mieszkańców będzie stać na przyłącze, jednocześnie wyraził zado-
wolenie, że inwestycja będzie realizowana na terenie jego sołectwa. 

– Bardzo będę się cieszył, gdy druga część kanalizacji będzie zre-
alizowana w Jaworzu i Siodłach. Dzięki temu będą czystsze wody 
gruntowe – zaznaczał. 

Zdaniem Leszka Niebudka, przewodniczącego Rady Sołeckiej 
w Tumlinie, kanalizacja była obiecywana przez wiele lat. 

– Były wykonane plany. Potem te plany stały się nieważne. Całe 
szczęście, że obecny wójt wziął się za tę sprawę. I nowe plany zostały 
zatwierdzone. Mam nadzieję, że nie zostaną odrzucone. I w 2015 roku 
inwestycja będzie zakończona – podkreślił. 

Natomiast Renata Salwa, sołtys z Zachełmia poinformowała, że 
wszyscy mieszkańcy jej sołectwa z niecierpliwością oczekują na kana-
lizację i są bardzo zadowoleni, że Zachełmie zostało ujęte w planach. 

5 grudnia 2011 roku Spółka Wodociągi Kieleckie uzyskała decy-
zję Komisji Europejskiej o dofinansowaniu projektu „Kompleksowa 
ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”. Zgodnie z wnio-
skiem spółki jako beneficjenta projekt będzie współfinansowany ze 
środków Funduszu Spójności dla lat 2007–2013. To konsekwencja 
ustaleń Traktatu Akcesyjnego, który wymaga, aby do 2015 r. wszyst-
kie aglomeracje w Polsce były wyposażone w system kanalizacyj-
ny pozwalający usunąć cały ładunek zanieczyszczeń biodegrado-
walnych. We wniosku szacowana wartość projektu „Kompleksowa 
ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej” wynosiła 551 mln 
zł brutto. UE dofinansuje w 85 procentach wydatki kwalifikowane. 
Jednak w sierpniu 2012 projekt został ograniczony decyzją właści-
cieli Wodociągów Kieleckich do wartości ok. 350 mln zł. Ogranicze-
nie projektu nie dotyczy gminy Zagnańsk, gdzie będzie on realizowa-
ny w pierwotnej wersji. Skanalizowanie gminy Zagnańsk wzrośnie 
z 33 do 72,1 proc. 

 Andrzej Piskulak 

Nowe odcinki wodociągów to skok cywilizacyjny
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Kanalizacja sieci sanitarnej, pompownia ścieków, projekt 
techniczny na budowę drogi w Kajetanowie Dolnym, monitoring 
centrum Zagnańska, skate park, parking za Urzędem Gminy, wo-
dociąg na osiedlu Knieje, nowa nawierzchnia drogowa ulicy Dębo-
wej, parking przy zalewie w Umrze i budowa drogi w Zachełmiu 
– to inwestycje, które rozpoczęły się w tym roku. Wszystkie wy-
chodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Zagnańsk.

Kanalizacja sieci sanitarnej i pompownia ścieków
Zakończona została budowa kanalizacji sieci sanitarnej wraz 

z pompownią ścieków w Kajetanowie Dolnym za łączną kwotę 
1 872 542,83, z czego 1 102 065 sta-
nowi dofinansowanie ze środków UE. 
Obecnie realizowane są podłączenia do 
budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych oraz bloków wielorodzinnych. Na 
ten cel Gmina uzyskała środki zewnętrz-
ne z NFOŚ i GW w wysokości 196 638 
tys zł. W ramach przedsięwzięcia prze-
widziane jest do podłączenia ponad 50 
budynków. Zdaniem włodaża gminy, po-
zyskanie środków zewnętrznych na re-
alizację przyłączy pozwoliło na znaczne 
obniżenie kosztów wykonania przyłączy 
dla mieszkańców do kwoty 1230 zł za 
sztukę. – Dzięki inwestycji problem braku infrastruktury kanalizacyj-
nej na tym terenie zostanie ostatecznie rozwiązany – wyjaśnia wójt 
Szczepan Skorupski.

Projekt techniczny na budowę drogi w Kajetanowie Dolnym
Środki zabezpieczone w budżecie gminy na projekt techniczny 

budowy drogi w Kajetanowie Dolnym umożliwiły sprawne przepro-
wadzenie procedury przetargowej. Najkorzystniejszą z pięciu ofert 
a zarazem najtańszą złożyła firma z Kielc. Opiewa ona na kwotę 75 
tys. zł. Do grudnia br. zostanie zaprojektowana droga, chodnik i od-
wodnienie. – Proces projektowy umożliwi uregulowanie przebiegu 
pasa drogowego w zakresie niezbędnym dla kompleksowej budowy 
bezpiecznej drogi. Dotychczasowy brak kanalizacji sanitarnej oraz 
zgody niektórych właścicieli nieruchomości uniemożliwiały wykona-
nie chociażby doraźnych prac (rowów), co skutkuje ciągłym rozmy-
waniem istniejącej nawierzchni. Obecnie projektowanie będzie wy-
konywane w oparciu o przepisy tzw. specustawy tzn. bez konieczności 
uzyskania zgody właścicieli, którzy wcześniej nie wyrażali zgody na 
udostępnienie terenu. Teren zostanie zajęty pod drogę z mocy prawa 
– wyjaśnia wójt Szczepan Skorupski.

Monitoring centrum Zagnańska
W ramach rewitalizacji rozstrzygnięto przetarg na monitoring 

w centrum Zagnańska. Liczne dewastacje, potrzeby społeczne wpły-
neły, a środki finansowe z rewitalizacji pozwoliły na uruchomienie 
przedsięwzięcia. Planowany termin zakończenia prac związanych 
z budową monitoringu ustalono na koniec drugiego kwartału br. War-
tość przedsięwzięcia wynosi ok. 150 tys. zł z czego 60 proc. to środki 
z Unii Europejskiej.

Skate park w Zagnańsku
Wznowione zostały prace przy budowie skate parku w Zagnań-

sku. W ramach przedsięwzięcia wykonane będą m.in. dwa place za-
baw dla dzieci: w wieku 3–6 lat i 5–14 lat. 

Wykonane zostaną tam ciągi piesze, pasy zieleni, stół do tenisa, 
kosz do koszykówki, altana. Plac będzie oświetlony i monitorowany. 
Całość zostanie zakończona na przełomie II i III kwartału br. W ra-
mach przedsięwzięcia odnowiona zostanie kolejka zabytkowa oraz 
wyeksponowana na terenie nowego placu. Wartość całego przedsię-
wzięcia wyniesie 900 tys. zł, z czego 60 proc. stanowi dofinansowa-
nie ze środków Unii Europejskiej.

Stworzenie centralnego miejsca o charakterze sportowo-rekre-
acyjno-wypoczynkowym, gdzie będzie można ciekawie spędzić czas, 
uatrakcyjni centrum miejscowości, a przede wszystkim da miejsce do 
aktywnego spędzania czasu młodzieży – tłumaczy wójt. 

Parking za Urzędem Gminy
W obrębie Urzędu Gminy niebawem zostanie rozpoczęty kolejny 

etap budowy parkingu z kostki brukowej wraz z odwodnieniem. War-
tość inwestycji to ok. 190 tys. zł. Termin zakończenia przewidziano 
na II kwartał br.

– Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu stworzenie kolej-
nych miejsc parkingowych. Rozwiązania przyjęte w ramach II etapu 
mają za zadanie udostępnić parking przed budynkiem urzędu wyłącz-
nie dla interesantów. Samochody pracowników obsługi zostaną skie-
rowane poza front budynku – wyjaśnia wójt Szczepan Skorupski.

Wodociąg na osiedlu Knieje 
Na osiedlu Knieje zakończone zostały wszystkie procedury 

umożliwiające budowę wodociągu. Zakres obejmuje odcinki sieci 
wodociągowej z wysięgnikiem o długości 405 mb. Przewidywany 
termin rozpoczęcia robót wyznaczono na początek maja br. Nato-
miast termin zakończenia przewidywany jest na II kwartał br.

– Mieszkańcy części osiedla po wy-
budowaniu budynków nie mają dostępu 
do sieci wodociągowej, ponieważ kilku 
właścicieli nieruchomości, którzy taki 
dostęp posiadają, odmówiło udostępnie-
nia wody dla sąsiadujących budynków. 
Gmina podjęła działania prawne, które 
wymagały czasu, ale ostatecznie umoż-
liwiają realizację inwestycji – informuje 
wójt Szczepan Skorupski. 

Nawierzchnia drogowa  
ulicy Dębowej
Po okresie stosunkowo długiej zimy 

wznowiono roboty związane z budową 
drogi przy ulicy Dębowej wraz z łącznikiem do Borowej Góry. W ra-
mach prac zostanie wybudowana droga o łącznej długości ok. 1,1 km 
oraz chodnik, zostaną przebudowane media, oświetlenie ulicy, kanali-
zacja sanitarna – całość za łączną kwotę 1,98 mln, z czego 60 proc. sta-
nowią środki z Unii Europejskiej. Dodatkowo w ramach zadania wła-
snego gmina zleci wykonanie odcinka drogi na długości ok. 140 mb, od 
skrętu do zbiornika w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową.

Realizacja inwestycji ma bardzo duże znaczenie dla mieszkań-
ców na tym terenie, a długo oczekiwana inwestycja może zostać zre-
alizowana dzięki dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej. 
– Nie bez znaczenia są również plany nowego dzierżawcy terenu nad 
zbiornikiem w Borowej Górze, który w ramach prowadzonej dzia-
łalności przewiduje uruchomienie m.in. gastronomi, wakeboardingu 
oraz innych atrakcji – informuje wójt. – Całość przedsięwzięcia, 
tj. budowa drogi, zamierzenia dzierżawcy oraz wcześniej wybudowa-
na scena będą stanowić kompleks turystyczno- wypoczynkowy, mają-
cy zdecydowanie pozytywny wpływ nie tylko na sołectwo Kaniów, ale 
na wizerunek całej gminy – dodaje.

Parking przy zalewie w Umrze
Wznowiono prace przy budowie drogi dojazdowej i parkingu 

przy zbiorniku w miejscowości Umer. Ich zakres obejmuje realizację 
prac od strony Kołomani, tj. bezpośrednio przy zbiorniku wodnym 
Umer. W ramach przedsięwzięcia powstanie parking z 47 stanowi-
skami oraz droga dojazdowa wykonana z kostki brukowej. Dodat-
kowo wybudowane zostaną schody terenowe umożliwiające bezpo-
średnie zejście w obręb zbiornika. Całość inwestycji oszacowano na 
ponad 360 tys., z czego 75 proc. to środki z Unii Europejskiej.

– Realizacja przedsięwzięcia jest potrzebna naszym mieszkańcom 
oraz turystom odwiedzającym zbiornik Umer szczególnie w okresie 
letnim. Brak miejsc parkingowych uniemożliwia pozostawienie sa-
mochodów bezpośrednio przy zalewie, dlatego też budowa parkingu 
rozwiąże przynajmniej część problemów w tak atrakcyjnym miejscu, 
jakim jest zbiornik Umer – uważa wójt Szczepan Skorupski.

Budowa drogi w Zachełmiu
Na przełomie kwietnia i maja br. planowane jest rozpoczęcie in-

westycji pn. ,,Budowa drogi w miejscowości Zachełmie wraz z budo-
wą chodnika” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo i Rozwój. Zakres prac obejmie 
budowę drogi od Zachełmia wzdłuż cmentarza z włączeniem do drogi 
wojewódzkiej przy Ścięgnach. Całość inwestycji obejmie łączną dłu-
gość ok. 1,6 km, w tym również budowę chodnika, oświetlenia, kana-
lizacji sanitarnej, przebudowę wodociągu oraz wykonanie robót towa-
rzyszących. Całość inwestycji przewidziana jest do dofinansowania 
w wysokości ok. 50 proc. z NPPDL. Na dzień przekazania materiałów 
do druku w „GZ” trwała procedura przetargowa, gdzie weryfikowa-
nych było 5 ofert w kwotach od ok. 2,8 mln do 4,4 mln zł.

Opr. Andrzej Piskulak

Gmina Zagnańsk – inwestycyjnym placem budowlanym
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Podczas marcowej sesji Rada Gminy w Zagnańsku podjęła 
uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustanowienia 
planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zachełmie”.

Uchwała mówi, że w planie ochrony rezerwatu „Zachełmie” określo-
ne zostały działania ochronne polegające na utrzymaniu walorów przyrod-
niczych oraz wskazuje cele, m.in. przeciwdziałanie degradacji i dewastacji 
z powodu ruchu turystycznego i rekreacyjnego. Zabiegi ochronne zostały 
ustalone w oparciu o diagnozę stanu przyrody rezerwatu.

„Rezerwat przyrody »Zachełmie« powstał na podstawie Zarządzenia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 listo-
pada 2010 r. Rezerwat zajmuje obszar o powierzchni 7,95 ha, położony 
jest na terenie sołectwa Zachełmie w obszarze nieczynnego kamienioło-
mu. Celem jego ochrony jest zachowanie ze względów społecznych, na-
ukowych i dydaktycznych, ze stanowiskiem paleontologicznych najstar-
szych na świecie tropów czworonogów wraz z formami tektonicznymi, 
skałami i minerałami” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu 
ochrony są unikalne odsłonięcia skalne ze skamieniałymi tropami naj-
starszych na świecie czworonogów (tetrapoda), skamieniałymi śladami 
bezkręgowców oraz abiotycznymi strukturami zachowanymi na wielu 
powierzchniach dolomitów.

Andrzej Piskulak: Panie dyrektorze, proszę opowiedzieć o po-
myśle „Kariny tetrapoda i skamieniałych wydm”. Co to takiego?

Wiesław Trela: Cała idea geoparku, który nazwaliśmy „Krainą te-
trapoda i skamieniałych wydm” narodziła się po doniesieniach o inicja-
tywach tworzenia geoparków w regionie świętokrzyskim. Pomyśleliśmy 
z dr. Piotrem Skrzekiem, że dobrze byłoby stworzyć geopark na terenie 
Wzgórz Tumlińskich, Pasma Oblęgorskiego i Dobrzeszowskiego. Moty-
wem przewodnim byłoby słynne od-
krycie tropów tetrapoda w Zacheł-
miu oraz tak naprawdę zapomniane 
czerwone skały odsłonięte na górach 
Grodowej, Wykieńskiej i Sosnowicy, 
będące kopalnymi wydmami sprzed 
250 mln lat.

A.P.: Czyli byłby to geopark, 
który prezentowałby środowisko 
życia pierwszych najstarszych 
czworonogów odkrytych w Za-
chełmiu?

W.T.: Nie tylko środowisko naj-
starszych czworonogów, ale także 
wydawałoby się pozbawione życia 
środowisko pustynne superkonty-
nentu Pangea. Badania Grzegorza 
Niedźwiedzkiego ujawniły tropy 
gadów, które zachowały się w śro-
dowiskach międzywydmowych. Jest 
to dosyć dobrze przedstawione w ekomuzeum w Starachowicach, gdzie 
znajdują się wierne rekonstrukcje tych zwierząt. Pomyśleliśmy więc, dla-
czego to samo nie miałoby być tutaj, w rejonie gminy Zagnańsk.

Oprócz tych odkryć na terenie gminy oraz proponowanego przez nas 
geoparku znajdują się ciekawe i cenne stanowiska geologiczne, m.in.: 
dewońskie skałki na Górze Kamień koło Miedzianej Góry, odsłonięcie 
wapieni permskich ze szczątkami roślin w Kajetanowie oraz rezerwat 
Barcza, gdzie zobaczyć można pozostałości po wybuchach wulkanów 
sprzed milionów lat.

A.P.: Proszę opowiedzieć o idei proponowanego geoparku…
W.T.: Same geoparki nie powinny opierać się tylko na elementach 

geologicznych. Ważnym ich elementem są także elementy historyczne, 
kultury materialnej oraz pomniki przyrody żywej, takie jak dąb Bartek 
czy pozostałości hutnictwa żelaza w Samsonowie. Wszystkie te elementy 
razem wzięte tworzą bardzo dobrą bazę do stworzenia geoparku, który 
oprócz funkcji turystycznych, powinien realizować zadania związane 
z popularyzacją dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz dbać 
o zrównoważony rozwój obszaru objętego jego granicami. Osią propo-
nowanego przez nas geoparku będzie czerwony szlak turystyczny, na któ-
rym znajduje się część stanowisk geologicznych i archeogeologicznych. 
Różnorodność przyrodnicza i kulturowa geoparku „Kraina tetrapoda 

Należą do nich również interesujące zjawiska geologiczne – niezgod-
ność kątowa utworów dewońskich z utworami permsko-triasowymi oraz 
przejawy mineralizacji kalcytu i rud żelaza, a także flora i fauna chronio-
na i zagrożona związana m.in. ze specyficznym siedliskiem powstałym 
na terenie dawnego wyrobiska. 

Do przyrodniczych i społecznych uwarunkowań zaliczono także pro-
ces sukcesji wtórnej, narażenie znacznej części rezerwatu na silną an-
tropopresję, zapewnienie możliwości zrównoważonego wykorzystania 
dydaktycznego, edukacyjnego i turystycznego. Teren rezerwatu objęty 
został ochroną czynną. 

W załączniku do uchwały określone zostały sposoby eliminacji lub 
ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i ze-
wnętrznych oraz ich skutków. Są to m.in.: zwiększenie nadzoru nad 
rezerwatem, zabezpieczenie tropów, wykonanie infrastruktury zabez-
pieczającej i porządkującej ruch turystyczny. Aby zmniejszyć skutki wie-
trzenia i erozji wyeksponowanych tropów, wykonane zostanie zadasze-
nie chroniące przed czynnikami atmosferycznymi oraz impregnacja skał 
specjalnymi środkami. Skarpy mają być oczyszczone z bloków i rumo-
szu, wyprofilowane i ustabilizowane. Gmina ma też dbać, by wyrobisko 
nie zarastało. W celu uniknięcia degradacji środowiska wytyczone będą 
specjalne ścieżki i zainstalowane barierki. Zaplanowano także w przy-
szłości wybudowanie geomuzeum, którego celem byłoby zabezpieczenie 
skamieniałości. 

Plan ochrony rezerwatu sporządzony został na 20 lat.
Andrzej Piskulak 

i skamieniałych wydm” zwiększa szansę uczynienia z niego geoparku 
europejskiego.

A.P.: Jakie cele ma spełniać proponowany przez Panów geopark?
W.T.: Każdy geopark musi spełniać trzy podstawowe cele. Po pierw-

sze, chronić obiekty geologiczne, przyrodnicze, archeologiczne i kul-
turowe. Po drugie, promować i popularyzować szczególnie cenne pod 
względem naukowym i edukacyjnym obiekty geologiczne. Po trzecie, 

dbać o rozwój społeczno-ekono-
miczny obszaru oraz integrować 
lokalną społeczność. Oczywiście, 
powinien bazować na dokonaniach 
naukowych, które spinają działania 
podejmowane przez geopark w jed-
ną całość. Bardzo ważne są także 
różnego rodzaju imprezy i pikniki, 
a zwłaszcza ich wymiar społeczny, 
integracyjny

A.P.: A kto zarządzałby takim 
geoparkiem? 

W.T.: Geopark musi mieć okre-
ślone granice oraz opisane i zewiden-
cjonowane stanowiska geologiczne 
i przyrodnicze, zabytki kultury oraz 
infrastrukturę turystyczną. Powinien 
być utworzony zarząd geoparku 
oraz rada naukowa lub programo-
wa złożona z różnych podmiotów, 

obejmujących przedstawicieli samorządu, nauki i biznesu. Bardzo waż-
na jest siedziba geoparku, która będzie jego centrum edukacyjnym. Po 
spełnieniu wymienionych przeze mnie kryteriów można wystąpić do 
UNESCO z wnioskiem o uzyskanie statusu geoparku europejskiego, co 
stwarza możliwość ubiegania się o środki finansowe na rozwój geoparku. 
Wcześniej należy jeszcze uzyskać certyfikat geoparku krajowego, któ-
ry wydaje Ministerstwo Środowiska. W przypadku „Krainy tetrapoda 
i skamieniałych wydm” jest duża szansa, że dołączy on do elitarnej listy 
geoparków europejskich ze względu na swoje wyjątkowe walory geolo-
giczne, przyrodnicze i kulturowe.

Gmina musi powołać zarząd geoparku, który wytyczy jego obszar, 
ustali sieć stanowisk geologicznych oraz powoła radę naukową. Taki 
zarząd może powołać Gmina lub jeśli dotyczy to kilku gmin, to zarząd 
międzygminny. Mogą do niego wejść także przedstawiciele lokalnego 
biznesu, organizacje społeczne i stowarzyszenia. W pierwszej kolejno-
ści zarząd geoparku powinien jednak przygotować szczegółowe opraco-
wanie obejmujące wszystkie wspomniane przeze mnie elementy, które 
będzie podstawowym dokumentem w staraniach o uzyskanie certyfikatu 
krajowego i europejskiego.

A.P.: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Piskulak 

Kraina tetrapoda i skamieniałych wydm

Rezerwat „Zachełmie”

(Rozmowa z dr. hab. Wiesławem Trelą, dyrektorem Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego 
Instytutu Badawczego)
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Andrzej Piskulak: Chciałbym Pana popro-
sić o komentarz do uchwały w sprawie zaopi-
niowania przez Radę Gminy Zagnańsk planu 
ochrony dla rezerwatu przyrody „Zachełmie”.

Piotr Szrek: Na prośbę Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska w Kielcach wykonałem 
ocenę merytoryczną rezerwatu „Zachełmie” i za-
sugerowałem, co tam można zrobić. Zauważy-
łem, że wszystkie moje uwagi zostały przez Radę 
Gminy w Zagnańsku przyjęte i uwzględnione. 
Bardzo mnie to cieszy.

A.P.: Jakie znaczenie ma uchwała podjęta 
przez radnych?

P.S.: Uchwała ta jest bardzo ważna i bardzo 
mi się podoba. Wszystkie te działania, które zo-
stały zasugerowane i wskazane przez dyrektora 
RDOŚ warunkują dostępność turystyczną sztan-
darowego obiektu przyszłego geoparku, który 
nazwaliśmy „Krainą tetrapoda i skamieniałych 
wydm”. Bardzo ważne jest, aby pokazywała 
w jaki sposób powinny być dobrze przygotowane 
stanowiska geoturystyczne. To znaczy przede wszystkim powinna zna-
leźć się tam dobrze oznakowana i dobrze wykonana droga, którą można 
by było dojechać do miejsca odkrycia śladów tetrapoda. Musi się tam 
znaleźć miejsce wytyczone na parking, gdzie można by zostawić samo-
chód i wytyczona ścieżka, którą będzie można będzie dojść do stanowi-
ska z naszym odkryciem.

A.P.: Jak powinno być oznaczone takie stanowisko?
P.S.: W samym stanowisku powinny być w sposób pełny i kompetent-

ny ustawione m.in. tablice informacyjne o miejscu i odkryciu. Powinny 
być zainstalowane barierki, które uniemożliwią niebezpieczne chodzenie 
po osuwisku i głazowisku kamieniołomu. Chodzi także o to, by tam nie 
chodzić, gdyż mogą być niszczone pewne obiekty, które się tam znaj-
dują. Poza tym głazowisko w kamieniołomie to miejsce niebezpieczne, 
gdzie łatwo o wypadek przez ruchome kawałki skał, mogące przygnieść 
nogę lub oberwać się z nawisu. Ta grupa okazów, które pokazują pewne 
procesy i zjawiska, powinna być przeniesiona na wydzielony obszar dna 

Geopark w swoich założeniach ma łączyć działania na rzecz 
ochrony dziedzictwa geologicznego z popularyzacją jego walorów 
edukacyjnych i turystycznych oraz polityką zrównoważonego roz-
woju społeczno-ekonomicznego terenów chronionych. 

O możliwości utworzenia geoparku na danym obszarze decyduje 
różnorodność obiektów geologicznych i form rzeźby terenu, a wśród 
nich stanowisk i obszarów chronionych w różnych kategoriach praw-
nych. W ramach geoparków powinny być także promowane i chronione 
obiekty przyrodnicze, archeologiczne, historyczne i kulturowe, związane 
zwłaszcza historią geologiczną obszaru. Aby geopark mógł funkcjono-
wać w sieci europejskich i światowych geoparków musi spełnić szereg 
kryteriów zawartych w Karcie Geoparków Europejskich i instrukcji 
opracowanej przez UNESCO. Obecnie w Polsce istnieje jeden geopark 
europejski, i jest to transgraniczny polsko-niemiecki Geopark Łuk Muża-
kowa. Trzy geoparki mają status geoparków krajowych, nadany im przez 
Ministerstwo Środowiska: w tym tenże Łuk Mużakowa, Góra Świętej 
Anny i Karkonoski Park Narodowy z otuliną. 

Geopark powinien zatem posiadać wyraźnie określone granice i sieć 
geostanowisk zasługujących na ochronę ze względu na unikalne wartości 
naukowe, edukacyjne i geoturystyczne.

Góry Świętokrzyskie są wyjątkowym w skali kraju, a nawet Europy 
regionem ze względu na swoje walory geologiczne. Szczególnie cennym 
obszarem na tym terenie są Wzgórza Tumlińskie oraz Pasmo Oblęgorskie 
i Dobrzeszowskie, gdzie uzupełnieniem dziedzictwa geologicznego są 
cenne walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe oraz pozostałości 
historycznego górnictwa kruszcowego. Na terenie tym odsłaniają się ska-
ły triasu dolnego o charakterystycznej czerwonej barwie, reprezentujące 
kopalne środowiska wydmowe i rzeczne. Triasowym geostanowiskom 
towarzyszą nieliczne, ale szczególnie cenne odsłonięcia skał dewoń-
skich, a wśród nich słynny już kamieniołom Zachełmie, gdzie odkryto 
tropy najstarszych na świecie zwierząt czworonożnych, które wyszły na 
ląd przynajmniej 18 milionów lat wcześniej niż dotąd przypuszczano. 

kamieniołomu, gdzie pomiędzy tymi okazami 
byłaby wytyczona ścieżka wraz z opisami. Scha-
rakteryzowane były by tam wszystkie tropy, śla-
dy innych zwierząt i różne procesy geologiczne. 
Będzie to także dobre miejsce, w którym będzie 
można wykonać także ścieżki widokowe. Dzię-
ki nim można będzie obserwować powierzchnię 
z tropami (południowa część kamieniołomu), nie-
zgodność kątową oraz zjawiska mineralizacji na 
północnej części. Byłoby to więc jedno miejsce, 
które mogłoby pokazać całość najciekawszych 
zjawisk w stanowisku.

A.P.: Proszę powiedzieć, co to jest geo-
logiczna niezgodność kątowa, o której jest 
wzmianka w uchwale? 

P.S.: Niezgodność kątowa była znana 
wszystkim geologom w Polsce i wielu na świ-
cie już od dawna. Dokumentuje ona ruchy gó-
rotwórcze w regionie, a przez swoją wyjątkową 
atrakcyjność wizualną i dobrą dostępność została 
doceniona już w latach 80. XX wieku, kiedy ob-

jęto ją ochroną w postaci pomnika przyrody nieożywionej. Znajdują się 
tu twory czerwone (piaskowce), a w nich jest udokumentowana według 
najnowszych badań granica permu i triasu, kiedy to nastąpiło w dziejach 
ziemi największe wymieranie istot żywych. Przypuszcza się, że wyginęło 
wówczas 90 procent wszystkich gatunków zwierząt na naszej planecie. 

A.P.: Jaki Pańskim zdaniem ten geopark ma być? 
P.S.: Zachełmie będzie tylko jednym z punktów. I to nie może być 

nawet punkt dominujący. Geopark musi być interdyscyplinarny z uwagi 
na obszar i treści, które tam będzie można oglądać. Mam na myśli hi-
storię związaną z kulturą człowieka, przyrodę ożywioną i nieożywioną 
oraz różnego rodzaju legendy i podania. Wszystko to na tym obszarze 
w sposób zwarty będzie można pokazać. W sposób naturalny będzie 
on usytuowany w granicach Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bo-
brzy”.

A.P.: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Piskulak

Droga do geoparku krajowego i europejskiego

Rezerwat „Zachełmie” jednym z punktów przyszłego geoparku

Głównym motywem geologicznym i atrakcją proponowanego geoparku 
„Kraina Tetrapoda i skamieniałych wydm” będą:

• tropy tetrapoda oraz środowisko życia najstarszych czworonogów, 
związane z płytkim i ciepłym morzem rozciągającym się wzdłuż wschod-
niego wybrzeża paleokontynetu Laurusji,

• unikalne w skali Polski i Europy kopalne (skamieniałe) wydmy 
sprzed 245 mln lat temu, dokumentujące środowisko pustynne superkon-
tynetu Pangen, które wbrew pozorom nie było pozbawione życia, o czym 
świadczą tropy gadów i płazów oraz ślady bezkręgowców udokumento-
wane w piaskowcach tumlińskich.

Dodatkowym walorem geologicznym geoparku jest niezgodność 
kątowa między dolomitami dewonu oraz czerwonymi skałami permu 
i triasu widoczna w Zachełmiu, będąca dowodem na tektoniczne ruchy 
waryscyjskie, które wypiętrzyły Góry Świętokrzyskie w późnym karbo-
nie (ok. 300-330 mln lat temu).

Działania związane z tworzeniem geoparku oraz wpisaniem go na listę 
geoparków europejskich obejmują:

• powołanie zarządu geoparku, statutu, rady programowej/naukowej
• opracowanie dokumentacji geoparku
• podstawowe prace związane z udostępnieniem do zwiedzania oraz re-

alizacją funkcji edukacyjnych
• uzyskanie certyfikatu geoparku krajowego (wydawany przez Minister-

stwo Środowiska)
• przystąpienie do sieci geoparków europejskich po rekomendacji UNESCO 

i wcześniejszym spełnieniu kryteriów zawartych w Karcie Geoparków Europejskich.
Dokumentacja geoparku powinna zwierać:
• charakterystykę administracyjną, geograficzną i geologiczną obszaru
• szczegółowy opis i waloryzację geostanowisk (ich znaczenie naukowe 

i edukacyjne)
• inwentaryzację obiektów przyrodniczych i zabytków kultury
• opis form ochrony przyrody (rodzaj, kategoria prawna itp.)
• opis infrastruktury turystycznej.

Dr hab. Wiesław Trela

(Wywiad z dr. Piotrem Szrekiem, współodkrywcą tropów tetrapoda, współpomysłodawcą geoparku „Kraina tetrapoda 
i skamieniałych wydm”)
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Pisze, maluje i… księguje

Nie rozstaje się z piórem 
i przepisami prawa

Elżbieta Łucja Gacek 
przez całe swoje trudne 
i bardzo intensywne życie 
nie rozstawała się z piórem 
i przepisami prawa. Stop-
niowo coraz więcej miej-
sca w jej życiu zaczął zaj-
mować człowiek, z całym 
obszarem spraw nie tylko 
natury prawnej. Początko-
wo niewiele czasu mogła 
poświęcić tej problematy-
ce, ale gdy tylko okrzepła 
w zawodzie, zaczęła pisać: dzienniki, pamiętniki, notat-
ki z podróży i rejestrować zdarzenia, także rozmowy dla 
uzupełnienia wiedzy o sobie, o czasie, w którym przy-
szło jej tworzyć, o człowieku drugiej połowy XX wieku. 
Z okazji 90-lecia TPSP w Kielcach, 23 kwietnia br. wraz 
z Celiną Ślefarską zostanie odznaczona medalem „Bene 
Meritus”. 

Urodziła się w Wąchocku w rodzinie wielodzietnej. Naukę 
szkolną rozpoczęła w szóstym roku życia i kontynuowała ją 
w latach: 1948-1951 w Szkole Podstawowej w Zagnańsku. Po 
ukończeniu II Państwowego Żeńskiego Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kielcach, w latach 1955–1960 studiowała i ukończy-
ła Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Zgodnie z wykształceniem, podjęła aplikację sądową, 
a następnie pracę w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Kiel-
cach w charakterze sędziego. Zawód ten wykonywała przez 
43 lata z przerwą na pełnienie obowiązków posła oraz człon-
ka Rady Państwa i wicemarszałka Sejmu w IX kadencji w la-
tach: 1985–1989. W 2003 r. po uzyskaniu wieku emerytalne-
go przeszła jako sędzia w stan spoczynku.

Wiersze pisała od wielu lat. Drukowała je w antologiach 
Skarbnicy Współczesnych Poetów w Warszawie.

Cały czas poszukiwała środowiska „piszących”. Od kil-
ku lat jest członkiem: Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk-
nych w Kielcach, Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kultu-
ralnego w Kielcach i Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana” w Kielcach.

W tym też czasie wydała cztery kolejne, autorskie tomiki 
wierszy: „Szczelnie zamknięty świat” (2003 r.), „Przez uchy-
lone drzwi” (2005 r.), „Po prostu jestem” (2007 r.) i „Dotyk 
i spełnienie” (2009 r.). Swoje wiersze opublikowała w zbio-
rach: „Sami o sobie” i „Kielce w słowie i obrazie”. W 2012 r. 
opublikowała biografię pt. „Zapiski z pamięci”, a w 2011 r. 
– „Anegdoty Sądowe” .

Jest współautorką obszernego opracowania wierszy na-
pisanych przez pacjentów dotkniętych chorobami onkolo-
gicznymi pt. „Na zawsze”, zbioru wydanego w 2008 roku 
przez Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim 
Centrum Onkologii w Kielcach, a także antologii wierszy 
o ofiarach katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem pt. „Lament 
smoleńsko-katyński” – 2010 r. Jej wiersze znalazły się także 
w obszernym zbiorze pt. „Między nami poetami”. 

Brała udział w licznych konkursach poetyckich organizo-
wanych przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kiel-
cach i Radio PLUS Kielce. Siedmiokrotnie nagradzana była 
w ogólnopolskich konkursach na wiersz, kolędę i pastorałkę. 

Otrzymała nagrodę główną w IV Konkursie Literackim 
pt. „Śladami Żeromskiego” w 2005 r. oraz III nagrodę w IV 
Ogólnopolskim Integracyjnym Konkursie Literackim pod ha-
słem „Godność człowieka” zorganizowanym w 2007 r. przez 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Kielcach. 

W 2012 r. otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Jednego Wiersza. Jej wiersze i teksty (anegdoty, 
migawki z życia) są także publikowane w „Ludowcu Świę-
tokrzyskim”, „Palestrze Świętokrzyskiej”, a ostatnio w mie-
sięczniku „Radostowa”. 

Andrzej Piskulak 

Z wykształcenia jest ekonomistką (absolwentka Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie – Wydział Obrotu Towarowego). Prywatnie bardzo wrażliwa na 
piękno i na drugiego człowieka. Od najmłod-
szych lat pisze i maluje. Świadomość talentu 
odczuwać zaczęła dopiero w wieku 18 lat, 
po wysłaniu wiersza do Polskiego Radia 
(dostała dobrą ocenę i wiersz przeczytano 
na antenie). Druga konfrontacja nastąpiła po 
udostępnieniu wierszy mgr Halinie Sosnow-
skiej, nauczycielce historii w Liceum Eko-
nomicznym im. Mikołaja Kopernika w Kiel-
cach, która zagubionej licealistce wskazała 
wartości i drogę w przyszłość.

Prawdziwy wzlot nastąpił jednak 
w 2002 r. po konkursie pt. „Zaduma” ogłoszo-
nym przez Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej. Na tej uroczystości przedsta-
wiciele z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach zaproponowali 
jej wstąpienie do ich stowarzyszenia.

Od 2003 r. działa aktywnie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Kielcach. Jako członek Zarządu pełni funkcję skarbnika/księgowej. Wier-
sze i opowiadania publikuje od kilku lat w czasopismach („Radostowa”, 
„Echo Dnia”, „Niedziela”, „Gazeta Samsonowska”, „Gazeta Zagnańska”) 
i antologiach („Zostałeś w nas Ojcze święty”, „Ludzkie i boskie”, „Lament 
smoleńsko-katyński”, „Słowa-wota”, „Kielce w słowie i obrazie”, „Między 
nami poetami”, „Sami o sobie”, „Millenium świętokrzyskie”, „Niezapomi-
najki z polskiej bajki” (Andrzeja Zalewskiego) „Moja matka Maryja”, „Ty 
wskazałeś drogę do miłości”, „A Duch wieje kędy chce”, „Obraz bez ram”, 
„Co w sercu to i w wierszu”, „Zaduma”). 

Jej twórczość i zaangażowanie społeczne są popularne nie tylko w re-
gionie. Działa w Towarzystwie Ziemi Samsonowskiej oraz Dyskusyjnym 
Klubie Książki przy Bibliotece Publicznej w Samsonowie. Jest laureatką 
licznych konkursów literackich (Godność człowieka, Polskie Radio, Konkurs 
na wiersz, kolędę i pastorałkę – w tym roku I miejsce). Odznaczona przez 
TPSP medalem, statuetką „Nike Świętokrzyska” (w roku 2007) oraz w tym 
roku najwyższym odznaczeniem TPSP – medalem „Bene Meritus” (Wielce 
Zasłużony). Wiersze o Janie Pawle II (i nie tylko) zyskały zainteresowanie 
Marka Buckiego, który napisał do nich muzykę i od 2005 r. śpiewa je przy 
różnych okazjach. 

Działając w DKK, jesienią ubiegłego roku przesłała swoją refleksję na 
temat przeczytanej książki. Ku jej zaskoczeniu, dyrektor BP – Stella Ślefarska 
wysłała recenzję do opiekuna DKK w Kielcach i tekst ten został umieszczony 
na stronie Instytutu Książki. Dzięki temu od 2013 r. współpracuje z porta-
lami internetowymi: Instytut Książki, Poczytalny, Przystań Kulturalna WB 
w Kielcach, zamieszczając swoje recenzje na temat przeczytanych książek. 
Od 2012 r. redaguje Informator Parafialny w parafii w Samsonowie i pełni 
funkcję doradcy rodzinnego w Duszpasterstwie Rodzin w Kielcach. Współ-
pracuje z „Gazetą Zagnańską” i „Gazetą Samsonowską”, pisząc artykuły.

– Dlaczego to wszystko? – pytam. – Boję się bezczynności i nie chciałam 
po zakończeniu pracy zawodowej siedzieć zgorzkniała w domu. Poza tym 
działalność społeczna skupia ludzi pozytwnie zakręconych. To wolontariat. 
Jednak korzyści, jakie mi przynosi nie da się przeliczyć na żadne pieniądze 
– wyjaśnia.

– Dobro powraca – człowiek jest zawsze dla mnie największą wartością. 
Zapraszana do współpracy przez ludzi z naszego regionu z wielką ochotą 
poświęcałam swój czas i zarażałam entuzjazmem. Dodatkowo starałam się 
promować naszą gminę, wyławiając talenty, umożliwiałam im prezentację na 
biesiadach literackich w Kielcach. Zapraszałam znanych artystów kieleckich 
na spotkania z młodzieżą i członkami DKK w Samsonowie – dodaje.

Co ją cieszy? – Wszystko, ale najbardziej uśmiech, który udało mi się 
wywołać na twarzy drugiego człowieka. Życie moje i mojej rodziny jest 
jedyną książką, którą pisze za mnie los. Ja jedynie próbuję je budować na 
solidnych filarach, którymi bez wątpienia są: prawda, zaufanie i szacunek do 
drugiego człowieka – podkreśla Celina Ślefarska. 

Andrzej Piskulak 

Celina Ślefarska jest kobietą pracującą i żadnej pracy się nie boi. 
Kiedy zyskała status bezrobotnej, mimo wieku nie poddała się, ale za-
częła intensywnie szukać pracy. Uwagi pracodawców w stylu: „w Pani 
wieku...” kwitowała uśmiechem i żartobliwym powiedzeniem: „dajcie 
spróbować”. Dzięki temu uniknęła „zafoliowania” i realizuje się zawo-
dowo. Z okazji 90-lecia TPSP w Kielcach, 23 kwietnia br. wraz z Elżbietą 
Gacek zostanie odznaczona medalem „Bene Meritus”.
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Kwiecień 2013

Od 1 stycznia br. Gmina Zagnańsk i Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej realizują projekt „Pomoc w aktywności zawodo-
wej w funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w gminie Zagnańsk”. Współfinansowany jest on ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest: podniesienie poziomu aktywności zawo-
dowej 12 osób bezrobotnych, w tym również objętych pomocą spo-
łeczną z terenu gminy Zagnańsk, upowszechnienie pracy socjalnej 
poprzez zatrudnienie dodatkowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej trzech pracowników socjalnych.

Beneficjenci projektu od maja do listopada 2013 roku wezmą 
udział w: warsztatach z doradcą zawodowym i psychologiem, trenin-
gu kompetencji społecznych i kursach zawodowych.

W tym roku proces rekrutacyjny odbywał się od 22 stycznia do 
22 marca. W jego ramach zespół zarządzający przeprowadził diagno-
zę potrzeb 12 zakwalifikowanych uczestników. Więcej informacji 

Pomoc w aktywności zawodowej

dotyczących realizacji projektu można uzyskać w siedzibie Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8a, tel. 
41 3113135, e-mail: zagnanskops@o2.pl. 

Elżbieta Korus, koordynator projektu 

Tumlińskie kobiety z klasą
Z inicjatywy aktywnie działających kobiet w Tumlinie zawią-

zało się koło pod nazwą „Kobiety z Klasą Razem dla Tumlina”. 
Skupia ono mieszkanki z Tumlina, 
ale także z Umru, Kołomani i Dłu-
gojowa.

Na przewodniczącą „Kobiet 
z Klasą” została wybrana radna Ewa 
Kita, będąca jednocześnie pomysło-
dawczynią tej inicjatywy. Działalność 

Świąteczna sesja Rady Gminy w Samsonowie 
Wyjazdowa sesja, która odbyła się 27 marca br. w Zespole 

Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie, 
miała charakter świąteczny. Poprzedziło ją bowiem spotkanie 
przedwielkanocne, podczas którego ks. Zbigniew Krzyszkowski, 
wójt Szczepan Skorupski oraz starosta kielecki Zdzisław Wrzał-
ka złożyli życzenia świąteczne przybyłym gościom. 

Przy gustownie zastawionym stole zasiedli m.in.: gospodarze 
uroczystości – ks. Zbigniew Krzyszkowski, proboszcz parafii pw. 
św. Wniebowzięcia NMP w Samsonowie i wójt Szczepan Skorup-
ski, zaproszeni goście – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Mieczysław Gębski, wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Kieleckiego Renata Janik, starosta kielecki Zdzisław Wrzał-
ka, radni gminy Zagnańsk z przewodniczącym Wojciechem Chłop-
kiem na czele, kierownictwo Urzędu Gminy z wicewójtem Robertem 
Kaszubą i sekretarz gminy Mirosławą Badzińską, kierownicy insty-
tucji gminnych, sołtysi, przedstawiciele 
rad sołeckich oraz dyrektorzy szkół i na-
uczyciele.

W atmosferze programu słowno-mu-
zycznego o tematyce religijnej, zapre-
zentowanego przez uczniów, gospodarze 
parafii, gminy i powiatu złożyli zebranym 
życzenia wielkanocne. 

Ks. Zbigniew Krzyszkowski w swym 
wystąpieniu podkreślił znaczenie Świąt 
Wielkanocnych w życiu współczesnego 
człowieka. Duchowny apelował o zwróce-
nie, wzorem papieża Franciszka, szczególnej uwagi na ludzi ubogich, 
na okazywanie im miłosiernej pomocy oraz darzenie miłością dzieci 
niejednokrotnie zagubionych w internecie. 

Wójt Szczepan Skorupski dziękując dyrekcji oraz nauczycielom ze 
szkoły w Samsonowie – organizatorom spotkania – złożył życzenia ra-
dosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. – Aby święto Zmartwych-
wstałego Pana napełniło nas nadzieją – mówił wójt Skorupski. 

W imieniu Zarządu Gminy wójt złożył podziękowania staroście 
Zdzisławowi Wrzałce za współpracę i obecność na uroczystości. 

Starosta dziękując za zaproszenie do Samsonowa, podkreślił, że 
spotkania przedświąteczne należą do pięknej staropolskiej tradycji. 
Nawiązując do szkolnego programu słowno-muzycznego opowiada-
jącego o papieżu Franciszku, zwrócił uwagę na papieski szacunek dla 

najuboższych. – Jakże często można spotkać u ludzi władzy i tych, 
którym się powiodło w życiu brak szacunku do stojących najniżej 
w hierarchii społecznej. Pieniądze i władza są rzeczą ulotną. Każdy 
z nas może stać się nagle osobą potrzebującą szacunku i wsparcia – 
mówił starosta Wrzałka.

Po zakończeniu uroczystego spotkania odbyła się sesja Rady 
Gminy. Radni uchwalili m.in.: zmiany wieloletniej prognozy finanso-
wej Gminy Zagnańsk na lata 2013–2020, zmiany w budżecie gminy 
na 2013 rok, zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozlicza-
nia dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakła-
danych i prowadzonych na terenie gminy przez podmioty nienależą-
ce do sektora finansów publicznych,

Radni udzielili pomocy finansowej dla województwa święto-
krzyskiego na wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 750 na 
odcinku Chrusty-Ścięgna. 

Uchwalone zostało także stanowi-
sko w sprawie przejęcia przez Gminę 
Zagnańsk budynku, garaży oraz działki 
o powierzchni 0,2500 ha należących do 
dawnego posterunku policyjnego w Za-
gnańsku. W stanowisku Rada Gminy za-
deklarowała przekazanie 70 tys. zł dotacji 
na Fundusz Wsparcia Policji. 

W trakcie dyskusji zarówno wójt 
Szczepan Skorupski, jak i radni wskazy-
wali na potrzebę właściwego zagospoda-
rowania budynku. Najczęściej sugerowa-

no, by w przyszłości mogły się tam mieścić m.in.: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 
PUP, Bank Żywności czy też Punkt Policyjny.

Wójt Szczepan Skorupski poinformował również radnych, że 15 
kwietnia br. w kieleckim sądzie odbędzie się ostatnia rozprawa od-
nośnie przyszłości budynku, w którym mieściła się przed laty szkoła 
w Samsonowie. Wszystko wskazuje na to, że otrzyma go Gmina. Jed-
ną z koncepcji poddaną pod dyskusję było to, by w wyremontowanym 
budynku znalazła swoją siedzibę Gminna Biblioteka Publiczna, która 
aktualnie mieści się w budynku szkolnym. Z wystąpienia dyrektor 
biblioteki Stelli Ślefarskiej wynikało, że dotychczasowa lokalizacja 
nie spełnia oczekiwań społecznych. 

Apis 

Koła będzie polegała na organizowaniu zajęć edukacyjnych, spor-
towych i kulturalnych w strategicznych miejscach parafii, tj. świe-
tlicy wiejskiej w Tumlinie-Wykieniu, szkole, na boisku KS Skała 
oraz w szkole w Umrze. Duże wsparcie przewodnicząca „Kobiet 
z Klasą” otrzymała od sołtysek Urszuli Srtuż i Zofii Korskiej oraz 

dyrektorki szkoły w Tumlinie Barbary 
Domagały. Koło pragnie działać pod pa-
tronatem Towarzystwa Przyjaciół Tum-
lina, LGD „Dorzecze Bobrzy” i zespołu 
Tumlinianie. Przed świętami panie spo-
tykały się, by przygotowywać palmy na 
Niedzielę Palmową. Apis
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Andrzej Piskulak: Jak Pan zdefiniowałby pojęcie sukcesu 
w biznesie?

Józef Florek: Nie ma gotowego przepisu na sukces, to byłoby 
zbyt proste. Myślę, że sukces jest w każdym z nas. Potrzebna jest 
jednak do tego ciężka praca i odrobina szczę-
ścia. Do osiągnięcia sukcesu potrzebne okazać 
się może również wsparcie naszego banku spół-
dzielczego w postaci kompleksowej obsługi roz-
liczeniowej i kredytowej. 

A.P.: Ale też niejednego przedsiębiorcę 
„zjadły kredyty”.

J.F.: Dbamy o to, by zaciągane kredyty były 
spłacane. I w praktyce faktycznie są one spłacane 
terminowo. Gdy ktoś otwiera działalność gospo-
darczą i prosi nas o kredyt, to niejako z urzędu, 
jako bankowcy musimy go ze wszystkich stron 
sprawdzić, czy ma odpowiednie zabezpieczenia. 
Te wymagania szczególnie stosujemy wobec 
przedsiębiorców, których nie znamy. Ale jeśli 
przychodzi do nas klient, którego znamy z jego 
wcześniejszej działalności, to nie ma problemu, 
by uzyskał u nas pomoc w ekspresowym tempie. 
Jest mi o tyle łatwiej, że pracuję w Banku Spół-
dzielczym od 1976 r. i znam już trzecie pokole-
nie przedsiębiorców. Wielu z nich jest członka-
mi, właścicielami naszego banku. 

A.P.: Proszę scharakteryzować nasz lokalny biznes, choćby 
pod względem branżowości… 

J.F.: W latach 70. i 80. dominował na naszym terenie chłoporo-
botnik. Główny dochód osiągał z pracy w przemyśle, z samego rol-
nictwa utrzymywało się może kilkanaście rodzin, bo ciężko było wy-
cisnąć dochód z gleby klasy V czy VI. Przez pewien okres opłacalny 
był jedynie chów zwierząt. Obecnie w naszej gminie praktycznie nie 
ma już rolnictwa, jest coraz więcej odłogów, na uprawianych kiedyś 
terenach często rośnie las. Z powodu słabych gleb, produkcja rolna 
stała się nieopłacalna. Na placu boju pozostała garstka niemłodych 
już pasjonatów, którym sentyment nie pozwala zamienić gruntów 
rolnych w nieużytki.

Ludzie przedsiębiorczy szukają swojej szansy w takich branżach, 
jak: budownictwo, transport, usługi, handel, agroturystyka. Naj-
więcej mamy firm remontowo-budowlanych. Dobrze funkcjonują 
też przedsiębiorcy związani z drobiarstwem i przemysłem żywno-
ściowym. Właściwie w naszej gminie występuje duża różnorodność 
branż. Nasi mieszkańcy wykazują dużą kreatywność i przedsiębior-
czość. Większość z nich osiągnęła sukces, współpracując z naszym 
bankiem. 

A.P.: Z wypowiedzi Pana wynika, że przedsiębiorca jest 
oczkiem w głowie bankowców… 

J.F.: Nie dzielimy naszych klientów na ważniejszych i mniej 
ważnych. Do każdego podchodzimy indywidualnie, ze zrozumie-
niem i znajomością jego potrzeb. 

W naszej gminie funkcjonują firmy rodzinne, pokoleniowe 
z dziada pradziada. Nasz klient nie jest numerem statystycznym, ale 
jednym z nas. Nasza bankowość jest nastawiona przyjaźnie do funk-
cjonowania biznesu, który jest od lat, ale także dla nowych przedsię-
biorców. Banku Spółdzielczego, już z samej definicji nie interesuje 
maksymalizacja zysku, lecz bliskość, przejrzystość działania i uczci-

wość. Nas interesuje to, jak przedsiębiorczemu człowiekowi pomóc, 
szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Mamy tę satysfakcję, że 
w wielu przypadkach nasza pomoc okazała się skuteczna w wycią-
gnięciu klientów z poważnych tarapatów finansowych. 

A.P.: Jacy przedsiębiorcy są dla Pana 
wzorem?

J.F.: Dla mnie wzorem do naśladowania 
są właściciele firm, którzy ciężką pracą, sukce-
sywnie i roztropnie, bez zbędnych fajerwerków, 
budują wartość swoich przedsiębiorstw, ucząc 
i wymagając tego samego od swoich następców. 
Często widzę, jak powstają firmy na pokaz, dzia-
łają szybko, inwestują w luksus, a potem szybko 
upadają. Ale widzę też ludzi solidnych, którzy 
swoje biznesy budują powoli i świadomie. Chcą 
coś zostawić dla swoich dzieci, dla przyszłych 
pokoleń. I ja takich ludzi bardzo cenię. 

A.P.: W czym przejawia się spółdzielczy 
charakter Banku Spółdzielczego w Samsono-
wie?

J.F.: Wyróżnikiem banków spółdzielczych 
jest filozofia działania oparta na tradycyjnej ban-
kowości i polskim kapitale. Dbamy o to, aby za-
kres naszych usług, jakość i cena były zbliżone 
we wszystkich bankach spółdzielczych. Mimo 
tego że każdy bank spółdzielczy jest odrębnym 

organizmem, staramy się organizować wspólnie akcje marketingowe. 
Banki spółdzielcze mają w sumie ok. 4,5 tysiąca placówek. Jest to po-
tencjał porównywalny z siecią PKO BP. Kryzys finansowy sprawił, 
że o bankach spółdzielczych mówi się jako o bezpiecznym i pewnym 
partnerze w biznesie. Bankowość spółdzielcza stała się modna. 

Aktywnie wspieramy finansowanie lokalnych inicjatyw, mię-
dzy innymi poprzez dotacje, to dobre tradycje banku, wzmacniają-
ce więź z klientami. Nasza działalność ogranicza się w zasadzie do 
najbliższej okolicy. Staramy się zachować swój lokalny, niezależny 
charakter, dbałość o rozwój regionu, przyjazne i partnerskie stosunki 
z klientami.

A.P.: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Piskulak

Sukces jest w nas
(Rozmowa z Józefem Florkiem, prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Samsonowie)

Józef Florek urodził się 17 listopada 1949 roku w Sokolnikach, wo-
jewództwo podkarpackie. Ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie. 
Po ukończeniu studiów w 1971 roku rozpoczął pracę w Państwowym 
Technikum Rolniczym w Tarnobrzegu jako nauczyciel zawodu. Na-
stępnie od 1972 roku pracował w Rolniczym Rejonowym Zakładzie 
Doświadczalnym w Modliszewicach – obecnie Świętokrzyski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego. Został kierownikiem Działu Doświad-
czalnictwa Terenowego, koordynował prace związane z wprowa-
dzaniem nowoczesnych technik uprawy, nowych nawozów i odmian 
roślin uprawnych do stosowania w szerokiej praktyce rolniczej.

1 marca 1976 roku został dyrektorem, następnie prezesem Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Samsonowie. W założeniach praca w ban-
ku miała być krótkim epizodem. Jednakże, mimo wielu propozycji 
pracy w Kielcach, pozostał w banku. Jak twierdzi, bankowość spół-
dzielcza miała problemy i nie chciał, aby nasz bank stracił tożsa-
mość, jak stało się to z wieloma bankami spółdzielczymi. Odbył 
szereg szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu bankowości. 
Dziś odczuwa satysfakcję, że bank przetrwał, wprowadzając sze-
reg nowoczesnych produktów bankowych, takich jak bankomaty, 
karty, konta internetowe i jest w bardzo dobrej kondycji finansowej.
Przez kilka kadencji był radnym Gminy w Zagnańsku, wiceprze-
wodniczącym Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanali-
zacji w Kielcach. Jest członkiem Rady Lokalnej Grupy Działania 
„Dorzecze Bobrzy”. Nieprzerwanie od 1994 roku jest członkiem 
Rady Zrzeszenia, najpierw Małopolskiego Banku Regionalnego 
S.A. w Krakowie, a od 2002 roku Banku Polskiej Spółdzielczości 
SA w Warszawie − Banku Zrzeszającego banki spółdzielcze. Za 
pracę samorządową, szczególnie na rzecz bankowości spółdzielczej 
otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień.

2 maja 1927 roku Sąd Okręgowy w Kielcach zarejestrował spół-
dzielnię o nazwie „Kasa Stefczyka – spółdzielnia z odpowiedzial-
nością nieograniczoną w Tumlinie”. Po wielu przedwojennych 
perypetiach i przekształceniach, wojennej zawierusze, po wyzwo-
leniu zaczął się nowy rozdział w historii spółdzielczości bankowej, 
najpierw na terenie gminy Samsonów, a od połowy lat 70. – gminy 
Zagnańsk. Właścicielami banku jest 404 jego członków, Zarząd 
stanowią: Józef Florek – prezes, Katarzyna Sykulska – wiceprezes 
i Grażyna Marzycka – członek Zarządu. Przewodniczącym Rady 
BS jest Krzysztof Kondrak. Działalność bankowa prowadzona jest 
w centrali w Samsonowie i 2 filiach w Zagnańsku. Na koniec 2012 
bank zatrudniał 14 osób.
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Mottem życiowym przedsiębiorcy Krzysztofa Kondraka jest 
to, by biznes szedł w parze z działalnością społeczną i charytatyw-
ną. Od 1979 r. prowadzi własną firmę. Od ponad 20 lat pełni funk-
cję przewodniczącego Rady Banku Spółdzielczego w Samsonowie. 
Znany jest z tego, że życzliwie pomaga dzieciom, których rodziny 
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Nie są mu obce rów-
nież sprawy gminy i regionu świę-
tokrzyskiego, czego wyraz dał, do-
finansowując publikacje książkowe 
o tej tematyce.

Krzysztof Kondrak od początku 
„pracy na swoim” wykonuje zlece-
nia w całym kraju, województwie 
i gminie. Jego Zakład Instalatorstwa 
Sanitarnego ma już swoją markę wy-
pracowaną przez lata i nie zabiega 
o reklamę. Obecnie w swej siedzi-
bie wybudowanej na miejscu Kuźni 
Goltza działają pod szyldem rodziny 
Kondrak trzy firmy: sklep z artyku-
łami hydraulicznymi, budowlanymi, 
elektrycznymi, wyposażeniem łazie-
nek prowadzony przez żonę Zuzannę, firma syna Rafała zajmująca się 
instalacjami wewnętrznymi i jego firma wykonująca zewnętrzne insta-
lacje gazowe, wodne i kanalizacje. Na stałe zatrudnia kilka osób.

– Bardzo bym się cieszył, gdyby w naszej gminie istniało dużo 
firm i osób prowadzących działalność gospodarczą. Jest to bowiem 
siła napędowa, która rozwija gminę i bogaci jej mieszkańców – mówi. 
– Znaczną część budżetu gminy stanowią wpływy z podatków płaco-
nych przez zakłady pracy i przedsiębiorców mających swoje siedzi-
by na terenie gminy. Są to wymierne pieniądze dla budżetu. Moim 
zdaniem, należy stworzyć jak najlepsze warunki dla przedsiębiorców, 
którzy chcieliby prowadzić działalność na terenie naszej gminy, jak 
również dla przedsiębiorców już działających, którzy zamierzają roz-
szerzyć zakres aktualnie prowadzonej działalności. Należy dołożyć 
wszelkich starań, aby gmina posiadała wydzielone tereny pod dzia-
łalność gospodarczą, np. przy trasie S7, oczywiście nie zapominając 
o terenach pod mieszkalnictwo – podkreśla.

Przedsiębiorca uważa, że gmina jest pięknie położona i ten atut 
należy wykorzystać. Choć jego zdaniem, na pierwszym miejscu po-
winna być rozwijana działalność gospodarcza, to na drugim miejscu 
powinno się postawić na turystykę i mieszkalnictwo. 

Andrzej Piskulak: Co skłoniło Pana do kandydowania w ko-
lejnej kadencji na radnego w naszej gminie? 

Krzysztof Gębski: Jestem radnym trzecią kadencję. Funkcję 
sołtysa pełnię już szóstą kadencję. W poprzedniej kadencji zostały 
zaplanowane inwestycje takie jak: budowa gazociągu wsi Kołomań 
i Umer, projekt drogi Umer – Zarzecze, budowa parkingu koło za-
lewu w Umrze, modernizacja linii energetycznej średniego napięcia 
w miejscowościach Kołomań i Umer. Moim celem jako radnego jest 
przypilnowanie, żeby te inwestycje zostały zrealizowane. 

A.P.: Które problemy udało się rozwiązać?
K.G.: Wspólnie z sołtysami sołectw Janaszów, Samsonów, Tumlin, 

Umer, Długojów zebraliśmy podpisy od mieszkańców na uruchomienie 
linii komercyjnej MPK nr 204. I udało się uruchomić tę linię. Miesz-
kańcy są bardzo zadowoleni. Bardzo chciałem w tym miejscu podzię-
kować prezesowi Zarządu MPK Elżbiecie Śreniawskiej, dyrektorowi 
Władysławowi Wotlińskiemu, prezesowi spółki pracowniczej Kieleckie 
Autobusy – Wiesławowi Janasowi, członkowi Rady Nadzorczej MPK 
– Bogdanowi Latosińskiemu, wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu i wi-
ceprzewodniczącej Rady Powiatu Kieleckiego Renacie Janik za wspie-
ranie w załatwianiu tej sprawy. Pragnę też podziękować Krzysztofowi 
Zatorskiemu za wydzierżawienie terenu pod rondo dla autobusów. 

A.P.: Które problemy czekają na rozwiązanie?
K.G.: Największe problemy do rozwiązania to: budowa kana-

lizacji wsi Kołomań i Umer oraz budowa drogi Umer – Zarzecze. 

Biznes powinien iść w parze z działalnością społeczną i charytatywną

Moim celem jest przypilnowanie, żeby inwestycje zostały zrealizowane

– Uważam, że wszyscy powinniśmy zadbać o to, aby w naszej 
gminie zatrzymać turystę nie tylko na godzinę, ale na dłużej, choćby 
na kilka dni. W tym celu należy stworzyć tu odpowiednie warunki 
w okolicach największych atrakcji pięknej gminy Zagnańsk, koło re-
zerwatu „Zachełmie”, dębu Bartka i ruin pieca hutniczego w Sam-
sonowie. Powinny powstać kolejne oznakowane szlaki turystyczne 

piesze i rowerowe oraz wybudowane 
kolejne zbiorniki wodne na przykład 
w Jasiowie, Samsonowie-Piechotnem 
– snuje wizję rozmówca.

Krzysztof Kondrak równocześnie 
działa społecznie i charytatywnie. 
Jako przedsiębiorca wsparcie finan-
sowe kieruje w stronę imprez o cha-
rakterze kulturalnym i oświatowym 
oraz na pomoc dzieciom, których 
rodziny aktualnie są w trudnej sytu-
acji materialnej, dofinansowując dla 
nich paczki pod choinkę, imprezy 
dziecięce organizowane przez szkoły 
lub GOPS oraz wyjazdy wakacyjne. 
Był także jednym z organizatorów 

wyjazdu dzieci do Sejmu. Dofinansował różnego rodzaju publikacje 
książkowe o tematyce regionalnej. Świadczą o tym dziesiątki podzię-
kowań i dyplomów. 

Wspomagał finansowo wiele organizowanych na terenie gminy 
imprez. Był jednym ze społecznych współorganizatorów pierwszych 
Urodzin Dębu Bartka. – Tę imprezę organizowaliśmy społecznie 
z grupą Przyjaciół – wspomina.

Jako przewodniczący Rady Banku Spółdzielczego dba o dofinan-
sowanie przedszkoli, szkół i działalności sportowej.

Jako przedsiębiorca wspomaga Ochotniczą Straż Pożarną w gmi-
nie, m.in. sponsorując imprezy strażackie, udziela także bezintere-
sownie fachowej pomocy jednostkom oświatowym działającym na 
terenie gminy. 

W swej działalności stara się być anonimowy, ale przyznaje, 
że czerpie ogromną satysfakcję z pomagania innym. „A prywatnie 
Krzysiek, to dusza człowiek” – tak mówią o nim przyjaciele. Zawsze 
znajdzie czas, by komuś pomóc, doradzić, porozmawiać. Uwielbia 
kontakt z przyrodą. Jego pasją jest poznawanie świata. Swoją tury-
styczną wiedzą chętnie dzieli się z innymi. 

Andrzej Piskulak 

Ludzie czekają już ponad 20 lat 
i nie mogą się doczekać.

A.P.: Które inwestycje uda-
ło się zrealizować w Pańskim 
okręgu?

K.G.: Udało się zrealizować 
wybudowanie sieci gazociągowej 
wsi Kołomań i Umer. Na dokoń-
czeniu jest budowa parkingu kolo 
zalewu w Umrze. Został wyko-
nany projekt budowlany na drogę 
gminną Umer – Zarzecze wraz 
z pozwoleniem na jej budowę. 
Zakończony został remont sieci 
energetycznej wraz z wymianą 
słupów. Zostały udrożnione rowy 

przy drodze powiatowej. Mam nadzieję, że w tym roku ogłoszony zo-
stanie przetarg na drugi etap budowy kanalizacji. 

A.P.: Jak Pan ocenia reformę oświatową w gminie? 
K.G.: Reforma oświatowa jest narzucona odgórnie. Nad dobro 

dziecka górę wzięły pieniądze. Tak nie powinno być. W moim okrę-
gu szkoła została zlikwidowana w pierwszej kolejności. Ten czas 
będę wspominał nieprzyjemnie. 

A.P.: Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Andrzej Piskulak

Trybuna radnego

(Rozmowa z radnym Krzysztofem Gębskim)
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żarnej w Kielcach oraz gospodarz – dyrekcja Zespołu Szkoły Podstawo-
wej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie. W konkursie uczestniczyło 
30 dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu gminy.

Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwało jury złozone 
z przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, w składzie: 
przewodniczący – st. kpt. Artur Potrzeszcz, sekretarz – mł. asp. Ilona 
Skowron oraz przedstawiciele ZG ZOSP – naczelnik OSP Zagnańsk 
Robert Kopeć i członek OSP Zagnańsk radny Tomasz Dąbrowski.

Przedstawiciele komisji byli zaskoczeni wiedzą uczniów na te-
mat ochrony przeciwpożarowej i sprzętu gaśniczego. O kolejności 
zajętych miejsc decydowała dogrywka. 

W kategorii szkól podstawowych pierwsze miejsce zajął Miłosz 
Salwa z Tumlina, drugie – Piotr Salwin z Tumlina, trzecie – Piotr 
Kożuchowski z Chrustów. W kategorii gimnazjów zwyciężył Konrad 
Mróz z Kajetanowa, drugie miejsce zajęła Luiza Nawrot z Kajetano-
wa, a trzecie – Klaudia Wawrzeńczyk z Tumlina. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez wójta Szczepana 
Skorupskiego i nadleśniczego Tomasza Kuszewskiego. Uczniowie, 
którzy zajęli pierwsze miejsca w obu grupach, będą reprezentować 
gminę Zagnańsk na eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Apis 

Gminny informator

Drugie miejsce zajął gminny 
Chór Con Passione podczas finału 
IX Festiwalu Pieśni Wielkopostnych. 
Odbył się on w Niedzielę Palmową 
w kościele pw. św. Michała Archa-
nioła w Daleszycach. Uroczyste świę-
towanie sukcesu odbyło się 5 kwiet-
nia br. w Domu Kultury Jaworze. 

IX Festiwal Pieśni Wielkopost-
nych zorganizowany został przez Wo-
jewódzki Dom Kultury w Kielcach 

Chór Con Passione na podium
pod honorowym patronatem marszałka 
województwa świętokrzyskiego Adama 
Jarubasa. Przesłuchania finałowe poprze-
dziły eliminacje rejonowe, które odbyły się 
w Pińczowie i Stąporkowie. Uczestniczyło 
w nich 43 zespoły z województwa świę-
tokrzyskiego w trzech kategoriach: chó-
ry, zespoły ludowe oraz zespoły wokalne 
i wokalno-instrumentalne. Do finału nomi-
nowanych zostało 11 zespołów. 

Apis 

W poniedziałek, 11 marca br. w Zespole Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Tumlinie od-
były się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” połączone z kampanią 
„Świadomi zagrożenia” realizowaną przez Lasy Państwowe.

K o n k u r s 
ma na celu po-
p u l a r y z o w a -
nie przepisów 
i kształtowanie 
u m i e j ę t n o -
ści w zakresie 
ochrony prze-
ciwpożarowej, 
ochrony ludno-

ści, ekologii i ratownictwa. Dzieci i młodzież rywalizowały w zakre-
sie znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania 
na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej oraz orga-
nizacji ochrony przeciwpożarowej.

Organizatorem eliminacji gminnych były: Urząd Gminy w Zagnań-
sku, Nadleśnictwo Zagnańsk, Komenda Miejska Państwowej Straży Po-

Konkurs pożarniczy dla młodzieży

W ramach Koncertu Familijnego 
zaprezentowana została 10 marca br. 
na scenie Filharmonii Świętokrzyskiej 
inscenizacja pt. „Wesele Świętokrzy-
skie” w wykonaniu Zespołu Ludowego 
Jaworzanki i członków Stowarzyszenia 
„Razem dla Wszystkich”. W roli Jaśka, 
czyli pana młodego, widzowie zobaczyli 
wójta Szczepana Skorupskiego, a w roli 
drużby Franka - pomysłodawcę spek-
taklu, radnego Artura Kudzię. 

„Wesele Świętokrzyskie” zaprezen-
towane w ramach Koncertu Familijnego 
adresowane było głównie do dzieci. Młodzi uczestnicy imprezy mo-
gli poznać zapomniane dziewiętnastowieczne sprzęty gospodarstwa 
domowego, takie jak m.in.: maselnica, tara, maglownica, przęślica, 
kołowrotek oraz narzędzia rolnicze – kosa i sierp. W trakcie przedsta-
wienia dzieci miały także okazję nauczyć się tańców ludowych, m.in. 
powolnioka świętokrzyskiego. W czasie występu scena przypomina-
ła swym wystrojem izbę wiejską wraz z całym jej wyposażeniem. 

Reżyserem widowiska był Adam Młodawski, który też przyjął 
rolę gawędziarza i prezentera sprzętów gospodarstwa domowego 
i rolniczych oraz był głównym wodzirejem podczas prezentacji tań-
ców ludowych. Słowo na temat prezentowanych instrumentów mu-
zycznych wygłosiła Agnieszka Nowak-Zagóra. Odpowiedzialnym za 
opracowanie muzyczne był Grzegorz Michta. Zespołem Ludowym 
Jaworzanki kierowała Grażyna Grudziecka. Szefem całej ekipy ar-
tystów był wójt Szczepan Skorupski, który także częstował dzieci 

cukierkami i udzielał wywiadów dzien-
nikarzom. 

– Zarówno dla Zespołu Ludowego 
Jaworzanki, jak i całej gminy Zagnańsk, 
jest to ogromny zaszczyt, że mogliśmy 
wystąpić ze spektaklem „Wesele Święto-
krzyskie” na deskach Filharmonii Święto-
krzyskiej. Widzom bardzo się ono podoba-
ło. Widziałem ogromne zainteresowanie 
wśród dzieci oraz ich radość i uśmiechy 
– mówił wójt Szczepan Skorupski. 

– Myślę, że ten występ otworzy nam 
drzwi na różnego rodzaju konkursy, zjaz-

dy i spotkania, gdzie będziemy mogli promować dziedzictwo kulturo-
we naszej świętokrzyskiej wsi z przełomu XIX i XX wieku, jak również 
promować gminę Zagnańsk – podkreślił gospodarz gminy. 

„Wesele Świętokrzyskie – obrzędy ludowe w gminie Zagnańsk” jest 
to artystyczna rekonstrukcja zaślubin na wsi świętokrzyskiej z pierwszej 
połowy XX wieku, opisana przez zbieracza pieśni ludowych Stanisława 
Suchorowskiego. Widowisko przygotowane zostało w 2011 r. przez Sto-
warzyszenie „Razem dla Wszystkich” i Zespół Ludowy Jaworzanki. Pro-
jekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 

Premiera widowiska odbyła się w trakcie zorganizowanego 
4 września 2011 r. Festynu Rodzinnego na scenie przy kościele para-
fialnym pw. św. Rozalii i św. Marcina. 

W ubiegłym roku w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni „Wese-
le Świętokrzyskie” zostało sfilmowane przez ekipę telewizyjną TVP 
Kielce.  Apis

Wesele ludowe na deskach Filharmonii Świętokrzyskiej
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kulturalno-sportowy

W rozegranych 16 marca br. na 
Telegrafie zawodach w narciarstwie 
alpejskim i snowbordzie BLIZZARD 
CUP o Puchar Gór Świętokrzyskich 
pod patronatem wojewody święto-
krzyskiego Bożentyny Pałki-Koru-
by oraz marszałka województwa 
świętokrzyskiego Adama Jarubasa 
siostry Sobczykówny zajęły czołowe 
miejsca. 

Siostry Sobczykówny najlepszymi narciarkami
Kasia zajęła pierwsze miejsce w ka-

tegorii 13–18 lat, drugie zajęła Julka. 
Małgosia zwyciężyła w kategorii do 
13 lat. Oprócz tego w ogólnej kategorii 
OPEN najlepszy czas wśród dziewcząt, 
Kasia wywalczyła tytuł najlepszej nar-
ciarki 2013 roku w Górach Świętokrzy-
skich. Siostry są laureatkami Stypen-
dium Wójta Gminy Zagnańsk – Mocny 
Fundament. Apis 

Zagnańscy samorządowcy najlepsi!
Drużyna piłkarska reprezentująca samorząd gminy zajęła 

pierwsze miejsce w XIII Halowych Mistrzostwach Pracowni-
ków Samorządowych i Radnych w Piłce Nożnej, które odbyły 
się 6 kwietnia br. w Za-
gnańsku. W finale poko-
nała 3:2 bardzo dobrze 
grającą drużynę z Bielin. 
Zdaniem wójta Szczepa-
na Skorupskiego, jest to 
historyczny wyczyn spor-
towy, którego nie spo-
dziewał się, gdyż poziom 
zawodów był bardzo wy-
soki i wyrównany. 

Trzecie miejsce wy-
walczył ubiegłoroczny 
zwycięzca – drużyna z Sit-
kówki-Nowin, która poko-
nała ambitnych piłkarzy z Daleszyc. Królem strzelców został Seba-
stian Satro z Bielin. Tytuł najlepszego bramkarza przypadł Piotrowi 
Borowickiemu z Sitkówki-Nowin. Pierwsze trzy drużyny otrzymały 
w nagrodę: puchary, medale i piłki. Zwycięzcy otrzymali dodatkowo 
stroje sportowe. Pozostałym drużynom przyznano puchary i dyplomy 
za udział w turnieju. 

Drużyna mistrzowska z naszej gminy wystąpiła w składzie: 
wicewójt Robert Kaszuba, skarbnik gminy Robert Szechnicki, kie-
rownik GOKSiR Michał Salwa (kapitan), Artur Cieślak (GOKSiR), 
Jakub Zalewski (UG), Marcin Stąpór (bramkarz), Andrzej Grudzień 
i Adrian Tomczyk – z Ochotniczych Straży Pożarnych. Najbardziej 
komentowanym na trybunach był wyrównujący gol strzelony z rzutu 
wolnego na 5 sekund przed zakończaniem meczu przez Michała Sal-
wę w półfinale z drużyną Daleszyc. O zakwalifikowaniu się naszej 
drużyny do finału zdecydowała wówczas większa liczba strzelonych 
rzutów karnych. 

Wśród gości, którzy licznie przybyli na zawody piłkarskie, byli 
m.in.: Mieczysław Gębski, wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządo-
wego Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik, wiceprzewodni-
cząca Rady Powiatu Kieleckiego, starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, 
wicestarosta Zenon Janus, wójt Szczepan Skorupski, burmistrz Woj-
ciech Furmanek, burmistrz Robert Jaworski i wójt Sławomir Kopacz. 

W swym wystąpieniu wiceprzewodnicząca Renata Janik wyra-
ziła zadowolenie z tego, że tak wielu samorządowców wzięło udział 
w zawodach i życzyła wszystkim zawodnikom sukcesów i dobrych 

wrażeń podczas pobytu 
w Zagnańsku. 

Wójt Szczepan Skorup-
ski życzył wszystkim tego, 
by w sposób sportowy 
przeżyli pobyt w gościnnej 
gminie Zagnańsk. 

– Jest mi miło powitać 
państwa na gościnnej zie-
mi zagnańskiej. Cieszę się, 
że tak licznie przybyliście 
do nas, do hali Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu. 
Przede wszystkim ślę wam 
wielkie podziękowania. Za 

to, że wam się chce, że chcecie sportowo przeżyć ten dzień. Trzymam 
kciuki za wszystkie drużyny – powiedział wójt Skorupski

Zdaniem starosty Zdzisława Wrzałki, podczas zawodów były 
bardzo duże emocje, zarówno na boisku, jak i na widowni. – Podo-
bało mi się to, że gra wszystkich drużyn była fair play. Myślę, że war-
to organizować takie turnieje, ponieważ jest to okazja do spotkania 
się samorządowców z całego powiatu kieleckiego – mówił starosta 
Wrzałka. 

– Zwróciłem uwagę na tę wielką chęć walki sportowej wszystkich 
zawodników. Moim zdaniem, była ona większa niż u zawodników li-
gowych czy reprezentacji kraju. Gra była zarówno ciekawa, jak i mo-
mentami bardzo zacięta – podkreślił gospodarz starostwa.

W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 12 drużyn reprezen-
tujących: Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz samorządy lokalne 
w – Daleszycach, Bielinach, Sitkówce-Nowinach, Chęcinach, Za-
gnańsku, Strawczynie, Chmielniku, Miedzianej Górze, a także Areszt 
Śledczy, Komendę Miejską Policji w Kielcach i Świętokrzyską Ko-
mendę Wojewódzką Policji w Kielcach. Sędziami zawodów byli Ra-
fał Kowalski i Piotr Kazimierczyk. Głównym organizatorem turnieju 
było Starostwo Powiatowe w Kielcach, współorganizatorami – Gmi-
na Zagnańsk oraz GOKSiR w Zagnańsku.

Andrzej Piskulak 

Tydzień Kultury Języka w Szałasie
W dniu 8 marca br. Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Punkt 

Przedszkolny w Szałasie rozpoczęły uroczyste obchody Tygodnia 
Kultury Języka pod hasłem „Jestem na ę i ą”. Na tę okoliczność 
połączone siły uczniów i przedszkolaków uraczyły zgromadzo-
nych gości niebanalnymi popisami wokalnymi, tanecznymi i ak-
torskimi. 

Prawie każda piosenka czy scenka dramowa służyły nie tylko za-
bawie, ale i radosnej, spontanicznej nauce. W czasie krótkich przerw 

widzowie mieli okazję przećwiczyć językowego łamańca „chyży 
dzięcioł z chęcią w pień ciął”, zaś w finale młodzi artyści zaprezen-
towali podstawy języka migowego przy akompaniamencie utworu 
Grzegorza Turnaua ,,Między ciszą a ciszą”. 

Ostatnim akcentem inauguracji Tygodnia Kultury Języka była 
„pajęczyna wyrazów z ą i ę”. Była to wspólna gra, w której uczestni-
cy starali się wymyśleć jak najwięcej słówek zawierających te kłopo-
tliwe samogłoski. Apis 
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W dniu 23 marca br. przy Hali Sportowej w Zagnańsku odbył 
się IV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Dębu 
Bartka chłopców rocznika 2004. W turnieju uczestniczyło sześć dru-
żyn: GKS Katowice, Polonia Warszawa, Broń Radom, Korona Kiel-
ce I i II oraz Zagnańska Akademia Piłkarska. Zwyciężyła drużyna 
Korony I Kielce, pokonując w ostatnim meczu Koronę II Kielce. 

Trzecie miejsce zajęła Polonia Warszawa. Najlepszym zawod-
nikiem turnieju został Jan Bin-
dulski z Polonii Warszawa, naj-
lepszym bramkarzem – Kacper 
Kuzia z GKS Katowice, najlep-
szym obrońcą – Igor Frydrych 
z ZAP Zagnańsk, najlepszym 
strzelcem – Radek Seweryś z Ko-
rony I Kielce. 

Turniej stał na wysokim po-
ziomie, nie brakowało efektow-
nych bramek, pięknych akcji oraz 

Rozpoczyna się wojewódzka kampania promująca aktywność 
społeczną młodzieży w naszym regionie. Projekt pod nazwą „Nowa 
przestrzeń” realizuje Staszowska Fundacja Aktywizacji i Rozwoju 
Młodzieży FARMa. W Domu Kultury Jaworze młodzież wzięła 
udział w cyklu rozpoczynających się szkoleń „JA, czyli KTO?”.

To wiele różnych propozycji dla młodych ludzi, które będą reali-
zowane przez cały rok, również na terenie gminy Zagnańsk. Podczas 
inauguracji kampanii odbył się także mecz badmintona: młodzież 
kontra samorządowcy, w którym wziął udział wicewójt Robert Ka-
szuba. Szkolenia odbywają się pod patronatem starosty kieleckiego 
Zdzisława Wrzałki.

Kampania powstała na bazie pro-
wadzonego w powiecie staszowskim 
projektu „Mania Działania”. Młodzi 
ludzie dostają wsparcie finansowe 
na samodzielną realizację przygo-
towanych projektów. – Staszowski 
pomysł sprawdził się, dlatego teraz 
będzie realizowany na terenie gminy 
Zagnańsk. Dodatkowo kampania ma 
zwrócić uwagę dorosłych na brak sys-
temu wsparcia dla młodych, aktywnych ludzi, szczególnie z małych 
miejscowości – powiedział podczas inauguracji konferencji wicewójt 
Robert Kaszuba. 

W ramach kampanii zaplanowano między innymi: nocne czyta-
nie w Antykwariacie Naukowym im. Andrzeja Metzgera, prezentację 

Ogólnopolski turniej piłki nożnej o puchar dębu Bartka

ROBOTECHNIK 

Zmagania mundurowych 
badmintonistów

„Nowa przestrzeń” promuje aktywność społeczną młodzieży

doskonałej sportowej rywalizacji. Dopisali również kibice, którzy 
przybyli licznie, by dopingować swoje drużyny. Mecze rozgrywane 
były po 20 minut. 

Dodatkową atrakcją zawodów był pokaz żonglerki zaprezentowany 
przez Quite Fantastic Crew (Grupa Freestyle Piłkarskiego) oraz kon-
kurs żonglerki dla zawodników, który wygrał zawodnik Korony I Kiel-
ce Adaś Winiarski, prezentując znakomite umiejętności techniczne. 

Nagrody dla zawodników 
wręczali wychowankowie zespo-
łu seniorskiego Korony Kielce 
Krzysztof Kiercz i Karol Angiel-
ski. Organizatorem turnieju byli 
GOKSiR w Zagnańsku i KKP 
Korona Kielce. Patronat hono-
rowy nad imprezą objął starosta 
kielecki Zdzisław Wrzałka oraz 
wójt gminy Zagnańsk Szczepan 
Skorupski. MZ

musicalu, debatę młodzieży i samorządowców czy „biały czwartek” 
w szpitalu. Ta ostatnia akcja odbędzie się 5 grudnia br. w Międzynaro-
dowym Dniu Wolontariatu i zakończy kampanię „Nowa przestrzeń”.

JA, czyli KTO?
Warsztaty wspierania aktywności młodzieży odbyły się w Domu 

Kultury w Jaworzu. Wzięli w nich udział gimnazjaliści. Patronat nad 
inicjatywą objął starosta kielecki Zdzisław Wrzałka.

Projekt realizowany jest w ramach wojewódzkiej Kampanii 
„Nowa Przestrzeń” stworzonej przez staszowską Fundację FARMa.

– Warsztaty „JA, czyli KTO?” 
pomogą młodzieży w rozpoznaniu jej 
mocnych stron, rozbudzą wiarę w sie-
bie i nauczą, jak w sposób asertywny 
realizować swoje dążenia, nawet przy 
braku poparcia ze strony otoczenia – 
powiedział podczas spotkania starosta 
kielecki Zdzisław Wrzałka.

Zajęcia prowadzone według sce-
nariusza „JA, czyli KTO?” zwracają 
uwagę młodych ludzi na rolę emocji 

i uczuć, pomagają w rozpoznaniu swoich zainteresowań i możliwo-
ści oraz w określeniu własnych „mocnych” stron. Zajęcia poprowa-
dził redaktor Polskiego Radia Kielce Radosław Podsiadły. Kolejne 
spotkanie w ramach projektu odbędzie się w Górnie.

Anna Żmudzińska, manager DKJ

Nauka poprzez zabawę – warsztaty z robotyki i informatyki odbyły się po 
raz pierwszy w Domu Kultury w Jaworzu. Dzieci w wieku od 5 do 14 lat konstru-
owały z klocków lego przedmioty, które ożywały po podłączeniu do komputera.

Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy 
stworzyć dwie grupy uczniów, którzy będą mogli budować i zaprogramować wła-

16 marca br. w hali Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji rozegrane zostały I Mistrzostwa 
Polski Pracowników Służb Mundurowych w Badmin-
tonie. W zawodach uczestniczyło 55 pracowników: po-
licji, służb więziennych, straży pożarnej oraz wojska. 

sne roboty.
Dzieci wspaniale się 

bawiły. Była to lekcja 
koncentracji i umiejęt-
nej konstrukcji zgodnie 
z poleceniami instruk-
torów. Kolejne zajęcia  
16 marca od godziny 
16.00. Zapisy w siedzi-
bie Domu Kultury Ja-
worze.

Anna Żmudzińska,  DKJ

Do Zagnańska przyjechali zawodnicy m.in. z: Wrocła-
wia, Opola, Płocka, Radomia, Strzelec Opolskich, Piotr-
kowa Trybunalskiego, Rzeszowa, Częstochowy, Kalisza, 
Zabrza, Łodzi oraz z województwa świętokrzyskiego. 

Organizatorami mistrzostw były: Świętokrzyski 
Związek Badmintona, Wójt Gminy Zagnańsk, Święto-
krzyska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Policji IPA i GOKSiR w Zagnańsku oraz  
Zespół SP nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku. 

Apis 

foto: Michał Walczak
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kulturalno-sportowy

„Wielkanoc w gminie Zagnańsk” – pod takim hasłem odbył 
się kiermasz przedświąteczny w Domu Kultury Jaworze.

Ręcznie robione ozdoby świąteczne: pisanki, koszyczki, serwety. 
Rękodzieło artystyczne. Wyjątkowa, niepowtarzalna biżuteria autor-
stwa Elżbiety Chrobot. Kulinaria, przetwory, nalewki, miody i wy-
roby pszczelarskie. Te i inne rzeczy można było kupić podczas kier-
maszu. W świąteczny klimat wprowadził wszystkich zgromadzonych 
ludowy zespół Jaworzanki.

Podczas świątecznego spotkania rozstrzygnięto także konkurs na 
koszyczek wielkanocny organizowany dla klas I-III szkoły podsta-
wowej. Zwyciężył Maksymilian Wydrych z I klasy SP w Tumlinie.

Świąteczny kiermasz i finał konkursu na koszyczek wielkanocny 
Wpłynęło kilka-

dziesiąt pięknych prac. 
Komisja konkursowa 
zwracała uwagę na sa-
modzielność, estetykę 
oraz związek z tematy-
ką świąteczną. Poprzez 
ten konkurs chcieliśmy 
rozbudzić twórczą wy-
obraźnię dzieci, a tak-
że pozwolić młodym 
artystom na przekaza-
nie swojej wizji świąt 
Wielkanocnych.

Nagrody dla zwycięzców oraz dyplomy dla wszystkich uczest-
ników wręczyli wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski oraz wi-
ceprzewodnicząca Rady Powiatu kieleckiego Renata Janik. Konkurs 
odbył się pod patronatem starosty kieleckiego Zdzisława Wrzałki.

Anna Żmudzińska, manager DKJ

Kobiety świętowały swój dzień z goździkiem i refleksyjnie
Późnym popołudniem 8 marca br. w Domu Kultury Jawo-

rze mieszkanki naszej gminy wzięły udział w imprezie, podczas 
której stylistki i wizażystki zaprezentowały nowe trendy mody, 
kremy, perfumy, a mężczyźni czytali paniom wiersze, składali ży-
czenia i wręczyli goździki. W Sam-
sonowie panie z Klubu Seniora przy 
stole suto zastawionym ciastem 
rozmawiały na temat „kobiet ze 
świecznika” i oglądały film o Mar-
garet Tacher.

W Domu Kultury Jaworze
Na imprezę pt. „Kobieta Wenus” 

przybyły panie z wielu zakątków gmi-
ny zaproszone przez organizatorów. 
Wśród zaproszonych pań były m.in.: 
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Kieleckiego Renata Janik, radne gminy – Agnieszka Gębska, Ewa Kita 
i Grażyna Wawszczak. Niewielkie grono mężczyzn reprezentowali, 
m.in.: starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, wójt Szczepan Skorupski, 
wicewójt Robert Kaszuba, radny Artur Kudzia.

Wójt Szczepan Skorupski witając przybyłe panie, złożył wszyst-
kim kobietom w gminie moc najserdeczniejszych życzeń: – Aby każ-
dy dzień dla pań był dniem radości, szczęścia i miłości, bo ona jest 
w życiu najważniejsza, a 8 marca, aby był jednym z wielu spośród 
365 dni, którym tak dobitnie przypomina nam o tym, że jesteście tą 
piękniejszą częścią ludzkości – mówił wójt Skorupski. 

Starosta Zdzisław Wrzałka, składając życzenia paniom w po-
wiecie kieleckim, podkreślił, że w Domu Kultury Jaworze z powodu 
niezwykłej gościnności czuje się jak 
u siebie w domu. – Z okazji Dnia Ko-
biet życzę wszystkim paniom przede 
wszystkim bardzo dużo uśmiechu 
i radości na co dzień. Życzę samych 
słonecznych dni – mówił starosta 
Wrzałka. – Pragnę życzyć paniom 
realizacji wszystkich swoich planów 
i zamierzeń, tych prywatnych, jak 
i zawodowych. Dzisiaj kobiety są bar-
dzo doceniane i często preferowane, 
chociażby w polityce i biznesie – pod-
kreślił starosta. 

Imprezie towarzyszyła prezentacja obrazów autorstwa Alek-
sandra Yasina. O nowych trendach w modzie, kolorach, sylwetkach 
i dodatkach opowiadała Agnieszka Migoń, która od 16 lat promuje 

modowy dobry styl. Każda z chętnych pań otrzymała zaproszenie na 
prywatne stylizacje w salonach prestiżowych polskich marek. Panie 
mogły także skorzystać z porad makijażystek i profesjonalnego ma-
kijażu w wykonaniu specjalistek z perfumerii For You. Konsultantki 

z firmy Mary Kay, swymi kremami 
spowodowały, że dłonie pań stały się 
satynowe. 

Zebrani wysłuchali także recyta-
cji wierszy – erotyków w wykonaniu 
starosty Zdzisława Wrzałki, wójta 
Szczepana Skorupskiego, wicewój-
ta Roberta Kaszuby, sołtysa Jawo-
rzy Jana Olszewskiego, kierownika 
GOKSiR Michała Salwy oraz poety 
z Końskich Marcina Michalczyka.

Panie wzięły udział w konkursie 
z nagrodami ufundowanymi przez 

perfumerię For You, firmę Xerox oraz restaurację La Cucina Risto-
rante. – Dużą niespodziankę sprawiła firma Defro, która przekazała 
sprzęt sportowy do DKJ – poinformowała manager DKJ Anna Żmu-
dzińska. 

Wieczór muzyczny uzupełniły występy Małgorzaty Nakoniecz-
nej oraz Jacka Sajdaka. Po występach artystycznych i pokazach ko-
smetycznych panowie rozdali paniom goździki. 

Klub Seniora w Samsonowie 
Panie z Klubu Seniora już od godz. 14 zaangażowały się w przy-

gotowanie sali OSP Samsonów. Na okoliczność swojego święta upie-
kły ciasta i przygotowały różne smakołyki. Samo spotkanie miało 

charakter refleksyjny. Panie wysłu-
chały prelekcji Lidii Putowskiej, pre-
zes Towarzystwa Ziemi Samsonow-
skiej, na temat historii Dnia Kobiet. 
Lidia Putowska przypomniała m.in. 
starożytne korzenie święta i kobiece 
walki o prawa wyborcze i pracowni-
cze. – W swej wypowiedzi zwracałam 
uwagę na to, że poprzez swoje świę-
to kobiety zdobywały uprawnienia. 
Opowiedziałam też o bohaterce filmu 
Margaret Tacher – poinformowała 
Lidia Putowska. W spotkaniu wzię-

ły udział m.in.: wiceprzewodnicząca Rady Gminy Aneta Rutowicz 
i kierownik GOPS Elżbieta Korus. 

Apis 
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W roku bieżącym zaplanowana jest renowacja pomnika Ku czci Żołnierzy 
Wojska Polskiego poległych w dniu 7 IX 1939 roku w walce z hitlerowskim 
najeźdźcą na terenie Barcza znajdującego się na cmentarzu w Zagnańsku. W celu 
zapewnienia zgodności napisów na tablicy, tj. nazwisk i imion pochowanych 
w mogile żołnierzy, zwracam się z prośbą o pomoc w tym zakresie. 

Osoby będące w posiadaniu materiałów, na podstawie których można 
odczytać napisy na ww. pomniku, np. zdjęć lub innych dokumentów, oraz osoby, 
które posiadają wiedzę o poległych żołnierzach, proszone są o niezwłoczny 
kontakt z Urzędem Gminy w Zagnańsku, pokój nr 23, tel. 41 300 13 22.

Szczepan Skorupski, Wójt Gminy Zagnańsk

Gmina Zagnańsk uprzejmie przypomina, że od 1 lipca br. 
wchodzi nowy system odbioru odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości. Gmina wybierze w drodze przetargu firmę, 
która będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli nieru-
chomości.

Jeszcze raz uprzejmie przypominamy, że do 30 czerwca br. 
mieszkańcy zachowują dotychczasową umowę na odbiór odpa-
dów komunalnych. Należy pamiętać, że właściciel nieruchomości 
posiadający samodzielną umowę z firmą wywozową powinien 
złożyć wypowiedzenie tej umowy z odpowiednim wyprzedzeniem 
ze skutkiem na dzień 30 czerwca br.

Gorąco zachęcamy po raz kolejny do segregacji odpadów. Miesz-
kańcy gminy Zagnańsk od wielu lat posiadają dużą świadomość eko-
logiczną i wielokrotnie udowadniali, że „dobro ekologiczne” naszej 
gminy leży im na sercu. Jednak narzucone przez nowelizację Ustawy 
o utrzymaniu porządku i czystości w gminie wskaźniki, które musi 

osiągnąć gmina, wymagają od nas wszystkich wspólnego wysiłku 
w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Wskaźniki te w kolejnych latach wzrastają i do dnia 31 grudnia 
2020 r. gminy są obowiązane osiągnąć:

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia na-
stępujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 proc. wagowo;

2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i od-
zysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowla-
nych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70 proc. wagowo.

W przypadku nie osiągnięcia podanych poziomów, Gmina po-
niesie określone kary finansowe, które zwiększą koszty funkcjono-
wania systemu. Aktywna mobilizacja nas wszystkich polegająca na 
świadomym segregowaniu odpadów doprowadzi do poprawy stanu 
środowiska gminy i obniży koszty funkcjonowania systemu.

Chcę nadmienić, że powyższe uregulowania wynikają z przepi-
sów, które Państwo Polskie musiało wprowadzić w ramach naszej 
akcesji do Unii Europejskiej.

Szczepan Skorupski, Wójt Gminy Zagnańsk

Apel wójta w sprawie grobu żołnierzy

Szanowni Mieszkańcy,

SZOZ w Zagnańsku zaprasza osoby dorosłe  
(powyżej 16 roku życia) na komputerowe badanie wzroku.

Oferujemy: 
- pomiar refrakcji oka (profilaktyka zaćmy) - 5 zł; 
- pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry) - 10 zł; 
- możliwość zakupu okularów korekcyjnych oraz do pracy 
przy komputerze i dla kierowców; 
- wymiana szkieł w okularach korekcyjnych zakupionych 
u innych optyków;
Badanie odbędzie się w dniu 17 kwietnia br. w godz. 13.00-15.00.  

Zapisy w Ośrodku Zdrowia pod numerem telefonu: (41) 300 10 57.

Komunikaty dla pacjentów

Konieczna jest umowa dotycząca przyłączy
Po wielu latach oczekiwania rozpoczyna się 

realizacja inwestycji polegającej na budowie 
sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na tere-
nie gminy Zagnańsk w ramach programu Kom-
pleksowa Ochrona Wód Podziemnych Aglomera-
cji Kieleckiej. O skali inwestycji niech świadczy 
fakt, że wybudowane zostanie 60 km sieci kana-
lizacyjnej, a gmina po zakończeniu prac będzie 
w ok. 85 proc. skanalizowana. 

Drodzy Mieszkańcy!

Prace podzielono na dwa etapy. W ramach 
I etapu sieć kanalizacji sanitarnej wykonana będzie 
w miejscowościach: Samsonów-Ciągłe, Samsonów-Piechotne, Sam-
sonów-Komorniki, Samsonów-Dudków, Kaniów II, Zachełmie i Ko-
ścielna Górka, Goleniawy, Chrusty, Ścięgna, Jaworze i Siodła. W II 
etapie realizacją objęte będą miejscowości: Kołomań, Umer, Tumlin-
Dąbrówka, Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze, Tumlin-Osowa i Belno. 
Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to w trzecim kwartale 
2013 roku zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane dla dru-
giego etapu. Sukces ten był możliwy dzięki szerokim konsultacjom, 
dialogowi oraz ogromnemu zaangażowaniu Gminy Zagnańsk i na-
szych przedstawicieli w MZWiK – tj. Artura Kudzi oraz Wojciecha 
Chłopka. 

Chcę podkreślić, że dzięki tym staraniom po 
raz pierwszy udało się wypracować rozwiązanie 
i przenieść ciężar wykonania podłączeń kanaliza-
cyjnych z mieszkańców na MZWiK w Kielcach. 
Ważny jest też fakt, że dla każdego mieszkańca zo-
stanie wykonane podłączenie wraz z załatwieniem 
wszystkich formalności. Dzięki merytorycznym 
i efektywnym negocjacjom udało się zmniejszyć 
koszt udziału mieszkańców w tym przedsięwzię-
ciu, który wynosić będzie jedynie 1230 zł.

W związku z tym zwracamy się do Państwa 
z prośbą o zawarcie umowy dotyczącej finansowa-
nia i realizowania ww. przyłączy kanalizacyjnych. 
Warunkiem ich wykonania jest podpisanie i do-

starczenie do Urzędu Gminy w Zagnańsku (pokój nr 14) umowy 
w terminie wskazanym w piśmie do Państwa. Umowy dostarcza-
ne będą przez pracowników Urzędu Gminy w Zagnańsku. Zwra-
cam uwagę, że mieszkańcy, którzy nie dostarczą podpisanej umowy 
w wyznaczonym terminie, nie będą mieli możliwości skorzystania 
z dofinansowania i w przypadku realizacji przyłącza, koszty jego bu-
dowy będą musieli pokryć z własnych środków finansowych. Dodat-
kowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Gminy 
w Zagnańsku, tel. 41 300 13 22 wew. 35 lub w pok. nr 14. 

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk
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W redakcyjnej galerii 
prezentujemy Kaplice 

Ciemnic i Groby Pańskie 
wykonane w parafiach 

naszej gminy:  
św. Rozalii i św. Marcina 

w Zachełmiu, św. 
Józefa Oblubieńca NMP 

w Zagnańsku, Matki 
Bożej Częstochowskiej 

w Wiśniówce, 
św. Stanisława 

Biskupa w Tumlinie, 
Wniebowzięcia NMP 

w Samsonowie 
i Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Szałasie 
(diecezja radomska). 

Podczas Triduum 
Paschalnego 

duszpasterze i parafianie 
dołożyli starań, by te 

miejsca modlitwy były jak 
najlepiej przygotowane 
i miały swoją aktualną 

wymowę religijną 
i społeczną. 

Galeria Grobów Pańskich i Kaplic Ciemnicy
W obiektywie: Katarzyny Dobrowolskiej, Celiny Ślefarskiej, Justyny Wzorek, Andrzeja Piskulaka

Grób Pański
Parafia pw. św. Stanisława 
Biskupa w Tumlinie

Grób Pański
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP 
w Samsonowie

Kaplica Ciemnicy
Parafia pw. św. Stanisława 
Biskupa w Tumlinie

Kaplica Ciemnicy
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP 
w Samsonowie

Grób Pański
Parafia pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Wiśniówce

Grób Pański
Parafia pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Szałasie

Kaplica Ciemnicy
Parafia pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Wiśniówce

Grób Pański
Parafia pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu

Kaplica Ciemnicy
Parafia pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu

Kaplica Ciemnicy
Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP  
w Zagnańsku

Grób Pański
Parafia pw. św. Józefa  

Oblubieńca NMP  
w Zagnańsku

Kaplica Ciemnicy
Parafia pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Szałasie


