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Gmina Zagnańsk wyróżniona za inwestycje
W IX edycji plebiscytu „Euro-Gmina 2012/2013” w woje-

wództwie świętokrzyskim – Gmina Zagnańsk otrzymała zaszczyt-
ne wyróżnienie w dziedzinie: INWEstyCjE. Statuetkę odebrał 
wójt Szczepan Skorupski podczas uroczystej gali odbywającej się 
24 maja br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. – Nagro-
dę tę dedykuję wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Jednocześnie 
dziękuję za wsparcie radnym, sołtysom, współpracownikom i rodzi-
nie – podkreślił laureat po odebraniu statuetki. Ze 102 gmin na-
szego regionu nagrodzono 24 samorządy, 10 firm oraz instytucji, 
a także jedno miasto prezydenckie i jedno starostwo powiatowe.

Kapituła plebiscytu „EURO-GMINA 2012/2013” w uzasadnieniu 
wyróżnienia przyznanego Gminie Zagnańsk podkreśliła, że w ciągu 
pierwszych lat kadencji wójta Szczepana Skorupskiego udało się za-
kończyć w gminie ponad 60 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 
ponad 23 mln zł. Poniżej publikujemy pełne uzasadnienie kapituły. 

„Największą inwestycją była budowa wodociągu i kanalizacji 
sanitarnej Chrusty, Kaniów, Tumlin, Bartków, Samsonów. Całkowi-
ty koszt wyniósł ok. 10 mln zł. Kanalizacja Kajetanowa spowoduje 
zmniejszenie zanieczyszczeń wód i powierzchni ziemi, poprawienie 
warunków higienicznych życia mieszkańców oraz będzie miała duże 
znaczenie dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na tym terenie.

Ponad 3 mln zł kosztowała rozbudowa wraz z termomoderni-
zacją Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum oraz 
budowa nowego budynku przedszkola w Zagnańsku. Powstały nowe 
drogi, chodniki, łączniki i oświetlenie.

W roku ubiegłym zakończone zostało wykonanie systemów so-
larnych na obiektach użyteczności publicznej oraz wybudowane zo-
stały dwa boiska z nawierzchnią sztuczną w Zagnańsku i Tumlinie.

Pod koniec maja ub.r. dla dzieci zostało odnowione 7 placów za-
baw. Ponadto oddano do użytku boiska wiejskie. 

Latem ub.r. oddano do użytku letnią scenę, plac i trybuny nad 
zalewem w Kaniowie. Zorganizowano tu imprezy kulturalne, roz-
rywkowe i plenerowe, m.in.: Święto Polskiej Niezapominajki, Dzień 
Zagnańska i Konkurs na Najsmaczniejszą Tradycyjną Potrawę Po-
wiatu Kieleckiego. 

Zakończona została budowa świetlicy środowiskowej w Jawo-
rzu. Świetlica jest swego rodzaju wiejskim centrum kultury i edu-
kacji, w którym znajdą się rekwizyty upamiętniające odchodzącą 
w zapomnienie wieś świętokrzyską. Uwagę na pewno zwróci m.in. 
zamontowany w wiejskiej izbie piec chlebowy i dawne urządzenia 
oraz wyposażenie chłopskiej chaty. Świetlica będzie jednak przede 
wszystkim miejscem zajęć, warsztatów, spotkań i zebrań dla dzieci 
i młodzieży oraz starszych mieszkańców gminy. Będzie w niej można 
pożytecznie spędzić wolny 
czas, rozwijając swoje za-
interesowania edukacyjne, 
kulturalne i artystyczne. 

W centrum Zagnańska 
zakończone zostały prace 
budowlane parkingu przed 
budynkiem Urzędu Gminy 
i porządkowe wzdłuż ul. 
Spacerowej, mające na celu 
poprawienie jej estetyki. 

Zakończono wykona-
nie prac termomoderniza-
cyjnych budynku Urzędu 
Gminy. 

W ciągu tych ostat-
nich dwóch lat Samsonów 
diametralnie zmienił swój 
wygląd przez pierwszą 
w historii gminy inwesty-
cję w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Na terenie gminy pojawiły się nowe wiaty 
przystankowe i autobusy, energooszczędne lampy oświetleniowe.

W miejscowości Umer rozpoczęto budowę sieci gazowej wraz 
z przyłączami. W ramach inwestycji powstanie prawie 5 km sieci, 
dzięki czemu możliwe będzie podłączenie do ponad 90 budynków. 
To drugi etap inwestycji, którą gmina Zagnańsk realizuje wspólnie 
z Karpacką Spółką Gazownictwa w Tarnowie. W tym roku gazociąg 
został już doprowadzony do miejscowości Kołomań. Powstało tu 

ponad 3 km sieci gazowej, co 
pozwoliło na podłączenie do 
niej 108 budynków.

Trwa przebudowa ul. Dę-
bowej w Zagnańsku, wzdłuż 
zalewu oraz łącznika do Bo-
rowej Góry. W ramach tego 
zadnia budowana jest także 
kanalizacja sanitarna, chod-
nik, oświetlenie i odwodnie-
nie. Całkowita wartość inwe-
stycji wyniesie ok. 2 mln zł. 
Latem br. zostanie ukończo-
na.

Gmina Zagnańsk wspól-
nie z województwem świę-
tokrzyskim rozpoczęła I etap 
przedsięwzięcia polegającego 
na zagospodarowaniu terenu 
w rejonie pomnika przyrody 
Dębu Bartka. Wybudowano 
chodnik z barierkami oraz 
światła i przejścia dla pie-
szych. W ten sposób podjęte 
zostały działania mające na 
celu ochronę pomnika przy-
rody przed zasoleniem oraz 
jednocześnie poprawę bez-
pieczeństwa użytkowników 
drogi, a w szczególności tu-
rystów odwiedzających za-
bytkowe drzewo i okolice.

Skatepark, dwa place za-
baw, ścianka do wspinaczki, 
boisko do gry w jednego kosza, stół stały do ping-ponga – te atrakcje 
zbudowane zostaną na działce gminnej w ramach rewitalizacji cen-
trum Zagnańska, sprawiając wiele radości młodszym mieszkańcom 
gminy.

Wszystkie ww. inwestycje mają za zadanie podnieść standard 
życia mieszkańców gminy oraz jej uatrakcyjnienie dla turystów i po-
tencjalnych inwestorów”.

Plebiscyt EURO-GMINA to coroczne podsumowanie najlepszych 
gmin województwa świętokrzyskiego. Nad przyznaniem honoro-

wych statuetek i wyróżnień 
w jedenastu kategoriach, 
między innymi: gospodar-
ce, bezpieczeństwie, eduka-
cji, kulturze czy turystyce, 
czuwała specjalnie powo-
łana Kapituła Konkursowa, 
która w swojej ocenie brała 
pod uwagę osiągnięcia i do-
konania świętokrzyskich 
samorządów w minionym 
roku.

Podczas gali finałowej 
statuetki wręczali wice-
wojewoda świętokrzyski, 
Grzegorz Dziubek, redaktor 
naczelny magazynu VIP, 
Mariusz Gryżewski, a także 
właściciel agencji Pop-Art, 
Jerzy Chrobot, współorga-
nizator oraz pomysłodawca 

plebiscytu. Uroczystą galę uświetnili artyści, którzy wystąpili w po-
pularnym show telewizyjnej dwójki „Bitwa na głosy”, śpiewając 
w zwycięskiej drużynie Andrzeja „Piaska” Piasecznego. Z krótkim 
koncertem wystąpił również znany akordeonista Krzysztof Korban 
z Dębskiej Woli i gitarzysta Piotr Restecki z gminy Zagnańsk.

Zdaniem Jerzego Chrobota, producenta gali, było to znakomite 
ukoronowanie samorządów za to, jak skutecznie potrafią pozyskiwać 
unijne środki. Apis 
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Po wycięciu przydrożnych drzew w Zachełmiu w celu reali-
zacji wartej prawie 3 mln zł inwestycji pn. „Budowa dróg z chod-
nikami w miejscowości Zachełmie, Gmina Zagnańsk” nie milkną 
różnego rodzaju komentarze mieszkańców gminy. W sprawie 
budowy drogi i wycięcia drzew głos w „Gazecie Zagnańskiej” 
zabrali: ks. płk Tadeusz Skrzyniarz, proboszcz parafii św. Ro-
zalii i św. Marcina w Zachełmiu, radni – Grażyna Wawszczak 
i Tomasz Dąbrowski, sołtys Zachełmia Renata Salwa, biznesmen 
Zygmunt Wroński oraz wójt Szczepan Skorupski i Dorota Ja-
błońska, reprezentująca grupę osób protestujących. 

Gmina zachowała wszystkie wymagane procedury… 
Wójt Szczepan Skorupski podczas zebrania wiejskiego, które 

odbyło 27 maja br. w budynku dawnej „organistówki”, podkreślił, 
że inwestycja pn. „Budowa drogi z chodnikami w miejscowości Za-
chełmie” uzyskała od starosty kieleckiego 
pozwolenie na realizację 3 stycznia ubie-
głego roku. – Jako Gmina dochowaliśmy 
wszystkich wymaganych procedur – infor-
mował zebranych wójt, gospodarz gminy. 
– Inwestycja nie jest remontem drogi, ale 
jej budową i realizowana jest w ramach 
specustawy. Dofinansowana została przez 
wojewodę świętokrzyskiego w 50 procen-
tach. Całość inwestycji wyniesie ponad 
2 mln 800 tys. zł – wyjaśniał.

Inwestycja zakłada m.in. wybudowa-
nie nowej nawierzchni, chodnika, miejsc 
postojowych zarówno dla samochodów 
osobowych, jak i autokarów. – Jest ona 
związana z postulatami mieszkańców sołectw, którymi jako wójt od 
dwóch lat jestem często monitowany. Przy tej drodze znajduje się 
cmentarz parafialny, miejsce ze znaleziskiem śladów tetrapoda oraz 
kościół parafialny – mówił wójt Skorupski. 

– Kiedy rozpoczęliśmy tę inwestycję, w obronie drzew stanęła 
grupa osób dbających o przyrodę. Osoby te zarzuciły nieprawidło
wości związane z przygotowaniem inwestycji. Gmina z częścią tych 
osób w sprawie drzew korespondowała już od kwietnia 2011 roku. Do 
Rady Gminy wpłynął wniosek od nich w sprawie ustanowie nia alei 
zabytkowych drzew. Ale radni nie przychylili się do niego. Wówczas też 
przeprowadzone zostały badania tych drzew i wyszło, że nie wszystkie 
są zdrowe. Poza tym większość tych drzew, ponad 90 proc., rosła 
w pasie geodezyjnym drogi. W związku z tym, nie było możliwości, 
by te drzewa jakoś ominąć. To, że rosną one praktycznie w drodze to 
również argument za ich wycięciem, ponieważ przez to poprawiamy 
bezpieczeństwo kierowców, chodnik poprawi natomiast bezpie
czeństwo pieszych – wyjaśnia wójt. – Osoby protestujące przeciwko 
wycince były informowane od ponad roku o naszej koresponden
cji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach. Nawet 
stosowne dokumenty RDOŚu w tej sprawie zostały przez te osoby 
umieszczone na ich profilach społecznościowych w internecie, 
dlatego kolejny zarzut, że Gmina wycina te drzewa nagle bez po
informowania mieszkańców jest nieprawdziwy – dodaje Szczepan 
Skorupski.

Wójt pokazał dokumenty świadczące o tym, że przed rozpo-
częciem inwestycji dokonana została inwentaryzacja jakości drzew. 
Została ona zakończona 7 maja br. – Z ekspertyzy wynikało, że na 
51 drzew objętych badaniem, tylko przy 9 drzewach nie było szcze-
gólnych wad. Wycinka drzew zaczęła się w poniedziałek, 20 maja br. 
Pojawiły się protesty, że roboty przebiegają z naruszeniem prawa. 
Proszę państwa, nie jest to możliwe, gdyż wiele organów kontrolnych 
uważnie patrzy na wszystkie działania samorządów – podkreślił wójt. 
– Punktem zapalnym stały się ptaki, które zasiedlały drzewa. Z eks-
pertyzy wynikało, że ich nie ma. Dziennikarze jednak pokazali film, 
że ptaki były. Dlatego też 24 maja br. musiałem wstrzymać budowę do 
czasu wyjaśnienia – dodał. 

W dniu 28 maja br. z uwagi na fakt, iż gniazdo ptaków w ściętym 
drzewie przy ul. Spokojnej nie zostało odnalezione, wójt podjął de-
cyzję o wznowieniu prac inwestycyjnych z zastrzeżeniem, iż kolejne 
drzewa mogą być wycięte dopiero po stosownej opinii ornitologa, co 
potwierdziła w swoim piśmie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środo-
wiska w Kielcach.

Mieszkańcy sołectw jednomyślni w sprawie budowy drogi
Ponad 80 mieszkańców gminy Zagnańsk (sołectw – Zachełmia, 

Chrustów i Zagnańska) obecnych na zebraniu wiejskim 27 maja br. 
wspólnie podjęło uchwałę, w której wnoszą o dalszą realizację inwe-
stycji pn. „Budowa dróg z chodnikami w miejscowości Zachełmie, 
Gmina Zagnańsk”, zgodnie z decyzją starosty kieleckiego z dnia 
3 stycznia 2012 r. Poprzedziła ją burzliwa dyskusja na temat zasad-
ności wycięcia drzew.

Drzewa zostały już wycięte i należy kontynuować budowę…
Głosem reprezentatywnym zebranych w „organistówce” osób była 

wypowiedź biznesmena Zygmunta Wrońskiego. – Pragnę zabrać głos 
w sprawie budowy drogi relacji Ścięgna – Zachełmie. Jako rodowity 
mieszkaniec Ścięgien jestem zdecydowanie za kontynuacją budowy po-
prawiającej komfort i bezpieczeństwo przejazdu. Jest to zdanie wyraża-

ne przez ogromną większości mieszkańców 
Ścięgien, Chrustów, Zachełmia, Gruszki, 
Lekomina, Belna i innych miejscowości 
będących użytkownikami drogi i korzysta-
jących z dojazdu do kościoła i cmentarza. 
W połowie maja odwiedziłem kamieniołom 
w Zachełmiu. Widziałem zwiedzających 
tropy tetrapoda Japończyków. Wstyd przed 
cudzoziemcami za dziurawą drogę dojazdo-
wą. Nie można rezygnować z budowy drogi 
z powodu jednego gniazda ptaka. Propo-
nuję, aby oponenci wykazali się postawą 
ekologiczną, przenieśli gniazdo w bezpiecz-
ne miejsce i nie ograniczali się jedynie do 
blokowania budowy. Nie może kilka osób 

negatywnie wpływać na dobro ogółu mieszkańców. Wstrzymanie bu-
dowy może zakończyć się całkowitą rezygnacją z realizacji inwestycji, 
ponieważ środki przeznaczone na budowę zostaną cofnięte, zdezaktu-
alizuje się dokumentacja budowlana i inwestycja zakończy się fiaskiem. 
Drzewa zostały już wycięte i należy kontynuować budowę.

Nieprofesjonalne przygotowanie projektu inwestycji
Dorota Jabłońska w imieniu grupy niezadowolonych mieszkań-

ców gminy Zagnańsk, pisząc do redakcji o potrzebie tej inwestycji, 
zwróciła jednak uwagę na jej nieprofesjonalne z punktu prawnego 
przygotowanie na poziomie projektu.

„Wszyscy potrzebujemy tej inwestycji, niestety jej przygotowa-
nie było na poziomie projektu i z punktu prawnego nieprofesjonalne. 
Dodatkowo zastosowanie specustawy, która wyłącza z bezpośrednich 
konsultacji mieszkańców Zagnańska jest dla nas skandaliczne. Pro-
jekt został nazwany »Budowa drogi i parkingów w ms. Zachełmie«, 
a nielegalna wycinka odbyła się przy ul. Spokojnej w Zagnańsku. 
W innych cywilizowanych częściach świata, tego typu inwestycje 
realizuje się z poszanowaniem dóbr kultury i przyrody. Zachowa-
nie alei, która oprócz walorów przyrodniczych, posiadała walor 
kulturowohistoryczny (tędy przebiegał pradawny szlak królewski 
z Krakowa do Warszawy), mogło być cennym punktem programu dla 
planowanej inwestycji Geopark. Wycinka została przeprowadzona 
nielegalnie: Ustawa OOP art. 52 zakazuje prowadzenia prac wycin-
kowych w okresie lęgowym i niszczenia siedlisk gatunków chronio-
nych, a te wielokrotnie stwierdzono w rejonie wycinki. Nie dokonano 
wywłaszczeń – wycięto drzewa na prywatnych posesjach. Jesteśmy 
zwolennikami idei zrównoważonego rozwoju, ale inwestycje muszą 
odbywać się z poszanowaniem prawa, człowieka i natury” – napisała 
do redakcji w imieniu grupy niezadowolonych mieszkańców. 

Konieczne są bardzo dobre rozwiązania komunikacyjne
W specjalnym komentarzu do „GZ” ks. płk Tadeusz Skrzyniarz 

podkreślił, że konieczne są w Zachełmiu bardzo dobre rozwiązania 
komunikacyjne. 

– Znajdujące się w Zachełmiu cmentarz parafialny, zabytkowa 
świątynia i kopalnia z odkrytymi śladami tetrapoda wymagają bardzo 
dobrych rozwiązań komunikacyjnych. O tym, że naruszony został drze-
wostan przy dotychczasowej drodze, zdecydowali ludzie, którzy mają 
rozeznanie i właściwe kompetencje. Wycięcie drzew jest na pewno ja-
kimś uszczerbkiem w ekologii. Ale jeśli położy się na szalę wartość tego, 

Drzewa albo droga? Trzeciej możliwości nie ma!

dokończenie na str. 4
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co potrzebne jest nam do życia i wartość tych drzew, to ja akurat mam 
mieszane uczucia. Oczywiście, ważny jest cały ekosystem. Cieszy, że jest 
dużo ptactwa. Ale droga powinna być bardzo dobra i przede wszystkim 
bezpieczna. Przyjeżdżają tu turyści i jest zasadne, by droga była zmo-
dernizowana z uwagi na właściwe wyeksponowanie w przyszłości od-
kryć śladów tetrapoda. Trzeba pamiętać, że nasza świątynia to nie tylko 
miejsce kultu religijnego, ale jest to także obiekt zabytkowy, który turyści 
chętnie zwiedzają. No i wreszcie cmentarz, który licznie jest odwiedzany 
przez rodziny zmarłych. We Wszystkich Świętych jest tu po prostu kosz-
mar komunikacyjny. Wielką szkodą jest, że trzeba było wyciąć drzewa, 
ale należy też mieć świadomość, że wiele z tych drzew było chorych i za-
grażały użytkownikom drogi. Trzeba ubolewać, że ścięte zostały drzewa. 
Sam jestem miłośnikiem przyrody, ale niestety są pewne rzeczy, które są 
potrzebne dla współczesnego człowieka. Przy niewystarczającej ilości 
środków finansowych nie da się wszystkiego ze sobą pogodzić. 

Nie ma możliwości wstrzymania tej inwestycji 
Zdaniem radnego Tomasza Dąbrowskiego, nie ma możliwości 

wstrzymania budowy drogi.
– Moim zdaniem, nie ma możliwości wstrzymania tej inwestycji, 

choćby ze względu na właściwą promocję gminy i znaleziska w Za-
chełmiu. Nie jestem zwolennikiem wycinki drzew, ale wymaga tego 
kilkumilionowa inwestycja. Jest ona potrzebna nie tylko mieszkańcom 
Zachełmia, ale całej gminie oraz osobom przyjezdnym z terenu całego 
kraju, i dlatego musimy ją wykonać. Ze względu na stan tych drzew 
i bezpieczeństwo osób korzystających z tej drogi wycinka była koniecz-
na. Tym, żeby droga została poszerzona, zainteresowani są mieszkańcy 
całej gminy, w tym szczególnie, z Zachełmia, Ścięgien, Belna, Leko-
mina, Chrustów, Zagnańska. Pozwoli nam to spokojnie i bezpiecznie 
dojechać do cmentarza, kościoła i kopalni z odkrytymi śladami tetra-
poda. Nie rozumiemy osób, które blokują naszą inwestycję. 

Mieszkańcy sołectw byli informowani o zebraniach
Radna Grażyna Wawszczak, jednocześnie sołtys Zagnańska, 

w swej wypowiedzi szczególnie odniosła się do zarzutu, że miesz-

W związku z przynależnością gminy Zagnańsk do Święto-
krzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego, w dniach 
13–18 maja br. jej przedstawiciel – wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Stefan Grudzień – uczestniczył w misji branżowej zorga-
nizowanej na terenie Polski, Austrii, Włoch i Niemiec. Jej orga-
nizatorem było Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii Sp. z o.o. z Kielc.

– Celem misji było zapoznanie się z inicjatywami wykorzystują-
cymi Odnawialne Źródła Energii (OZE) oraz wizytowanie wybranych 
instalacji. Ważną sprawą byłą kwestia 
mechanizmów finansowych (dotacje 
i taryfy), które pozwalają na realizację 
zadań z zakresu polityki energetycznej 
– relacjonuje radny Stefan Grudzień. 

Uczestnicy zapoznali się z mode-
lami gospodarowania energią odna-
wialną w kilku gminach. W Thalgan 
w Austrii oglądali systemy fotowal-
tonieczne, oświetlenie zewnętrzne 
stacji biogazu, wiatraki i inne odna-
wialne źródła energii. 

Dużych wrażeń dostarczyło zwie-
dzanie farmy fotowoltaicznej „I Gi-
rasoli” o mocy 996 kWp we włoskiej 
gminie Fauglia. Farma składa się z licznych paneli słonecznych zloka-
lizowanych na działce o powierzchni 7 ha. Wśród zwiedzanych obiek-
tów znalazła się również biogazowania „Prati Bioenergia” o mocy 999 
kWe – w kolejnej włoskiej gminie di Santa Maria a Monte. 

Ponadto podczas pobytu we Włoszech uczestnicy misji branżowej 
wzięli udział w spotkaniu z Francesco Re, dyrektorem OZE Departa-
mentu Środowiska prowincji miasta Piza. Spotkanie umożliwiło wy-
mianę wzajemnych doświadczeń w zakresie efektywnego gospodaro-
wania energią oraz stworzyło możliwość nawiązania współpracy.

W Niemczech uczestnicy mieli możliwość obserwowania bio-
gazowni „Biokraftwerk” Lechfeld. Koncepcja działania biogazowni 

opiera się na sprzedaży surowego biogazu do regionalnego przetwór-
cy użytkowego gazu ziemnego. Głównym substratem biogazowi są 
rośliny energetyczne: kukurydza, trawy i zboża. 

Ostatnim spośród wizytowanych obiektów była oczyszczalnia 
ścieków w Moosburgu (Niemcy), która jest jedną z najnowocze-
śniejszych oczyszczalni w Bawarii. Jako nośnik energii w sposób 
przyjazny dla środowiska wykorzystuje osad ściekowy. Z gospo-
darstw domowych i przedsiębiorstw do oczyszczalni spływa prze-
ciętnie 8 mln litrów ścieków każdego dnia. 

– Podczas zwiedzania obiektów 
z instalacjami OZE oraz spotkań 
z miejscowymi władzami samorzą-
dowymi poznałem dobre przykłady 
realizacji lokalnych i regionalnych 
inicjatyw w zakresie energetyki od-
nawialnej oraz systemów i źródeł ich 
finansowania. We wszystkich krajach 
doskonale funkcjonują systemy do-
finansowania (krajowe, regionalne 
i lokalne), które ułatwiają rozwój 
energetyki odnawialnej – opowiada 
uczestnik misji. 

– Niestety w Polsce jeszcze nie 
doczekaliśmy się rozwiązań ustawo-

dawczych w kwestii OZE, które regulowałyby kwestie dofinansowań 
i taryf dla beneficjentów.

Zdobyte doświadczenie postaram się w najbliższym czasie prze-
nieść na grunt lokalny. Na jednej z najbliższych sesji Rady Gminy 
przedstawię prezentację z misji, w której uczestniczyłem – zapowiada 
radny Stefan Grudzień.

Gmina Zagnańsk od czerwca 2012 roku jest członkiem Święto-
krzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego. Projekt ten współ-
finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej. Opr. Apis

Zagraniczna misja energetyczna

kańcy zainteresowanych drogą sołectw – Zachełmia i Zagnańska – 
mieli być nieinformowani o zebraniach.

– Zabolał mnie zarzut wyrażony publicznie podczas sesji Rady 
Gminy, że mieszkańcy sołectw nie byli informowani o zebraniach. 
Podczas dzisiejszego spotkania mieszkanki ulicy Spokojnej mówiły, że 
informowałam je o tym. Osobiście jestem za rozbudową drogi. Taką 
wolę również wyrażają mieszkańcy Zagnańska. Nawet, jak słyszeli-
śmy dzisiaj, mieszkańcy ulicy Spokojnej, także są za budową drogi. 
Mieszkańcy Zagnańska szczególnie po uroczystościach Wszystkich 
Świętych i pogrzebach zwracali mi uwagę, że nie ma gdzie stanąć 
samochodem. Choć szkoda mi drzew, które tu rosły, to droga jest za 
wąska, potrzebny jest przy niej chodnik dla pieszych i więcej miejsc 
postojowych. Jest to w końcu droga gminna. 

Źle się stało, że są takie protesty…
Sołtys Zachełmia Renata Salwa w swej wypowiedzi zwróciła 

uwagę na to, że protestujące panie przedstawiały się jako mieszkanki 
Zachełmia, a w rzeczywistości nimi nie są. 

– Źle się stało, że panie, które wypowiadały się w mediach, przed-
stawiały się jako mieszkanki Zachełmia, ponieważ one nimi nie są. 
Mieszkańcy Zachełmia są zadowoleni, że rozpocznie się budowa 
drogi, o którą wnioskowali na zebraniach wiejskich. Nie jesteśmy 
zwolennikami wycinki drzew, bo aleja wyglądała wspaniale. Niestety 
była ona dużą uciążliwością, nie tylko dla mieszkańców Zachełmia, 
ale i dla przyjeżdżających tu turystów. Szczególnie jeśli chodzi o ten 
odcinek drogi od Zachełmia, jest on po prostu w fatalnym stanie. Od 
kilku lat były zgłaszane wnioski nie tylko z mojej strony, ale też przez 
sołtysa – mojego poprzednika. Podczas zebrania wiejskiego w mar-
cu br. również mieszkańcy zgłaszali protesty odnośnie niemożliwości 
dojazdu do cmentarza i do kościoła. Droga jest bardzo wąska. Można 
powiedzieć, że jest to droga polna utwardzona. Niezbędne jest więc 
poszerzenie tej drogi na całym odcinku. Bardzo mi się podoba projekt 
całej przebudowy ulicy, łącznie z oświetleniem, chodnikami i miej-
scami postojowymi dla samochodów. Po wycięciu drzew teren stał 
się przejrzysty i atrakcyjny. 

Andrzej Piskulak 

dokończenie ze str. 3
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Rewitalizacja Zagnańska, budowa i przebudowa dróg i chod-
ników w Borowej Górze i Zachełmiu, budowa przyłączy kanali-
zacji sanitarnej w Kajetanowie Dolnym, nowe przydrożne oświe-
tlenia, wodociąg przy ul. Przemysłowej, rozbudowana strażnica 
w Chrustach, projektowanie i budowa parkingu przy zbiorniku 
wodnym w Umrze – to najważniejsze trwające inwestycje w gmi-
nie Zagnańsk.

Rewitalizacja Zagnańska 
Trwają również prace przy budowie skateparku, zlokalizowane-

go w Zagnańsku przy ulicy Kieleckiej. W ramach przedsięwzięcia 
wykonane zostaną między innymi dwa place zabaw dla dzieci. Po-

wstaną również chodniki, pasy zieleni, stół do tenisa, kosz do koszy-
kówki oraz altana. Plac będzie oświetlony i monitorowany. Całość 
zostanie zakończona na przełomie II i III kwartału tego roku. W tym 
miejscu stanie także zabytkowy parowóz, który do połowy kwietnia 
usytuowany był budynkach dawnego Ośrodka Transportu Leśnego 
w Zagnańsku. Obecnie trwają prace przy jego odnawianiu.

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Kajetanowie Dolnym 
Gmina Zagnańsk rozpoczęła budowę przyłączy kanalizacji sani-

tarnej w Kajetanowie Dolnym. Zadanie zostanie zrealizowane przy 
udziale środków finansowych pozyskanych z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, budżetu 
Gminy Zagnańsk oraz mieszkańców. Całkowity koszt zadania wy-
niesie 446 047,15 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie o wartości 
45 proc. kosztów kwalifikowanych.

W ramach zawartej umowy z NFOŚiGW zostaną podłączone 
do wybudowanej w ubiegłym roku sieci kanalizacyjnej 54 budynki. 
Głównym celem budowy przyłączy kanalizacyjnych jest uporząd-
kowanie gospodarki ściekowej z terenu poszczególnych posesji. 
Stworzy to mieszkańcom możliwość pełnego korzystania z urządzeń 
sanitarnych w gospodarstwach domowych oraz zapobiegania zanie-
czyszczaniu środowiska ewentualnymi wyciekami z nieszczelnych 
zbiorników na ścieki. Dofinansowanie w wysokości 196 638,00 zł ma 
pochodzić ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu prioryteto-
wego 1.4 Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 
podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 1.4.2 
Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Bo-
rowej Góry

Kontynuowane są prace związane z wykonaniem podbudowy 
na ulicy Dębowej, na długości ponad kilometra. Na ukończeniu jest 

budowa chodnika, oświetlenia oraz kanalizacji sanitarnej. Roboty 
rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku a termin ich zakończenia 
przewidywany jest na lipiec tego roku. Całość przedsięwzięcia drogo-
wego wraz z terenami przy zalewie, stanowić będzie kompleks tury-
styczno-wypoczynkowy. Koszt inwestycji drogowej wynosi 1 milion 
980 tysięcy złotych, unijne pieniądze stanowią 60 procent kwoty.

Oświetlenie na terenie gminy
9 maja dokonano odbioru robót związanych z budową oświe-

tlenia w części łącznika pomiędzy Kaniowem (do gruntu będącego 
w Zarządzie Nadleśnictwa Zagnańsk) a przystankiem autobusowym 
przy dębie Bartku. Jednocześnie w ramach tego samego zadania wy-
konano oświetlenie w Tumlinie – w obrębie Zakładu Kamieniarskie-
go. W ramach dalszych prac przewiduje się m.in. urządzenie terenu 
zielonego, ustawienie ławek oraz tablic informacyjnych.

Powyższe zadania zostały zrealizowane na podstawie umów za-
wartych jeszcze w 2012 roku.

Wodociąg przy ulicy Przemysłowej zakończony
W związku z przewidzianą likwidacją ujęcia wody, eksploato-

wanego przez Nadleśnictwo Zagnańsk, a w konsekwencji braku do-
stępu do sieci wodociągowej dla części mieszkańców ul. Przemy-
słowej, Gmina wykonała sieć i projekt przyłączy. W ramach przed-
sięwzięcia wykonano projekt techniczny oraz wodociąg o długości 
ok. 200 m i odtworzono chodnik dochodzący do ul. Przemysłowej 
oraz wykonano prace porządkowe. Łączny koszt inwestycji wyniósł 
68.717,51 zł brutto.

Rozbudowa strażnicy OSP w Chrustach
W związku 

z rozbudową bu-
dynku Strażnicy 
OSP Chrusty, 
na obecnym eta-
pie trwają prace 
wykończeniowe. 
Wewnątrz wyko-
nywane są prace 
związane z mon-
tażem instalacji 
elektrycznej. Te-
ren wokół OSP 
Chrusty zostanie 
zagospoda ro -
wany poprzez 
u t w a r d z e n i e 
kostką brukową. Przewidywany termin kompleksowego zakończenia 
prac i oddania budynku do użytku to koniec sierpnia 2013 roku.

Budowa parkingu przy zbiorniku wodnym w Umrze
Po przerwie zimowej zostały również wznowione prace przy bu-

dowie drogi dojazdowej i parkingu przy zbiorniku wodnym w Umrze. 
Projekt przewiduje powstanie 47 miejsc parkingowych wraz z drogą 
dojazdową. To bardzo dobra wiadomość szczególnie dla wędka-
rzy, którzy często korzystają z zalewu w Umrze. Niemniej jednak 
z parkingu i drogi dojazdowej do niego ucieszą się wszyscy, w tym 
turyści, których w sezonie letnim przecież nie brakuje. Wartość in-
westycji wynosi 360 tysięcy złotych, z czego unijne dofinansowanie 
stanowi 75 proc. tej kwoty.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy 
W dniu 7 maja br. został ogłoszony przetarg na zadanie pn. „Do-

stawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usług dostępu do 
internetu” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka. Podpisanie umowy z dostawcą na ww. zadanie 
planowane jest na czerwiec 2013 roku. Przewidywany termin reali-
zacji powyższego zadania to 31.12.2015 roku.

W ramach działań podjętych przez Gminę komputery wraz z do-
stępem do internetu otrzyma 35 gospodarstw domowych. Wśród 
ubiegających się o sprzęt komputerowy są rodziny wielodzietne oraz 
osoby niepełnosprawne.

Dokończenie budowy placu zabaw w Zagnańsku 
Zakończono prace związane z doposażeniem placu zabaw w Za-

gnańsku. Zakupiono i zamontowano karuzelę, ostatni z elementów 
wyposażenia. Całość prac finansowana była ze środków funduszu 
sołeckiego sołectwa Zagnańsk. Apis 

Inwestycje zakończone, trwające i rozpoczynane
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Wodociągi Kieleckie dokonały 13 maja br. wyboru najko-
rzystniejszej oferty w przetargu na wykonawcę robót budowla-
nych dla Kontraktu VI/1a „Budowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy Zagnańsk. Etap 1”. 
Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta 
złożona przez firmę Skanska S.A. z Warszawy 
za cenę ofertową brutto 15 839 441,20 zł. Kon-
trakt będzie realizowany w ramach unijnego 
Projektu „Kompleksowej Ochrony Wód Pod-
ziemnych Aglomeracji Kieleckiej”.

Oferty w przetargu na wykonawstwo kontrak-
tu VI/1a „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy Zagnańsk. Etap 1” zostały otwarte 25 marca 
br. w siedzibie Wodociągów Kieleckich. Następnie 
Komisja Przetargowa przystąpiła do oceny pięciu 
ofert, których wartość mieściła się w kwocie, jaką 
spółka jako beneficjent zamierzała przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

Po wyborze wykonawcy postępowanie będzie 

Kanalizacja gminy – wybrany wykonawca robót
teraz kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
Niezwłocznie po zakończeniu kontroli możliwe będzie zawarcie 
umowy i przekazanie wykonawcy placu budowy. 

– Spółka chciałaby, aby w uroczystym podpisaniu kontraktu mogli 
wziąć udział mieszkańcy Zagnańska, bo to właśnie z myślą o nich reali-
zowana jest przez Wodociągi Kieleckie ta ogromna inwestycja – zapew-
nia Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich. 

Przetarg organizowany jest w ramach unijnego 
projektu Kompleksowej Ochrony Wód Podziem-
nych Aglomeracji Kieleckiej. Ta część inwestycji 
obejmuje budowę kanalizacji w miejscowościach: 
Samsonów-Ciągłe, Samsonów-Piechotne, Samso-
nów-Komorniki, Dutków, Bartków, Goleniawy, Ka-
niów II, Zachełmie, Kościelna Górka, Chrusty Małe, 
Chrusty Duże, Ścięgna, Jaworze i Siodła. Umowa 
przewiduje budowę 29 kilometrów kanalizacji. 

Rozpoczęcie realizacji kontraktu przewidziane 
jest na 3 kwartał br., zakończenie zaś – na 3 kwar-
tał 2014 r.

Projekt Kompleksowej Ochrony Wód Pod-
ziemnych Aglomeracji Kieleckiej współfinanso-
wany jest z Funduszu Spójności w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007–2013. Apis 

Początek lat dziewięćdziesiątych to okres 
popularności gminy Zagnańsk wśród inwesto-
rów indywidualnych. Mieszkańcy Kielc i innych 
miejscowości chętnie kupowali działki i budowa-
li domy mieszkalne na terenie Zagnańska, Sam-
sonowa i okolic. Zagnańsk był modny i atrakcyj-
ny. Posiadał jak na owe czasy dobrze rozwiniętą 
infrastrukturę. Niemal cała gmina posiadała od 
lat siedemdziesiątych sieć wodociągową wybu-
dowaną w ramach szkód górniczych związanych 
z eksploatacją ujęć wody. 

W Bartkowie pracowała oczyszczalnia ście-
ków, do której podłączona była większość Za-
gnańska i kilka okolicznych miejscowości. Do 

w budowę domów, powodują rozwój gospodarczy. 
Od nich wpływają podatki, powodując dalsze bo-
gacenie się gmin. Należałoby zastanowić się nad 
przyczynami zastoju w naszej gminie. W pewnym 
momencie zabrakło terenów inwestycyjnych, co 
spowodowało odpływ inwestorów. Prawdopo-
dobnie zdecydował o tym brak w odpowiednim 
czasie planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy, a może nadmierne rozdrobnienie działek 
i niechęć mieszkańców do ich sprzedaży. A może 
inne przyczyny. Temat do przemyśleń. Utracone-
go czasu nie da się nadrobić. 

Na terenie gminy znajdują się dwa osiedla 
budynków jednorodzinnych – Wrzosy i Kaniów. 

Forum dyskusyjne ludzi biznesu

Zygmunt Wroński – od urodzenia mieszkaniec gmi-
ny Zagnańsk. Od 1979 r pracował w Ośrodku Trans-
portu Leśnego w Zagnańsku jako inspektor ds. remon-
towobudowlanych, mistrz grupy remontowobudowla-
nej i kierownik Działu AdministracyjnoBudowlanego. 
W 1991 roku założył firmę budowlaną. Wykorzystując 
swoją wiedzę i posiadane uprawnienia budowlane, wy-
specjalizował się w budowie gazociągów. Pierwszym 
był Kaniów, później Piechotne, SamsonówCiągłe, Bo-
rowa Góra, Chrusty i inne miejscowości. Ogółem zga-
zyfikował ponad pięćdziesiąt procent gminy. Do 2002 
roku kierował Posterunkiem Gazowym w Zagnańsku, 
zajmując się eksploatacją sieci gazowych i obsługą 
odbiorców gazu. Uzyskane dochody z realizacji gazo-
ciągów zainwestował w budowę składu budowlanego 
w Ścięgnach, który obsługuje mieszkańców wschod-
niej części gminy. Chlubą Zygmunta Wrońskiego jest 
stworzony przez niego ogród o powierzchni 4 tysięcy 
metrów kwadratowych dwukrotnie nagradzany w kon-
kursie gminnym „Mój piękny ogród”. O atrakcyjności 
ogrodu świadczy fakt, że pary nowożeńców urządzają 
w nim sesje zdjęciowe. Apis

W ramach naszego cyklu pt. „Forum ludzi biznesu” dziś swo-
ją opinię na temat mocnych stron naszej gminy i tego, co należy 
zrobić, by ją uatrakcyjnić, pisze biznesmen Zygmunt Wroński. 
Jednocześnie publikujemy jego biznesowy życiorys. Zaprasza-

my wszystkie osoby prowadzące własne firmy bądź mające coś 
istotnego do powiedzenia w sferze biznesu do zabrania głosu oraz 
prezentacji na naszym redakcyjnym forum.

Redakcja 

Możliwości naszej gminy

połowy lat dziewięćdziesiątych zgazyfi-
kowane było osiemdziesiąt procent gmi-
ny. Komitety i indywidualni inwestorzy 
wybudowali sieć telefoniczną. Wydawało 
się, że nic nie powstrzyma intensywne-
go rozwoju i w gminie w krótkim czasie 
wyrosną nowe osiedla mieszkalne na 
ugorach, które powstały w miejscu daw-
nych pól uprawnych. Nic podobnego się 
nie stało. Inwestorzy udali się do innych 
gmin, które przygotowały tereny inwesty-
cyjne i stworzyły im sprzyjające warunki 
pod budownictwo jednorodzinne. Gmi-
ny takie jak Masłów, Miedziana Góra, 
Piekoszów, Strawczyn, Pierzchnica czy 
Morawica, które wówczas były w tyle za 
Zagnańskiem i zaczynały w tamtym okre-
sie od budowy wodociągów, mają piękne 
osiedla mieszkalne z pełną infrastrukturą. 

Potrafiły w krótkim czasie przygo-
tować i uzbroić tereny pod budownictwo 
mieszkalne i pod działalność gospodarczą. 
Nowi mieszkańcy inwestując swoje środki 

Obydwa z poprzedniej epoki. Od lat 
osiemdziesiątych nie powstało w gminie 
żadne znaczące osiedle. W sąsiednich 
gminach jest ich po kilka i powstają na-
stępne, liczące nawet po kilkaset działek. 
W naszej gminie nie czuje się klimatu 
dla inwestorów. Budowana kanalizacja 
sanitarna nie poprawi znacznie sytuacji, 
ponieważ nie obejmuje nowych terenów 
inwestycyjnych. W nowym planie zago-
spodarowania przestrzennego pojawiło 
się dużo nowych terenów budowlanych. 
Niestety brak środków w budżecie gmi-
ny na uzbrojenie terenu uniemożliwia ich 
zagospodarowanie. 

Skazani jesteśmy na rozwój. Po-
trzebny jest plan i wspólne konsekwent-
ne działanie. Wykonywane w ostatnich 
latach prace upiększające poprawiają 
wizerunek naszej gminy, lecz czy wpłyną 
na zwiększone zainteresowanie inwesto-
rów? Czas pokaże.

Zygmunt Wroński
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Liczba osób bezrobotnych pochodzących z terenu gminy 
Zagnańsk zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Kielcach na dzień 30 kwietnia br. wyniosła 969 osób, w tym 
421 kobiet. Największą liczbę bezrobotnych – 471 stanowią osoby 
bez wykształcenia średniego. Długotrwale bezrobotnych jest 376 
osób, bez kwalifikacji zawodowych – 265 osób, bez doświadcze-
nia zawodowego – 220. Wszystkich zarejestrowanych w z całego 

powiatu kieleckiego było 14 857 osób. XV Powiatowe Targi Pracy 
odbędą się 14 czerwca br. w Zagnańsku w hali GOKSiR.

Do końca kwietnia br. PUP w Kielcach dysponował 2466 ofertami 
pracy. W stosunku do 2012 roku nastąpił wzrost o 763 oferty pracy. 
Z terenu gminy Zagnańsk do Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach 
w tym okresie wpłynęło 67 ofert pracy. Najczęściej dotyczyły one 
zawodów: robotnik gospodarczy (17), technik prac biurowych (8), 
zaopatrzeniowiec (7), sprzedawca (7), pozostali pracownicy obsługi 
biurowej (3), magazynier (3), przedstawiciel handlowy (2), pracow-
nik kancelaryjny (2), rejestratorka medyczna (2), asystent do spraw 
księgowości (2), mechanik pojazdów samochodowych (2).

Zmiany w wysokości bezrobocia obrazuje między innymi rota-
cja związana z rejestrowaniem i wyrejestrowaniem osób z ewidencji 
PUP. Od stycznia do końca kwietnia br. zarejestrowano 6917 osób, 
z czego 473 osoby pochodziły z terenu gminy Zagnańsk (6,84 proc. 
ogółu), natomiast wyrejestrowano 6300 osób – w tym 424 osoby 
z gminy Zagnańsk (6,73 proc.).

Spośród wyrejestrowanych 424 osób, pochodzących z terenu gminy 
Zagnańsk i wyrejestrowanych z ewidencji PUP w Kielcach, 208 wyre-
jestrowano z tytułu podjęcia pracy, 67 – z tytułu niepotwierdzenia goto-
wości do pracy, 19 – z powodu dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezro-
botnego, 14 – z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia 
propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy. Opr. Apis 

Raport na temat poziomu bezrobocia na terenie gminy

Pracy jak na lekarstwo

Stopa bezrobocia na koniec marca 2012 i 2013 roku

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypo-
czynkowy Polanika i baseny usytuowane 
w Chrustach będą oferować programy 
rehabilitacyjne dla osób niepełnospraw-
nych ruchowo, zarówno dorosłych, jak 
i dzieci. Ideą wiodącą ośrodka jest inte-
gracja osób niepełnosprawnych i pomoc 
w uczynieniu ich życia jak najbardziej 
samodzielnym i aktywnym. Jest to jed-
na z największych inwestycji w regionie 
świętokrzyskim.

Ośrodek dysponować będzie nowocze-
snym sprzętem, w niektórych dziedzinach – 
jak np. robot do nauki chodzenia – innowacyjnym w skali kraju. Dla 
dzieci przeznaczone będą urządzenia łączące efektywną rehabilitację 
z elementami zabawy i rozwoju zdolności poznawczych.

Dla niepełnosprawnych dzieci oferowana będzie też hipoterapia 
i dogoterapia, które wspomagają proces leczenia. Będzie to pierwszy 
ośrodek w kraju oferujący połączenie obu tych metod terapeutycznych. 

Leczenie prowadzić będzie zespół wykwalifikowanych terapeu-
tów pod kierownictwem lekarza rehabilitanta. Nadzór merytoryczny 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy POLANIKA

200 lat, 200 lat! Dla stuletniej Zofii Dziwoń

sprawować będzie Rada Naukowa Ośrodka, 
składająca się z wybitnych specjalistów.

Na ośrodek złożą się: budynek główny, 
gdzie zlokalizowano urządzenia do terapii, 
gabinety lekarskie i pomieszczenia wspól-
ne dla pacjentów i ich opiekunów, jak jadal-
nia, kawiarnia, czytelnia; obiekt basenowy 
oferujący różne formy hydroterapii; stajnia 
i wybieg dla koni; zespół 8 domów miesz-
czących pokoje noclegowe i wypoczyn-
kowe dla pacjentów: łączna liczba miejsc 
noclegowych w miasteczku domków i bu-
dynku głównym – 170.

Wszystkie budynki oraz ich otoczenie przystosowane będą 
w pełnym zakresie dla osób niepełnosprawnych. Dodatkową rolę te-
rapeutyczną spełni lokalizacja w gminie Zagnańsk – w otoczeniu lasu 
i w kontakcie z przyrodą.

Ośrodek jest współfinansowany w ramach Regionalnego Progra-
mu Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Głównym inwesto-
rem jest firma Amid Prestige Mikołajczyk&Michoń, Spółka jawna.

Apis

200 lat, 200 lat! – odśpiewano 10 maja br. stuletniej Zofii Dzi-
woń – mieszkance Belna. Listy gratulacyjne przysłali m.in.: premier 
Donald Tusk i wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. 
Wójt Szczepan Skorupski do życzeń złożonych osobiście dołączył 
dyplom okolicznościowy, kosz kwiatów i praktyczny podarunek – 
koc z pościelą.

Na uroczystość do 100-letniej Zofii 
Dziwoń przybyła liczna rodzina, przedsta-
wiciele Urzędu Gminy – wraz z wójtem 
Szczepanem Skorupskim na czele – oraz 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wójt Szczepan Skorupski wręczając 
kwiaty, złożył dostojnej Jubilatce w 100 rocz-
nicę urodzin wyrazy uznania i głębokiego 
szacunku oraz życzenia wszelkiej pomyślno-
ści, dalszych długich i szczęśliwych lat życia.

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk 
w specjalnym liście zwracając się do Jubi-
latki w dniu wspaniałego jubileuszu 100-lecia urodzin, podkreślił, że 
dane było pani Zofii Dziwoń przeżyć cały wiek polskiej historii, do-
świadczyć trudów i radości z nią związanych. 

„Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń 
Polaków. Głęboko wierzę, że wielu ludzi czerpie z niej obficie, po-

nieważ Pani sędziwy wiek jest naszym wspólnym, drogocennym dzie-
dzictwem. Papież Jan Paweł II w Liście do ludzi w podeszłym wieku 
pisał: »Cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i miłość 
dla ludzi starych, dzięki którym mogą oni czuć się żywą częścią spo-
łeczeństwa«. Niech mi zatem będzie wolno tą drogą podziękować 

Pani w imieniu własnym i całego Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej za wszelkie trudy 
i owoce minionych stu lat oraz złożyć ży-
czenia zdrowia i pogody ducha na kolejne 
lata” – napisał z wyrazami szacunku pre-
mier Donald Tusk.

Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba 
składając najserdeczniejsze życzenia, jed-
nocześnie podziękowała, że Jubilatka dała 
młodym pokoleniom przykład pięknego 
i dobrego życia: „Taka postawa dowodzi 
wewnętrznej siły, dojrzałości i niezwyklej 
wrażliwości na drugiego człowieka. Życzę 

wiele sił, zdrowia oraz jak najwięcej powodów do radości. Niech każ-
dy dzień wnosi w Pani życie coraz więcej ciepła i miłości’’.

Pani Zofii Dzwoń mimo tak dostojnego wieku nieobca jest no-
woczesna technika komputerowa. Ostatnio rozmawiała za pomocą 
Skype’a ze swoją wnuczką przebywającą w Szkocji. Apis 
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Młodzi pisarze i dziennikarze

Zawsze lubiłam rysować…

Comenius wyzwolił pozytywne emocje

Od tego wydania pod winietą „Gazeta Zagnańska Młodych” będą pu-
blikowane teksty dziennikarskie i utwory literackie uzdolnionej literacko 
młodzieży z naszej gminy (uczniów szkół wszystkich poziomów i studen-
tów). Utwory literackie zostały wyłonione w trakcie konkursu, zaś teksty 
dziennikarskie młodzi autorzy nadesłali bezpośrednio do redakcji. Publi-
kujemy też wywiad z młodą bardzo utalentowaną graficzką komputero-
wą, studentką Ewą Kondrak oraz na ostatniej stronie – jej komiks.

Jury Młodzieżowego Konkursu Literacko-Dziennikarskiego w składzie: 
przewodniczący Stanisław Nyczaj, sekretarz Andrzej Piskulak i członek Kry-
styna Cel, po uprzednim wnikliwym przeczytaniu nadesłanych prac literackich 
i dziennikarskich, postanowiło nagrodzić autorów równorzędnych nagrodami 
w poszczególnych kategoriach. Nagrody i dyplomy wręczali wójt Szczepan Sko-
rupski i prezes Stanisław Nyczaj. Wybrane utwory laureatów zaprezentowali re-
daktor Radia Kielce Bohdan Gumowski i gość z Warszawy Andrzej Zagdański. 

W kategorii uczniów szkoły podstawowej nagrody otrzymali (za zestaw 
wierszy): Maria Cieślak i Weronika Kapuścińska z kl. IV SP nr 1 w Zagnańsku 
(opiekun Roman Piskulak), Agata Lisińska (za zestaw utworów prozatorskich), 
Luiza Kozieł i Wiktor Wilczyński z kl. Va, SP nr 2 w Zagnańsku (opiekun Ma-
rzena Pawlik). W kategorii gimnazjalistów nagrodzone zostały: (za zestaw wier-
szy) Nika Rysińska z Samsonowa-Piechotnych, (za teksty prozatorskie) Karolina 
Adamiec, kl. IIIb Gimnazjum w Zagnańsku (opiekunka Grażyna Mazurkiewicz). 
W kategorii szkół średnich nagrodę za tekst dziennikarski otrzymała Wioletta 
Świercz z Technikum Leśnego w Zagnańsku (opiekun Marzena Błaut). Natomiast 
w kategorii pozaszkolnej za zestaw wierszy Konrad Stawiarski z Kaniowa. 

Prac napłynęło tak dużo, że nie wszystkie zmieściły się i zostaną opubli-
kowane w następnym numerze. Zapraszamy przyszłych adeptów pióra i pędz-
la do współpracy.

Andrzej Piskulak

Ostatnia wizyta partnerska programu Comenius, która miała miejsce 
w Zagnańsku, wywarła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Przyjechali do 
nas wspaniali uczniowie i nauczyciele z Turcji, Włoch, Portugalii i Bułgarii. 

Miałam też okazję gościć koleżankę z Włoch, dzięki czemu mogła ona po-
znać nasza kulturę, a ja włoskie zwyczaje. Obydwie podszkoliłyśmy angielski. 

Największe wrażenie zrobił nie tylko na mnie, ale na wszystkich uczestnikach pro-
gramu najmłodszy gość – Elton z Portugalii. Każdy chciał zrobić sobie z nim zdjęcie.

Byliśmy również na wycieczkach: w Krakowie i w Kielcach. Ostatniego dnia 
odbyła się kolacja pożegnalna połączona ze śpiewem, tańcem i wieloma konkur-
sami. Jedyną rzeczą, która się naszym gościom w Polsce nie podobała była chłod-
na i deszczowa pogoda. Jednakże myślę, że wszystkim obcokrajowcom spodobał 
się nasz kraj, a ostatnia wizyta była najwspanialszą ze wszystkich!

Marysia Strzelec kl. VIa SP nr 2

Andrzej Piskulak: Dlaczego obrałaś taki kierunek studiów i kariery? 
Ewa Kondrak: Ja zawsze lubiłam rysować – zapełniało mi to większość 

wolnego czasu odkąd byłam w szkole podstawowej. Kiedy w moim życiu po-
jawił się pierwszy komputer, zaczęłam fascynować się także możliwościami 
wirtualnego świata. Co zabawne, pierwszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobi-
łam na komputerze była właśnie grafika – prosty rysunek w Paintcie – mia-
łam wtedy 7–8 lat. Jednakże decyzję o studiach podjęłam dopiero w liceum. 
W czasie nauki w szkole średniej byłam redaktorem naczelnym periodyku, 
odpowiadałam za skład, grafikę i artykuły w każdym wydaniu, tworzyłam 
też materiały multimedialne i dekoracje na rozmaite uroczystości. Wśród 
uczniów i nauczycieli zyskałam pseudonim „Artystka” – myślę, że to pomo-
gło mi podjąć decyzję o tym, co chcę robić i dodało pewności siebie.

Grafika na uczelni, na której studiuję, jest dość specyficzna – nie brakuje 
tu przedmiotów typowych dla studiów artystycznych, jak rysunek, malarstwo 
i rzeźba, ale większość zajęć to takie, które uczą nas wykorzystywania róż-
nego oprogramowania. Niestety, można go znaleźć jedynie na prywatnych 
uczelniach, co sporo kosztuje, więc zdecydowałam się na tryb zaoczny, a ra-
zem z rozpoczęciem studiów, zaczęłam pracować. Szczęśliwie udało mi się 
znaleźć posadę w zawodzie.

Andrzej Piskulak: Gdzie można zobaczyć twoje prace?
Ewa Kondrak: Jestem bardziej niż pewna, że co najmniej 90 proc, osób 

czytających ten wywiad, o ile nie wszyscy, widzieli coś, co „wyszło spod 
mojej ręki”. Zdarzyło mi się projektować plakaty, banery i inne materiały 
reklamowe, które pojawiały się czasem na terenie naszej gminy – na przy-
kład kalendarz parafii pw. W.N.M.P. w Samsonowie. W dodatku moja praca 
zawodowa polega na tworzeniu grafik na etykiety i opakowania artykułów 
spożywczych, więc są one obecne w sklepach.

Poza działalnością o charakterze miejscowym, można mnie też znaleźć 
w internecie. Ostatnio założyłam profil na Facebooku z komiksem z tetrapo-
dem w roli głównej. Jest to projekt na uczelnię, ale chciałabym przez niego 
rozpromować województwo świętokrzyskie. Obecnie tworzę również ani-
mację, która będzie jego częścią. Wszystko można znaleźć na facebook.pl/
swietokrzyskietetrapod.

Andrzej Piskulak: Co cię inspiruje?
Ewa Kondrak: Wszystko. Zwykłam żartować, że najlepsze pomysły 

przychodzą, kiedy się najmniej tego spodziewam. Na koncepcję animacji na 
pracę licencjacką wpadłam, wracając z pracy do domu zatłoczonym busem. 
Choć nie obyło się też bez sporej pomocy muzyki, której wtedy słuchałam. 
Zespół okazał się tak miły, że na maila z pytaniem, o możliwość wykorzysta-
nia ich utworu do pracy, odpowiedział twierdząco, a po obronie i wrzuceniu 
animacji na serwis YouTube, udostępnił go na swojej stronie.

Generalnie czynnikiem inspirującym może być wszystko, od filmu, 
książki, piosenki, po zobaczony krajobraz czy usłyszane od kogoś informa-

cje. Największy sentyment 
mam jednak do tego, co wy-
płynęło z muzyki i moją am-
bicją jest kiedyś pracować 
jako grafik w przemyśle mu-
zycznym. Pierwsze koty za 
płoty już były, mam na myśli 
wcześniej wspomnianą anima-
cję i współpracę z zespołem 
Royal Pirates, z egzotycznej 
dla nas Korei Południowej, 
który dwukrotnie wykorzysty-
wał moje grafiki jako oficjalne 
materiały promocyjne. 

W sumie ta egzotyka to-
warzyszy mi od najmłodszych 
lat – pewnie ze względu na to, 
że wychowałam się na japoń-
skich animacjach, czyli anime, 
których nie brakowało w tele-
wizji, kiedy byłam dzieckiem. 
To z nich wyrósł mój „komik-

sowy” styl rysowania. Dzięki specyfice moich prac, kiedy byłam w klasie ma-
turalnej, Dom Kultury Zameczek w Kielcach zorganizował mi wystawę. 

Andrzej Piskulak: Który rodzaj grafiki jest ci najbliższy?
Ewa Kondrak: Ciężko stwierdzić – moje poszukiwania trwają i obecnie 

prawie wszystko mi się podoba. Do rysowania i malowania technikami tra-
dycyjnymi, które uprawiałam od lat najmłodszych, studia dodały doświadcze-
nia związane z grafiką warsztatową, ale także cyfrową. Fotografia, obróbka 
w Photoshopie, tzw. digital painting, czyli malowanie w programach graficz-
nych, zamiast na tradycyjnym płótnie, grafika 3D, animacja, montaż filmowy, 
skład prasowy – to wszystko i wiele innych było częścią programu mojego 
kierunku. I każda z tych dziedzin ma dla mnie coś atrakcyjnego. Chciałabym 
jednak nauczyć się jeszcze więcej, bo niektóre dziedziny poznałam jedynie 
pobieżnie, więc moje poszukiwania jeszcze trwają. 

Siłą rzeczy najlepiej zgłębiłam do tej pory projektowanie materiałów do dru-
ku, w związku z moją pracą. Nie chciałabym jednak poprzestać tylko na tym.

Andrzej Piskulak: Jakie są twoje artystyczne plany na najbliższą 
przyszłość?

Ewa Kondrak: Chciałabym szczęśliwie ukończyć studia i zdobyć ty-
tuł magistra – został mi jeszcze rok. Ciągle szukam również sposobów, żeby 
zdobyć jak najbardziej różnorodne doświadczenia zawodowe. Jak wcześniej 
wspomniałam, moją ambicją jest pracować w przemyśle muzycznym – droga 
jednak nie będzie łatwa i szybka, bo muszę się jeszcze sporo nauczyć. Wspie-
ra mnie jednak wiele osób i wierzą, że mi się uda. Bez rodziny, przyjaciół 
i profesorów nie dotarłabym tu, gdzie teraz jestem. I liczę, że z nimi uda mi 
się osiągnąć jeszcze więcej.

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

(Rozmowa z grafikiem komputerowym Ewą Kondrak)
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6 kwietnia w Suchedniowie odbyły się eliminacje do 40. Jubileuszo-
wego Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży 
Szkolnej. Uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimna-
zjum im. Janusza Korczaka w Tumlinie odnieśli wielki sukces. 

Joanna Stefańska z klasy III Gimnazjum piosenką „Niebo to my” zdobyła 
II nagrodę i nominację do Festiwalu. Tomasz Kiniorski (kl. I Gimnazjum), 

W roku szkolnym 2012/2013 prestiżowym tytułem laureata konkursów 
przedmiotowych dla gimnazjów może szczycić się aż pięcioro uczniów. 

Szczególną popularnością w naszej szkole cieszył się konkurs z języka pol-
skiego. W ścisłym gronie finalistów znalazło się aż troje uczniów: Aleksandra 
Łakomiec, Jan Jastrzębski (opiekun Beata Wojtiuk-Ślęk) i Aleksandra Krzyżak 
(opiekun Ewelina Kundera). Wszystkim udało się osiągnąć upragniony cel. 

Jednakże sukces odnieśli nie tylko poloniści. Ten szczególny tytuł otrzy-
mała także miłośniczka historii Anna Gosek (opiekun Mirosława Litwińska) 
i wybitny talent w zakresie nauk ścisłych – Michał Kondrak, laureat konkursu 
z matematyki (opiekun Anna Wodecka), a także finalista z chemii i fizyki. 

Cała piątka osiągnęła sukces dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu. Talent 
i pasja w połączeniu ze wsparciem nauczycieli według nas jest receptą na sukces. 

Wioletta: Świercz: Jest Pan bardzo związany z gminą Zagnańsk, 
czym się Pan tutaj zajmował? Kiedy zaczęła się Pańska przygoda z lasem 
i jak wyglądała?

Witold Bimer: Jako młody chłopak byłem harcerzem. Już wtedy pasjo-
nował mnie las. Zacząłem studia w Warszawie na wydziale leśnym – wte-
dy obowiązywał nakaz pracy. Pracowałem początkowo w tutejszym tartaku, 
później byłem długoletnim dyrektorem Zakładów Drzewnych w Zagnańsku, 
a następnie Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Rado-
miu. Jako rdzenny mieszkaniec Zagnańska bra-
łem aktywny udział w wielu inicjatywach spo-
łecznych. Owocem tej działalności było m.in. 
powstanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnań-
sku i przekształcenie jej w Technikum Leśne, 
w którym później pracowałem jako nauczyciel. 
Nie mogłem oderwać się od Zagnańska, ponie-
waż bardzo go kocham.

Co miało znaczący wpływ na decyzję, 
aby szkoła leśna powstała właśnie w Zagnań-
sku?

– Zagnańsk był bardzo związany z lasem. 
Znajdowały się tu tartak, siedziby dwóch Nad-
leśnictw Zagnańska i Samsonowa, Zakłady 
Drzewne, Ośrodek Transportu Leśnego oraz Składnica Drewna. Myśl o utwo-
rzeniu szkoły leśnej w Zagnańsku przewijała się w wystąpieniach leśników 
i drzewiarzy podczas różnych spotkań z przedstawicielami władz administra-
cyjnych.

Czym zajmował się Pan w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku?
– W technikum wiele lat byłem nauczycielem użytkowania lasu, maszy-

noznawstwa leśnego i łowiectwa. Efektem starań panów Przygodzkiego i Ja-
nickiego oraz moich było powstanie koła łowieckiego „Gajus”. Szczególny 
nacisk kładliśmy na organizację i prowadzenie polowań zbiorowych. Ucznio-
wie wykazywali duże zainteresowanie poznawaniem kultury łowieckiej. Na 
koniec polowania odgrywano sygnały myśliwskie, aby oddać cześć zwierzy-
nie, bez której myślistwo przecież by nie istniało. To uczyło dojrzałości my-
śliwskiej uczniów. Zdobywaliśmy pieniądze na funkcjonowanie koła przez 
spotkania z myśliwymi.

Co ciekawego według Pana znajduje się w Zagnańsku, co godne jest 
polecenia turystom?

– Zagnańsk to okolica słynna z dużej ilości wody. Mówiło się „za gdą”– 
za wodą. Tutaj jest bardzo wiele miejsc godnych zobaczenia, więc ciężko wy-
brać, od czego zacząć… Na pewno najważniejszym zabytkiem naszej gminy 
jest legendarny dąb Bartek. Istnieje wiele legend na jego temat, jest żywym 
świadkiem historii. Dawniej ludzie przechodząc koło Bartka, zdejmowali 
czapki z głów, aby wyrazić ogromny szacunek dla tego zabytku. Jest to jeden 
z najstarszych dębów w Polsce.

Harcerze z Tumlina śpiewająco awansowali

Pasjonował mnie las…

Pięcioro wspaniałych

śpiewając „Home”, zdobył III nagrodę i także nominację. Natomiast uczenni-
ca II klasy Gimnazjum, Iga Bętkowska, z utworem „Zdradzonym i bezbron-
nym”, zajęła III miejsce. Otrzymała również nominację do Festiwalu. Oprócz 
tego wystąpi w koncercie „Gospodarze - Gościom”, który odbędzie się w lip-
cu na Kadzielnię. 

Agata Macek

Myślę, że najistotniej-
szym czynnikiem umożli-
wiającym mi otrzymanie ty-
tułu laureatki była praca, nie 
tylko moja, ale także nauczy-
cieli. Dużą moc, moim zda-
niem, ma również posiadanie 
wyraźnego celu, maksymal-
ne wykorzystanie własnych 
możliwości i czasu, jaki się 
ma. Do podjętego wysiłku 
trzeba dodać jeszcze trochę 
szczęścia i uśmiechu. 

Aleksandra Krzyżak  
kl. IIb Gimnazjum  

im. s. staszica

Kolejnym ciekawym punktem jest tetrapod w Zachełmiu. Stwierdzono, 
że właśnie tam 395 mln lat temu tetrapod wyszedł z wody na ląd po raz pierw-
szy. Miejsce to zostało opisane w piśmie naukowym „Nature”.

Król Jan Kazimierz przejeżdżał z Krakowa do Warszawy drogą przez Za-
gnańsk, mijał dwa kamieniołomy, jechał w siodłach do drogi prowadzącej do 
Warszawy, stąd nazwa „droga królewska”.

Warto także odwiedzić źródła rzeki Silnlcy, niedaleko znajdują się inne 
źródła Lubrzanki, a także rzeka Bobrza.

Na dawnej trasie E7 do Występy znajduje się niepokaźny pomnik poświę-
cony bohaterowi „Ech Leśnych” Stefana Żeromskiego. Wystawiono go ku 
czci Piotra Rozłuckiego, który został rozstrzelany w tym miejscu przez armię 
rosyjską z rozkazu stryja. 

Nadleśnictwo Zagnańsk wykonało wspaniałą ścieżkę historyczno-ekolo-
giczną, jest ona bardzo urokliwa, zaczyna się w Siodłach, znajduje się tam 

krzyż, który stoi w najcudowniejszej świątyni, 
jaką jest las. Śpiew ptaków, cisza, spokój oraz 
malowniczy krajobraz nadają temu miejscu 
niemal sakralny charakter. Ścieżka wyposa-
żona jest w tablice edukacyjne, więc warto ją 
zwiedzić. Przy budynku internatu znajduje się 
źródełko św. Jacka, z którego wodę wykorzy-
stywano w produkcji słynnej w całej okolicy 
lemoniady Wolskiego. Była naprawdę pyszna, 
zapewne dzięki właściwościom tej wody.

Jakie ma Pan zainteresowania i pasje?
– W młodości interesowałem się harcer-

stwem, dzięki temu nauczyłem się pracy społecz-
nej i współdziałania. Interesuje się także leśnic-

twem, staram się być zawsze na fali, żeby nikt mnie nie zaskoczył jakąś nowością. 
Moje zainteresowania to przede wszystkim myślistwo, wcześniej był to sport. 
Lubię być organizatorem różnego rodzaju inicjatyw, a także pogłębiać wiedzę.

Wydał Pan swoją pierwszą książkę pt. ,,Wspomnienia z czasów woj-
ny. Zagnańsk 1939–1945”. Co skłoniło Pana do jej napisania? 

– W tej książce opisuję wydarzenia ze swojego życia, które widziałem 
na własne oczy jako młody człowiek. Powodem jej napisania jest fakt, że 
nas, naocznych świadków tego historycznego wydarzenia, jakim był początek 
II wojny światowej, jest coraz mniej. Dlatego postanowiłem powrócić pamię-
cią do Zagnańska z lat wojny, do tamtych przeżyć, które mimo upływu lat 
tkwią we mnie bardzo mocno.

Dziękuję za rozmowę.

(Wywiad z Witoldem Bimerem przeprowadziła Wioleta Świercz, 
uczennica Technikum Leśnego)

Witold Bimer urodził się i obecnie mieszka w Zagnańsku, dzięki swojej 
pracy i sumienności zyskał ogromny dorobek oraz szacunek mieszkańców. 
Jest człowiekiem wrażliwym, dużo pracował społecznie, zawsze chętny do 
uczestniczenia w różnych inicjatywach.

„Jeżeli coś jest do zrobienia dla innych staję na baczność i staram się 
w tym uczestniczyć, nie dla poklasku.”

Przyczynił się do powstania Szkoły Podstawowej, Technikum Leśnego, 
Ośrodka Zdrowia, a także boiska sportowego. W 2010 roku wydał swoją 
pierwszą książkę pt. „Wspomnienia z czasów wojny. Zagnańsk 1939–1945”.
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Agata Sidło, uczennica trzeciej klasy Publicznego Gimnazjum im. ja-
nusza Korczaka w Tumlinie, jest bilardzistką klubu Nosan – Galeria Echo 
Kielce. Ostatnie osiągnięcia spowodowały, że Agata otrzymała powołanie 
do kadry narodowej juniorek.

Pool bilard uprawia od pięciu lat. Duże, stałe sukcesy, na miarę wojewódz-
twa i kraju notuje na swoim koncie od dwóch lat. Najpierw zdobyła srebrny 
medal w Mistrzostwach Polski Uczniowskich Klubów Sportowych (2011). 
Potem w sześciu zawodach składających się na roczny cykl „Świętokrzyskiej 
Młodzieżowej Ligii Bilardowej” Agata wywalczyła cztery złote i dwa srebr-
ne medale, co pozwoliło jej zająć pierwsze miejsce w rankingu wojewódzkim 
2012. Również na arenie ogólnopolskiej zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji 
juniorek 2012, zdobywając w czterech turniejach dwa złote i dwa srebrne krąż-
ki. Dobry start odnotowała w Mistrzostwach Polski Juniorów w 2012 r. (dwa 
brązowe medale: w odmianach 9 i 8 bil) i jeszcze lepszy w 2013 r. (wicemi-
strzostwo Polski w odmianie 8 bil i brąz w odmianie 10 bil). 

Odnotowała też pierwsze występy na turniejach międzynarodowych. 
W EBC Mixed Cup zagrała w duecie z Bułgarem Ivanem Kamieniarskim 
(prezesem Bułgarskiej Federacji Bilardowej). Odpadli dopiero w ćwierćfi-

 Nazywam się August Kendy. Aktualnie 
mam czterdzieści lat, lecz moja opowieść zaczy-
na się nieco wcześniej, a mianowicie gdy miałem 
siedem lat…

 Pochodzę z miasteczka oddalonego o cztery 
godziny drogi od Londynu. Tam też wychowy-
wałem się w sierocińcu. Rodziców nie znałem. 
Osobą, z którą utrzymywałem stały kontakt był 
mój najlepszy i zresztą jedyny przyjaciel Oliver 
Switch. Pewnego dnia przyjechała do nas cięża-
rówka z dostawą żywności i zabawek. Akurat 
wtedy najstarszy osiłek z sierocińca dał mi nie-
źle w kość za niewinność, ot tak, dla zabawy. 
Po tym wszystkim wszedłem do środka naczepy, 
płacząc, rozmyślałem, dlaczego mnie to spotkało? Po krótkiej chwili usnąłem 
zmęczony wydarzeniami tego dnia.

 Dopiero teraz miała się zacząć moja przygoda… Nie wiem, ile spałem, 
ale obudził mnie dźwięk klaksonu jakiegoś samochodu. Okazało się, że doje-
chałem do centrum Londynu. Rozbudziłem się już całkowicie, ale gdy podsze-
dłem do zamkniętych drzwi naczepy, ktoś je otworzył i moim oczom ukazał 
się Londyn. Długo musiałem tłumaczyć kierowcy, jak się tu znalazłem. Dał 
mi sto dolarów i tyle go widziałem. Lekko przerażony, a zarazem szczęśliwy, 
że wyrwałem się z sierocińca, włóczyłem się ulicami Londynu. Spotkałem 
ciekawego chłopca w moim wieku. Grał na gitarze i to nie po amatorsku, lecz 
nawet lepiej niż niejeden zawodowiec. Zaciekawiony, podszedłem i rzekłem:

 – Widzę, że gitara to twoja pasja, mam rację? 
A on tak mi powiedział: 
– Nie ukrywam, masz rację. Ta gitara to cały mój dobytek.
Rozmawialiśmy jeszcze przez chwilę, do czasu rozpętania się burzy. Za-

proponował, abyśmy razem schronili się przed deszczem w pobliskim me-
trze. Zgodziłem się. Spędziliśmy tam noc. Następnego dnia udaliśmy się do 

W Zespole Szkoły Podstawowej nr 2, 
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku od-
było się podsumowanie projektu „Around 
the Red Riding Hood”. Na to spotkanie przy-
jechał wraz z małżonką pan Douglas Ades, 
sekretarz Rady Dyrektorów w Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności. W swym liście 
do naszej szkoły napisał, że jego „wyjazd do 
zagnańskiej szkoły był absolutnym hitem”!

Na początku podsumowania uczniowie 
naszej szkoły oraz Zespołu Szkół w Tumlinie 
przedstawili w języku angielskim znaną nam 
dobrze bajkę o Czerwonym Kapturku. Następ-
nie odbyła się prelekcja o Nowym Jorku, gdzie 
mieszka pan Douglas Ades. Podczas tej części 
spotkania można było dowiedzieć się o wielu 
ciekawych rzeczach na temat Stanów Zjed-

Gimnazjalistka Agata Sidło w kadrze narodowej

Wyjazd do zagnańskiej szkoły był absolutnym hitem!

AUGUST

nale, przegrywając z duetem, który został zwycięzcą tego turnieju. Później 
(w grudniu 2012) zagrała w Euro Tour for Woman we Włoszech. Tu na razie 
bez większego sukcesu, ale zmierzyła się z najlepszymi bilardzistkami Euro-
py, nie tylko w swojej kategorii wiekowej. 

– Ten sport jak każdy inny wymaga wielu wyrzeczeń i wiele godzin treningu. 
Ale dzięki niemu poznałam wspaniałych ludzi, jest też świetną okazją do zwie-
dzania Europy (8–9 czerwca turniej na Słowacji, a w lipcu Euro Tour w Szwecji 
oraz Mistrzostwa Europy Juniorów, nawet jeszcze nie wiem gdzie), a potem, 
mam nadzieję, również innych części świata – powiedziała nasza koleżanka.

Mówi się, że młodzież XXI wieku cały wolny czas spędza przed moni-
torami komputerów. Wszyscy już dziś martwią się o nasze kręgosłupy, wzrok 
i ogólny rozwój fizyczny. Ale osiągnięcia sportowe naszych koleżanek i ko-
legów ze szkoły w Tumlinie pozwalają spojrzeć w przyszłość bardziej opty-
mistycznie. Bowiem chłopcy z naszej szkoły podstawowej trenowani przez 
Marka Szafarczyka zakwalifikowali się do Mistrzostw Polski w Sztafetowych 
Biegach Rozstawnych. Gimnazjaliści też mają się czym pochwalić. Ale o tym 
za miesiąc. Niech inni biorą przykład.

Julia Domagała – uczennica klasy III gimnazjum

małej przydrożnej kawiarenki. Ponieważ mia-
łem pieniądze, kupiłem nam kanapki i gorącą 
czekoladę. Tak mijały kolejne dni, do czasu aż 
skończyły mi się pieniądze. Wtedy Peter, bo tak 
miał na imię mój towarzysz, postanowił nauczyć 
mnie grać na gitarze. Uczyłem się szybko i już 
po miesiącu graliśmy razem. Granie od tego mo-
mentu stało się naszym sposobem na zarobek. 
Dawaliśmy uliczne koncerty prawie każdego 
dnia. Takim sposobem zarabialiśmy do pięć-
dziesięciu dolarów dziennie. Zyskaliśmy pienią-
dze na jedzenie i ubrania. Po dłuższym czasie 
mieszkania w metrze, zaczęło nam doskwierać 
zimno, gdyż była jesień. Zarobiliśmy już dość 
pieniędzy, by zamieszkać na jakiś czas w skrom-
nym motelu. 

 Pewnego dnia, gdy skończył się nasz kon-
cert uliczny, ukazał nam się łowca talentów 

i zaproponował, abyśmy wystąpili na jego pokazie. Zgodziliśmy się od razu. 
Następnie dodał, że jeśli spodobamy się publiczności, zatrudni nas na sta-
łe z pensją tysiąca dolarów za pokaz. Zaproponował nam również noclegi. 
Mieliśmy zacząć w przyszłym tygodniu, a tymczasem zabrał nas do naszych 
pokoi w pięciogwiazdkowym hotelu. Po pierwszym pokazie publiczność była 
zachwycona, więc mogliśmy siebie nazywać gwiazdami. Nasza kariera trwała 
przez trzynaście lat, więc zarobiliśmy spore pieniądze. 

 Pewnego dnia nasz szef się nie pojawił, kolejnego dnia też nie. Okazało 
się, że zmarł na zawał serca. Wydawało się nam, że to koniec naszej kariery. 

 Wtedy narodziła się myśl, abyśmy założyli własny zespół. Po paru tygo-
dniach znaleźliśmy menadżera, perkusistę i wokalistę. A po miesiącu daliśmy 
koncert jako grupa Dreams. W ten sposób gramy do dzisiaj i jesteśmy szczę-
śliwi, że wykonujemy to, co kochamy. Każdy z nas ma też rodzinę. Mogę po-
wiedzieć, że przypadek zdecydował o moim losie i z własnego doświadczenia 
wiem, że nigdy nie wolno rezygnować ze swoich marzeń.

Wiktor Wilczyński, Uczeń Va SP nr 2 w Zagnańsku, 
opiekunka Marzena Pawlik

noczonych. Na spotkaniu obecni byli również 
Mieczysław Gębski – radny sejmiku wojewódz-
kiego, Zdzisław Wrzałka – starosta powiatowy, 
Grzegorz Bień – wicekurator oświaty, Szczepan 
Skorupski – wójt gminy Zagnańsk oraz Grażyna 
Wawszczak – sołtys sołectwa Zagnańsk. 

W kilka tygodni po podsumowaniu w liście, 
który nadszedł na adres naszej szkoły pan Douglas 
i jego żona napisali, że „Wyjazd do szkoły w Za-
gnańsku był ABSOLUTNYM hitem!” oraz że 
„szkoła w Zagnańsku jest modelową placówką, 
która mogłaby posłużyć innym za przykład, jak 
mądrze można spożytkować fundusze przezna-
czone na rozwój dzieci i młodzieży. Należałoby 
sobie życzyć więcej takich szkół w programie 
English Teaching.”

Wojciech Dudkowski
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Dąb Bartek

Gdzież można znaleźć drugie takie drzewo?
Odpowiedź bardzo prosta.

Choćbyś szukał wszerz i wzdłuż,
Nie ma na Ziemi.

Sam król Jan III Sobieski pod nim spał!
Nasz Bartek jest niezwykły.

Przeżył już tysiąc dwanaście lat,
A w dziupli skarby chowa, 

Kto wie, jakie jeszcze tajemnice skrywa?

Wiosna w Zagnańsku
Na wiosnę w naszej gminie,
Jest jak w cudownej krainie.

Tu pierwsze rosną zawilce, krokusy.
I nie ma takiej pokusy,

Bym wyjechała na wiosnę z Zagnańska.
Nawet możliwość wyprawy do Gdańska,

Nigdy mnie nie przekona,
Bo nasza gmina jest najpiękniejsza 

Wiosennie zielona!

Maria Cieślak, klasa IV SP nr 1 w Zagnańsku;
Opiekun: Roman Piskulak

Kotek
Śmieszny, psotny, czarno-biały 
Mruczy miło przez dzień cały

Zimą, gdy wiatr za oknami hula 
Na kolanach do mnie się przytula
Oczęta ma szare, ale nie smutne 

Duże, szeroko otwarte i rezolutne

Zagnańsk
Gdzieś daleko w Polsce,  

w Górach Świętokrzyskich,
Jest miasteczko Zagnańsk,  

najpiękniejsze z wszystkich. 
Dużo tu zieleni i drzew pełno w lesie,
Gdy wsłuchasz się dobrze, usłyszysz,  

co echo niesie.
W szumie drzew i ptaków śpiewie  

znajdziesz opowieści 
O tetrapodzie, którego ślad  

na kamieniu się mieści.
O dębie Bartku, w którego cieniu  
król Sobieski znalazł ukojenie,

A jego skarby w dziupli staruszka  
znalazły schronienie.

Więcej legend i opowieści o Zagnańsku  
znajdziesz,

 Jeśli nad książkami w bibliotece siądziesz.

Weronika Kapuścińska,  
klasa IV SP nr 1 w Zagnańsku;

Opiekun: Roman Piskulak

Muzyka
Dzięki niej zmienia się atmosfera. 

To ona dodaje magii filmowi,
randce i wszystkim sytuacjom.

Dociera do nas,
czy to przez słuchawki, radio,

głośniki czy telewizor.
Gdy słyszmy ją, poprawia nam się humor,

lub pogrążamy się w sytuacji,
w której jesteśmy.

Muzyka towarzyszy nam na co dzień,
w pracy, w szkole, w samochodzie.

Jest czymś niezbędnym, 
czymś czego nie da się zastąpić. 

Zdjęcia
Wracając do zdjęć, cofamy się w przeszłość.

Przeglądanie ich jest jak podróż wehikułem czasu.
Niektórzy nie lubią do nich wracać,

bo mają złe wspomnienia. 
Często także nasza podobizna prezentuje się 

niekorzystnie,
co powoduje niechęć do ich oglądania.

Zdjęcia możemy ozdobić, oprawić w ramki,
Ale ich magia i tak pozostaje zaklęta w sytuacji,

którą ukazuje ilustracja.
To w niej zastygł czas.

Nika Rysińska
Gimnazjum w samsonowie

Opiekunka Marta Jass

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Opowiem o miejscu pięknym jak wiosna,

W którym zawsze brzmi jakaś piosnka radosna.
I ludzie tu mili,

 Podatki nieduże.
A miejscowi zachwalają towar tak głośno jak 

letnie burze.
Powietrze najczystsze,
A drzew po horyzont, 

Dąb Bartek stary jak świat,
Lecz już go dotyka czasu bat!

Tetrapod-ten, co miał kręgosłup pierwszy,
Ja się pytam:

- Dlaczego nie piszą o nim wierszy?
Tu też leży jaskinia Raj,

Która została rozsławiona na cały kraj.
Miastem głównym są Kielce,

A w nich wszystkiego, niedługo szukać trzeba.
Wspaniałe te cuda,

Choć nie tak piękne jak w Afryce czy Ameryce,
Zasługują na docenienie!

A te wszystkie miejsca w ŚWIĘTOKRZYSKIM 
się znajdują,

A to początek dopiero,
Bo tu nowe przedsięwzięcia wciąż się planują.

WIOsNA
Wiosna-piękna, wonna i radosna.

Motyle wszędzie latają,
Pszczoły dookoła bzykają,

A wiatr pierwsze liście porusza zamaszyście.
Słońce grzeje w sam raz

I daje na zielonej trawce cieni pokaz.
W rzekach i strumieniach woda, 

Co była zamrożona
Już się roztopiła , a to niezbity dowód,

Że już nadeszła wiosna miła!
I ptaki przylatują, stare gniazda odnajdują, 

A stokrotek na każdym kroku,
Czy o świcie , czy o zmroku!
A zapachy aż dech zapierają

I wszelkie złudzenia zimy odpychają!
Wszystko budzi się do życia!

I uświadamiamy sobie, że jest jeszcze tyle do 
odkrycia.

A aura codziennie przepiękna
I wszystko z uśmiechu aż pęka.

A to pora chyba przez wszystkich lubiana najmocniej, 
Bo dostarcza radości najowocniej!

Agata Lisińska,  
Uczennica Va SP nr 2 w Zaganańsku

Opiekunka Marzena Pawlik

Towarzyszył dziś wszystkim wspaniały hu-
mor. Wszystko za sprawą pogody, dawno nie 
zafundowała nam tak słonecznego dnia. Właśnie 
spędzałem go miło z rodziną w ogrodzie. Moje 
dzieci, James oraz Natalie, głośno bawiły się 
w piaskownicy, moja żona Maria delektowała się 
zaś gorącym słońcem w moim towarzystwie. Jed-
nak ta magiczna chwila nie mogła po prostu trwać 
wiecznie. W jednym momencie zerwał się okropny 
wiatr, niebo z błękitnego zamieniło się w ciemno-
szare. Raz po raz w ziemię uderzały przeszywające 
pioruny. Wszystko działo się bardzo nienaturalnie 
i szybko. W oczach żony ujrzałem panikę, którą 
tłumiła, żeby nie straszyć dodatkowo dzieci. Ob-
serwowałem to, co się dzieje z okna mojego domu, 
jednak, kiedy usłyszeliśmy, jak wichura zrywa 
dach mieszkania, bez większego zastanowienia 
przesiedliłem rodzinę do schronu w piwnicy.

Żadne z nas nie wiedziało, o co chodzi. To, 
co widziałem przed momentem przez okno było 
okropne! Nieprzewidywalne... nie do opisania... 
Byłem oparciem sparaliżowanej strachem rodziny, 
która wtulała się we mnie kurczowo w poszuki-
waniu bezpieczeństwa. Wiatr nie przestawał wiać, 
usłyszeliśmy pierwsze opady deszczu oraz gradu, 
który musiał być wielkości piłeczek do tenisa. 
Byłem pewny, że to koniec... Ale jednak! To był 
dopiero jego początek.

Wystraszona, przerażona, zestresowana ro-
dzina, zorientowała się, że w jednej sekundzie 
wszystko ucichło. Nie słyszeliśmy już gradu, ude-
rzającego o ziemię, wiatr szybko się uspokoił... Po 
piorunach nie było śladu. Wyszedłem sprawdzić, 
jak teraz ma się klimat naszej planety. I niestety, 
nie był to miły widok... Połamane drzewa, bu-
dowle w gruzach, powywracane samochody... Jak 
gdyby przechodzili tędy dinozaury, albo coś jesz-
cze straszniejszego i większego. Nie do opowie-
dzenia.

Poczułem się pewniej. Przestałem się bać, za-
wołałem nawet donośnie moją rodzinę, która wy-

szła równie ciekawa, i jak ja lekko przestraszona. 
Cieszyłem się, że pomimo strat majątkowych, nikt 
z nas nie ucierpiał, że wszyscy byliśmy cali. Moje 
szczęśliwe dzieci skakały i radowały się, że złe 
przeminęło, ocierały łzy, spływające im po policz-
kach. I wtedy znów zaczęło się coś dziać. 

Na początku niewinnie zatrzęsła się ziemia, 
przez co powtórnie w naszych sercach zagościło 
uczucie niepokoju i strachu. Niebo ponownie po-
ciemniało, poczuliśmy małe kulki białego gradu 
na skórze. Zerwał się wiatr. W jednej sekundzie 
ziemia rozdzieliła się na kilka części, trzęsąc się 
jak cała ludzkość w tym momencie, nie dając nam 
możliwości ucieczki do schronu. Wtenczas, naszą 
uwagę przykuwał już ogromnej wielkości spodek, 
lecący w naszą stronę. Zbliżał się do nas, rosnąc 
w oczach... Słyszałem piski moich dzieci, sam 
przecierałem oczy z niedowierzenia. Wszyscy pa-
nikowaliśmy przed nieznajomym, które wylądo-
wało tuż obok nas.

I wtedy zdałem sobie sprawę... Olśniło mnie. 
To nie był ogromnej wielkości spodek.

To statek kosmiczny, z którego właśnie zaczę-
ły wychodzić nieznane mi istoty, przypominające 
UFO, o którym tak dużo można było poczytać 
w opowieściach fantasy. Z jednym wyjątkiem. 
To, co teraz się działo, było absolutnie prawdzi-
we. Obudziłem się w obcym mi miejscu. Samotny. 
Zimny piasek drażnił moje oczy.

Minęły od czasu mojego obudzenia już trzy 
dni, nie wiem, co działo się wcześniej. Jest cicho 
i spokojnie. Nic specjalnego nie ma miejsca. Mimo 
poszukiwań człowieczeństwa, a nawet i zwierząt... 
niczego nie znalazłem. Mark Thomson, zapiski 
z 26 lipca, 2037 roku.

Karolina Adamiec 
Kl. IIIb Gimnazjum im. S. Staszica, 
opiekunka Grażyna Mazurkiewicz

Opowiadanie
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Rowerowi maratończycy na start!
Gmina Zagnańsk uprzejmie informuje, że 

w siedzibie tutejszego Urzędu (tablica ogłoszeń) 
zostały wywieszone wykazy informujące o przezna-
czeniu do wydzierżawienia na okres powyżej trzech 
lat części działki oznaczonej nr 1386 o pow. 60 m2 
stanowiącej własność Gminy Zagnańsk, położonej 
w obrębie geodezyjnym Kaniów, gm. Zagnańsk.

Wykazy podaje się do publicznej wiadomości 
na okres 21 dni, licząc od daty ich wywieszenia tj. od 
7 czerwca 2013 roku do 28 czerwca 2013 roku.

W niedzielę, 21 lipca br. w gminie Zagnańsk odbędą się eliminacje w cyklu maratonów 
w kolarstwie górskim, których organizatorem jest SPECIALIZED WSÓŁSPORT MTB-
CROSS MARATON ŚWIĘTOKRZYSKA LIGA ROWEROWA. 

Swój udział zapowiedziało już ponad 400  zawodniczek i zawodników z całej Polski. Imprezę 
swym patronatem objął wójt Szczepan Skorupski. Start i meta maratonu będzie zorganizowana 
na terenie ruin Huty Józefa w Samsonowie. Trasa zawodów wytyczona zostanie w zagnańskich 
lasach. Impreza przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych kolarstwem górskim, tak 
amatorów jak i zawodników. Więcej informacji na stronie www.mtbcrossmaraton.pl. Apis 

Wielkimi krokami zbliża się okres wejścia w życie „rewolucji śmie-
ciowej”. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, który odbierze 
odpady komunalne od mieszkańców z terenu gminy Zagnańsk. Do koń-
ca czerwca zostanie podany do publicznej wiadomości harmonogram 
wywozu odpadów z terenu poszczególnych sołectw. 

Jeszcze raz uprzejmie przypominamy, że do 30 czerwca 2013 roku miesz-
kańcy zachowują dotychczasową umowę na odbiór odpadów 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 2013 r.

W tym miejscu chciałbym serdecznie zaapelować do mieszkańców o wyro-
zumiałość, ponieważ obowiązek z zakresu wywozu odpadów przejmie tylko jed-
na firma, a nie jak dotychczas, kiedy w tym zakresie działało kilka podmiotów.

„Rewolucja śmieciowa” W dniu 3 czerwca br. przy podpisaniu umowy firmie zostały przeka-
zane wszystkie Państwa uwagi, które wpływały do nas. Wcześniej zostały 
one uwzględnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przed 
1 lipca 2013 r. wszyscy mieszkańcy gminy otrzymają stosowne worki do 
segregacji odpadów.

Do końca czerwca zamieścimy informację nt. harmonogramu zbiórki 
odpadów. Informacja będzie dostępna zarówno na naszej stronie interneto-
wej, jak i na tablicy ogłoszeń i na tablicach sołeckich.

Po raz kolejny uprzejmie przypominam, że do 28 lutego należało złożyć 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Nie wszyscy mieszkańcy wywiązali się z tego obowiązku. Naszym solidar-
nym obowiązkiem jest złożenie tej deklaracji. Większe źródło finansowania 
tego zadania uzyskane przez Gminę, to bardziej równomierne rozłożenie 
ciężaru finansowego na wszystkich mieszkańców. Liczę na Państwa zrozu-
mienie dla tej nowej sytuacji. Wójt Gminy Zagnańsk 

Szczepan Skorupski

Osoby posiadające na terenie swoich nieruchomości odpady zawierają-
ce azbest (eternit i inne materiały) uprzejmie proszę o złożenie w Urzędzie 
Gminy w Zagnańsku (pokój nr 10) w terminie do 28 czerwca 2013 r.:

1. informacji o wyrobach zawierających azbest; 
2. oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów za-

wierających azbest. 
Ww. druki dostępne są w siedzibie tutejszego urzędu (pokój nr 10, punkt 

obsługi interesanta, na stronie internetowej gminy www.zagnansk.pl oraz 
u sołtysów).

Obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
Złożenie tych informacji jest warunkiem ubiegania się w przyszłości 

o udzielenie dofinansowania na usunięcie ww. wyrobów.
Powyższe informacje posłużą również do opracowania „Aktualizacji 

programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Zagnańsk”. 
Przypominamy, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia ministra gospo-

darki, pracy i polityki społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz.U.11.8.31) na wła-
ścicielu  spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.  

Wójt Gminy Zagnańsk 
Szczepan Skorupski

Wójt Gminy Zagnańsk 
Szczepan Skorupski
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Czerwiec 2013

Festyny i spotkanie świetlicowe odbyły się w ostatnim dniu maja i na 
początku czerwca w naszej gminie, m.in. w Kajetanowie, Jaworzu i Za-
chełmiu. Wójt Szczepan Skorupski obdarowując dzieci słodyczami i ga-
dżetami z okazji ich święta, życzył im: „Wszystkiego najlepszego, szczęścia 
i radości moc, ciepłego słonka co dzień, kolorowych snów co noc”.

W Kajetanowie bawiono się bez nałogów…
Pod hasłem „Baw się z nami bez nałogów” odbył się 1 czerwca br. w ze-

spole SP i Gimnazjum w Kajetanowie festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 
Deszczowa aura spowodowała, że część artystyczna festynu zorganizowana 
została w szkolnej sali gimnastycznej. Natomiast część zabawowa-sportowa 
odbyła się na dziedzińcu szkolnym. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: 
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kieleckiego Renata Janik, wójt Szczepan 
Skorupski i prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz. W trakcie impre-
zy można było nabyć „cegiełki” na wsparcie przyszłych inwestycji w szkole. 

Uczniowie pod okiem nauczycieli zaprezentowali programy taneczne, 
skecze kabaretowe oraz wiersze Juliana Tuwima. Na dworze czekały na dzieci 
i ich rodziców różnego rodzaju pokazy i popisy na scenie, konkursy plastycz-
ne, dmuchana zjeżdżalnia, kiełbaski z grilla. W jednej z sal szkolnych można 
było obejrzeć pokaz krótkofalowców ze Świętokrzyskiego Oddziału Tereno-
wego Polskiego Związku Krótkofalowców. Swoje stoiska prezentowały firmy 
i instytucje, m.in.: Wodociągi Kieleckie i Nadleśnictwo Zagnańsk. Sponsorami 
byli: Przedsiębiorstwo Król z Kajetanowa, FOKSDRÓB Kajetanów, Zakład 
Budowlano-Drogowy DUKAT Artur Piwowar, GOPS w Zagnańsku, Renoma 
Grawerstwo Pieczątki Kielce, BogArt Kajetanów, WiR Łopuszno, Alma Al-
pinex, Renata Janik – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kieleckiego, Firma 
Usługowa Tadeusz Zych. Piknik odbył się pod patronatem wójta gminy Za-
gnańsk i „Gazety Zagnańskiej”. 

Warsztaty dla dzieci w świetlicy środowiskowej 
Warsztaty folklorystyczne i ludowe, gry, zabawy – to tylko nieliczne atrak-

cje, które z okazji Dnia Dziecka czekały na dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Zagnańsku w Świetlicy Środowiskowej Jaworze.

Dzień Dziecka w gminie

Najmłodsi mieszkańcy gminy dzięki paniom z Zespołu Ludowego Jawo-
rzanki zobaczyli m.in. jak kiedyś wyrabiało się masło, prało ubrania czy two-
rzyło piękne, ozdobne materiały. Zespół zabrał także dzieci do krainy naszych 
przodków, opowiadając ciekawe legendy związane z gminą Zagnańsk. 

Po spotkaniu z historią dzieci chętnie uczestniczyły we wspólnym śpie-
waniu, grach i zabawach.

Z prośbą zorganizowania dzieciom z okazji ich święta spotkania w naszym 
obiekcie zwróciła się do nas nauczycielka ze szkoły w Zagnańsku. Jesteśmy jak 
najbardziej otwarci na tego typu inicjatywy, otrzymujemy coraz więcej sygna-
łów, że szkoły i przedszkola chcą uczestniczyć w naszych zajęciach i warszta-
tach, z czego bardzo się cieszymy. 

Podczas spotkania nie zapomniano o poczęstunku dla najmłodszych. 
Wspólnie upieczono kiełbaski. Na zakończenie wszyscy stanęli do wspólnej 
pamiątkowej fotografii. Dzieci obiecały, że będą nas odwiedzać coraz częściej.

Apis i Anna Żmudzińska z GOKSiR

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz Tygodnia Bibliotek 
9 maja br. w zagnańskiej filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsono-
wie odbyło się spotkanie z Krzysztofem Nawrotem (pseud. Sergiusz Tor-
wan), autorem zbiorku opowiadań pt. „Portrety ze słów”. Pisarzowi to-
warzyszył Kazimierz Kołomyja, artysta 
muzyk i malarz. Spotkanie poprzedziły 
życzenia złożone przez wójta Szczepana 
Skorupskiego pracownikom biblioteki 
na okoliczność ich święta. 

Wójt Szczepan Skorupski z okazji 
Dnia Bibliotekarza życzył pracownikom 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsono-
wie dużo zdrowia, wytrwałości, ciekawych 
pomysłów oraz energii przy ich realizacji. 

– Dziękuję wam za pełnienie tej jakże 
zaszczytnej misji upowszechniania czytel-
nictwa. Dzięki wam społeczność naszej 
gminy ma nie tylko dostęp do książek, ale 
również może uczestniczyć w ciekawych 
spotkaniach literackich oraz konkursach 
promujących piękno języka polskiego – 
mówił wójt Skorupski.

Dnia 7 maja br. wyjechaliśmy na czterodniową wycieczkę do Berlina. Przygoto-
wywaliśmy się do niej od dawna i czekaliśmy na nią z niecierpliwością, tym bardziej 
że dla niektórych z nas był to pierwszy wyjazd zagraniczny. Pomysł wycieczki wy-
szedł od naszego wychowawcy Piotra Radzewicza. 

Wycieczka została pomyślana jako wyjazd integracyjny, w którym wzięli udział 
uczniowie z naszego Gimnazjum im. S. Staszica w Zagnańsku oraz uczniowie z Gim-
nazjum nr 7 im. S. Moniuszki w Kielcach. Już na samym początku czekała nas duża nie-
spodzianka, gdyż okazało się, że pojedziemy autokarem drużyny szczypiornistów VIVE 
TARGI KIELCE. Dzięki temu podróżowaliśmy w komfortowych warunkach a 9-godzinna 
jazda nie była tak uciążliwa.

Podczas wyjazdu mieliśmy okazję zwiedzić najważniejsze zabytki stolicy Niemiec, 
poznając jednocześnie istotne fakty z historii tego kraju. Dużym przeżyciem było dla nas 
zobaczenie takich miejsc jak Brama Brandenburska, plac Aleksandra z wieżą telewizyjną 
czy pozostałości muru berlińskiego, które do tej pory znaliśmy jedynie z ilustracji w na-
szych podręcznikach.  Magdalena Turek i Kinga Lisowska

Gospodarz gminy uhonorował odznaką Gminy Zagnańsk dyrektor Stel-
lę Ślefarską i wszystkich pracowników biblioteki. Natomiast dyrektor Stella 
Ślefarska wręczyła wójtowi „Dyplom Przyjaciela Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Samsonowie”. 

Gość spotkania Krzysztof Nawrot 
zaprezentował publiczności swoje 
utwory opublikowane w książeczce pt. 
„Portrety ze słów”. Czytanie opowia-
dań odbywało się przy akompaniamen-
cie muzyki gitarowej Kazimierza Koło-
myi, wirtuoza gitary ośmiostrunowej. 

Krzysztof Nawrot ps. Sergiusz 
Torwan w swojej książce zaprezento-
wał portrety kilku osób. Zagnańskiej 
publiczności przeczytał m.in. opowia-
danie o bezdomnym Zenku, którego 
życie toczy się gdzieś na peryferiach 
współczesnego świata oraz kilka niepu-
blikowanych opowiadań i wierszy. Na 
zakończenie spotkania sprzedawał swo-
ją książkę i podpisywał autografy.

Apis 

Bibliotekarki świętowały swój dzień 

Integracyjny wyjazd do Berlina

Gminny informator kulturalno-sportowy
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Gminne obchody Świętokrzyskiej Niezapominajki

Warsztaty poznawania zdrowych smaków

Szkolenie Maniaków

Pod hasłem „Pozwól mi dalej być” zorganizowana została 24 maja br. 
w Jaworzu i Samsonowie impreza pn. Świętokrzyska Niezapominajka. 
Rozpoczęło ją przedpołudniowe wspólne sadzenie kwiatów przed Świe-
tlicą Środowiskową Jaworze. Na ekologiczne święto na plac przy ruinach 
Huty „Józef” w Samsonowie przybyli licznie uczniowie ze wszystkich 
gminnych placówek oświatowych oraz z Zespołu Szkół Leśnych. 

Z powodu deszczowej aury po „obudzeniu ducha” w ruinach huty uczest-
nicy w barwnym korowodzie przeszli do budynku miejscowego Zespołu SP 
Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II. 

Puchar Niezapominajki przyznany został przez jurorów uczniom z Ze-
społu SP Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie za prezentację taneczno-ar-
tystyczną. Równorzędnie drugie miejsce zajęły drużyny szkolne: Zespołu 
SP Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku, Samsonowie i Kajetanowie oraz 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku. Zespoły zaprezentowały programy 
artystyczne, w których podkreślały znaczenie segregacji śmieci, dbania o czy-
stość w miejscach publicznych i w lasach. Młodzi artyści piętnowali wanda-
lizm i tych, którzy bezkarnie śmiecą i niszczą środowisko naturalne.

Tegoroczne statuetki Świętokrzyskiej Niezapominajki przyznane zosta-
ły przez kapitułę wojewodzie świętokrzyskiemu Bożentynie Pałce-Korubie, 
dyrektor Zespołu Szkół Leśnych Annie Kowalskiej i nauczycielce ze szkoły 
w Samsonowie Jolancie Żmudzie. Wręczenia dokonali: nadleśniczy Tomasz 
Kuszewski i kierownik GOKSiR Michał Salwa.

Statuetkę Świętokrzyskiej Niezapominajki przyznaną wojewodzie Bo-
żentynie Pałce-Korubie odebrał w jej imieniu Jacek Sułek, dyrektor Wydzia-
łu Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego ŚUW. W uzasadnieniu członkowie 
kapituły napisali, że wyróżnienie niezapominajkowe otrzymała „za inspiro-
wanie inicjatyw mających na celu wychowanie młodego pokolenia w duchu 
poszanowania ojczyzny i otaczającej ich przyrody, za wspieranie naszych pa-
triotycznych i ekologicznych działań na ziemi świętokrzyskiej, za szczególną 
sympatię do ziemi zagnańskiej”. 

Z kolei dyrektor Anna Kowalska otrzymała Świętokrzyską Niezapominajkę 
„za zaangażowanie w przygotowania imprez ekologicznych na ziemi zagnań-
skiej, za szczególną aktywność szkoły w organizacji kolejnych edycji Święto-
krzyskiej Niezapominajki, za promowanie działań mających na celu ochronę 
przyrody na ziemi zagnańskiej w środowisku szkół leśnych w Polsce”.

Natomiast nauczycielce Jolancie Żmudzie przyznano statuetkę „za orga-
nizację pierwszych pikników ekologicznych związanych ze Świętem Polskiej 
Niezapominajki w gminie Zagnańsk, za ogromne zaangażowanie w prowa-
dzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, za szczególną aktywność 
w kolejnych Edycjach Świętokrzyskiej Niezapominajki”.

Uczniowie gminnych szkół wzięli udział w konkursach wiedzy ekolo-
gicznej oraz na najładniejszą ekologiczną doniczkę. Doniczki wykonane były 
z różnorodnych odpadów m.in.: z bębna od pralki, opon samochodowych, bu-
telek plastikowych, butów, a nawet sedesu. W kategorii szkół podstawowych 
nagrodzono: Jowitę Grubą, Nikolę Salwę, Julię Lisowską i Klaudię Piwońską. 
Wśród gimnazjalistów nagrody otrzymały: Oliwia Salwa i Nika Rysińska.

Inauguracja IV warsztatów edukacyjno-kulinarnych odbyła się 
27 maja br. w Świetlicy Środowiskowej Jaworze. W spotkaniu udział 
wziął wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski.

„I dziew-
czyny, i chło-
paki pragną po-
znać zdrowia 
smaki” – pod 
takim hasłem 
r o z p o c z ę ł y 
się warsztaty 
dla dzieci ze 
ś w i ę t o k r z y -
s k i c h  s z k ó ł 
podstawowych 
o rgan izowa-
ne przez od-
dział terenowy 
Agencji Rynku 

Dwie grupy uczestniczące w „Manii Działania” pracowały w Świe-
tlicy Środowiskowej Jaworze na kolejnym warsztacie przygotowującym 
je do realizacji swoich projektów. Grupy zaprezentowały swoje pomysły 
w formie spotu TV.

Prowadzenie wśród młodzieży zajęć z przedsiębiorczości przy pomocy 
gry ekonomicznej, rajdy rowerowe, zajęcia survivalowe – to tylko nieliczne 
pomysły, które młodzi ludzie zrealizują dla lokalnej społeczności.

W świetnej atmosferze „Maniacy” odkrywali tajniki metody zarządzania 
projektem, poznawali nowe pojęcia i uczyli się, jak teorię przełożyć na prak-
tykę. Wszystko po to, by skuteczniej zrealizować swoje marzenia, spisane 
w formie wniosków do programu „Mania Działania”.

Ważnym elementem spotkania była sesja poświęcona kreatywności i in-
nowacyjności projektów. Każda z grup projektowych otrzymała prezent w po-
staci listy pomysłów, o jakie można wzbogacić planowane działania. Był to 
efekt wspólnej burzy mózgów.

Uczestnicy warsztatów zgodnie twierdzą, że takie kreatywne zajęcia bar-
dziej motywują do działania, mobilizują i uczą większej otwartości do ota-
czającego świata.

– Warsztaty sprawiły, że mamy jeszcze większą ochotę do działania, poza 
pomysłem, który mamy, wiemy też jak zarządzać budżetem czy radzić sobie 
w trudnych sytuacjach. Jestem przekonany, że wspólnie zrealizujemy ciekawe 
pomysły dla mieszkańców gminy Zagnańsk – powiedział Konrad Olesiński ze 
Zgranej Paczki.

Zagnańska grupa to silna młodzież, zdeterminowana, pewna swoich po-
mysłów i ukształtowana. To wróży sukces projektom i ich pomysłodawcom. 

Grupy młodych mieszkańców gminy Zagnańsk zrealizuje w czasie waka-
cji swoje pierwsze projekty społeczne. Od teraz grupy pracować będą już ze 
swoim trenerką i opiekunką Anną Lewandowską z zagnańskiego GOKSiR-u.

Projekt „Mania Działania” stworzony został przez staszowską Funda-
cję Farma. Celem projektu jest aktywizacja młodzieży z terenów wiejskich. 
W gminie Zagnańsk prowadzony jest pilotaż tego programu.

Anna Żmudzińska,  
koordynator „Manii Działania” w Zagnańsku

Rolnego w Kielcach. Organizatorzy na inauguracyjne spotkanie kampanii 
wybrali Jaworze.

Zdrowe kanapki, kolorowe koreczki oraz sałatki owocowe to tylko nie-
liczne smakołyki, które pod okiem mistrza kuchni przygotowały dzieci ze 
szkoły podstawowej w Chrustach.

– Warsztaty mają na celu promocję zdrowych, ekologicznych produktów 
rolnych, zasad zdrowego odżywiania oraz pokazanie zalet poszczególnych 
produktów, które mają duży wpływ na rozwój dzieci. Zagnańsk jest ekologicz-
ną gminą, gdzie mieszkańcy w szczególny sposób zwracają uwagę na zdrowy 
styl życia. Dlatego też bardzo cieszymy się, że możemy włączyć się z najmłod-
szymi mieszkańcami gminy do promocji wartościowego odżywiania – twierdzi 
wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników warsztatów liczne konkursy 
i zabawy, w których dzieci wzięły udział z dużą radością i zaangażowaniem. 
Wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski na zakończenie spotkania obda-
rował dzieci książeczkami i smakołykami z dużą ilością magnezu. Spotkanie 
w Świetlicy Środowiskowej w Jaworzu rozpoczyna cykl szkoleń dla dzieci ze 
świętokrzyskich szkół.

Anna Żmudzińska

Część artystyczną wypełnił występ Zespołu Muzycznego Neatro 
z Chmielnika. Imprezie towarzyszyły stoiska: Nadleśnictwa Zagnańsk, Ze-
społu Szkól Leśnych oraz firm – Barlinek i Wodociągów Kieleckich, które też 
były sponsorami nagród. 

Warsztaty plastyczne z dziećmi prowadzili w sąsiedniej sali wolontariu-
sze ze Stowarzyszenia Spektrum Możliwości z Miedzianej Góry. Wykonywa-
no m.in. ozdoby z opakowań i makulatury. 

Organizatorami imprezy byli: Gmina Zagnańsk, Gminny Ośrodek Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Zagnań-
sku, Zespół SP Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie, Zespół Szkół Leśnych 
w Zagnańsku i Nadleśnictwo Zagnańsk. Sponsorami imprezy były firmy: Bar-
linek SA, Wodociągi Kieleckie sp. z o.o. Apis

Gminny informator kulturalno-sportowy



15

Czerwiec 2013

Paulina Gębska, Monika Marek, Agnieszka Pięta, Ewa Lajzerowicz, Jagoda 
Pasturczak, Diana Krajewska.

Wśród mężczyzn od lat bezkonkurencyjni są zawodnicy Trentino 
Kolejny raz wygrali Zagnańską Ligę w Siatkówce i będą reprezentować 

gminę Zagnańsk w Mistrzostwach Województwa, w których rok temu wywal-
czyli tytuł wicemistrzowski. 
Drugie miejsce zajęła mło-
da drużyna Pokemonów. Jak 
twierdzą obserwatorzy rozgry-
wek, przyszłość należy do nich. 
Brązowe medale wywalczył 
Przekot, pokonując w małym 
finale Torpedo Team. Najlep-
szym zawodnikiem rozgrywek 
męskich został, podobnie jak 
rok temu, Hubert Szcześniak ze 
zwycięskiej drużyny Trentino.

trentino grało w skła-
dzie: Mateusz Markiewicz, 
Michał Markiewicz, Grzegorz Frydrych, Hubert Pawlik, Hubert Szcześniak, 
Mariusz Sidorko, Sylwester Karcz, Daniel Jaśkowski, Grzegorz Zawłocki.

Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i medale oraz sprzęt 
sportowy. Na wysokości zadania stanęli też sędziowie zawodów i obsługa me-
dyczna, którym organizatorzy składają serdeczne podziękowania. 

Michał Ziernik, GOKSiR

Bardzo ciekawie wypadły tegoroczne rozgrywki Zagnańskiej Ligi 
Siatkówki Kobiet i Mężczyzn organizowane przez Gminny Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. Wzięło w nich udział sześć drużyn 
żeńskich i osiem męskich. W sumie rozegrano 51 meczów. Rozgrywki roz-
poczęły się 17 marca a zakończyły 19 maja br.

Wśród kobiet zwyciężyła drużyna 007 Samsonów 
Pokonała w finale młodą drużynę Constantio Zagnańsk. Trzecie miejsce 

zajęła drużyna Torpedo. Organizatorzy wraz z kapitanami drużyn wybrali 
również najlepszą zawodniczkę turnieju. Została nią Milena Nowak z 007 
Samsonów. To już drugi z rzędu tytuł siatkarki z Samsonowa. 

Drużyna z Samsonowa obroniła tytuł wywalczony rok temu jeszcze pod 
nazwą Wymiataczki. A jak wiadomo, nie jest sztuką wywalczyć tytuł mistrzow-
ski, ale później go utrzymać. Brawa 
należą się też młodym siatkarkom Con-
stantio (Gimnazjum nr 2 w Zagnańsku), 
które były czarnym koniem rozgrywek. 
Dziewczyny pokazały siatkówkę na 
dobrym poziomie i za rok będą z pew-
nością jednym z faworytów rozgrywek. 
Cieszy coraz większa liczba drużyn żeń-
skich (rok temu było cztery, w tym roku 
– już sześć) uczestniczących.

007 SAMSONÓW grało w skła-
dzie: Milena Nowak, Emilia Ślefar-
ska, Kaja Lisowska, Karolina Gębska, 
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W 2011 roku gmina Zagnańsk przy-
stąpiła do projektu „Szlak Jana III So-
bieskiego parasolowym produktem roz-
woju regionalnego Polski Wschodniej”, 
realizowanego w ramach Programu Ope-
racyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 
W projekcie bierze udział 6 gmin z wo-
jewództw lubelskiego (Spiczyn i Wólka), 
podkarpackiego (Cieszanów i Horyniec-
Zdrój) oraz świętokrzyskiego (Podzam-
cze – RCNT i Zagnańsk).

Podstawą tworzenia Szlaku Jana III 
Sobieskiego jest dziedzictwo szlacheckie 
związane z rodem Sobieskich, w szcze-
gólności z postacią Jana III Sobieskiego, 
w tym zarówno dziedzictwo materialne (np. 
pałace, parki, miejsca pobytu, bitew) jak 
i niematerialne (np. legendy, podania, prze-
pisy kulinarne, pamięć o mieszkających tu 
znamienitych postaciach). A według legend 
i podań pod naszym wiekowym dębem 
Bartkiem bywali liczni królowie, w tym 
również Jan III Sobieski. Szlak zwycięzcy spod Wiednia jest dowodem, że 
dziedzictwo Sobieskiego zachowało się w wielu miejscach Europy i że można 
te miejsca ze sobą połączyć.

Od czerwca 2012 r. rozpoczęto prace przy realizacji poszczególnych 
etapów, tj. opracowanie strategii, księgi tożsamości Szlaku, stworzenie ma-
teriałów promocyjnych, zakupów wyposażenia drużyn rycerskich oraz przy-

Gmina Zagnańsk na Szlaku Jana III Sobieskiego

007 Samsonów i Trentino mistrzami

gotowania do imprez plenerowych promu-
jących Szlak, które odbędą się w roku 2013 
– w 330. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej 
(1683). Na tym etapie została ukończona 
mapa Szlaku, folder promocyjny oraz do-
biega ku ukończeniu album fotograficzny 
ukazujący 6 gmin partnerskich. 

Na początku roku nasza gmina rozstrzy-
gnęła przetarg na dostawę wyposażenia dru-
żyny rycerskiej (4 zbroje husarskie, 4 sza-
ble, 2 stroje sarmackie, 2 stroje towarzysza 
pancernego, 2 suknie oraz dwa pawilony 
wystawowe). Sprzęt ten posłuży przy orga-
nizacji zaplanowanych imprez plenerowych, 
występów na terenie gminy i na terenach 
partnerów projektu. Do chwili obecnej prze-
prowadzono dwie imprezy – w Zawieprzy-
cach (gmina Spiczyn) oraz w Łuszczowie 
(gmina Wólka). 

Podczas imprezy w Łuszczowie, która 
zatytułowana była „Szarża Sobieskiego” na-
sza gmina była reprezentowana przez delega-

cję Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w składzie: Artur Cieślak, 
Grażyna Sobczyk, Diana Gębska, Piotr Sobczyk. Na stoisku promocyjnym go-
ście festynu mogli zapoznać się z atrakcjami turystycznymi oraz historią gminy. 
Kolejne tego typu imprezy odbędą się: 23 czerwca – RCNT Podzamcze, 7 lipca 
Horyniec-Zdrój, 21 lipca – Cieszanów, 29 września – Zagnańsk.

Artur Cieślak, GOKSiR
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Komiks Ewy Kondrak z Tetrapodem w roli głównej  
oraz inne prace graficzne

Ewa Kondrak  
jest studentką studiów 

zaocznych drugiego stopnia 
na kierunku artystyczna 

grafika komputerowa 
w Wyższej Szkole 

Informatyki i Umiejętności 
w Łodzi. Poza tym 

realizuje się zawodowo 
jako grafik komputerowy. 

Wcześniej ukończyła 
II LO im. Jana Śniadeckiego 

w Kielcach na profilu 
matematyczno-geograficzno-

informatycznym.


