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Do wydania gazety załączona została wkładka zawierająca ogłoszenie  
o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości  

położonej w miejscowości Kaniów i stanowiącej własność Gminy Zagnańsk.
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Marcelina Mróz na estradowym topie 
W ubiegłym roku zajęła pierwsze miejsca w Berlinie i Pra-

dze. W tym roku zwyciężyła na estradach w Częstochowie i we 
Włoszczowie.  To  tylko  niektóre  osiągnięcia  Marceliny  Mróz  
– uczennicy klasy trzeciej Publicznego Gimnazjum w Tumlinie. 

Młodziutka i skromna wokalistka wygrała z rywalkami 20 
państw w Niemczech, w konkursie Euro Pop Contest Berliner 
Perle, w kategorii 14–16 lat. Polskę reprezen-
towały trzy osoby. Marcelina zachwyciła jury 
i publiczność swoim głosem i interpretacją pio-
senki Whitney Houston „I have nothing”. Jej 
instruktor śpiewu Andrzej Wolski powiedział, 
że mało kto sięga po ten repertuar, gdyż jest to 
bardzo trudna piosenka. 

– Z  festiwalu  najbardziej  zapamiętałam 
wspaniałą  atmosferę  oraz  to,  że  mogłam  tam 
spotkać przedstawicieli wielu, nie tylko europej-
skich krajów. Z sukcesu cieszyłam się, chociaż 
było to dla mnie wielkie zaskoczenie – zwierzy-
ła się artystka. 

Wciąż pozostają w pamięci Marceliny 
wspaniałe zabytki stolicy Czech, które miała 
okazję zwiedzić podczas wyjazdu na kolejny 
Międzynarodowy Festiwal „Deszcz gwiazd”, 
gdzie rywalizowała z przedstawicielami 20 
państw. Zaprezentowała dwie piosenki, który-
mi podbiła serca publiczności. I znów ogromny 
sukces uczennicy z Tumlina. 

Dyrektor szkoły, w której uczy się Marceli-
na, Barbara Domagała podkreśliła, że jest dum-
na z utalentowanej uczennicy, z jej osiągnięć 
i postawy uczniowskiej. 

–  Cieszę  się,  że Marcelina  w  szkole  rozwinęła  swój  talent. 
Pani Agata Macek ucząca muzyki pokazała  jej, gdzie dalej do-
skonalić umiejętności. Po raz pierwszy w historii naszego gim-
nazjum pojawiła  się uczennica,  która  rozsławiła  szkołę na are-
nie międzynarodowej. Talent, który jest odpowiednio szlifowany, 

może zaprowadzić człowieka na wyżyny. Mam nadzieję, że pani 
Macek odkryje kolejnych artystów. Cieszę się, że ze szkolnej sceny 
Marcelina może  się  odnaleźć  na  scenach międzynarodowych – 
komentuje z satysfakcją dyrektor Domagała.

Z kolei Agata Macek, nauczycielka muzyki przepowiada swej 
uczennicy wielką karierę estradową.

– Jest  to  wybitna  dziewczynka,  którą  pewnie 
czeka  kariera.  Ma  charyzmę  sceniczną  i  niespo-
tykaną  barwę  głosu.  Jest  bardzo  utalentowana 
i pełna ekspresji, gdy śpiewa. Życzę jej wszystkiego 
najlepszego  na  drodze  sukcesów. Wierzę  w  nią – 
podkreśla nauczycielka. 

Marcelina swymi występami uświetnia wszyst-
kie uroczystości szkolne oraz gminne. W jej re-
pertuarze znajdują się między innymi: „Bound to 
you” – Christina Aquilera, „Stand up for love” – 
Destiny’s Child, „I wanna dance with somebody” 
– Whitney Houston czy „Listen” – Beyonce. 

Śpiewanie to nie jest jednak jej jedyny talent. 
Marcelina doskonali swoje zdolności recytatorskie 
i osiąga sukcesy w konkursach. Dość wspomnieć 
o zwycięstwie, drugim miejscu i wyróżnieniu w IX 
Konkursie Recytatorskim im. Jana Gajzlera w Su-
chedniowie. 

Na co dzień jest skromną osobą, ma wielu 
przyjaciół, dobrze się uczy. Nauczycielka języka 
polskiego Grażyna Sosnowska określiła Marceli-
nę jako bardzo interesującą osobę, mającą ciekawe 
poglądy, w których obecne są prawdziwe wartości. 

– Niezwykła wrażliwość tej uczennicy sprawia, 
że  praca  z  nią  to  sama  przyjemność. Wraz  z  nią 

przeżywam każdy jej występ. Podoba mi się w niej to, że nie spo-
czywa  na  laurach,  lecz wciąż  pnie  się  ku  górze. W  niczym  nie 
przypomina gwiazdy – ocenia nauczycielka języka polskiego. 

Aleksandra Solnica

Dzień Dziecka na sportowo w Zachełmiu
Do udziału w „Rodzinnym Festynie na Sportowo” zorgani-

zowanym z okazji Dnia Dziecka w Zachełmiu bardzo serdecznie 
zapraszał  jego  inicjator  i  organizator Tomasz Dąbrowski,  rad-
ny gminy Zagnańsk wraz ze współorganizatorami Anną Fąfarą, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Zachełmiu, Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Zagnańsku na czele z prezesem Ryszardem Wawsz-
czakiem  i  Gminnym  Ośrodkiem  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji 
z kierownikiem Michałem Salwą.

Zaproszenie przyjęli i imprezę zaszczycili swoją obecnością 
m.in.: starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Kieleckiego Renata Janik, ks. Tadeusz Skrzyniarz proboszcz 
parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu, wójt Szczepan 
Skorupski, radni – Artur Kudzia, Ewa Kita i Grażyna Wawszczak. 

Impreza rozpoczęła się o godz. 15 od występów dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Zachełmiu, które przygotowały panie: Patrycja Ha-
nulak-Zemsta, Marzanna Knez, Joanna Nowosielska. W programie 
imprezy znalazły się m.in.: konkursy, gry i zabawy sportowe, pokazy 
strażackie, rodzinne zawody sprawnościowe o Puchar Prezesa OSP 
w Zagnańsku-Chrustach, zawody wędkarskie zorganizowane przez 
koło PZW ,,Bartek” w Zagnańsku, wspólne grillowanie, wesołe mia-
steczko. 

Była też okazja, by dosiąść koni i pod opieką instruktorów odbyć 
wierzchem przejażdżkę po placu szkolnym. Na zbiorniku wodnym 
można było popływać łodzią motorowodną. Dzieci i młodzież mogły 
zdać przed komisją złożoną z przedstawicieli Komendy Wojewódz-
kiej Ruchu Drogowego w Kielcach egzamin na kartę motorowero-
wą. Można było podziwiać samochody, dzięki uprzejmości kolegów 
z kieleckiego klubu MTN (Maniacy Tylnego Napędu). Ze wszystkich 

atrakcji dzieci korzystały za darmo. Wydarzeniem artystycznym fe-
stynu był występ wirtuoza gitary klasycznej Piotra Resteckiego. 

Maluchom – znawcom władz samorządowych – starosta Zdzi-
sław Wrzałka wręczył dużych rozmiarów misia, a wójt Szczepan 
Skorupski – trochę mniejszego psa. Wiceprzewodnicząca Renata Ja-
nik częstowała dzieci słodyczami i obdarowywała upominkami. 

Festyn nie mógłby się odbyć bez pomocy ludzi dobrego serca, 
którym organizatorzy serdecznie dziękują, a byli to: wójt  gminy 
Zagnańsk  Szczepan  Skorupski,  GOKSiR  Zagnańsk,  Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe Tomasz  Dąbrowski,  Przedsiębiorstwo 
,,Eko” stacja paliw BP z Ćmińska, Elektro-Techmet Wiesława Je-
dynak, Hurtownia Elektryczna PHU Impet Paweł Tuz, dyrektor 
Banku Spółdzielczego w Samsonowie Józef Florek, Szkoła Jazdy 
Przewozy Autokarowe ,,EXPRES” Jarosław Pluta, Szkoła Jazdy 
Zbigniew Zaława, Zakład Masarski Krzysztof Bernatek,  Prze-
twórnia Mięsa Antoni Kamiński, Auto GT serwis Tomasz Garec-
ki, Zakład Drzewny Tadeusz  Jabłoński,  Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe „Anpol” Paweł Lisowski, Izogaz Zygmunt Wroński, 
Zakład Instalacji Sanitarnych Krzysztof Kondrak, PPHU Stol-
kar Andrzej Karcz, Usługi Autokarem Wiesław Wiśniewski.

Organizatorzy serdeczne podziękowania kierują także do pra-
cowników Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy w Zagnań-
sku za pomoc w przygotowaniu sceny, ks. Dominika Kostona za 
udostępnienie sprzętu nagłaśniającego, Roberta Nyg za zaangażo-
wanie w organizację. Państwowej Straży Pożarnej dziękujemy za 
udostępnienie sprzętu ratownictwa wodnego i informacji na temat 
bezpiecznych wakacji nad wodą. 

Andrzej Piskulak
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Z okazji obchodów Dnia Dziecka Urząd Gminy w Zagnańsku 
oddał do użytku pod koniec maja br. 7 odnowionych placów za-
baw oraz boiska wiejskie. 

Siedem placów zabaw oddanych do użytku 
Prace modernizacyjne, które zostały wykonane na placach za-

baw, sfinansowane zostały z budżetu funduszu sołeckiego. W Chru-
stach wymieniono nawierzchnię ochronną i zainstalowano ściankę 
wspinaczkową. W Tumlinie wykonano piaskownicę i zamontowano 
dwie ławeczki. W Kaniowie wykonano dwie nowe huśtawki i zestaw 
gimnastyczny. W Gruszce ustawiono stół betonowy do gry w tenisa. 
W Bartkowie oddano do użytku urządzenia ruchome. W Zachełmiu 
i Samsonowie wykonano ławeczki. Ponadto odnowione zostały do-
tychczasowe urządzenia do zabawy. Dodatkowo przygotowane zo-
stały przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Gminy piłkarskie boiska wiejskie na terenie gminy. 

Ósmy plac w drodze…
Na początku tegorocznych wakacji ruszy budowa nowego pla-

cu zabaw przy ul. Turystycznej w Zagnańsku. Wykonane zostaną na 

Odnowione place zabaw dla dzieci

nim m.in.: różnego rodzaju huśtawki, karuzela, piaskownica, spręży-
nowe słoniki i motory, zestaw zabawowy Urwis, stojaki na rowery 
i ławeczki. Powierzchnia placu w większości będzie nieutwardzona 
i pokryta zielenią. Aleje piesze wyłożone zostaną od strony furtki 
wejściowej dwukolorową kostką brukową. Apis 

Emisję obligacji komunalnych na kwotę 7 mln 100 tys. zł oraz 
określenie  zasad  ich  zbywania,  nabywania  i  wykupu  uchwalili 
radni 10 maja br. podczas sesji Rady Gminy Zagnańsk. Uchwa-
ła  ta  stanowi  formalny początek  i podstawę prawną procedury 
uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji nie-
publicznej i określa ogólne warunki emisji tj. wielkość emisji, po-
dział na serie, okres po jakim nastąpi wykup obligacji, określenie 
wskaźnika WIBOR do wyliczenia oprocentowania.

Zgodnie z podjętą uchwałą Gmina wyemituje w 2012 r. obliga-
cje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 7100 sztuk o wartości 
nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączna kwotę 7.100.000,00 zł w na-
stępujących seriach:

a) seria A12 na kwotę 1.500.00,00 zł
b) seria B12 na kwotę 860.000,00 zł
c) seria C12 na kwotę 860.000,00 zł
d) seria D12 na kwotę 1.500.000,00 zł
e) seria E12 na kwotę 860.000,00 zł
f) seria F12 na kwotę 1.520.000,00 zł.
Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej 

tj. 1.000,00 zł. Nie będą posiadały formy dokumentu i nie będą zabezpie-
czone. Ich emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez 
skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów.

Zobowiązania związane z wypłatą oprocentowania i wykupem 
obligacji zostaną pokryte z dochodów budżetu Gminy Zagnańsk po-
chodzących z podatków i opłat lokalnych.

Oprocentowanie obligacji naliczone zostanie od wartości nomi-
nalnej i wypłacone w półrocznych okresach odsetkowych liczonych 
od daty ich emisji.

Wykup obligacji nastąpi po upływie:
c) 5 lat od daty emisji obligacji serii A12; B12;
d) 6 lat od daty emisji obligacji serii CI2; D12;
e) 7 lat od daty emisji obligacji serii EI2; FI5.

Radni upoważnili wójta gminy Zagnańsk do zawarcia umowy 
z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z or-
ganizacją i obsługą emisji obligacji, dokonywania wszelkich czynno-
ści związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obli-
gacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

Zdaniem wójta, emisja obligacji ma na celu pokrycie planowane-
go deficytu budżetowego w bieżącym roku związanego ze sfinanso-
waniem udziału własnego w projektach i programach realizowanych 
z bezzwrotnych środków zagranicznych oraz innych inwestycjach 
gminnych i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kre-
dytów.

„Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi koniecz-
ność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. 
Rynek kapitałowy daje Gminie do dyspozycji dwa podstawowe in-
strumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne” – czytamy 
w uzasadnieniu do uchwały.

Obligacje komunalne bowiem w swej istocie spełniają funk-
cję kredytu jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny 
komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z faktu, 
iż obligacje są instrumentem bardzo elastycznym. Dają możliwość 
określenia takich terminów wykupu (spłata kapitału), które zapew-
niają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

„Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwo-
tę 7.100.000,00 zł pozwala sfinansować planowany deficyt na rok 
2012 i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także 
jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne 
w celu wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie 
organizatorem emisji obligacji” – uzasadniają twórcy prawa gmin-
nego.

Andrzej Piskulak 

Radni uchwalili

Będą wyemitowane obligacje komunalne

Z okazji  obchodów Dnia Dziecka wójt Szczepan Skorupski 
odwiedził  1  czerwca  br.  placówki  oświatowe  i  częstował  dzieci 
słodyczami. 

Tradycją stało się, że wójt Szczepan Skorupski, 1 czerwca odwie-
dza placówki oświatowe w gminie i życząc dzieciom dobrej zaba-
wy, częstuje je słodyczami ufundowanymi przez siebie i sponsorów. 
Ponadto tego samego dnia opiekunki częstowały słodyczami dzie-
ci dowożone do szkół autobusami z dalszych miejscowości gminy. 
Słodycze ufundowali sponsorzy: Bartłomiej Wiatkowski, Krzysztof 
Kondrak, Paweł Souśnia, Iwona Kowalska – „Chata”, Emil Więc-
kowski oraz Zenon i Bożena Olesińscy. Apis

Słodycze od wójta dla dzieci
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W maju br. ukazała się kolejna, trzecia już książka mieszkań-
ca gminy Zagnańsk, dr. Sławomira Pastuszki,  zastępcy dyrektora 
Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świę-
tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydana przez ogólnopolskie 
wydawnictwo Difin publikacja nosi tytuł „Europejska polityka re-
gionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty”.

Publikacja dotyczy problematyki rozwoju regio-
nalnego i europejskiej polityki regionalnej (polityki 
spójności). Najważniejszym jej przesłaniem jest ocena 
polityki regionalnej UE w różnych dziedzinach jej od-
działywania. 

– Polityka regionalna jest ważną polityką wspól-
notową, ale oceny  jej  skuteczności nie da się  jedno-
znacznie  określić.  Ponieważ  zmiany  społeczno-go-
spodarcze  w  regionach  wynikają  z  podejmowanych 
działań w ramach innych polityk, a następnie z gry sił 
wolnorynkowych.  Ze  względu  na  dynamiczne  ujęcie 
prezentowanej  problematyki  publikacja  będzie  sta-
nowiła pretekst do dalszych dyskusji, analiz, studiów 
w sprawie przyszłości polityki spójności – wyjaśnia dr 
Sławomir Pastuszka w rozmowie z redakcją „GZ”. 

 Publikacja została wysoko oceniona przez re-
cenzentów, znawców problematyki unijnej. W swej 
recenzji prof. dr hab. Andrzej Antoszewski z Uniwersytetu Wrocław-
skiego podkreślił, że zaletą pracy jest bez wątpienia to, że porządkuje 
obfity materiał źródłowy, na który składają się akty prawa pierwot-
nego i wtórnego prawa europejskiego (acquis communautaire), akty 
prawa polskiego oraz liczne dokumenty. 

– Stanowi on wystarczającą bazę wywodów poświęconych polity-
ce regionalnej Unii Europejskiej. Czytelnik pracy zyskuje szczegółową 
i dobrze udokumentowaną informację o treści polityki regionalnej – 
ocenia prof. Antoszewski. 

Z kolei inny recenzent prof. dr hab. Stefan Krajewski z Uniwersy-
tetu Łódzkiego zwrócił uwagę na to, że książka kompleksowo ujmuje 

problemy polityki regionalnej Unii Europejskiej. 
– Zawiera bogatą warstwę informacyjną i przed-

stawia wiele ważnych problemów, o dużym znaczeniu 
poznawczym i praktycznym. Napisana w sposób cie-
kawy  i  zrozumiały,  także  dla  osób  niebędących  spe-
cjalistami w zakresie polityki regionalnej – podkreślił 
prof. Krajewski.

Dr Sławomir Pastuszka – adiunkt na Uniwersy-
tecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział 
Zarządzania i Administracji) jest autorem licznych 
artykułów i kilku książek, w których zajmuje się pro-
blematyką związaną z polityką rozwoju regionalnego 
i lokalnego, integracją europejską oraz funduszami 
unijnymi. 

Warto podkreślić, iż Sławomir Pastuszka jest 
związany z gminą Zagnańsk, a szczególnie z miej-
scowością Zabłocie – skąd pochodzi. W latach 1998–

2002 wypełniając mandat radnego, aktywnie uczestniczył w pracach 
na rzecz rozwoju gminy Zagnańsk. Interesuje się historią gospodar-
czą, a szczególnie przyczynami i skutkami rozwoju i upadku gospo-
darek i narodów. 

Andrzej Piskulak

Europejska polityka dr. Sławomira Pastuszki

Spotkanie  z  psychologiem  prof. Hansem  Goldbrunnerem 
z Bawarii odbyło się 18 maja w budynku Zespołu Szkoły Podsta-
wowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie. Gość z Niemiec 
mówił  na  temat  „Nowoczesnego  przedsiębiorstwa  rodzinnego 
oraz ryzyka i źródła energii dla gospodarstw rolnych w okresie 
przejściowym”. Konferencja odbyła się w ramach realizowanego 
przez GOPS w Zagnańsku projektu konkursowego EFS PO KL 
„Aktywnie i zdrowo w gminie Zagnańsk”. 

Chrobot (witrażnictwo), Józefa Bucka (rękodzieło papierowe – kwia-
ty), Halina Chłopek (rękodzieło – serwety) Janusz Kowal (malarstwo 
i rzeźba), Janusz Główczyński (kowalstwo artystyczne) i Wojciech 
Bednarczyk (rzeźba). 

Hans Goldbrunner urodzony w 1939 roku w Bawarii jest profeso-
rem psychologii społecznej na Uniwersytecie w Essen. Specjalizuje się 
w rozwiązywaniu problemów w rodzinach rolniczych, którym udziela 
porad dotyczących przygotowania do życia w rodzinie. Od ponad 20 
lat przygotowuje w zakresie szkolenia i nadzoru konsultantów w prak-
tycznej realizacji różnych projektów systemowych dotyczących m.in.: 
problemu pracy z rodziną, pracy z przestępcami w służbach kurator-
skich, poradnictwa dla osób starszych oraz dla rodzin znajdujących się 
w sytuacjach kryzysowych.

Prowadzi też działalność szkoleniową dla pracowników rodzin 
rolniczych oraz doradztwo w telefonach zaufania (tzw. telefony zmar-
twień) w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Jest także twórcą sieci orga-
nizacji doradczych dla obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej, 
w szczególności w Austrii, Francji, Belgii, Polsce, na Węgrzech. Ak-
tywnie uczestniczy we współpracy naukowej między Polską a Niemca-
mi w zakresie tematyki dotyczącej rodziny, edukacji, rehabilitacji.

W maju 2008 roku w Kielcach brał udział w Konferencji Nauko-
wej pt. „Dla kogo resocjalizacja, obszary zagrożeń i patologii współ-
czesnej rodziny”. Wystąpił z wykładem pt. „Smutek i kłótnia jako za-
soby rozwoju więzi rodzinnych”. W bieżącym roku był uczestnikiem 
XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: „Kobieta 
w rodzinie – nadzieje i zagrożenia” organizowanej m.in. przez Ze-
spół ds. Rodziny i Przeciwdziałania Uzależnieniom przy Wojewodzie 
Świętokrzyskim, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji oraz 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Wygłosił wykład pt. „Przeciwstawne ideały kobiet jako 
ryzyko i potencjał rozwojowy we współczesnej rodzinie”.

Profesor jest orędownikiem wymiany kulturalnej między regional-
nymi grupami muzycznymi. Uczestniczył w realizacji zadań z zakresu 
współpracy między PACRO (Polska) i KLB (Niemcy) w celu zdobycia 
dla polskich organizacji rolniczych ulg. Jest także autorem wielu prac 
i książek z zakresu psychologii.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Andrzeja i Grażyny Grudziec-
kich. Współorganizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zagnańsku przy współudziale uczestniczek projektu konkursowego 
„Aktywnie i zdrowo w gminie Zagnańsk” w ramach EFS PO KL. 

Andrzej Piskulak

Spotkanie z prof. Goldbrunnerem z Bawarii

Konferencję prowadziła kierowniczka GOPS w Zagnańsku Elżbie-
ta Korus. Tłumaczką była Paulina Bolmińska-Baran. Wójt Szczepan 
Skorupski powitał w języku niemieckim gościa, a następnie podkreślił 
wagę i potrzebę spotkań i kontaktów międzynarodowych wynikają-
cych ze stałej, nieformalnej wzajemnej współpracy osób i instytucji 
z gminy Zagnańsk i z Bawarii. 

Imprezę uświetniły występy zespołów ludowych Jaworzanki, 
Tumlinianki i (gościnnie) Macierzanki z Miedzianej Góry. Panie przy-
gotowały także ucztę z potraw regionalnych. Swoje prace artystycz-
ne zaprezentowali na wystawie artyści ludowi skupieni w Lokalnej 
Grupie „Dorzecze Bobrzy”: Krzysztof Wesołowski (rzeźba), Elżbieta 
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W Siodłach 31 maja br. odbyło się uroczyste otwarcie ścieżki 
edukacyjnej „Na królewskim szlaku” przygotowanej z inicjatywy 
Tomasza Kuszewskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in.: wójt Szczepan 
Skorupski, wicewójt Robert Kaszuba, ks. Ryszard Niemiec, pro-
boszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku, przed-
stawiciele 4. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej – Amelia 
Sołtysiak, Urszula Kępkowska, Pelagia Barwicka i Edward Kaleciń-
ski, regionaliści i społecznicy z Zagnańska – Witold Bimer, Stanisław 
Janicki i Krzysztof Kondrak. 

Wraz z uczniami, którzy przybyli na uroczystość i zarazem na 
swego rodzaju lekcję historii w lesie, obecne były – dyrektor Zespo-
łu Szkół Leśnych w Zagnańsku Anna Kowalska i dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Zagnańsku Anna Tuz. Rolę gospodarzy pod 
przewodnictwem nadleśniczego Tomasza Kuszewskiego pełnili pra-
cownicy Nadleśnictwa Zagnańsk. 

Nadleśniczy Tomasz Kuszewski w swym słowie wstępnym przy-
pomniał, że Lasy Państwowe prowadzą oprócz działalności gospo-
darczej i ekologicznej, także społeczno-edukacyjną. 

– Dzisiejsze uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej „Na królewskim 
szlaku” ma na celu przybliżenie przede wszystkim mieszkańcom gminy, 
ale również osobom odwiedzającym nasze bardzo atrakcyjne tereny, hi-
storii, która w tych miejscach się rozegrała na przestrzeni wieków. My, 
spadkobiercy tej historii, chcemy, aby młodzież mogła tę wiedzę przeka-
zywać dalszym pokoleniom – podkreślił nadleśniczy Kuszewski. 

Podczas otwarcia na temat swoich przeżyć z okresu okupacji mó-
wił Witold Bimer. Wiersze czytała Amelia Sołtysiak, reprezentująca 
Armię Krajową i oddział partyzancki „Wybranieckich”. 

Niecodzienną lekcję historii przeprowadził Roman Piskulak, na-
uczyciel w SP nr 1w Zagnańsku i zarazem autor, wydanego staraniem 
i nakładem Nadleśnictwa Zagnańsk, okolicznościowego folderu pt. 
„Na królewskim szlaku”. Lekcja przebiegała w dość nietypowych 
warunkach, gdyż w ważnych miejscach na dwukilometrowym szla-
ku: polanie, gdzie 15 sierpnia 1944 roku odbyła się polowa Msza św., 
przy Krzyżu Biskupim, u źródeł Silnicy i przy pomniku upamiętnia-
jącym żołnierzy 4. Pułku Piechoty Legionów AK. 

Przy Krzyżu Biskupim uczestnicy pod przewodnictwem ks. Ry-
szarda Niemca odmówili także modlitwę w intencji poległych obroń-
ców Ojczyzny. Natomiast u źródeł Silnicy dzieci miały okazję się 
posilić i wziąć udział w konkursach. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pięknie wydany folder. 

Pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy 4. Pułku Piechoty 
Legionów AK na Sosnowicy, złożone zostały wiązanki kwiatów i za-
palone znicze. 

Uczestnicy wędrowali dwie godziny szlakiem ośmiu tablic, na 
których znajdują się szczegółowe informacje dotyczące regionu. 
Opracowując ścieżkę, położono szczególny nacisk na historię miejsc 
oraz podania związane z wybranymi obiektami na trasie. 

Otwarto królewski szlak legend i historii

– Nazwa ścieżki edukacyjnej nawiązuje do wydarzenia historycz-
nego, którym był przejazd przez nasze tereny króla Jana Kazimierza 
i  biskupa  krakowskiego Andrzeja Trzebickiego  (fundatora  kościoła 
pw. św. Rozalii  i  św. Marcina w Zagnańsku). Cztery  tablice mówią 
o  faktach z okresu  II wojny  światowej,  kiedy  to w sierpniu 1944 r. 
w Zagnańsku-Siodłach sformowano 4. Pułk Piechoty Legionów Ar-
mii Krajowej. Działania  te związane były z rozkazem wymarszu na 
pomoc walczącej Warszawie. Przystanek przy Krzyżu Biskupim opo-
wiada o legendzie, dotyczącej budowy wcześniej wspomnianego ko-
ścioła. Dalsza trasa prowadzi do tablicy, na której można przeczytać 
podanie nawiązujące do powstania stolicy naszego regionu – Kielc 
– opowiadał uczestnikom Roman Piskulak. 

Ścieżka dydaktyczna znajduje się w obrębie Nadleśnictwa i gmi-
ny Zagnańsk – jednego z najpiękniejszych zakątków Ziemi Święto-
krzyskiej. Na turystów wędrujących indywidualnie, z rodzinami czy 
w zorganizowanych grupach, czekają także niezapomniane walory 
przyrodnicze.

Andrzej Piskulak 

W dniach 17–21 maja br. delegacja młodzieży z Gimnazjum 
im.  Stanisława  Staszica  w  Zagnańsku  po  raz  pierwszy  gościła 
w  Bułgarii.  Uczennice  klasy  I  gimnazjum  – Agata  Dąbrowska, 
Klaudia Pyczek i Dominika Jeruzalska mogły uczestniczyć w spo-
tkaniach młodzieży z różnych krajów w ramach programu Come-
nius. Naszym wychowankom  towarzyszyli  nauczyciele  –  Sylwia 
Maksymowicz, Ewelina Kundera i Sylwester Jończyk.

Eskapadę rozpoczęliśmy od zwiedzania miasteczka Haskowo. 
W tym samym dniu niezwykłych wrażeń dostarczył nam pobyt 
w nocnym muzeum historycznym, gdzie dla wszystkich gości zapre-
zentowano szereg tańców ludowych w wykonaniu młodzieży i dzieci 
– gospodarzy. 

Kolejne dni również przebiegały atrakcyjnie. Uczestniczyliśmy 
w specjalnie przygotowanym dla nas „Święcie majowym” tzw. pik-
niku rodzinnym, który miał miejsce w parku Kennana. W programie 
artystycznym zaprezentowano ciekawe inscenizacje, występy tanecz-
ne – grupowe i indywidualne. Imprezę zakończyła wspólna zabawa 
wszystkich zgromadzonych w rytm bułgarskich oraz światowych 
przebojów muzyki rozrywkowej. 

W dalszej części bułgarscy nauczyciele przygotowali dla nas 
ciekawy program edukacyjny i integracyjny. Dzięki temu mogliśmy 
poznać kulturę, religię i obyczaje bułgarskich przyjaciół. 

Uczniowie z Polski, Turcji, Portugalii i Włoch uczestniczyli w za-
jęciach prowadzonych przez tutejszych nauczycieli. Mieli możliwość 
przyglądać się lekcjom języka bułgarskiego, matematyki i zajęć arty-
stycznych. Opiekunowie w tym czasie uczestniczyli w multimedial-
nej prezentacji na temat historii i obyczajów narodu bułgarskiego. 
Kolejny dzień również przyniósł wiele atrakcji. Odwiedziliśmy hi-

storyczne miasteczko Perperikon, skąd powędrowaliśmy pieszo szla-
kiem boga Dionizosa. 

Niezwykłe doświadczenie stanowił pobyt w Złotogradzie. To mia-
steczko słynące z pięknych zabytkowych budowli, tzw. centrum eko-
logiczno-etnograficzne. Trwałe wspomnienia pozostawi z pewnością 
widok posągu Najświętszej Maryi Panny – budowla ze względu na 
swoje wymiary znalazła się w Księdze Rekordów Guinnessa. Wiel-
kim zaskoczeniem a zarazem zdziwieniem było dla nas to, że Bułga-
rzy tańczą wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe: nie tylko w czasie 
spotkań towarzyskich, ale w parkach, autobusach, na przystankach, 
w kawiarniach. To naprawdę niesamowity widok! Ponadto zauwa-
żyliśmy, że Bułgarzy rozpoczynają dzień od spotkania przy kawie 
z przyjaciółmi, a następnie w dobrych humorach udają się do pracy. 

Podsumowaniem wyjazdu była Noc Comeniusa, w czasie której 
odebraliśmy certyfikaty – świadectwa pobytu, zwiedziliśmy dom-ka-
wiarnię najbogatszych mieszkańców Haskowa. Nie zabrakło podzię-
kowań, pozdrowień i wzruszeń. Ta fantastyczna wyprawa mogła dojść 
do skutku dzięki dotacji unijnej w wysokości 20 tys. euro. 

Serdecznie dziękujemy Państwu Agnieszce i Tomaszowi Dą-
browskim za organizację transportu na lotnisko, do Zagnańska oraz 
za słodki poczęstunek. Dziękujemy również Dorocie Starz, która 
umożliwia młodzieży i nauczycielom naszej szkoły ciekawe wyjazdy 
do krajów partnerskich Comeniusa. Mamy nadzieję, że uda się wpro-
wadzić w życie bułgarską dewizę: „Bóg, zdrowie i słońce”.

Ewelina Kundera
Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich auto-

ra i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczo-
ną w nich zawartość merytoryczną.

Bułgarskie rytmy z Comeniusem
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Podczas  VII  Świętokrzyskiego  Jarmarku Agroturystycznego,  który  odbył  się  
3 czerwca br. w Tokarni duże zainteresowanie wzbudzała i bardzo smakowała oso-
bom degustującym nalewka „Bartkówka” sporządzona według sekretnego przepisu 
przez Dorotę Działak ze Stowarzyszenia Razem dla Wszystkich z gminy Zagnańsk. 

Wśród prezentujących się w Parku Etnograficznym stowarzyszeń i gospodarstw agro-
turystycznych bardzo dobrze wypadło Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich. Stoisko 
z pajdami chleba ze smalcem i ogórkiem, ciastami, nalewką „Bartkówką” cieszyło się 
olbrzymią popularnością. 

Szczególnie żywe zainteresowanie wzbudzały występy muzyczne artysty muzyka 
Marka Buckiego, wspieranego przez członków stowarzyszenia. Goście jarmarku chętnie 
zatrzymywali się, nucili i tańczyli w rytm wykonywanych utworów. Stoisko odwiedziła 
eurodeputowana Róża Thun i starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, którzy chętnie pozo-
wali do wspólnych zdjęć z członkami stowarzyszenia. Bardzo aktywny w promowaniu 
gminy był również wójt Szczepan Skorupski. Apis

„Bartkówka” wzbudzała zainteresowanie podczas jarmarku

Prawie tysiąc dzieci ze szkół z terenu gminy Zagnańsk oraz 
Tokarni, Oleśnicy, Krasocina, Stąporkowa i Wolicy mimo desz-
czowej pogody wzięło udział w VII Świętokrzyskiej Niezapomi-
najce, która odbyła się 15 maja br. na nowej scenie letniej nad za-
lewem w Borowej Górze/Kaniowie. Przebiegała ona pod hasłem 
„Wyczarowane z drewna”. Impreza połączona była z oficjalnym 
otwarciem nowej sceny. 

W części oficjalnej wójt Szczepan Skorupski witając serdecznie 
zebranych, zapowiedział przygotowane przez organizatorów licz-
ne atrakcje, m.in. występy artystyczne, pokazy niezapominajkowej 
mody i rozstrzygnięcie konkur-
sów. –  Ta  impreza  ma  przede 
wszystkim nauczyć nas poszano-
wania  piękna  przyrody,  bo  bez 
niej człowiek zginie – podkreślił 
wójt Skorupski.

Gościem honorowym impre-
zy była Bożena Zalewska, żona 
znanego dziennikarza z Eko 
Radia Andrzeja Zalewskiego, 
twórcy Święta Niezapominajki. 
Wspólnie z wójtem dokonała 
przecięcia wstęgi i otwarcia no-
wego amfiteatru. W swym krót-
kim wystąpieniu wyraziła radość 
z tego, że to, co zaczął jej mąż 
teraz jest kontynuowane i to w różnych miastach Polski. W rozmowie 
z redakcją „GZ” podkreśliła, że mimo deszczowej pogody, jej śp. mąż 
cieszy się wraz z rozradowaną młodzieżą, która tak licznie dopisała. 

Mottem imprezy stały się słowa słynnego ekoradiowca: „Nam 
nie chodzi o  jeden dzień, ale o nastrój całoroczny. Pragniemy, aby 
tego dnia każdy robił to, na co ma ochotę: poszedł na wycieczkę do 
lasu, odwiedził babcię, ciocię, dziewczynę lub chłopaka i powiedział 
im o swoich uczuciach. Polska Niezapominajka jest rodzajem ruchu 
społecznego i musi być spontaniczna. A nade wszystko pragnę, aby 
w tych majowych dniach były z nami wszędzie i wędrowały z rąk do 
rąk modre niezapominajki, kwiaty serdecznych ludzi”.

Występy artystyczne, pokazy i popisy konkursowe poprzedzone 
zostały zbiorowym przywoływaniem ducha lasu Sylwna, który w to-
warzystwie uroczych nimf przypłynął – w oparach dymu i w huku 
petard – łodzią z krańca zalewu.

– Wszyscy, którzy nie szanują przyrody, muszą obłaskawić ducha 
i mu się pokłonić – zachęcał ze sceny Tomasz Kuszewski, nadleśni-
czy z Zagnańska. 

Na program artystyczny złożyły się: konkursowy pokaz niezapomi-
najkowej mody, „Pleciona Magia Sukcesu” – pokaz umiejętności fryzjer-
skich i tanecznych w wykonaniu uczniów szkoły PRO-FIL z Kielc, po-
kaz karate kyokushin, sekcji z Ćmińska oraz występ zespołu Comapol.

W imieniu organizatorów wójt Szczepan Skorupski wręczył To-
maszowi Kuszewskiemu, nadleśniczemu Nadleśnictwa Zagnańsk, 
Annie Tuz, dyrektor SP nr 1 w Zagnańsku, Elżbiecie Ślewie, dyrektor 
SP w Belnie statuetki za wieloletnie zaangażowanie w przygotowania 
Świętokrzyskiej Niezapominajki w Zagnańsku, propagowanie działań 
ekologicznych wśród dzieci i młodzieży na ziemi świętokrzyskiej. 

Natomiast pani Bożena Zalewska uhonorowana została za konty-
nuację dzieła męża i wspieranie patriotycznych ekologicznych działań 

Radosne niezapominajkowe święto w deszczu
na ziemi zagnańskiej. Wyróżnienie to otrzymał również Władysław 
Bartłomiej Kowalewski za „jedyne w swoim rodzaju propagowanie 
oraz wspieranie działań ekologicznych i za pomysł świętowania Nie-
zapominajki na terenie gminy”.

Puchar Świętokrzyskiej Niezapominajki za pokaz mody otrzy-
mała Szkoła Podstawowa w Belnie, przyznano też 8 nagród indywi-
dualnych dla uczniów z pozostałych szkół w gminie. 

Do konkursu pn. „Wyczarowane z drewna” zgłoszonych zostało 
80 prac. Komisja konkursowa miała trudne zadanie podczas wyłania-
nia zwycięzców i wyróżnionych. W kategorii gimnazjum pierwsze 

miejsce zajęła Kamila Zagórska 
z Zagnańska, drugie Mikołaj 
Salwa z Tumlina, trzecie Alek-
sandra Krzyżak z Zagnańska. 
W kategorii szkół podstawo-
wych pierwsze miejsce zajęła 
Joanna Socha z Tumlina, Maria 
Cieślak z Chrustów, Jagoda Se-
rek ze Stąporkowa.

W strugach deszczu na leśną 
grę terenową „Szukanie skarbu” 
wybrało się kilkanaście drużyn. 
Po zdobyciu szyfru i kolejnych 
liter na punktach kontrolnych, 
musiały ułożyć hasło w języku 
angielskim. Najwytrwalszym 

udało się to zrobić w 11 minut! Pierwsze miejsce zajęła drużyna Zdo-
bywcy, drugie JWP, trzecie VIP.

Swoją grą na rogach myśliwskich imprezę uświetnili sygnaliści 
z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. Uczniowie szkoły leśnej za-
prezentowali także pokaz pracy pilarzy.

Olbrzymim powodzeniem cieszył się tort lizakowy od wójta gmi-
ny Szczepana Skorupskiego złożony z 600 lizaków!

Przed imprezą w wycieczce po zagnańskiej gminie wzięło udział 
ponad 100 uczniów z Zespołu Szkół w Wolicy, którzy w ten sposób 
nagrodzeni zostali przez wójta gminy za to, że stanowili najefektyw-
niejszą grupę wsparcia działającą na rzecz ratowania dębu Bartka. 

Organizatorami imprezy byli Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Zagnańsku oraz szkoły podstawowe w Belnie i Chru-
stach, współorganizatorami Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku 
i Nadleśnictwo Zagnańsk. 

Sponsorami imprezy były firmy i instytucje: Barlinek SA, Wo-
dociągi Kieleckie sp. z o.o., Football Factory, Foksdrob, Mega Sport, 
Nadleśnictwo Zagnańsk, wójt gminy Zagnańsk. 

Organizatorzy przekazali szczególne podziękowania dla: OSP 
Zagnańsk-Chrusty, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Kielcach, WOPR, Drużyny Harcerskiej z Samsonowa 
i Młodzieżowej Rady Gminy w Zagnańsku.

Swoje stoiska mieli: Nadleśnictwo Zagnańsk, Wodociągi Kielec-
kie, Technikum Leśne, LGD Dorzecze Bobrzy, Towarzystwo Aktyw-
nych Kobiet oraz Szkoły PRO-FIL z Kielc.

Imprezę objęli patronatem: wojewoda świętokrzyski, starosta kie-
lecki i wójt gminy Zagnańsk. Patronat medialny miały redakcje: TVP 
Kielce, Radio FaMa, FAMKA, „Echo Dnia”, „Gazeta Zagnańska”.

Andrzej Piskulak
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Andrzej Piskulak: Zacznijmy naszą rozmowę od obietnic wy-
borczych. Czy takowe Pan składał swoim wyborcom? 

Tomasz Dąbrowski: Byłem  jedynym  chyba  radnym,  który  nie 
składał w swej kampanii wyborczej żadnych obietnic. Moja kompa-
nia polegała tylko na zgłoszeniu kandydatury do Państwowej Komisji 
Wyborczej i rozwieszeniu w okręgu wyborczym swoich plakatów in-
formacyjnych. Dopiero po wyborach na pierwszym zebraniu z miesz-
kańcami rozmawiałem o tym, co należy zrobić.

A.P.:  To,  jakie  zatem  zgłoszone  zostały  wówczas  potrzeby 
i problemy?

T.D.: Nasz najważniejszy problem dotyczy braku kanalizacji. Dzi-
siaj jeszcze jej nie ma, ale udało mi się zakończyć pomyślnie rozmowy 
z mieszkańcami, którzy mieli inne zdanie w tej sprawie i nie wyrażali 
zgody. Teraz czekamy już na przetargi ze strony Wodociągów Kielec-
kich. Przy okazji muszę dodać, że musimy z tego powodu wstrzymać 
się z budową chodników przy drodze do czasu jej wykonania.

A.P.:  Proszę  powiedzieć  o  innych  planowanych  inwesty-
cjach?

T.D.: Będę  wnioskował  o  wykonanie  w  przyszłym  roku  nowej 
nawierzchni odcinka drogi z Wrzosów do Belna, ponieważ jest ona 
w nie najlepszym stanie. Inna bardzo ważna inwestycja, to budowa 
drogi od Zachełmia koło cmentarza do Ścięgien i od kościoła do ko-
palni, w której znajdują się słynne ślady tetrapoda. Droga ta jest po-
trzebna choćby z powodów promocyjnych naszej gminy.

A.P.: Przepraszam za wtręt, ale proszę opowiedzieć o tej in-
westycji w kontekście alei zabytkowych lip, o której było głośno 
w ubiegłym roku z powodu pogłoski, że zostaną one wycięte.

T.D.: Jest  dokonywana  zmiana projektu. Drzewa nie  będą wy-
cięte. Przeprowadzona zostanie jedynie ich pielęgnacja. Wykupiony 
zostanie teren pod chodnik drogi z kościoła do cmentarza.

A.P.: Słyszałem, że jest także potrzeba lepszego zagospodaro-
wania terenu koło zbiornika wodnego? 

T.D.: Myślimy  o  tym,  by  to  zrobić,  ale  problem  jest w  tym,  że 
w kasie gminnej nie ma na ten cel na razie pieniędzy.

A.P.: Nie możemy uniknąć pytania, choć do tematu Redakcja 
wróci w jednym z wakacyjnych numerów, dotyczącego likwidacji 
dwóch szkół w Pańskim okręgu…

T.D.: No właśnie, mam bardzo poważny problem, gdyż  za mo-
jej kadencji w jednym okręgu dwie szkoły uległy likwidacji. Nie jest 
to  dla mnie  przyjemna  sprawa,  ale musimy  zrozumieć,  że  reforma 
oświatowa w gminie jest wręcz konieczna. Nie jest to problem tylko 
naszej gminy, dotyczy on finansowania oświaty, gdzie koszt utrzyma-
nia szkół jest większy niż wynosi subwencja z kasy naszego państwa. 
Uważam, że lepiej byłoby dla dzieci, gdyby te szkoły zostały.

A.P.: Pozwoli Pan, że dopytam przy 
okazji o to, co teraz będzie z dziećmi, 
zarówno z Zachełmia, jak i Belna?

T.D.: W Zachełmiu jeszcze cały czas 
mieszkańcy  walczą  o  stowarzyszenie, 
które  miałoby  przejąć  zarządzanie  na-
uczaniem w  szkole.  Jeżeli  nam  się  uda 
zawiązać  je do końca  lipca br.  to szko-
ła  pozostanie.  W  Belnie  mieszkańcy 
zadeklarowali  się,  że  przejmą  budynek 
szkolny,  po  zarejestrowaniu  swojego 
stowarzyszenia,  a  dzieci  będą  chodzić 
do Zagnańska i Chrustów. 

A.P.: Proszę powiedzieć także o  tym, jak się Pan odnajduje 
jako radny niegdysiejszych dwóch okręgów. Słyszałem, że łatwo 
nie jest…

T.D.: Belno, jako okręg wyborczy straciło radnego, chociaż nie 
powinno, bo jest dużą miejscowością. Ciężko mi było to zrozumieć, 
ale zostałem wybrany z nowego okręgu, pokonując w walce wybor-
czej trzech kontrkandydatów. Mieszkańcy Belna chcieli mieć swojego 
radnego, ale fakt połączenia okręgów przyjęli do wiadomości. Z tego 
co wiem, będą planowane nowe okręgi wyborcze i marzenia miesz-
kańców Belna o swoim radnym mogą się spełnić. 

A.P.: Proszę  powiedzieć  też  o  imprezie,  której  jest Pan  ini-
cjatorem i organizatorem w Zachełmiu. Mam tu na myśli Dzień 
Dziecka na Sportowo w Zachełmiu.

T.D.: Zacznę od tego, że imprezy rozrywkowe i estradowe są po-
trzebne dla mieszkańców gminy. Oczekuje  ich nie  tylko nasza mło-
dzież, ale też dzieci i osoby starsze. Stąd w ubiegłym roku pierwszy 
raz  zorganizowaliśmy  wspólnie  z  dyrekcją  i  nauczycielami  szkoły 
w Zachełmiu oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Zagnańsku wspo-
mniany przez Pana Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka na boisku 
szkolnym. Impreza była udana i myślę, że wpisała się na stałe w ka-
lendarz gminny.

A.P.: Widzę, że ma Pan przygotowane życzenia dla mieszkań-
ców…

T.D.: Z okazji Dnia Dziecka chciałbym życzyć wszystkim Dzie-
ciom, aby ich dzieciństwo było szczęśliwe i pełne radości. Życzę Wam 
również dużo uśmiechu i słońca oraz spełnienia wszystkich marzeń.

Należy  również pamiętać o naszych Mamach,  które obchodziły 
niedawno  swoje  święto Dzień Matki.  Życzę  im wszystkiego najlep-
szego, dużo wytrwałości, cierpliwości, którą wkładają w wychowanie 
swoich pociech.

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

Trybuna radnych

Nie składałem obietnic wyborczych…
(Rozmowa z radnym Tomaszem Dąbrowskim)

W  święto  patronalne  strażaków  6  maja  br.  w  kościele  pw. 
Wniebowzięcia NMP w Samsonowie odprawiona została uroczy-
sta Msza św., którą koncelebrowali: ks. kan. Zbigniew Krzyszkow-
ski oraz ks. Józef Smulczyński. W specjalnie przygotowanej na tę 
okoliczność  homilii,  proboszcz  parafii  podkreślił  szczególną  rolę 
strażaka w społeczeństwie. 

– Jego poświęcenie  i  gotowość  do niesienia  pomocy drugiemu 
człowiekowi, które wiążą się często z narażeniem własnego życia za-
sługują na szacunek i uznanie. Niestety, tę stronę tego zawodu naj-
lepiej znają rodziny, które z troską i niepokojem oczekują w domach 
na powrót  z akcji. Przekazujcie  sobie dobro. Dobrem się bogaćcie 
– podkreślił ks. Zbigniew Krzyszkowski. 

Podczas uroczystej Eucharystii odbyło się poświęcenie pamiątko-
wego obrazu św. Floriana (zawieszony w kościele) oraz krzyża ufun-
dowanego dla OSP w Samsonowie przez Koło Pszczelarzy „Bartek”. 
Poświęcony krzyż został przekazany na ręce prezesa OSP Zbigniewa 
Abramczyka celem zawieszenia go w remizie strażackiej w Samso-
nowie. Na zakończenie odbyło się błogosławieństwo strażaków oraz 
modlitwa za ich rodziny. Następnie ks. Zbigniew Krzyszkowski zło-
żył strażakom życzenia w dniu ich święta oraz podziękował za owocną 
współpracę, pomoc i uczestnictwo w uroczystościach kościelnych.

W intencji strażaków modlili się: wójt Szczepan Skorupski, ko-
mendant gminny ochrony przeciwpożarowej, naczelnik OSP Samso-

Święto patronalne strażaków
nów Tomasz Witecki, prezes OSP w Samsonowie Zbigniew Abram-
czyk, radny Kamil Piasecki oraz strażacy i ich rodziny.

Obecnie jednostka OSP w Samsonowie zrzesza 44 członków 
czynnych. Działają przy niej także Kobieca Drużyna Pożarnicza oraz 
dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (dziewcząt i chłopców). Jed-
nostka przygotowana jest do prowadzenia działań ratowniczo-gaśni-
czych oraz do prowadzenia kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. 
W tym roku planowane jest pozyskanie specjalistycznego sprzętu 
hydraulicznego, który umożliwi prowadzenie działań ratownictwa 
technicznego.

Ewa Olesińska
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W  hali  GOKSiR  przy  Zespole  Szkoły  Podstawowej  nr  2, 
Przedszkola  i  Gimnazjum  im.  Stanisława  Staszica  odbył  się  
25 maja br. finał projektu „Pomagając innym – pomagasz sobie”. 
Udało się zebrać 1060,66 zł na materialną pomoc dla ucznia kl. 
III SP nr 2, który ma poważne problemy zdrowotne. Pieniądze 
zostały przekazane rodzicom chłopca.

Impreza zainicjowana przez Piotra Radzewicza, nauczyciela 
języka angielskiego i WOS, była zwieńczeniem ponadczteromie-
sięcznej pracy uczniów Gimnazjum im. S. Staszica, którzy brali 
udział w różnych formach wolontariatu.

Dzięki uprzejmości posła do Parlamentu Europejskiego Jacka 
Włosowicza, najaktywniejsi uczniowie pojadą do Brukseli i będą 
mieli okazję zwiedzić budynek Parlamentu Europejskiego. 

Zorganizowanie całej akcji było również okazją do tego, aby 
wspomóc finansowo rodziców ucznia kl. III SP nr 2, który ma poważ-
ne problemy zdrowotne. Podczas zabawy zbierane były pieniądze na 
leczenie chłopca i zakup lekarstw oraz przeprowadzona została lote-
ria, na którą Technikum Leśne przekazało przepiękne przedmioty.

Całą imprezę rozpoczęła część artystyczna, w której udział 
wzięli Piotr Restecki, zespół Lumberjacks oraz Kerygmat, zespół 
kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. 

Następnie przyszedł czas na emocje sportowe. Spośród trzech 
drużyn biorących udział w turnieju siatkarskim, najlepiej zaprezen-
tował się KS Fart Kielce, drugie miejsce zajęła drużyna złożona 
z uczniów gimnazjum, a trzecie drużyna nauczycieli. Zwieńczeniem 
imprezy było przekazanie pieniędzy ze zbiórki rodzinie chłopca. 

Wśród doskonale bawiących się i dopingujących uczniów 
i nauczycieli byli m.in.: wójt Szczepan Skorupski, wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Stefan Grudzień, radni gminy Zagnańsk 

Uczniowie „dwójki” pomagając choremu chłopcu, pomagali sobie
– Ewa Kita i Grażyna Wawszczak, Tomasz Dąbrowski, dyrek-
tor Zespołu Szkół Leśnych Anna Kowalska oraz Magdalena Pie-
traszkiewicz, która reprezentowała posła Jacka Włosowicza. 

– Wszystkim  osobom,  które  bezinteresownie  zaangażowały 
się i wsparły projekt serdecznie dziękujemy – przekazał redakcji 
„GZ” organizator przedsięwzięcia Piotr Radzewicz. 

Festiwal Przyjaciół Zdrowia zorganizowany przez Przyja-
ciół Zdrowia i Naszą Przychodnię z Samsonowa pod patrona-
tem wójta gminy Zagnańsk zgromadził w niedzielne popołu-
dnie 20 maja br. na placu przy ruinach Huty Józef tłumy osób 
zainteresowanych zdrowym stylem życia.

Wójt Szczepan Skorupski zapraszając ze sceny do udziału we 
wspólnym biesiadowaniu zdrowotnym, pogratulował organizato-
rom ciekawej i pomysłowej imprezy oraz życzył bardzo udanej 
i zdrowej zabawy. 

Organizatorzy zadbali o to, aby każdy znalazł zarówno coś 
dla ducha, jak i ciała. Jeśli chodzi o ducha, to zainteresowanie 
wzbudzały występy uczniów samsonowskiego Zespołu Szko-

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji całego 
przedsięwzięcia organizator skierował do przewodniczącego 
Komisji Oświaty Kamila Piaseckiego, dyrektora Zespołu Szkół 
Leśnych Anny Kowalskiej, opiekuna Samorządu Uczniowskiego 
w Zespole Szkół Leśnych Marzeny Błaut oraz dyrekcji i nauczy-
cieli z ZSP nr 2, Przedszkola i Gimnazjum, w tym szczególnie 
Jadwidze Dziedzic – pedagogowi szkolnemu oraz nauczycielkom 
Joannie Dudkowskiej oraz Dorocie Chyb.

Apis 

Samsonowska biesiada zdrowotna
ły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum, kabaretu Wyjście 
Awaryjne, zespołu Dzieci Zielińskiego, zdobywającej laury na 
europejskich estradach wokalistki Marceliny Mróz oraz gwiazd 
wieczoru – multiinstrumentalisty Włodzimierza „Kiniora” Ki-
niorskiego i znakomitego gitarzysty Piotra Rosteckiego. 

Jeśli chodzi o ciało, to organizatorzy zaczęli od propagowa-
nia zdrowego stylu życia poprzez pokazy aerobiku, marszu ku 
zdrowiu z kijkami narciarskimi – nordic walking, a nawet walk 
karateków. 

Inny rodzaj dbania o ciało, jaki zaprezentowali pomysłodaw-
cy festiwalu, to proponowanie bezpłatnych porad i badań pozio-
mu cukru, cholesterolu i ciśnienia. Ogromne kolejki chętnych do 
badań świadczyły, że pomysł był strzałem w dziesiątkę. Można 
też było nauczyć się od ratowników medycznych udzielania 
pierwszej pomocy. 

Zadbano także o ciało w myśl porzekadła „przez żołądek do 
serca”. Za darmo lub za symboliczną opłatą można było skoszto-
wać różnorodnych sałatek, wypieków, kiełbasek pieczonych przy 
ognisku. 

Festiwal Przyjaciół Zdrowia był swego rodzaju manifestacją 
i demonstracją tego, co zdrowe, co służy zdrowiu i poprawia sa-
mopoczucia. Jego organizatorzy to przyjaciele zdrowia z Zespołu 
Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie 
oraz Naszej Przychodni. Sponsorami festiwalu były instytucje 
i firmy: Wodociągi Kieleckie, Delikatesy Centrum w Samsono-
wie, Bank Spółdzielczy w Samsonowie, Konzbi, Kondrak i Ogród 
Piękna w Samsonowie. Apis

W Dzień Dziecka Nadleśnictwo  Zagnańsk  zorganizo-
wało w auli Technikum Leśnego dla dzieci z SP nr 1 i SP nr 
2 pokazy, zajęcia edukacyjne  i konkursy w ramach szer-
szej akcji Dni otwartych Lasów Państwowych.

Przy współudziale pracowników Nadleśnictwa i uczniów 
Zespołu Szkół Leśnych dzieci wzięły udział w prelekcjach 
oraz w zajęciach polegających na praktycznym rozpoznawa-

Lasy Państwowe otwarte dla dzieci
niu ptaków, owadów, płazów, gadów 
i zwierząt leśnych. Maluchy miały 
okazję obejrzeć żywe sokoły, wziąć 
udział w konkursach ze znajomości 
podstawowych gatunków drzew le-
śnych. Zainteresowanie wzbudził 
pokaz pracy pilarzy. Apis 
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Odsłonięcie pomnika „Hubalczyków”
W  niedzielę  3  czerwca  br.  miała  miejsce  uroczystość 

odsłonięcia pomnika upamiętniającego wydarzenie z cza-
sów II wojny światowej – zwycięski bój,  jaki przeszło 72 
lata temu, na terenie obecnego Leśnictwa Adamów stoczy-
li  z  niemiecką  obławą  żołnierze  Oddziału Wydzielonego 
Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 
Obelisk  ustawiony  został  staraniem  Towarzystwa  Ziemi 
Samsonowskiej. Przedsięwzięcie to objęły honorowym pa-
tronatem Gmina Zagnańsk oraz Nadleśnictwo Zagnańsk.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. 
Krzysztofa w Występie celebrowana przez ks. dziekana Ka-
zimierza Idzika oraz ks. kanonika Stanisława Świerka. W ka-
zaniu, nawiązując do obchodzonego Dnia Dziękczynienia, ks. 
Idzik zwrócił uwagę na wdzięczność, jaką winniśmy żywić za 
tych, którzy oddali swe życie za naszą Ojczyznę.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w historycznym 
miejscu, w głębi Puszczy Świętokrzyskiej.

Program poprowadziła Lidia Putowska – prezes TZS, 
która na wstępie powitała przybyłych gości. Na uroczysto-
ści zjawili się przedstawiciele władz gminy Zagnańsk z wój-
tem Szczepanem Skorupskim na czele, a także wójt gminy 
Łączna – Romuald Kowaliński oraz radni gminy Zagnańsk 
– Grażyna Wawszczak i Kamil Piasecki z wieceprzewodni-
czącą Anetą Rutowicz, pracownicy Nadleśnictwa Zagnańsk 
z nadleśniczym Tomaszem Kuszewskim, były poseł do Sejmu 
RP Henryk Milcarz oraz radny Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego Mieczysław Gębski i radny powiatu kieleckiego 
– Mirosław Gębski. 

Przybyli również 
Janina i Wojciech 
Lesińscy, właściciele 
zakładu kamieniar-
skiego w Tumlinie-
Dąbrówce, główni 
sponsorzy przedsię-
wzięcia. Swoją obec-
nością uroczystość 
uświetnili uczestni-
cy walk o wolność 
Polski: Mieczysław 
Kubala oraz Henryk 
Pawelec. Przybył 
także zasłużony zagnańszczanin Witold Bimer, a także głów-
ny specjalista w Delegaturze IPN w Kielcach Marek Jończyk 
oraz Jarosław Wałek – prezes LGD „Dorzecze Bobrzy”. 

Uroczystość odsłonięcia uatrakcyjnili członkowie Sto-
warzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”, którzy 
wystąpili w historycznych mundurach Wojska Polskiego. 
Przybyli także strażacy z placówek OSP w Chrustach i Sam-
sonowie, nie zabrakło młodzieży szkolnej oraz przedstawi-
cieli kadry pedagogicznej szkół w Chrustach, Samsonowie 
i Zagnańsku.

Przy pomniku wartę honorową pełnili członkowie grupy 
rekonstrukcyjnej, leśnicy oraz strażacy. Na miejsce przybyły 

poczty sztandarowe: Korpusu „Jodła”, Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Chrustach, OSP w Samsonowie i w Chrustach.

Głos zabrał wójt Szczepan Skorupski, zwracając uwagę na 
znaczenie pamięci narodowej dla patriotycznego wychowania 
społeczeństwa. Wójt Romuald Kowaliński przywołał słowa 
Jana Pawła II, podkreślając jej rolę dla kształtowania świado-
mości narodowej.

Następnie do zebranych przemówił nadleśniczy Tomasz 
Kuszewski, podkreślając wkład leśników w walkę z okupan-
tem niemieckim oraz konieczność przekazywania wiedzy hi-
storycznej młodemu pokoleniu.

W dalszej części Bartosz Kozak, inicjator ustawienia po-
mnika przedstawił zebranym historię upamiętnianych wy-
darzeń, w szczególności w odniesieniu do potyczek plutonu 
A. Kisielewskiego oraz grupy J. Alickiego, którym poświęco-
no odsłaniany pamiątkowy kamień.

Następnie odbyła się ceremonia poświęcenia pomnika, 
której dokonał ks. Kazimierz Idzik. Zwracając się do zebra-
nych, wyraził nadzieję, że kamień ten będzie świadectwem 
wdzięczności dla tych, którzy walczyli o wolną Polskę.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wójtowie 
Szczepan Skrupski i Romuald Kowaliński oraz nadleśniczy 
Tomasz Kuszewski, Wojciech Lesiński, a zakończyła Lidia 
Putowska.

Wieńce przed pomnikiem złożyły delegacje gminy Za-
gnańsk, gminy Łączna, Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej 
oraz Nadleśnictwa Zagnańsk.

P o d  k o n i e c 
uroczystości głos 
zabrała Lidia Pu-
towska, która dzię-
kując wszystkim za 
przybycie, zwróciła 
uwagę na szcze-
gólny wymiar tego 
społecznego przed-
sięwzięcia, którego 
realizacja była moż-
liwa dzięki wspól-
nej, bezinteresownej 
pracy wielu osób. 
Zaznaczyła także 

konieczność pielęgnowania pamięci narodowej przez kolejne 
pokolenia Polaków. Warto w tym miejscu podkreślić bardzo 
duże osobiste zaangażowanie Lidii Putowskiej w realizację 
rzeczonego przedsięwzięcia. 

Na zakończenie uroczystości przed pomnikiem przedefilo-
wali konno członkowie grup rekonstrukcyjnych Kieleckiego 
Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów 
Wileńskich oraz Świętokrzyskiego Szwadronu Kawalerii 
Ochotniczej im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Ta konna 
parada zyskała aprobatę zgromadzonych gości, którzy nagro-
dzili ich brawami.

Bartosz Kozak

Panie z Towarzystwa Aktywnych Kobiet dbają nie tyl-
ko o dorosłych, młodzież, ale także o najmłodszych. Cha-
rytatywnie wspierają  i  pomagają w  integracji mieszkań-
ców naszej  gminy, przekazują  swoje umiejętności, dzielą 
się doświadczeniem i swoim czasem. 

Tym razem, 21 maja br. gościły w Publicznym Przedszko-
lu w Tumlinie. Wraz z dziećmi przygotowały laurki z okazji 
Dnia Matki. Trzeba przyznać, że przedszkolaki wkładały w to 

TAK w Publicznym Przedszkolu w Tumlinie
zajęcie całe swoje serce i talent. Chętnie słuchały wskazówek 
i rad dorosłych, nagradzając serdecznym uśmiechem.

Na koniec spotkania dzieci zaprezentowały kilka piosenek, 
przygotowanych pod kierunkiem nauczycielek: Agnieszki Ka-
szuby, Małgorzaty Bekier-Bochenek i Izabeli Salwy. 

Wyrazem wdzięczności za wspólnie spędzone chwile były 
piękne podziękowania wręczone Paniom z TAK przez dzieci.

Apis
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Nieznani sprawcy ukradli w kwietniu i maju br. w Samsonowie 
33 ozdobne tuje. Zakupione były z inicjatywy sołtys Honoraty Durlik 
z funduszu soleckiego i posadzone przy pomniku upamiętniającym 
ludzi  pomordowanych  w  czasie  wojny  kolo  ruin  huty  im.  Józefa. 
Straty  oszacowane  zostały na  1000  zł.  Sołtys Samsonowa ubolewa 
i apeluje do mieszkańców gminy, aby nie niszczyli wspólnego dobra!

Ozdobne drzewka kradzione były na raty. Najpierw w nocy 
z 24/25 kwietnia br. skradziono dwa, następnie w nocy z 2/3 maja – 
sześć, wreszcie w nocy z 9/10 maja rozzuchwaleni złodzieje wyrwali 

Nieznani sprawcy ukradli ozdobne tuje
z ziemi pozostałe 25 sztuk. Policjanci prowadzą w tej sprawie inten-
sywne dochodzenie. 

Tuje posadzone zostały pod koniec kwietnia br. w celu podniesie-
nia estetyki otoczenia zarówno krzyża, jak i zabytkowych ruin huty 
oraz walorów turystycznych terenu. Trudno zatem przejść obojętnie 
wobec bezmyślnego wandalizmu lub złodziejstwa z premedytacją. 
Jedno i drugie, jak widać, jest bardzo szkodliwe dla społeczności ca-
łej gminy. Dołączamy się także do apelu Pani sołtys Honoraty Durlik 
o poszanowanie dobra wspólnego. Apis

W  ramach  współpracy  nauczycielki  fizyki  z  Gimnazjum 
w Zagnańsku i Gimnazjum w Tumlinie – Małgorzata Dąbrowska 
oraz Renata Jędrzejewska – zorganizowały w dniach 11 i 12 maja 
br.  niekonwencjonalną  lekcję  fizyki  pt.  „Energetyka  podstawą 
współczesnej cywilizacji”. Warsztaty prowadzili studenci z Poli-
techniki Warszawskiej Tomasz Rudka i Mateusz Szmidt (absol-
went Gimnazjum w Zagnańsku), którzy należą do Studenckiego 
Koła Naukowego Energetyki Niekonwencjonalnej.

Zajęcia, które trwały 8 godzin dydaktycznych, miały na celu za-
poznać młodzież z tak ważnymi w obecnych czasach tematami, jak 
energetyka odnawialna, energetyka jądrowa czy oszczędzanie ener-
gii. Składały się przede wszystkim z warsztatów, podczas których 
młodzież pod okiem i z pomocą studentów budowała ładowarkę te-
lefoniczną na baterie słoneczne, zabawki zasilane bateriami słonecz-
nymi oraz makietę systemu elektroenergetycznego. Porównywano 
również efektywność energetyczną różnych typów oświetlenia oraz 
innych urządzeń. Dzięki makiecie elektrowni wodnej uczestnicy po-
znali zasadę działania turbin wodnych, ich zalety oraz ograniczenia.

Warsztaty były rozdzielone krótkimi prezentacjami, podczas któ-
rych studenci zapoznali młodzież z zasadą działania elektrowni jądro-
wej, różnymi rodzajami odnawialnych źródeł energii oraz konieczno-
ścią oszczędzania energii elektrycznej. Poziom przekazywanych tre-
ści był dostosowany do wieku młodzieży. Zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród gimnazjalistów. Na uwagę zasługuje fakt, iż 
ww. gimnazja są jedynymi z całego województwa świętokrzyskiego 

Niekonwencjonalna lekcja fizyki

szkołami, które skorzystały z oferty Stowarzyszenia KLATRAT, bę-
dącego organizatorem warsztatów wyjazdowych. Zdaniem nauczy-
cielek fizyki Małgorzaty Dąbrowskiej i Renaty Jędrzejewskiej, taka 
forma zajęć miała na celu uświadomienie uczniom, że fizyka jest cie-
kawa, przyjemna, pożyteczna – wystarczy ją tylko bliżej poznać.

Apis

Serdecznie dziękujemy  
mieszkańcom sołectwa Samsonów  

za udzielone z Funduszu Sołeckiego wsparcie 
finansowe w wysokości 5000 zł na zakup  

wyposażenia do biblioteki gminnej.

Serdecznie dziękujemy  
mieszkańcom sołectwa Tumlin  

za udzielone z Funduszu Sołeckiego wsparcie 
finansowe w wysokości 1000 zł na zakup nowości 

wydawniczych do filii w Tumlinie.

Dyrektor i pracownicy GBP w Samsonowie

FIRMA OGRODNICZA  
„MAJA”  

TERESA MILCARZ
Zagnańsk, Osiedle Kaniów, ul. Młynarska 21.

Sprzedaż: drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, 
kwiaty doniczkowe, nasiona, nawozy, kora, 

włókniny, ziemia ogrodnicza, narzędzia 
ogrodnicze, akcesoria dekoracyjne i użytkowe.

Kontakt: 664 363 955



11

Czerwiec 2012

Święto gminy – Dzień Zagnańska

Ekologicznie i artystycznie

Nie ma mocnych na TRENTINO!

Gminny informator kulturalno-sportowy

Teksty i fotografie na stronie przygotowali pracownicy GOKSiR

Nad zalewem w Borowej Górze/Kaniowie odbędzie się 
23 czerwca br. Dzień Zagnańska, podczas którego zorgani-
zowane będą występy zespołów ludowych oraz zaprezento-
wane potrawy regionalne.

Od godziny 13 na scenie letniej odbywał się będzie V Kon-
kurs na Najsmaczniejszą Tradycyjną Potrawę Powiatu Kielec-
kiego. Na scenie wystąpią zespoły ludowe, które swoim śpie-
waniem umilą konsumpcję swojskich przysmaków.

Od godz. 17 rozpoczną się występy miejscowych artystów. 
Po nich zaprezentują się m.in.: 

Kapela Góralska TRUTEŃ, Kabaret EWG oraz Zespół Li-
verpool, który zagra utwory Czerwonych Gitar oraz dodatko-
wo inne popularne i lubiane polskie piosenki.

Na koniec zabawa i wiele konkursów. Więcej szczegółów 
na: goksir.zagnansk.info.pl

Grażyna Sobczyk

Działania  twórcze  zawsze dają dzieciom radość  i  zadowo-
lenie.  Poprzez  wytwarzanie  atrakcyjnych  przedmiotów  użyt-
kowych  mają  one  możliwość  kreowania 
własnego otoczenia, ale przede wszystkim 
nabywają wiary we własne siły i umiejęt-
ności,  co  owocuje  pewnością  siebie,  po-
dejmowaniem wyzwań  i  radzeniem  sobie 
z codziennymi problemami.

Wewnętrzna energia za pomocą umiejęt-
ności manualnych przerodziła się w ciekawe 
prace: ze starych gazet powstały koszyki, mi-
seczki, wazony i nawet gniazda dla ptaków. 
To wszystko działo się w pierwszy dzień fe-
rii w samsonowskiej szkole w ramach spo-
tkania z „ekologicznym rękodziełem”. 

Już od września br. uczniowie trzeciej 
klasy SP w Samsonowie biorą udział w spo-
tkaniach, na których rozwijają fantazję, zdolności skojarzeniowe, 
pomysłowość, oryginalność, uczą się poszukiwania własnych 
rozwiązań. Zajęcia prowadzi jedna z mam – Lidia Pietrzyca we 
współpracy z wychowawczynią Dorotą Makuch. 

Uczniowie wspólnie wykonali już ozdobne wieszaki – metodą 
decoupage, gipsowe świeczniki i ozdoby świąteczne. Spotkania te 

są świetną alternatywą dla zajęć kompute-
rowych czy przesiadywania przed telewizo-
rem. Dzieci nie tylko kształtują umiejętność 
wyrażania się za pomocą środków plastycz-
nych i rozwijają swoje zainteresowania, ale 
też doskonalą koncentrację, uwagę i umie-
jętność pracy w grupie. Wspólne tworzenie 
pozwala na rozmowy na różne tematy m.in. 
o ekologii, pozwala też na poszerzanie za-
sobu słownictwa związanego z nowo po-
znanymi technikami artystycznymi. 

Pokazanie uczniom drogi, jaką musi 
przejść kawałek zwykłej gazety, aby stać 
się pięknym przedmiotem użytkowym spra-
wia, że nabierają oni szacunku do wyrobów 

ludzkiej ręki. Pobudza to do obserwacji i wzbogaca młodych lu-
dzi o nowe doświadczenia.

Grażyna Sobczyk

Trentino Kaniów  zdobył  trzeci  raz  z  rzędu mistrzostwo 
Zagnańskiej  Ligi  w  Piłce  Siatkowej Mężczyzn  –  Zagnańsk 
2012. O dominacji w  lidze  niech  świadczy  to,  że mistrz  ligi 
rozegrał 12 meczów i wszystkie zwyciężył. 

W pojedynku decydującym o pierwszym miejscu drużyna 
Trentino pokonała Nie Ma Lipy 3:1. Drużyna z Zagnańska re-
prezentowała gminę na mistrzostwach województwa świętokrzy-
skiego, które odbyły się 26 maja br. w Skarżysku-Kamiennej. 
Przypomnijmy, że w ubiegłorocznych rozgrywkach Trentino zo-
stało wicemistrzem województwa. 

Trzecie miejsce po zaciętym meczu ostatecznie zajęła druży-
na Gramy z Fartem Zachełmie, pokonując młodych gimnazjali-

stów z Zagnańska 3:2. Drużyny otrzymały z rąk wójta Szczepana 
Skorupskiego okazałe puchary, medale i talony na sprzęt sporto-
wy. Najlepszym zawodnikiem rozgrywek ligowych został Hubert 
Szcześniak ze zwycięskiej drużyny Trentino. 

Organizatorzy składają podziękowania za pomoc w organiza-
cji zawodów dla sędziów: Kamili Tomaszczyk, Mileny Nowak, 
Zbigniewa Stańca, Pawła Szweda i Michała Orlikowskiego. Po 
halowej odmianie piłki siatkowej teraz pora na plażówkę. Zapra-
szamy wszystkich chętnych do udziału w turniejach organizowa-
nych przez GOKSiR w Zagnańsku.

Opracował MZ
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Ponad 100 uczniów z Zespołu Szkół w Wolicy  
podczas Święta Niezapominajki zwiedzało gminę  
w nagrodę za ratowanie Bartka

Podczas Festiwalu Przyjaciół Zdrowia w Samsonowie 
propagowano fitness…

Organizatorzy Święta Niezapominajki  
nie zapomnieli o słodyczach dla dzieci

... oraz karate

Konna parada podczas odsłonięcia pomnika Hubalczyków  
zyskała aprobatę zgromadzonych gości...

Wrażenie zrobili także członkowie  
Stowarzyszenia „Jodla”…

Wicewójt Robert Kaszuba wraz z regionalistą  
Witoldem Bimerem uroczyście „przerąbali wstęgę”  
ścieżki edukacyjnej „Na królewskim szlaku” … Pod Krzyżem Biskupim oddano hołd obrońcom Ojczyzny…


