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wydarzenia

Członkowie Gminnego Chóru Con Passio-
ne i Zespołu Ludowego Jaworzanki mieli nie-
zwykłą okazję zaśpiewać w gmachu Sejmu RP. 
Wyjazd odbył się 22 maja br. na zaproszenie 
posłanki Renaty Janik, która była również jego 

sponsorem. Zespołom towarzyszył również wójt 
Szczepan Skorupski.

Program wycieczki do Warszawy był niezwy-
kle atrakcyjny. Najpierw artyści uczestniczyli 
w zmianie warty przy Grobie Nieznanego Żołnie-

rza, a następnie mieli unikalną okazję zwiedzać 
wnętrza Pałacu Prezydenckiego.

Głównym punktem programu było zwie-
dzanie gmachu Sejmu i Senatu RP. Z inicjatywy 
posłanki Renaty Janik artyści spotkali się z mar-
szałek Sejmu Ewą Kopacz. Podczas serdecznej 
rozmowy wójt Szczepan Skorupski przekazał 
marszałek pamiątkę z gminy Zagnańsk – gra-
fikę artysty Aleksandra Yasina, przedstawiającą 
kościół pw. św. Rozalii i św. Marcina.

Spotkanie zwieńczone zostało krótkim kon-
certem pieśni w wykonaniu Chóru Con Passione 
i Zespołu Ludowego Jaworzanki. Marszałek Ewa 
Kopacz była bardzo wzruszona i zaprosiła oby-
dwa zespoły na powtórny występ w Sejmie przy 
okazji większej uroczystości.

Artyści składają serdeczne podziękowania 
za zorganizowanie i sponsorowanie tej wspaniałej 
wycieczki.

Anna Chmielewska-Piskulak

Artyści zaśpiewali w Sejmie

W wyborach do Parlamentu Europejskiego 
w gminie Zagnańsk, które odbyły się 25 maja 
br. oddanych zostało 2567 ważnych głosów. Fre-
kwencja wyniosła 25,15 proc. Wygrał Komitet 
Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, na który 

oddano 928 głosów. Drugie miejsce zajął Ko-
mitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej – 630 
głosów, trzecie Komitet Wyborczy Solidarna 
Polska Zbigniewa Ziobro – 275 głosów.

Z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego 

do Brukseli pojadą: Andrzej Duda, Ryszard Le-
gutko, Beata Gosiewska z PiS, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein i Bogdan Wenta z PO, 
Czesław Siekierski z PSL, Stanisław Żółtek z No-
wej Prawicy Janusza Korwin-Mikke.

Liczba uprawnionych: 10 614. Liczba wyda-
nych kart i wysłanych pakietów wyborczych: 
2669. Liczba ważnych kart: 2669. Frekwencja 
wyborcza: 25,15 proc. Liczba głosów: 2567. Pro-
cent głosów ważnych: 96,18.

Szczegółowe wyniki wyborcze znajdują się 
na stronie internetowej Państwowego Komitetu 
Wyborczego: www.pe2014.pkw.gov.pl

Przed wyborami znany trener szczypiorniaka 
Bogdan Wenta spotkał się z mieszkańcami gminy 
i zagrał z dziećmi w piłkę nożną w hali sportowej 
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 
w Zagnańsku. Najlepszych strzelców nagrodził 
ufundowanymi przez siebie piłkami ze swym 
autografem. Młodziutkim zawodnikom życzył 
sukcesów sportowych.

Apis

Wybory do Parlamentu Europejskiego w gminie

Podczas dorocznego zebrania przedstawicieli 
Banku Spółdzielczego w Samsonowie oceniona 
została działalność i osiągnięte wyniki w roku 
2013 oraz nakreślone zadania na rok bieżący. 
Ocena pracy Banku dokonana zarówno przez 

wiceprezesa BPS SA w Warszawie, jak i przez 
wójta Szczepana Skorupskiego była wysoka. 
Podkreślono bezpieczeństwo działania oraz jego 
aktywny udział w finansowym wspieraniu wielu 
różnego rodzaju przedsięwzięć lokalnych.

W zebraniu oprócz delegatów, samorządu 
bankowego i pracowników uczestniczyli przed-
stawiciele Banku Zrzeszającego – wiceprezes 
Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warsza-
wie Piotr Chrzanowski i dyrektor Oddziału 
w Kielcach Dorota Iskało oraz wójt Szczepan 
Skorupski. Obradom przewodniczył Henryk 
Milcarz.

Sprawozdania z działalności w roku 2013 
złożyli prezes Zarządu Józef Florek i przewod-
niczący Rady Nadzorczej Krzysztof Kondrak. Ra-
port biegłego rewidenta z badania sprawozdania 
finansowego przedłożyła zebranym Katarzyna 
Sykulska – wiceprezes Zarządu.

Bilans oraz inne dane dotyczące roku 2013 
wywieszone zostały na tablicach ogłoszeń w pla-
cówkach Banku. Prezes Zarządu Józef Florek 
dziękując przybyłym gościom i właścicielom BS, 
podkreślił, że rok 2014 będzie okresem trudnym 
z uwagi na rozpoczętą inwestycję – rozbudowę 
siedziby Centrali Banku w Samsonowie.

Apis

Wysoka ocena Banku Spółdzielczego w Samsonowie
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inwestycje

W Bartkowie rozpoczęto budowę długo 
oczekiwanej drogi, która ułatwi dojazd do ulicy 
Kieleckiej. Dla bezpieczeństwa pieszych powsta-

ną chodniki, a dla zmotoryzowanych parking 
w pobliżu skateparku. Dzięki tej inwestycji zo-
stanie ułatwiony dostęp do terenów budowla-

nych, nowo powstających 
osiedli oraz do obiektów 
usługowych.

Budowa drogi od Bart-
kowa do ulicy Kieleckiej 
w Zagnańsku wraz z prze-
budową infrastruktury 
technicznej prowadzona 
jest w ramach Narodowe-
go Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II. 
Koszt wyniesie blisko 4,5 
mln zł. Około 40 procent 
środków (kwota w wy-
sokości 1 717 871,00 zł) 
pochodzi z Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wyko-
nawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane „PER-
FECT” z Bilczy. Termin wykonania drogi jest 
określony na 25 listopada 2014 r.

Inwestycja wpłynie także na skrócenie czasu 
dojazdu mieszkańców do przyległych posesji 
i sąsiednich miejscowości, ułatwi połączenie ko-
munikacyjne istniejących dróg powiatowych, 
odciąży centrum Zagnańska oraz skróci czas 
dojazdu do miejsc pracy i szkół w Kielcach.

Poprawi się płynność ruchu, obniżą się koszty 
transportu, zmniejszy się emisja spalin i poziomu 
hałasu przejeżdżających samochodów. Budowa 
oświetlenia poprawi widoczność i zwiększy po-
czucie bezpieczeństwa na drodze. Nowe skrzyżo-
wanie dróg w Bartkowie do Goleniaw Górnych 
poprawi również bezpieczeństwo przy niestrze-
żonym przejeździe kolejowym.

Apis

W Samsonowie nie-
bawem rozpoczną się 
prace budowlane i mo-
dernizacyjne budynku 
po starej szkole w celu 
stworzenia nowoczesnej, 
multimedialnej Gminnej 

Biblioteki Publicznej. Przetarg w tej sprawie 
został rozstrzygnięty 21 maja 2014 r i zosta-
ła podpisana umowa 5 czerwca br. Inwestycja 
ma być zakończona do końca września 2015 r. 
Zaliczana jest do największych oraz najważ-
niejszych, jakie będą w 2015 roku miały miejsce 
w gminie Zagnańsk.

Założenia nowej siedziby mają na celu za-
spokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców 
w każdym wieku. Wybudowane zostaną czytel-
nia, kącik dla najmłodszych, sala multimedial-
na z profesjonalnym sprzętem, a także patio, 
w którym w ciepłe dni będzie można oddać 
się spokojnej i przyjemnej lekturze. Również 
teren wokół budynku zostanie zagospodaro-
wany w sposób, który uprzyjemni spędzanie 

czasu w bibliotece.
Inwestycja realizowana jest w ramach Progra-

mu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Bibliote-
ka+ Infrastruktura bibliotek”. Dofinansowanie 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w kwocie 1 mln 210 tysięcy złotych stanowi 75 
procent całkowitych kosztów zadania.

Powierzchnia całkowita w nowej siedzibie 
wynosić będzie ponad 465 m2. Mieszkańcy ko-
rzystać będą z nowoczesnej wypożyczalni z ką-
cikiem dla najmłodszych, osobno dobudowanej 
czytelni oraz tarasu na parterze. W ramach zada-
nia zostanie zakupione kompletne wyposażenie.

W nowym lokalu dla internautów przezna-
czona zostanie sala multimedialna z ośmioma 
stanowiskami komputerowymi oraz rzutnikiem 
multimedialnym. Na piętrze biblioteka będzie pro-
wadzić różnorodne zajęcia dla dzieci. Specjalnie 
zaprojektowana sala z małą sceną, telewizorem, 
wygodnymi pufami, kolorowymi półkami i gab-
lotami tematycznymi będzie służyła do animacji 
i zabaw. Dla rodziców oczekujących na swoje po-
ciechy przewidziano w obszernym holu wygodne 

miejsca z kanapami. Obiekt będzie przystosowany 
do osób poruszających się na wózkach inwalidz-
kich. Winda ułatwi niepełnosprawnym korzystanie 
z sal na piętrze. Wokół biblioteki zaprojektowano 
zieloną przestrzeń, ławeczki, fontannę, oświetlenie, 
parking dla odwiedzających.

Zgodnie z założeniami nowy obiekt spełni 
wymagane standardy Certyfikatu Biblioteka+. 
Potrzeby mieszkańców gminy zaspokoją m.in.: 
zautomatyzowana baza czytelników, sprawne 
wypożyczanie zbiorów z poziomu kodów kresko-
wych, przeglądanie oferty przez internet, prenu-
merata 20 tytułów gazet i czasopism, ponad 1600 
nowych książek rocznie, mediateka wyposażona 
w 300 audiobooków.

W bieżącym roku planowane jest wydatko-
wanie dotacji w kwocie ok. 600 tysięcy złotych, 
przede wszystkim na prace remontowe. W 2015 r. 
wykorzystane zostaną pozyskane środki ministe-
rialne w wysokości 610 tysięcy oraz 140 tysięcy 
wkładu własnego na dokończenie prac remonto-
wych oraz zakup i montaż wyposażenia.

Apis 

Rozpoczęto budowę drogi z Bartkowa do ulicy Kieleckiej

Wkrótce rozpoczną się prace budowlane biblioteki w Samsonowie 

Podpisany akt koalicji Szlaku Jana III Sobieskiego 
W dniach 16–17 maja br. w Regionalnym 

Centrum Naukowo-Technologicznym w Pod-
zamczu koło Chęcin podsumowano dotych-
czasową realizację projektu „Szlak Jana III 
Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju 
regionalnego Polski Wschodniej”. Celem ini-
cjatywy współfinansowanej z Programu Roz-
wój Polski Wschodniej jest przyczynienie się 
do zbudowania trwałej platformy współpracy 
między regionami z województwa lubelskiego, 
podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Podczas konferencji podsumowującej projekt 
w Regionalnym Centrum Naukowo-Techno-
logicznym w Podzamczu koło Chęcin doszło 
do podpisania aktu koalicji na rzecz dalszej budo-
wy Szlaku JIIIS. Dzięki temu platforma współpra-
cy województw z Polski Wschodniej ma szansę 
jeszcze bardziej rozwijać się i umacniać.

Projekt stanowi przedsięwzięcie kliku pod-
miotów – gmin: Spiczyn (lider projektu), Cie-

szanów, Horyniec Zdrój, Zagnańsk, Wólka oraz 
Regionalnego Centrum Naukowo-Technolo-
gicznego w Chęcinach. Podstawą tworzenia 
Szlaku Jana III Sobieskiego jest dziedzictwo szla-
checkie 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 niematerial-
ne (np. legendy, podania, przepisy kulinarne, 
pamięć o mieszkających tu znamienitych po-
staciach). A według legend i podań pod naszym  
Dębem Bartkiem bywali liczni królowie, w tym 
również Jan III Sobieski.

Apis 
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Dzięki dobrej współpracy Urządu Gminy 
i Wodociągów Kieleckich z firmą SKANSKA oraz 
AKWEDUKT szybko przebiega kanalizowa-
nie gminy Zagnańsk i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Bartkowie. W ciągu miesiąca dłu-
gość położonej kanalizacji wzrosła o 4 procent. 
Najbardziej zaawansowane prace są w Belnie.

W miejscowości Belno realizowane są pra-
ce umożliwiające podłączenie kanalizacyjne 
budynków mieszkalnych. Inwestorem budo-
wy sieci kanalizacji sanitarnej są Wodociągi 
Kieleckie, natomiast na odcinku od Wrzosów 
do pierwszych zabudowań w Belnie realizowa-

ny jest kolektor sanitarny przez gminę. Celem 
tych inwestycji jest uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na tym terenie oraz zapobieganie za-
nieczyszczeniu środowiska. W maju br. wyko-
nano 1 km 468 m, co stanowi 22,14 proc. całości 
zadania.

Na terenie modernizowanej i rozbudowy-
wanej oczyszczalni ścieków w Bartkowie kon-
tynuowana jest budowa sieci międzyobiektowej. 
Rozpoczęto też montaż segregatora wzdłużnego, 
urządzenia technologicznego w nowych reakto-
rach biologicznych. Kontynuowane jest uzgadnia-
nie wniosków materiałowych na kolejne obiekty 
technologiczne. Został również zakończony drugi 
odbiór częściowy już wykonanych prac.

Sprawnie przebiega budowa kanalizacji w ra-

mach Kontraktu VI/2 „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej na terenie gminy Zagnańsk – Etap 2”. 
W sumie położono już 3 km 641 m kanalizacji, 
co stanowi 13,11 proc. zaawansowania kontraktu. 
W ciągu miesiąca długość ta wzrosła o 4 proc.

W przypadku zadania pierwszego (Kołomań, 
Umer, Tumlin-Dąbrówka), wykonano 1 km 100 m, 
co stanowi 9,01 proc. Natomiast w zadaniu drugim 
(Tumlin-Osowa, Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze) 
wykonano 1 km 73 m, co stanowi 11,91 proc.

Projekt Kompleksowej Ochrony Wód Pod-
ziemnych Aglomeracji Kieleckiej współfinan-
sowany jest z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2007–2013. Kontrakt obecnie realizuje 
10 brygad wykonawczych.

W gminie Zagnańsk trwa projekt „Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 
gminy Zagnańsk”. Na okres letni planuje się 
przeprowadzenie drugiego etapu szkoleń, co 
pozwoli uczestnikom projektu poznać korzy-
ści, jakie niesie ze sobą posiadanie komputera 
i dostępu do internetu. Na spotkanie zostaną 
zaproszone całe rodziny biorące udział w pro-

jekcie. Taka forma szkoleń sprzyja również za-
cieśnianiu więzi rodzinnych.

W czasie trwania projektu zaopatrzonych w 
sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem  
oraz dostęp do internetu zostało 35 gospodarstw 
domowych. Dzięki projektowi została przeszko-
lona z zakresu bezpiecznej obsługi komputera 
i internetu większość uczestników projektu. 

Projekt realizowany jest w ramach działania 
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclusion, Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększanie innowacyjności go-
spodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007–2013, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Zagnańsk złożyła prognozy projek-
towe dotyczące realizacji planowanych zadań 
na jej terenie. Przygotowane zostały zgodnie 

z podpisanym porozumieniem między Miastem 
Kielce i 10 gminami powiatu kieleckiego, okre-
ślającym zasady współpracy przy programowa-

niu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji terytorialnych Kieleckiego Ob-
szaru Funkcjonalnego oraz jej współfinan-
sowania i realizacji.

Wszystkie strony podpisanego porozu-
mienia kierowały się możliwościami, jakie 
stworzyła Komisja Europejska w ramach 
perspektywy finansowej na lata 2014–2020 
w celu zrównoważonego rozwoju obszarów 
oraz zwiększenia zaangażowania miast i ich 
obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu 
środkami strukturalnymi Unii Europejskiej.

Planowane do realizacji zadania w gmi-
nie Zagnańsk przewidują pozyskiwanie 
funduszy unijnych w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko.
W ramach projektów inwestycyjnych (tzw. 

twardych) przewiduje się m.in. stworzenie ośrod-
ka edukacyjnego przy dębie Bartku, budowę 
i przebudowę istniejących zbiorników wodnych, 
budowę ścieżek rowerowych, termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej oraz moder-
nizację oświetlenia ulicznego.

Natomiast w ramach projektów nieinwe-
stycyjnych (miękkich) planowane są zadania 
wspierające przedsięwzięcia o charakterze in-
tegrującym społeczność lokalną i promującym 
zdrowy styl życia, przedsięwzięcia ułatwiające 
mieszkańcom dostęp do badań profilaktycznych 
oraz wzmacniające dostęp do wysokiej jakości 
usług edukacyjnych.

Kwota dotacji, jaką gmina Zagnańsk uzyska 
została obliczona na podstawie liczby miesz-
kańców gminy. Całkowity koszt planowanych 
do realizacji zadań wyniesie ok. 16 mln zł.

Apis 

Szybki postęp budowy kanalizacji w gminie 

Gmina Zagnańsk w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie

inwestycje

Apis 

Apis 
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społeczeństwo

W dniu 29 maja br. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Zagnańsku odbyło się spotkanie 
informacyjno-rekrutacyjne w ramach projektu sy-
stemowego EFS PO KL „Pomoc w aktywności zawo-
dowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk”.

Gmina Zagnańsk i Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zagnańsku realizują projekt „Po-
moc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu 

osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym w gminie Zagnańsk” współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji spo-
łecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej.

W spotkaniu uczestniczył wójt gminy Za-
gnańsk, który podkreślił jak istotną rolę odgrywa 
samorealizacja i aktywność własna, co przekłada 
się na zwiększenie możliwości odnalezienia się 
na trudnym rynku pracy.

Zespół realizujący projekt przedstawił be-
neficjentom zadania i harmonogram realizacji 
projektu. Umowa w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki zawarta 6 maja 2014 roku 
pomiędzy Samorządem Województwa Święto-
krzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju 
Regionalnego a Gminą Zagnańsk i GOPS-em 
zakłada, że projekt realizowany będzie w okresie 
od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 r.

Celem projektu jest: podniesienie poziomu 
aktywności zawodowej 12 osób bezrobotnych, 
w tym również objętych pomocą społeczną, z te-
renu gminy Zagnańsk, upowszechnienie pra-
cy socjalnej poprzez zatrudnienie dodatkowo 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej trzech 
pracowników socjalnych. Beneficjenci projektu 
wezmą udział w warsztatach z doradcą zawo-
dowym, warsztatach z psychologiem, treningu 
kompetencji społecznych, kursach zawodowych.

Więcej informacji dotyczących realizacji 
projektu można uzyskać w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku, ul. 
Spacerowa 8A, tel. 41 311 31 35.

Apis 

GOPS pomaga w aktywności zawodowej

W ramach projektu „Twórcze dzieci w gminie 
Zagnańsk”, który obejmuje dwa nowo utworzo-
ne oddziały przedszkolne w Zagnańsku i Tum-
linie, zostały zorganizowane pierwsze wyjazdy 
edukacyjne oraz imprezy tematyczne. 

Mali uczestnicy projektu z przedszkola 
w Tumlinie wyjechali na basen w Strawczynie, 
gdzie ochoczo korzystali z zabaw na pływalni. 
Pobyt na basenie został zakończony smacznym 
poczęstunkiem. Z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca 
nauczycielki przygotowały akademię, podczas 
której dzieci, w zakupionych z budżetu projektu 
np. kolorowych perukach afro, tańczyły, śpiewały 
oraz mówiły wiersze. Z tej okazji został również 
przygotowany posiłek. 

Maluchy z przedszkola w Zagnańsku odzwie-
dziły Muzeum Zabawek w Kielcach. Dzień Matki 
i Dzień Ojca w Zagnańsku odbył się 23 maja. 
Dzieci pod opieką nauczycielek przygotowały 
przedstawienie „Szewczyk Dratewka”. W tym 
celu, z budżetu projektu zostały zakupione stroje 
dla księżniczek, czarownicy oraz pszczółek. Wy-
stępy spotkały się z ogromnym aplauzem ze stro-
ny rodziców, a pochwał dla nauczycilek, które tak 
umiejętnie przygotowały dzieci, nie było końca.

W projekcie nad prawidłowym i efektow-
nym rozwojem dzieci czuwają nauczyciele oraz 
osoby wspomagające pracę nauczyciela. Dzieci 
korzystają również z zajęć dodatkowych, które 
mają na celu rozwijanie umiejętności plastycz-
nych, muzycznych, oraz z języka angielskiego. 

Już u tak młodych osób łatwo dostrzec wielkie 
zainteresowanie zajęciami, ale przede wszystkim 
można odkryć młode talenty. Przez logopedę 
prowadzone są zajęcia profilaktyczne, jak rów-
nież niwelujące wady wymowy. Na zajęciach ru-
chowych dzieci ćwiczą prawidłową postawę, uczą 
się tańca, a także uczestniczą w grach i zabawach.

Apis

„Seniorzy reaktywacja!” – pod takim hasłem już 
od czerwca na terenie gminy Zagnańsk ruszy pro-
jekt realizowany przez Stowarzyszenie Spektrum 
Możliwości przy współpracy z GOKSiR w Zagnań-
sku, mający na celu zmobilizowanie seniorów do 
pozostania aktywnymi po przejściu na emeryturę. 

Organizatorzy chcą zaktywizować seniorów 
na trzech płaszczyznach: sportowej – poprzez 
zajęcia z gimnastyki, konwencję zumby i oberka 
oraz spacery nordic walking, kulturowej – orga-
nizując lekcje śpiewu i choreografii, nagrywając 
płyty z utworami zespołów folklorystycznych 

oraz organizując pokazy kina seniora; trzecim 
i najważniejszym elementem projektu jest inte-
gracja międzypokoleniowa – nie może być mowy 
o pełnej reaktywacji seniorów bez udziału mło-
dzieży, te dwie grupy mogą się bardzo dużo od 
siebie nauczyć. 

W drugiej połowie roku młodzi wolontariu-
sze nagrają filmy ze wspomnieniami seniorów, 
przygotują razem pokazy kulinarne, uporządkują 
zaniedbane miejsca w gminach i zorganizują 
spotkania integracyjne dla lokalnej społeczności. 
„Seniorzy reaktywacja!” to pilotażowy program 

realizowany w ramach Rządowego Programu Ak-
tywizacji Osób Starszych, który Stowarzyszenie 
Spektrum Możliwości realizuje na terenie gmin 
Zagnańsk, Miedziana Góra i Raków. 

Trwają już zapisy na spacery nordic walking 
i gimnastykę. Szczegółowych informacji na te-
mat działań realizowanych na terenie gminy 
Zagnańsk udziela Sylwia Pytka (GOKSiR Za-
gnańsk), tel. 41 31 13 177, 607 819 671 lub ko-
ordynator projektu Piotr Popiel, tel. 884 986 600. 
Wszelkie informacje na temat projektu znajdą 
Państwo na stronie internetowej www.spektrum-
mozliwosci.pl/seniorzy.

GOKSiR Zagnańsk/Spektrum Możliwości

Twórcze dzieci w gminie

Aktywizowanie seniorów
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Mieszkańcy gminy Zagnańsk od 5 maja br. 
są obsługiwani w nowoczesnym, dostosowanym 
do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku. 
Do nowej siedziby Starostwa Powiatowego prze-
prowadziły się wszystkie powiatowe jednostki, 
które do tej pory rozrzucone były w różnych 
punktach Kielc. Nie zmieniły się godziny pracy 
urzędu – 7.15–15.15. Do nowej siedziby można 
dojechać liniami komunikacji miejskiej: 1,11, 
16, 25, 33, 34, 104, 108, 112, dla zmotoryzowa-
nych klientów dostępny jest obszerny parking 
na prawie 300 miejsc. Do budynku można wejść 

od ulic Wrzosowej i ks. Jerzego Popiełuszki oraz 
od strony dziedzińca.

Przy wejściu, bezpośrednio od skrzyżowania 
ulic ks. Jerzego Popiełuszki i Wrzosowej znajduje 
się strefa obsługi klienta Wydziału Komunikacji 
i Transportu. Tu zapraszamy tych wszystkich, 
którzy chcą załatwić sprawy związane m.in. z re-
jestracją pojazdów (16 stanowisk) oraz złożeniem 
wniosku o wydanie prawa jazdy i odbiorem tego 
dokumentu (sześć stanowisk).

Od strony dziedzińca wewnętrznego i du-
żego parkingu – tuż przy wejściu – znajduje się 
kancelaria oraz Biuro Obsługi Klienta, gdzie in-
teresanci uzyskają wszelką pomoc i niezbędne 
informacje. Na tym poziomie usytuowane jest 
także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
Wydział Budownictwa, Powiatowy Ośrodek Za-
trudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, a także Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności (wraz z gabinetami le-
karskimi). Dla Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami zarezerwowano niemal całe 
pierwsze piętro. Na drugim piętrze znajdziemy 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Powiato-
wy Zarząd Dróg oraz Wydział Edukacji, Kultury, 
Turystyki i Sportu. Na ostatnim piętrze znajduje 
się sekretariat Starostwa Powiatowego w Kiel-
cach oraz gabinety członków Zarządu Powiatu, 
przewodniczącego Rady Powiatu. Tu również 
usytuowano Biuro Rady Powiatu i Obsługi Zarzą-
du i wydziały: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska, Rozwoju, Administracyjno-Orga-
nizacyjny, Budżetu i Finansów, a także Zespół 
Prasowy.

Ważne numery telefonów:
• sekretariat: 41 200 12 00, 41 200 12 08; fax: 
41 200 12 10 • Biuro Obsługi Klienta: 41 200 
13 00, 41 200 14 00, 41 200 15 00 • Powiatowy 
Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych: 41 200 16 60 (do 62) • Wydział 
Budownictwa: 41 200 12 50 (do 67) • Wydział 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 
41 200 14 06 (do 59) • Wydział Komunikacji 
i Transportu: 41 200 15 01 (do 46)

Aneta Rutowicz 

Realizowany w przedszkolu w Zagnańsku 
w całości z funduszy Unii Europejskiej pro-
gram międzynarodowej współpracy Comenius 
już po raz trzeci połączył zagnańską placówkę 
z dziećmi z kolejnego kraju partnerskiego. Roz-
mowa w języku angielskim i… włoskim miała 
miejsce 28 maja w siedzibie nowego przedszkola.

Dzieci z Polski przywitały swoich rówieśni-
ków w języku włoskim okrzykiem Buon giorno, 
zaśpiewały w języku angielskim piosenkę „Panie 
Janie”, następnie zaprezentowały swoje wokalne, 
taneczne i językowe umiejętności przy akompa-
niamencie Łukasza Gronostaja.

Przedszkolaczki, jak zwykle przygotowały 

się wzorowo, za co serdecznie dziękuję wycho-
wawcom wszystkich grup. Podczas wirtualnego 
spotkania z Italią obecna była dyrektor szkoły, 
Marzanna Moćko, wszystkie panie z przedszkola, 
anglistki Sylwia Maksymowicz, Ola Zagórska 
i Dorota Starz, jak również stażystki stale wspie-
rające przedszkole swoją pracą. Cieszymy się, że 
program Comenius nie tylko doskonali umiejęt-
ność porozumiewania się w języku angielskim, 
ale także uczy nas innych języków i jesteśmy 
przekonani, że obecne przedszkolaki za kilka lub 
kilkanaście lat będą władały kilkoma językami.

Dorota Starz,
koordynator programu Comenius

Nowa siedziba Starostwa Powiatowego

Wideokonferencja z przedszkolem włoskim

 Podczas X Plebiscytu „EURO-GMINA 
2013/2014” województwa świętokrzyskiego, 
który odbył się 30 maja br. w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach nagrodzono 25 
samorządowców i 4 samorządy w wojewódz-
twie świętokrzyskim, a także przyznano sześć 
nagród specjalnych. Wśród nich wójt Szcze-
pan Skorupski otrzymał Nagrodę Specjalną: 
„Za konsekwencję w realizacji wspólnego pro-
jektu inwestycyjnego” w ramach Związku Gmin 
Gór Świętokrzyskich.

Wyróżnienia specjalne zostały przyznane 
osobom, które wspierają rozwój samorządów, 
regionu świętokrzyskiego oraz jego kultury 
i przedsiębiorczości. Otrzymali je także m.in.: 
członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Kazimierz Kotowski, prezydent Staropolskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej Ryszard Zbróg, 
prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego Je-
rzy Wątroba, dyrektor Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Kielcach Jarosław Machnicki, starosta 
powiatu sandomierskiego Stanisław Pasternak 
oraz Marek Krak, burmistrz Bodzentyna, jako 
przewodniczący Związku Gmin Gór Święto-
krzyskich.

Przyznano statuetki Liderów Samorządności, 
tytuły burmistrzów i super-burmistrzów roku 
oraz miast i super-miast roku, analogicznie 
honorowano wójtów oraz gminy. Wyróżnienia 
gminom przyznawano w czterech dziedzinach: 
kultura, gospodarka i przedsiębiorczość, rozwój 
gminnej infrastruktury i inwestycje.

Zdaniem Jerzego Chrobota, właściciela agen-
cji „POP-ART” i zarazem producenta gali, był to 
wyjątkowy plebiscyt, gdyż jego 10. edycja zbiegła 
się z dziesięcioleciem członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej.

– Tym samym tegoroczne ukoronowanie 
samorządów za to, jak skutecznie potrafią po-
zyskiwać między innymi środki unijne, miało 
dodatkowy smaczek. Nagradzając, dokładnie 
widzimy, jak korzystają z tego wsparcia i jak 
umiejętnie to robią – podkreślił Jerzy Chrobot.

W 9 edycji plebiscytu „Euro-Gmina 
2012/2013” w województwie świętokrzyskim 
– Gmina Zagnańsk otrzymała zaszczytne wyróż-
nienie w dziedzinie: inwestycje. Plebiscyt EURO-
-GMINA to coroczne podsumowanie najlep-
szych gmin województwa świętokrzyskiego. Nad 
przyznaniem honorowych statuetek i wyróżnień 

w kilku kategoriach, między innymi: gospodar-
ce, bezpieczeństwie, edukacji, kulturze czy tu-
rystyce, czuwała specjalnie powołana Kapituła 
Konkursowa, która w swojej ocenie brała pod 
uwagę osiągnięcia i dokonania świętokrzyskich 
samorządów w minionym roku.

Apis 

„EURO-GMINA 2013/2014”
– nagroda specjalna dla wójta gminy Zagnańsk
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Sprawy związane z wydawaniem pozwoleń 
na budowę oraz przyjmowaniem zgłoszeń robót 
nie wymagających pozwolenia od stycznia 2004 
roku załatwiane są w Starostwie Powiatowym 
w Kielcach – obecnie w nowej siedzibie przy ul. 
Wrzosowej. Ustawa Prawo budowlane szcze-
gółowo określa, jakie dokumenty należy przed-
łożyć, ubiegając się o pozwolenia na budowę.

Podstawą do wydania pozwolenia oprócz 
4 egzemplarzy projekty budowlanego opracowa-
nego przez projektantów posiadających wyma-
gane uprawnienia i prawa do dysponowania nie-
ruchomością są ustalenia obowiązującego planu 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego. 
Pozwolenie na budowę może być wydane w przy-
padku gdy plan miejscowy daje taką możliwość, 
dopuszcza zabudowę na danym terenie. Kolejną 
kwestią, jaka jest badana na etapie rozpatrzenia 
wniosku o pozwolenia jest dostępność do drogi 
publicznej oraz infrastruktury tj. energii elek-
trycznej, wody, odprowadzenia ścieków.

Nasza gmina ma obowiązujący plan miej-
scowy dla całego obszaru. Część terenu przewi-
dziana w planie miejscowym pod zabudowę nie 
do końca jest do tego przygotowana, bowiem 
działki są prywatne, teren nie jest uzbrojony i bez 
wydzielonych dróg dojazdowych, co nie daje 

możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. 
Jest to problem podyktowany brakiem zgody 
właścicieli działek na przekazanie części terenu 
pod drogi dojazdowe lub ich przebieg.

Analiza danych statystycznych z ostatniego 
okresu odnośnie wydanych pozwoleń przez Sta-
rostwo Powiatowe pokazuje, że gmina Zagnańsk 
nie znajduje się w czołówce, ale zajmuje środ-
kową pozycję w stosunku do wszystkich gmin 
powiatu. W 2010 r. wydano 79 decyzji, w 2011 
r. – 74 decyzje, w 2012 r. – 104 decyzje, w 2013 
r. – 62 decyzje.

Znaczny wzrost odnotowano w 2012 roku.
Obecnie daje się zauważyć wzrost wpływu wnio-
sków o rozbudowę istniejących domów, bowiem 
inwestorzy chcą poprawić swoje warunki miesz-
kaniowe. Dotyczy to większości gmin, nie tylko 
naszej.

Zgłoszenia robót budowlanych nie wymaga-
jących pozwolenia:
– w istniejącym siedlisku zagrodowym budynek 

gospodarczy o powierzchni do 35 m2 przy roz-
piętości konstrukcji do 4,8 m,

– na działce budowlanej wolno stojący partero-
wy budynek gospodarczy, wiatę i altanę o po-
wierzchni zabudowy do 25 m2 (przy czym nie 
więcej niż dwa takie budynki na 500 m2 działki).

Ponadto zgłoszeniu podlegają roboty tj.:
– wymiana pokrycia,
– budowa ogrodzenia od strony drogi publicznej,
– ocieplenia budynku o wysokości do 12 m,
– budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Szczegółowy wykaz robót podlegających zgło-
szeniu zawarty został w artykule 29 ustawy Pra-
wo budowlane. Od kilku lat mówi się o zmianie 
dotychczasowej ustawy Prawo budowlane, któ-
re ma być zastąpione Kodeksem budowlanym. 
Czekamy na nowe przepisy, które dość znacz-
nie zmienią dotychczasowe i wprowadzą nowe 
zasady wydawania pozwoleń i przyjmowania 
zgłoszeń robót budowlanych.

Helena Musiał, 
kierownik Referatu Budownictwa 

Kubaturowego w Starostwie Kieleckim 

W dniach 11–15 maja br. delegacja z Pub-
licznego Przedszkola w Zagnańsku przebywała 
z wizytą partnerską we Włoszech.

Polską placówkę reprezentowała dyrektor 
szkoły Marzanna Moćko, koordynator Dorota 
Starz, nauczyciele przedszkola Maria Piskulak 
i Maria Przepióra oraz nauczycielka języka an-
gielskiego Aleksandra Zagórska. W seminarium 
uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele z siedmiu 
państw europejskich. Kolejna wizyta mogła dojść 
do skutku dzięki dotacji otrzymanej na realizację 
projektu pn. „Przedszkolaki z inicjatywą – świat 
bajek krainą magicznych spotkań z wartościami” 
w ramach programu Comenius. Przypomnijmy, 
że w 2013 roku właśnie to przedszkole jako jedy-
ne w województwie świętokrzyskim otrzymało 
dofinansowanie z Komisji Europejskiej w kwocie 
20 000 euro na realizację zaplanowanych działań. 
Bogaty program napisany wspólnie przez kraje 
partnerskie zakłada zapoznanie dzieci z bajkami 
wybranymi przez najmłodszych, poznanie war-
tości płynących z bajek, wymianę doświadczeń, 
metod nauczania, zabaw i wzbogacenie progra-
mu nauczania o nowe wartości europejskie.

Przedszkole partnerskie z Włoch położone jest 
w malowniczej miejscowości Rozzano nieopo-
dal Mediolanu, gdzie zakwaterowani byli goście. 
W skład zespołu wchodzą trzy przedszkola, dwie 
szkoły podstawowe i jedna ponadpodstawowa. 
Wszystko rozmieszczone jest w sześciu budyn-
kach zarządzanych przez jednego dyrektora z po-
mocą dwóch zastępców. W przedszkolach uczy 
się 150 dzieci, w każdym prowadzone są te same 
zajęcia, widoczne są prace z programu Comenius.

Bogaty program wizyty zakładał podsumowa-
nie dotychczasowej realizacji zadań, prezentację 
materiału dotyczącego przekazania istotnych 
elementów z poprzedniej wizyty w Estonii, a tak-
że prezentację wprowadzania w przedszkolach 
świadomości kulturowej. Obecni podczas pracy 

nad zadaniami projektu goście byli pod wraże-
niem różnych działań, jakie wdraża przedszkole 
w Zagnańsku. Prezentacje przygotowane przez 
nauczycielki przedszkola Marię Piskulak i Ma-
rię Przepiórę zawierały bogaty materiał słowny 
i wizualny z różnorodnych spotkań z ludźmi 
z całego świata.

W trakcie pobytu w przedszkolach goście mo-
gli posłuchać i obejrzeć bajkę pt. „Małe niebieskie 
i małe żółte”, a także przedstawienie muzyczne pt. 
„Piotruś Pan” zaprezentowane także dla rodzi-
ców na scenach miejskiego 
domu kultury. W realiza-
cję działań szkoły aktywnie 
włączają się też rodzice, 
którzy w związku ze spotka-
niem krajów partnerskich 
przygotowali degustację 
potraw włoskich. Zespół 
szkół, który odwiedziliśmy, 
jest jednym z nielicznych 
w Lombardii, do którego 
uczęszczają dzieci z 27 różnych krajów świata. 
W jednej grupie składającej się z 23 uczniów 
spotkaliśmy Meksykanina, Tajlandkę, Japonkę, 
Koreańczyka i Chinkę. Uczniowie w niektórych 
starszych klasach noszą mundurki szkolne (głów-
ną decyzję podejmuje wychowawca). Zwiedzi-
liśmy publiczną bibliotekę, w której dzieci już 
od najmłodszych lat poznają wartości płynące 
z książek i w której można znaleźć publikacje 
z różnych stron świata.

Podczas spotkania z zastępcą burmistrza oraz 
przedstawicielami urzędu miasta dowiedzieliśmy 
się, że w Rozanno wszystkie szkoły są w całości 
finansowane przez państwo, nie ma szkół pry-
watnych, a dzieci we Włoszech rozpoczynają 
obowiązek szkolny w wieku sześciu lat. Obecnie 
urząd miasta realizuje projekt wdrażania demo-
kracji wśród młodych, którzy poprzez wybory 

prezentują swoje racje podczas obrad, prowadzą 
ważne wydarzenia oświatowe, bo – jak stwierdził 
sam przedstawiciel organu zarządzającego – mia-
sto stawia na oświatę, kulturę i sport.

Dwa dni pracy w szkole przeplatane były po-
znawaniem dziedzictwa kulturowego Lombardii. 
Goście zwiedzili Katedrę Narodzin Marii Panny 
w Mediolanie, malownicze Como z willą Carlotta 
oraz półwysep Bellagio. Piękna pogoda sprzyjała 
spacerom i rozmowom nie tylko w języku angiel-
skim. Wszyscy uczestnicy programu poznawali 
podstawowe słowa w języku włoskim oraz innych 
językach krajów partnerskich.

Zaplanowano kolejne zadania na następne 
spotkanie we wrześniu, na Litwie. Tym razem 
dowiemy się, w jaki sposób w przedszkolach 
wdrażana jest przedsiębiorczość wśród dzieci 
i odpowiedzialność za wykonanie swoich zadań. 
Cieszymy się, że w realizowanym projekcie ak-
tywny udział biorą także przedszkolaki. Po za-
kończeniu spotkania w kolejnym przedszkolu 
partnerskim dzieci prezentują nawzajem swoje 
umiejętności, poznają się i pozdrawiają w języku 
angielskim. Wszystko odbywa się za pomocą 
nowoczesnych technologii.

Dorota Starz,
koordynator programu Comenius 

 w ZSP nr 2, PiG w Zagnańsku
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym  Komisji 
Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie 
stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpo-
wiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Jak rozwiązywać sprawy budowlane w gminie?

Z wizytą partnerską we Włoszech



czerwiec 2014

– 8 –

historia

Wernisaż wystawy pt. „Z Zagnańska do Lon-
dynu. Szlakiem Mieczysława Białkiewicza i 2. 
Korpusu Polskiego” odbył się 21 maja br. w sie-
dzibie Archiwum Państwowego w Kielcach. Pa-
tronatem wystawę objęła wojewoda Bożentyna 
Pałka-Koruba. Wśród bardzo wielu zaproszo-
nych gości był m.in. wójt Szczepan Skorupski. 
Zespół Ludowy Jaworzanki rozpoczął uroczy-
stość pieśnią pt. „Czerwone maki na Monte 
Cassino”. Ekspozycję można zwiedzać do końca 
października br.

Kolekcja Mieczysława i Aleksandry Białkie-
wiczów ukazana została poprzez ich wojenne 
losy. Wystawa przygotowana została przez Ar-
chiwum Państwowe w Kielcach i Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie. Przedsięwzięcie mogło 
zostać zrealizowane dzięki wsparciu finanso-
wemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwo-
wych z okazji 70. rocznicy bitwy o Monte Cas-
sino, której uczestnikiem był ppłk. Mieczysław 
Białkiewicz.

W uroczystym otwarciu wystawy udział wzię-
li m.in. przedstawiciele lokalnych władz pań-
stwowych i samorządowych na czele z wojewodą 

świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą, przed-
stawiciele instytucji naukowych, kulturalnych 
i oświatowych. Ponadto z Opola przyjechał Zbi-
gniew Koziarz, prezes Stowarzyszenia „Pancerny 
Skorpion” oraz z Żurawicy kpt. Tomasz Motyl 
z 1. Batalionu Czołgów – Jednostki Wojskowej 
3233.

Uroczystość została zorganizowana rów-
nież we współpracy z wójtem gminy Zagnańsk 
Szczepanem Skorupskim, a gości powitał Zespół 
Ludowy Jaworzanki, który zaprosił wszystkich 

do zaśpiewania pieśni „Czerwone maki 
na Monte Cassino”. Dzięki dyrektorowi 
Archiwum Akt Nowych dr. Tadeuszo-
wi Krawczakowi goście mieli możli-
wość zobaczyć w oryginale tzw. sztam-
buch Mieczysława Białkiewicza, który 
bohater wystawy prowadził w okresie 
II wojny światowej.

Przedstawione eksponaty, doku-
menty, zdjęcia to tylko część ogromnej 
i zróżnicowanej kolekcji, a ich wyboru 
dokonano w kontekście przypadają-
cych w tym roku rocznic związanych 

z przebiegiem II wojny światowej, a szczególnie 
z 70. rocznicą bitwy o Monte Cassino. Uzupeł-
nieniem wystawy jest jej katalog zawierający 
dodatkowo zdjęcia najciekawszych eksponatów.

Odrębną część kolekcji stanowią zbiory broni 
białej, elementy uzbrojenia, mundury, odznacze-
nia, dzieła sztuki linorytniczej i chemigraficznej, 
rzeźby, wyroby jubilerskie autorstwa Mieczysła-
wa Białkiewicza, tłoki pieczętne, a także trofea 
zdobyte przez właściciela kolekcji w zawodach 
lotniczych i rajdach. Część zbiorów, obejmującą 
mundury wojenne Mieczysława Białkiewicza, 
unikatowy zbiór polskich odznaczeń i odznak 

wojennych, zbiór broni białej i kolekcję hełmów 
państwo Białkiewiczowie przekazali w maju 2001 
roku jako wota dla Pani Jasnogórskiej.

Ppłk Mieczysław Białkiewicz dzieciństwo 
i młodość spędził na ziemi świętokrzyskiej, 
urodził się w Zagnańsku, skąd rodzina Białkie-
wiczów przeniosła się do Jędrzejowa, gdzie ojciec 
Stanisław pracował jako urzędnik w Nadleśni-
ctwie. Szlak bojowy Mieczysław Białkiewicz roz-
począł już 1 września 1939 r. jako żołnierz wojsk 
pancernych w Baonie Czołgów 7TP. Jego dalsze 
losy, podobnie jak wielu innych polskich żołnie-
rzy, wiodły poprzez Węgry, Jugosławię na Środ-
kowy i Bliski Wschód, gdzie Białkiewicz został 
żołnierzem Samodzielnej Brygady Strzelców 
Karpackich, wsławionej m.in. walkami o Tobruk.

Po połączeniu się Brygady z 2. Korpusem 
Polskim gen. W. Andersa Mieczysław Białkie-
wicz powrócił do broni pancernej i jako dowódca 
plutonu czołgów w 4. Pułku Pancernym „Skor-
pion” walczył w kampanii włoskiej, począwszy 
od Monte Cassino poprzez Loretto i Anconę 
do Bolonii. Za swoją postawę podczas walk 
o Monte Cassino, zwłaszcza za uratowanie za-
łogi rozbitego czołgu oraz wzięcie do niewoli 
26 niemieckich grenadierów, został odznaczony 
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtu-
ti Militari. Po wojnie wraz z żoną Aleksandrą 
z Ojaków zamieszkał w Londynie, gdzie założył 
firmę złotniczą „Sphinx Jewels”. Prowadził ją 
przez 40 lat, zyskując sławę wybitnego złotnika 
(został przyjęty do prestiżowego cechu złotników 
w Londynie) i rozwijając jednocześnie swoje pa-
sje – lotnictwo sportowe, szybownictwo, sporty 
motorowe oraz zainteresowania, jak rysunek, 
malarstwo i rzeźba.

 Andrzej Piskulak

Wystawa poświęcona Mieczysławowi Białkiewiczowi z Zagnańska

Patriotyzm, Honor i Ojczyzna są słowami, 
które powinny znów nabrać właściwego znacze-
nia. Warto więc wracać pamięcią do osób, dla 
których pojęcia te stanowiły największą war-
tość. Wspominamy postać ppłk. Mieczysława 
Białkiewicza. Jego odznaczenia zdobyte na woj-
nie rodzina, mieszkająca w Anglii, przekazała 
jako wota do świątyni w parafii pw. św. Rozalii 
i św. Marcina w Zagnańsku.

Mieczysław Białkiewicz urodził się 20 grud-
nia 1919 r.* lub – jak wskazuje inne źródło 20 
grudnia 1920 r. ** w Zagnańsku. Po uzyskaniu 
matury w Liceum Krzemienieckim na Wołyniu 
od 1938 r. został żołnierzem II Batalionu Pancer-
nego w Żurawicy. Od 1 do 17 IX 1939 r. uczest-
niczył w walkach z Niemcami. Już 3 września 
wykazał się męstwem, niszcząc pod Szczerowcem 
trzy niemieckie czołgi. Po przekroczeniu gra-
nicy węgierskiej trafił do obozu internowania. 
Po ucieczce przez Jugosławię, Grecję, Turcję 
przedostał się do Syrii, gdzie wstąpił do Legii 
Cudzoziemskiej, a następnie Brygady Strzelców 
Karpackich. Przeszedł cały szlak bojowy, walcząc 
w Syrii, Palestynie, Egipcie; podczas kampanii 
libijskiej brał udział w obronie Tobruku. Po połą-
czeniu się jednostki z Armią gen. Andersa znalazł 
się w 5. Baonie Strzelców Karpackich. W 1944 r. 
został promowany na porucznika. Służąc w 4. 
Pułku Pancernym („Skorpion”) jako dowódca 
plutonu czołgów, odbył całą kampanię w Italii. 
Uczestniczył, m.in. w walkach o Monte Cassino, 

Ankonę, Linię Gotów, Apeniny, Bolonię. Za po-
stawę podczas walk, a szczególnie za „uratowanie 
mimo odniesionych ran załogi rozbitego czołgu 
i wzięcie do niewoli 26 niemieckich grenadierów” 
odznaczony został krzyżem srebrnym Orderu 
Wojennego Virtuti Militari. Służbę w wojsku 
zakończył 18 lutego 1947 r. w stopniu kapitana. 
11 listopada 1990 r. awansowany na majora broni 
pancernej, a III RP nadała mu stopień podpuł-
kownika.

Przedstawione wojenne losy Mieczysława 
Białkiewicza mówią o głębokim patriotyzmie, 
bohaterstwie, determinacji w dążeniu do celu 
człowieka, który czynem tworzył historię. Dalsza 
działalność pułkownika potwierdziła te cechy.

W 1950 roku Białkiewicz ukończył londyńską 
Szkołę Sztuk Pięknych. Jego pracą dyplomową 
był ryngraf z wizerunkiem Matki Bożej.

Przez 40 lat prowadził firmę „Sphinx Jewels”, 
której był założycielem. Zdobył nie tylko uznanie 
w branży jubilerskiej, ale również niezależność 
finansową, co pozwoliło na pomoc współtowa-
rzyszom broni oraz rozwijanie pasji. Z upodo-
baniem uprawiał jazdę na nartach, brał udział 
w zawodach samochodowych (założył Polski 
Klub Motorowy w Anglii). Przez kilka lat był 
prezesem Polskiego Klubu Szybowcowego, czte-
rokrotnie wywalczył tytuł mistrza Anglii w lot-
nictwie sportowym. Ukoronowaniem pozycji 
Białkiewicza było nadanie mu w 1984 r. hono-
rowego obywatelstwa Londynu – jest jedynym 

Polakiem, który otrzymał to wyróżnienie, „ (…) 
człowiek skromny i uczynny, dzięki wrodzonym 
zdolnościom i wytrwałej pracy… syn gajowego 
z Zagnańska wdarł się na salony królewskie”.

Ten niezwykły człowiek również rysował, 
malował, projektował i rzeźbił. Dokumentował 
w ten sposób przeżycia wojenne. Począwszy 
od 1945 r. rokrocznie przybywał na Monte Cas-
sino. Pierwszą rocznicę bitwy uświetnił, stawiając 
w pobliżu ołtarza polowego metalową statuę ry-
cerza swojego autorstwa. Uczestniczył w budowie 
pomnika czołgu na przełęczy Gardziel, którą bo-
hatersko zdobywał w 1944 r. Włożył wiele wysił-
ku i środków w utrzymanie polskich wojskowych 
cmentarzy w Italii, a szczególnie cmentarza pod 
Monte Cassino. Był członkiem kapituł Orderu 
Wojennego Virtuti Militari i Polonia Restituta.

BOHATER Z ZAGNAŃSKA
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Mieczysław Białkiewicz zmarł 14 maja 

2004 r. w Londynie. Prochy, zgodnie z Jego 
ostatnią wolą, zostały przewiezione do Polski 
i złożone do grobu rodzinnego na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie.

Część zgromadzonej kolekcji (liczącej ponad 
dwa tysiące sztuk: odznaki i odznaczenia, broń 
białą i mundury) złożył w hołdzie Hetmance 
Rycerstwa Polskiego – Matce Bożej Częstochow-
skiej. Dokumenty, często o unikalnym znaczeniu 
i resztę kolekcji Państwo Białkiewiczowie ofia-
rowali narodowi polskiemu, wzbogacając zbiory 
archiwalne i muzealne.

Czujemy się zaszczyceni, że do świątyni w pa-
rafii pw. św. Rozalii św. Marcina w Zagnańsku 
trafiły pamiątki przekazane jako wota. W liście 
z 22 lutego 2007 r. dr Tadeusz Krawczak z Na-
czelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pi-
sze: „Wypełniając wolę Państwa Białkiewiczów, 
przekazuję jako wotum do parafialnej świątyni 
w Zagnańsku odznaczenia śp. ppłka Mieczysława 
Białkiewicza oficera broni pancernej (…) ”.

Postać Mieczysława Białkiewicza przybli-
żyłem społeczności zagnańskiej, publikując 
w 2007 r. teksty w informatorze parafialnym 
„Niedzielnik” oraz w „Gazecie Zagnańskiej”. 

„Pragnąc uczcić pamięć tak wybitnego Polaka, 
urodzonego w Zagnańsku, 14 maja – w kolejne 
rocznice śmierci – odprawiana będzie w intencji 
ppłk. Mieczysława Białkiewicza Msza święta” – 
czytamy w „Niedzielniku” z 20 maja 2007 r. nr 
20 s. 2. Decyzję tę podjął wraz z Radą Parafialną 
ówczesny proboszcz ks. Witold Janocha.

* źródło: T. Krawczak: „Jak ptaki z rozbitych 
gniazd…”, Warszawa 2006, s.11;
** źródło: „Z Zagnańska do Londynu Szlakiem Mieczysława 
Białkiewicza i 2. Korpusu Polskiego”. Katalog wystawy, War-
szawa, Kielce 2014, s. 10

Przygotował: Roman Piskulak

28 lipca obchodzić będziemy setną rocznicę 
wybuchu I wojny światowej. Z wydarzeniami 
roku 1914 wiąże się działalność na ziemi kiele-
ckiej oddziałów kadrowych Józefa Piłsudskiego. 
Warto pamiętać, iż z historią tą związane są 
także tereny naszej gminy, a jeden z jej waż-
niejszych epizodów miał miejsce w Tumlinie.

Wkrótce po rozpoczęciu działań wojennych, 
12 sierpnia 1914 roku do opuszczonych przez 
Rosjan Kielc wkroczyli żołnierze Batalionu Ka-
drowego, współdziałającego z austro-węgierską 7. 
Dywizją Kawalerii gen. Ignaza von Kordy. W tym 
czasie wojska rosyjskie ponownie pojawiły się 
pod miastem. Wkrótce doszło też do pierwszych 
walk. Aby zabezpieczyć się przed atakiem wojsk 
carskich, w nocy wysadzone zostały tory kolejo-
we od strony Zagnańska. Kolejnego dnia miało 
miejsce natarcie nieprzyjaciela przy wsparciu 
artylerii, co zmusiło Strzelców do wycofania 
się z Kielc na linię Nidy, w okolice wsi Brzegi 
(14 sierpnia rozegrała się tam pierwsza większa 
potyczka z 14. Mitawskim Pułkiem Huzarów). 
Nazajutrz do Kielc dotarły oddziały 7. Dywi-
zji Kawalerii – doszło wówczas do pojedynku 
artyleryjskiego z wojskami carskiej 14. Dywizji 
Kawalerii gen. Aleksandra Wasilewicza Nowi-
kowa. W wyniku bitwy obie strony wycofały 
się. Za ustępującymi oddziałami rosyjskimi 
wyruszył strzelecki batalion Tadeusza Wyrwy-
-Furgalskiego oraz 3. Kompania Kadrowa Wacła-
wa Scaevoli-Wieczorkiewicza, które następnego 
dnia powróciły do głównych sił skoncentrowa-
nych w rejonie Bolmin – Polichno – Milechowy. 
Wkrótce siły rosyjskie ponownie pojawiły się 
w pobliżu Kielc. W takiej sytuacji Józef Piłsud-
ski postanowił obejść miasto i zaatakować po-
zycje Rosjan od strony północnej i zachodniej. 
Początkowo oddziały polskie przemaszerowały 
do Rykoszyna, zajmując tam kwatery na okres 
trzech kolejnych dni. Co ciekawe w tym czasie 
(18 VIII) w Oblęgorku zjawił się patrol ułanów 
Władysława Beliny-Prażmowskiego, który złożył 
wizytę przebywającemu tam Henrykowi Sien-
kiewiczowi. 19 sierpnia do Kielc wkroczył sta-
cjonujący uprzednio w Piekoszowie II Batalion 
Mieczysława Norwida-Neugebauera, wysyłając 
jednocześnie patrole w kierunku Piotrkowa 
i Suchedniowa. W tym samym dniu pozostałe 
bataliony 1. Pułku Strzeleckiego wymaszerowały 
z Rykoszyna w kierunku Janaszowa, gdzie za-
planowano nocleg. Trasa polskich oddziałów 
wiodła przez Piekoszów i Miedzianą Górę. Marsz 
wstrzymano jednak w Tumlinie. Tutaj bowiem 
do Pułku przybyli z Krakowa Walery Sławek oraz 
Michał Sokolnicki, przynosząc wiadomość o po-
wstaniu Naczelnego Komitetu Narodowego oraz 
projekcie utworzenia podległych mu Legionów 

Polskich. Ponieważ zmiany te oznaczały większe 
uzależnienie polskich oddziałów od dowództwa 
austro-węgierskiego, rozważano nawet wypo-
wiedzenie posłuszeństwa i podjęcie niezależnej 
walki powstańczej. Wobec trudnej sytuacji jesz-
cze tego samego dnia wieczorem Józef Piłsudski 
udał się wraz z Walerym Sławkiem na rozmowy 
do Krakowa, na czas swojej nieobecności prze-
kazując obowiązki komendanta szefowi sztabu 
Kazimierzowi Józefowi-Sosnkowskiemu. Żołnie-
rze 1. Pułku Strzeleckiego zakwaterowani zostali 
w okolicach Tumlina, Umru i Samsonowa. Po-
chodząca z Kołomani 85-letnia Marianna Salwa, 
opierając się na rodzinnych relacjach, wspomina, 
że podczas pobytu w Tumlinie Piłsudski wraz 
ze sztabem zatrzymał się w sąsiedztwie kościoła, 
w budynku starej organistówki (obecnie obiekt 
ten już nie istnieje). Stacjonujące w rejonie 
Tumlina zgrupowanie obejmowało: I Batalion 
pod dowództwem Mariana Żegoty-Januszajtisa 
(kompanie 4., 5., 6. i 7., łącznie 533 żołnierzy), III 
Batalion Edwarda Śmigłego-Rydza (363 żołnie-
rzy), IV Batalion Tadeusza Wyrwy-Furgalskiego 
(kompanie 1., 2. i 3., 343 żołnierzy) oraz V Ba-
talion Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego 
(kompanie 9., 10., 11. i 12., ok. 500 żołnierzy). 
Oddziały te ubezpieczane były od wschodu 
przez przebywający w Zagnańsku II Batalion 
Mieczysława Norwida-Neugebauera (kompa-
nie 8., 13., 14., 15. i 16., razem 535 żołnierzy) 
oraz od północy przez grupę Wacława Scaevoli-
-Wieczorkiewicza (okolice Szałasu).

Czas oczekiwania na powrót Piłsudskiego 
wykorzystano na prowadzenie ćwiczeń. Wkrótce 
po przybyciu do Tumlinia siły polskie zostały po-
ważnie wzmocnione. Do Pułku dołączył oddział 
dowodzony przez Mikołaja Sarmata- Szyszkow-
skiego liczący 280 Strzelców, których rozdzielono 
pomiędzy bataliony III i IV. Podczas rozmów 
w Krakowie Piłsudski zgodził się na podporząd-
kowanie NKN i wejście podległych oddziałów 
w skład Legionów Polskich. 21 sierpnia do Sosn-
kowskiego dotarł rozkaz ponownego wkroczenia 
do Kielc. Następnego dnia (22 VIII), o godzinie 5 
rano polskie wojsko opuściło Tumlin, docierając 
do miasta po 5 godzinach marszu. Tego samego 
dnia z Krakowa przybył Piłsudski.

Tym razem pobyt oddziałów strzeleckich 
w Kielcach trwał znacznie dłużej, gdyż nie-
mal trzy tygodnie. 29 sierpnia wobec pogłosek 
o zbliżaniu się Rosjan, w kierunku Ćmińska, 
Radoszyc i Żarnowa wysłano jeden z plutonów, 
zaś w Promniku, Miedzianej Górze i Zagnańsku 
wystawiono posterunki kawaleryjskie. Wkrótce 
(10 IX), w związku z ofensywą wojsk rosyjskich 
na Lubelszczyźnie oraz w Galicji oddziały Piłsud-
skiego (przekształcone w Kielcach w 1. Pułk Pie-

choty Legionów Polskich) wyruszyły nad Wisłę, 
by wraz z oddziałami austriackimi i niemieckimi 
osłaniać zachodnie skrzydło cofającej się 1. armii 
gen. Viktora Dankla.

Po bardziej szczegółowe informacje doty-
czące opisanych wydarzeń odsyłam Czytelnika 
do opracowań autorstwa G. i P. Witteków (2004) 
oraz J. Osieckiego i S. Wyrzyckiego (2008).

W okresie międzywojennym podjęto próbę 
upamiętnienia miejsc związanych z działalnością 
oddziałów Piłsudskiego. Jak podaje dr Urszula 
Oettingen (2011), w czerwcu 1935 roku powstał 
w Warszawie Naczelny Komitet Uczczenia Pa-
mięci Marszałka Józefa Piłsudskiego, z którym 
ściśle współpracowała kielecka Wojewódzka 
Rada Obywatelska Uczczenia Pamięci Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. W ramach komitetu 
działała Sekcja Głazów Pamiątkowych. W lip-
cu 1939 roku w wyniku ustaleń Wojskowego 
Biura Historycznego oraz danych zebranych 
w terenie przez delegatów komitetu wyłoniono 
54 miejscowości, w których przewidywano lo-
kalizację takich obiektów. Na liście tej znalazł 
się również Tumlin. Zamierzenia te przekreślił 
jednak rychły wybuch drugiej wojny światowej. 
Jak już wspomniano w sierpniu bieżącego roku 
przypadać będzie setna rocznica opisywanych 
wydarzeń. Uważam, że jest to dobra okazja, aby 
powrócić do idei sprzed 75 lat i utrwalić pamięć 
o pobycie w Tumlinie oddziałów Piłsudskiego 
– pierwszych żołnierzy budzącej się do niepod-
ległości Polski.

Bartosz Kozak

Rok 1914: Strzelcy w Tumlinie
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biznes

Pizzeria Mamma Mia z Samsonowa wśród najlepszych

Polskie rolnictwo już teraz jest doceniane 
za doskonałą jakość produktów, cieszy się dobrą 
opinią i ma ambicje, by stać się czołowym pro-
ducentem w Europie. Już dziś jesteśmy numerem 
jeden między innymi w produkcji jabłek, malin 
i hodowli kurczaków. Polska wieś ma olbrzymi 
potencjał, chcemy wspierać te dążenia i aspi-
racje, być solidnym i nowoczesnym partnerem.

Bank PEKAO S.A. dostrzegając ten potencjał, 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Rolników 
i sektora Agro. Opracował nowe produkty, de-
dykowane Rolnikom, a także innym podmio-
tom działającym w sektorze rolno-spożywczym. 
Chcemy wesprzeć ich dążenia do wzmocnienia 
pozycji lidera na europejskim rynku żywności 
produkowanej w zgodzie z ekologicznymi stan-
dardami.

Współpracę proponujemy zacząć od rachun-
ku PAKIET MÓJ BIZNES MOBILNY, który jest 
dedykowany osobom fizycznym, prowadzącym 

działalność rolniczą 
o rocznych przycho-
dach do 1,5 mln zł:
– 0 zł za otwar-
cie i prowadzenie 
przez pierwsze 12 
miesięcy (po pierw-
szych 12 miesiącach 
opłata wynosi 0 zł, 
w przypadku wpły-

wów na rachunki klienta 
min. 2000 zł miesięcznie);

– 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów 
w Polsce i na całym świecie;

– 0 zł za wpłaty gotówkowe (przez pierwsze 12 
miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolej-
ne 12-miesięczne okresy);

– 4 zł za przelewy papierowe (przez pierwsze 12 
miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolej-
ne 12-miesięczne okresy).

W naszej ofercie znajduje się duży wybór kredy-
tów obrotowych i inwestycyjnych dzięki którym 
będzie można rozwijać i udoskonalać swoje 
gospodarstwo.

Kredyty dla Rolników w Banku PEKAO S.A. 
to atrakcyjne oprocentowanie, szybka i fachowa 
obsługa, doradztwo – nasi pracownicy pomagają 
Rolnikom w najbardziej racjonalny sposób zor-
ganizować sposób i formę kredytowania oraz 
minimum formalności.

Nasza oferta obejmuje także kredyty prefe-
rencyjne z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz kredyty pomosto-
we na realizację inwestycji objętych dofinanso-
wanie z funduszy Unii Europejskiej.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym skie-
rowany jest do rolników posiadających konto 
w naszym banku. Stanowi on swoisty „parasol 
ochronny” w zakresie finansowania bieżących 
potrzeb związanych z działalnością rolną.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 
pozwala Kredytobiorcy zwiększyć możliwości 
płatnicze, pomóc mu w sfinansowaniu ma-
jątku obrotowego. Jest jednym ze sposobów 
na zwiększenie możliwości produkcyjnych 
rolnika; na pokrycie płatności związanych 
z produkcją, hodowlą lub uprawą produktów 
rolnych, np. zakup nawozów, pasz, środków 
ochrony roślin.

Kredyt inwestycyjny jest przeznaczony na za-
kup nowych i używanych maszyn i urządzeń 
rolniczych, pojazdów rolniczych i środków trans-
portu, na inwestycję w nieruchomości, zakup 
stada podstawowego, nasadzeń w sadownictwie, 
spłatę kredytu w innym banku lub spłatę leasin-
gu. Kredyt kontraktowy jest przeznaczony na po-
krycie płatności związanych z realizacją umów 
z odbiorcami produktów rolnych.

Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR 
– preferencyjne kredyty inwestycyjne z dopła-
tami do oprocentowania lub z częściową spłatą 
kapitału ze środków Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) to od wielu 
lat atrakcyjna oferta dla Rolników planujących 
dynamiczny rozwój swojej działalności. Ofertę 
Banku zaprezentujemy podczas spotkania 17 
czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy w Zagnańsku. 
Serdecznie zapraszamy.

Magdalena Mazur
Bank PEKAO S.A. O. KIELCE, AL. 1000- LECIA 
PP 4, TEL. 41 36 44 129

Agromania w Banku PEKAO S.A.

W Centrum Kongresowym Targów Kielce 
wyłoniono laureatów IV edycji konkursu „Echa 
Dnia” na najlepsze lokale w regionie świętokrzy-
skim. Pizzeria Mamma Mia z Samsonowa gm. 
Zagnańsk zajęła I miejsce w powiecie kieleckim 
oraz II miejsce w województwie świętokrzyskim.

To wielkie wyróżnienie dla nas. Zarówno 
Komisja Dobrego Smaku, jak i klienci (smako-
sze dobrej włoskiej pizzy) docenili ciężką pracę 
naszej pizzerii.

Jak zapewne wiadomo mieszkańcom gmi-
ny, lokal w Samsonowie działa od ponad roku. 
Przez ten czas mieliśmy okazję pokazać, że nie 
tylko w dużych miastach, ale i w małych miej-

scowościach można prowadzić lokal na wysokim 
poziomie kulinarnym. Licznie odwiedzający piz-
zerię mieszkańcy gminy Zagnańsk oraz turyści 
podziwiający walory turystyczne naszej gminy 
mogli się przekonać, że można u nas pozwiedzać 
okolicę, a także nasycić podniebienie smakiem 
dobrej włoskiej pizzy. Lokal choć mały, urzeka 
klimatem. Zapach pizzy, wysmakowany wystrój 
wnętrza, miła obsługa. Doceniają to mieszkańcy, 
którzy co raz częściej spotykają się tu popołu-

dniowo i weekendowo ze znajomymi, odwie-
dzają nas także rodziny z małymi dziećmi oraz 
młodzież. Coraz częściej w lokalu odbywają się 
imprezy typu urodziny i małe imprezy okolicz-
nościowe.

Pizza gości na naszych stołach już od wie-
lu lat, przyzwyczailiśmy się do niej, zagościła 
na stałe w polskim menu. Jedni wolą ją w stylu 
amerykańskim: na grubym cieście, z wieloma 
składnikami, ale jest też spore grono konese-
rów włoskiej pizzy. Cienkie, chrupiące, smaczne 
ciasto z wyszukanymi składnikami, jak np. gor-
gonzola, szynka parmeńska, suszone pomidory 
i to wszystko posypane parmezanem, rukolą 

i polane oliwą. To właśnie jest 
sedno smaku, które znajdziemy 
w tym lokalu.

Jaki jest sekret dobrej piz-
zy? Jak nam zdradził właściciel 
– podstawą jest mąka, ta praw-
dziwa, oryginalna włoska mąka, 
z której można wyczarować naj-
lepsze ciasto. Kolejnym ważnym 
składnikiem jest sos pomido-
rowy – nie smażony i zasypany 
suszonym oregano koncentrat, 
ale sos przygotowany z przetar-
tym czosnkiem, solą i pieprzem, 

z włoskich pomidorów pelatti z odrobiną oliwy, 
świeżymi ziołami. Dodatki – jest ich napraw-
dę wiele, każdy znajdzie coś dla siebie. Pizzeria 
Mamma Mia podzieliła swoje menu na trzy gru-
py, pizze tradycyjne, swojskie klimaty i oczywi-
ście włoskie smaki.

Oczywiście nie samą pizzą żyje człowiek. 
W lokalu można zjeść smaczny obiad, frytki, 
a do tego kebab, nuggetsy (ulubione szczególnie 
przez dzieci) czy golonkę.

Długo by wymieniać, ale w menu znajdzie-
my calzone (włoski pieróg z ciasta na pizzę), dla 
smakoszy ostrego jedzenia polecane jest burrito 
w tortilli, kebab, hot dogi, hamburgery czy zapie-
kanki. Każdy znajdzie dla siebie coś smacznego. 
Lokal ze swoim menu został już doceniony przez 
okoliczne firmy, których pracownicy zamawiają 
jedzenie z dostawą, ale też panie domu, które 
w natłoku codziennych zajęć nie mają czasu przy-
gotować posiłku dla siebie czy rodziny.

Oczywiście w lokalu można poczytać prasę 
przy dobrej włoskiej kawie czy zielonej herba-
cie. Lokal przystosowany jest dla osób niepeł-
nosprawnych, poruszających się na wózkach. 
Można skorzystać z wi-fi. Po zimowej przerwie 
uruchomiony został ogródek, można napić się 
dobrego piwa, zjeść dobrą pizzę lub chrupiącą 
golonkę. Niebawem menu lokalu wzbogaci się 
o segment włoskich past, które zapewne przypad-
ną do gustu mieszkańcom naszej gminy.

Dobra lokalizacja, bogate menu, pizza na wy-
sokim poziomie i przystępna cena, to atuty Piz-
zerii Mamma Mia z Samsonowa.

- Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, 
którzy wspierali nas swoimi głosami. Naszym 
klientom, smakoszom dobrej pizzy, znajomym 
z FB. Będziemy się starać nie zawieść waszych 
oczekiwań kulinarnych, mamy nadzieję że 
i w przyszłym roku znajdziemy się w czołówce lo-
kali w naszym powiecie. - mówi właściciel Pizzeri

Na zdjęciu: Odbiór dyplomu przez właścicie-
la pizzerii Kamila Zagdana z rąk Mistrza sztuki 
kulinarnej, nauc zyciela i laureata wielu nagród 
w kraju i za granicą – prezesa Polskiej Akademii 
Sztuki Kulinarnej Wiesława Ambrosa, dyrektora 
w Urzędzie Marszałkowskim Jacka Kowalczyka 
oraz posła Jana Cedzyńskiego.

Apis 
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aktywność społeczna

W niedzielę, 25 maja br. w Kielcach odbyła 
się II edycja biegu Piątka dla Bartka. Cały do-
chód z imprezy został przekazany dla niespełna 
3-letniego chłopca, który urodził się bez stopy. 
Oczywiście w takiej imprezie nie mogło zabrak-
nąć naszych biegaczy. Na starcie stawiła się re-
kordowa pod względem frekwencji reprezentacja 
klubu. Na dystansie 5 km zmagało się kilkunastu 
biegaczy z Zagnańska. Świetna impreza i wspa-
niała inicjatywa, dzięki której możemy dzielić się 
naszą pasją a przy tym pomagać potrzebującym.

Kilka dni wcześniej tj. 17 maja zawodnicy 
naszego klubu wzięli udział w I Majowej Im-
prezie w Miedzianej Górze z okazji 25. rocznicy 
wolnych wyborów parlamentarnych. Świetny 
występ zanotowała po raz kolejny Magdalena 
Wójtowicz, zajmując drugie miejsce w kategorii 
kobiet. W nagrodę otrzymała pamiątkowy dy-
plom oraz puchar. W pierwszej dziesiątce upla-

sowali się jeszcze dwaj 
biegacze z Zagnańska: 
Waldemar Nawara 
na miejscu 7 i Marcin 
Mazur na miejscu 9.

Gratulacje należą 
się również naszym de-
biutantom Katarzynie 
Wdowczyk oraz An-
drzejowi Gilowi, którzy 
ukończyli swoje pierw-
sze oficjalne zawody 
biegowe. Największe 
słowa uznania dla na-
szych najmłodszych 
zawodników Piotra 
i Pawła Mrozów, którzy wystartowali w biegu 
przedszkolaka. Piotrek okazał się najszybszy 
i pewnie wygrał w swojej kategorii. Gratulujemy 

chłopcom oraz ich rodzicom, Wioli i Piotrkowi. 
Jak widać o kolejne pokolenia naszych biegaczy 
nie musimy się martwić.

Marcin Mazur

Zagnańsk Biega(ł) dla Bartka

W całej Polsce odbyła się 16 kwietnia br. za-
inicjowana przez Fundację Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy Akcja „Miś”. Czynnie włą-
czył się w nią Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Zagnańsku oraz jego placówki: 
Świetlica Jaworze, Świetlica „Staszicówka” oraz 
Punkt Informacji Turystycznej.

Dzięki ofiarowanym misiom mogliśmy usta-
wić się w najważniejszych punktach gminy Za-
gnańsk i zwrócić uwagę na agresję wobec dzieci. 
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za pluszowe 
misie, instytucjom, które wyraziły zgodę na sfo-
tografowanie w swoich progach „opatrzonych” 

pluszaków oraz przechodniom, którzy zaintere-
sowali się akcją i sprawili, że problem łamania 
praw dzieci był tak żywo poruszany.

Celem akcji było zwrócenie uwagi przechod-
niów. Zatrzymując się na chwilę, czytali, co plu-
szowy miś ma im do powiedzenia. Pokazali, że 
warto podejść do małej, bezbronnej osoby, nie 
być obojętnym na cierpienie innych. Ten dzień 
to także okazja do sprowokowania dyskusji 
w domach, w szkołach, w pracy. Dyskusji, która 
uświadomi nam wszystkim, że nie możemy być 
obojętni na przemoc wobec dzieci, że musimy 
reagować i robić wszystko, by najmłodsi czuli 
się kochani, bezpieczni i szczęśliwi.

Grażyna Sobczyk

Spotkanie pod nazwą „Różowa wstążka” od-
było się 16 maja br. w świetlicy „Staszicówka”. 
Dotyczyło ono problematyki nowotworu piersi, 
zapobiegania, wykrywania, leczenia. Głównym 
zadaniem, jakie postawiła przed sobą Czesława 
Witek ze Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”, 
prowadząca spotkanie, było przekonanie zgro-
madzonych pań do regularnych badań piersi.

W swoim wystąpieniu podkreślała, że 
najistotniejsze jest wczesne wykrycie choroby. 
Opowiedziała o przypadku chorej 27-letniej mat-
ki karmiącej dziecko oraz 16-letnim chłopcu 
chorującym na raka sutka – w ostatnich latach 
bowiem zwiększyła się zachorowalność młod-
szych kobiet, a także odnotowano przypadki 
zachorowań mężczyzn. Stąd potrzeba zdrowej 
diety oraz unikanie stresu i aktywny tryb życia, 
a także regularne badania kontrolne.

Prelekcja zakończyła się rozlosowaniem 
upominków – wisiorków w kształcie wstążki 
symbolizującej walkę z chorobą nowotworową 

piersi. Panie otrzymały ulotki/zawieszki na drzwi 
do łazienki przypominające o regularnym sa-
mobadaniu. Przed świetlicą ustawiony był także 
mammobus, w którym kobiety po 50. roku życia 
mogły bezpłatnie wykonać badanie.

Pomysłodawczyniami spotkania były Elżbieta 

Gacek – prezes Świętokrzyskiego Klubu „Ama-
zonki” oraz Lidia Putowska – przewodnicząca 
Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej, zaś głów-
nym organizatorem GOKSiR Zagnańsk.

GOKSiR Zagnańsk, Grażyna Sobczyk

Różowa wstążka w gminie Zagnańsk

Akcja „Miś”

W maju odbył się wyjazd edukacyjny do go-
spodarstwa ekologicznego w Kapkazach oraz 
obchodzony był Dzień  Matki w Niepublicznym 
Przedszkolu „Kraina Tetrapoda” w Zachełmiu.

Wyjazd edukacyjny do gospodarstwa eko-

logicznego w Kapkazach został zrealizowany w 
ramach projektu pod nazwą „Dobre przedszkole 
- lepsze jutro” współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, 

Działanie 9.1, Podziałanie 9.1.1. Projekt realizo-
wany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie 
„W Krainie Tetrapoda” z Zachełmia oraz Gminę 
Zagnańsk.

Apis

Wyjazd edukacyjny przedszkolaków z „Krainy Tetrapoda”
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komunikaty

Wcielając w życie naukę św. Jana Pawła II, 
otaczającego swą opieka i miłością wszystkich 
ludzi, szczególnie ubogich, Zespół SP, Przed-
szkola i Gimnazjum w Tumlinie przyłącza się 
do akcji, której inicjatorem jest Katolickie Sto-
warzyszenie Dziennikarzy, i organizuje zbiórkę 
makulatury.

Zebrane środki przeznaczone będą na bu-
dowę studni w zniszczonym wojną Sudanie Po-
łudniowym. Mieszkańcom tego afrykańskiego 

kraju brakuje wszystkiego, a najbardziej czystej, 
pitnej wody.

Gorąco zachęcamy więc do włączenia się 
w naszą akcję, a przygotowaną makulaturę pro-
simy dostarczyć w wyznaczone miejsca pamię-
tając, że 1 kilogram niepotrzebnego już nam pa-
pieru, starych gazet i tektury to 75 litrów wody 
dla Afryki.

Termin wystawienia kontenera:
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gim-

nazjum w Samsonowie – od 5 do 9 czerw-
ca 2014 r.

Zespół Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszko-
la i Gimnazjum w Zagnańsku – od 9 do 13 
czerwca 2014 r.

Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gim-
nazjum w Tumlinie – od 9 do 13 czerwca 2014 r.

Koordynatorzy: Agnieszka Wojtaszek, Jolanta 
Małecka z ZSPPiG w Samsonowie

Szanowni Państwo, wchodzimy w okres 
letni, który w polskim klimacie niesie ze sobą 
szczególne zagrożenia. Mamy tu na myśli spe-
cyficzny klimat. W ostatnich dniach wystąpiły 
bardzo niekorzystne warunki pogodowe, stąd 
bezwzględny zakaz zanieczyszczania rowów 
przez mieszkańców.

Pragniemy przypomnieć o podstawowych 
obowiązkach dla mieszkańców, wynikających 
z obowiązujących w tym zakresie przepisów pra-
wa (art. 30 Ustawy o drogach publicznych z dnia 
21 marca 1985 r. – Dz. U. z 2013 r. poz. 260 j.t. 
z późn. zm.).

Oczyszczenie lub wymiana rur przepustu 
w celu zapewnienia drożności należy do właś-
ciciela posesji. Rowy przydrożne są przeznaczone 
tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opado-
wych z pasa drogowego (art. 29 Ustawy Prawo 

wodne z dnia 18 lipca 2001 r. 
- Dz. U. z 2012 r. poz. 145 j.t. 
z późn. zm.).

Wizje lokalne przeprowa-
dzone w terenie pokazały, że 
najczęstszą przyczyną zastoisk 
wody w rowach są niedrożne 
przepusty pod zjazdami do po-
sesji.

Prosimy właścicieli i użyt-
kowników zjazdów o wywiązy-
wanie się z obowiązku utrzy-
mania zjazdów i przepustów 
znajdujących się pod nimi w na-
leżytym stanie, aby umożliwić 
swobodny i sprawny przepływ 
wody. Pozwoli to uniknąć zale-
wania posesji oraz szkód wyrzą-
dzonych przez wodę.

Urząd Gminy Zagnańsk

Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie informuje, 
że w siedzibie Urzędu Gminy– (tablica ogło-
szeń) zostały wywieszone wykazy informujące 
o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze prze-
targu, nieruchomości:
– niezabudowanej położonej w obrębie geode-

zyjnym Bartków, oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym 216/4 o pow. 0,0614 ha,

– niezabudowanej położonej w obrębie geodezyj-

nym Jaworze, oznaczonej numerami ewidencyjny-
mi 4/9 o pow. 0,0300 ha i 143/7 o pow. 0,1439 ha,

– niezabudowanej położonej w obrębie geode-
zyjnym Tumlin, oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 99/2 o pow. 0,0318 ha,

– niezabudowanej położonej w obrębie geode-
zyjnym Umer, oznaczonej numerami ewiden-
cyjnymi 105/2 o pow. 0,1038 ha, 105/3 o pow. 
0,0539 ha, 211/4 o pow. 0,0811 ha, 211/5 o pow. 

0,0844 ha, 257/4 o pow. 0,0300 ha,
– niezabudowanej położonej w obrębie geodezyj-

nym Zachełmie, oznaczonej numerami ewiden-
cyjnymi 322/25 o pow. 0,0111 ha, 322/18 o pow. 
0,005 ha, 323/17 o pow. 0,0857 ha.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości 
na okres 21, dni licząc od daty wywieszenia 

wykazu tj. od 10 czerwca 2014 roku 
do 1 lipca 2014 roku

Zebrana makulatura pomoże wybudować studnie w Sudanie

Informacja

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości 
w drodze przetargu 

Wyrazy serdecznego współczucia dla 
Agnieszki Wojtaszek 

z powodu śmierci Teściowej
składają

Koleżanki i Koledzy
z Gminnego Chóru Con Passione

Wyrazy współczucia
 z powodu śmierci Męża dla 

Marianny Łukomskiej 
składają

Zarząd Oddziału i Sekcja Emerytów
ZNP w Zagnańsku

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców Przedszkola w Samsonowie bardzo serdecznie dziękują p. Honoracie 
Durlik – Sołtys Sołectwa Samsonów i Radzie Sołeckiej pod przewodnictwem p. Marty Polak za wsparcie finansowe z 
Funduszu Sołeckiego w doposażeniu placu zabaw dla dzieci.

Tegoroczny Dzień Zagnańska odbędzie się 5 lipca o godz. 17 nad zalewem w Kaniowie. Imprezę poprzedzi polowa Msza 
Św. w intencji mieszkańców Zagnańska zamieszkujących tę miejscowość przez 600 lat. Zaplanowano wiele atrakcji, pokazów 
oraz gier i zabaw dla dzieci. Gwiazdą wieczoru będzie Formacja Nieżywych Schabuff, która wystąpi o godzinie 20.
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oświata

W Galerii „Korona” w Kielcach odbył się 10 
maja br. finał prestiżowego konkursu Scyzoryki 
Festiwal 2014. W kategorii „Teatr młodzieżowy” 
laureatem – a tym samym zdobywcą „Scyzory-
ka” – został spektakl „Zamknięci” Grupy Tea-
tralnej Tumlin, której członkami są uczniowie 
Publicznego Gimnazjum im. Janusza Korczaka 
w Tumlinie.

Nagrodę odebrała dyrektor Barbara Doma-
gała. Podczas gali obecni byli młodzi aktorzy: T. 
Kiniorski, K. Kiniorski, K. Reczyński, K. Grosi-
cki, N. Stąpor, E. Wesołowska, P. Lesiński, P. Wój-
cicki, J. Rogowski, K. Wójcik, K. Konieczkowicz 
i J. Sumara oraz opiekunowie koła teatralnego: 
Iwona Zapała, Grażyna Sosnowska, Agata Macek 
i Rafał Skrok.

Uczniowie otrzymali prestiżowego „Scyzo-
ryka” za wieloletnie osiągnięcia tumlińskiego 
gimnazjum w dziedzinie teatru. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, że spektakl „Zamknięci” 
Grupy Teatralnej Tumlin osiągnął w ubiegłym 
roku wielki sukces, zdobywając I miejsce w ka-

tegorii gimnazjów w ogólnopolskim Pierwszym 
Internetowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów 
Teatralnych organizowanym przez Telewizję Pol-
ską w Warszawie. Nagrodę specjalną Kapituły 
Honorowej Konkursu za scenariusz do spektaklu 
otrzymał nauczyciel Rafał Skrok.

Koło Teatralne w Tumlinie funkcjonuje 
od wielu lat. Pierwszym sukcesem była Srebrna 
Maska w Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym 
w WDK w Kielcach w roku 1996 – za przedsta-
wienie kukiełkowe „Orzeszki”; w 2001 r. – I miej-
sce w Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym 
za przedstawienie „Hulajnoga Grzesia Raroga”; 
potem I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie 
Jasełek w 2007 r. – Nagroda Prezydenta Polski. 
Od dobrych kilku lat bardzo aktywny udział 
w kole biorą uczniowie gimnazjum, ale także 
uczniowie całego Zespołu Szkół w Tumlinie.

Co roku pomysłowo reżyserowane i wysta-
wiane są co najmniej trzy spektakle, od lat pisane 
są twórcze scenariusze, tworzona jest oryginalna 
oprawa muzyczna m.in. na Święto Niepodległo-

ści, jasełka, uroczystości związane z patronem 
szkoły Januszem Korczakiem. Od lat opiekuna-
mi Koła Teatralnego są Iwona Zapała, Grażyna 
Sosnowska, Agata Macek, które współpracują 
z innymi nauczycielami, jak choćby w tym roku 
z Rafałem Skrokiem czy Alicją Huk, która od-
powiada za stroje.

Apis

Laureatami XIX edycji Konkursu Biblijnego 
z Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola 
i Gimnazjum w Zagnańsku zostali Damian Zie-
liński i Jakub Matla, obaj z kl. Vb SP, i Klaudia 
Pyczek kl. IIIc gimnazjum.

12 maja br. uczestniczyli oni wraz ze swymi 
opiekunkami Henryką Górzyńską i Bożeną Mu-
siał w uroczystym spotkaniu zorganizowanym 
w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach. Laureaci 
odebrali z rąk biskupa Kazimierza Ryczana, ku-
rator Małgorzaty Muzoł oraz dyrektora Referatu 
Katechetycznego w Kielcach ks. Karola Zegana 
dyplomy i nagrody. Swoją obecnością zaszczycił 
wszystkich również wójt Szczepan Skorupski.

– W tym roku szkolnym uczeń klasy Vb Da-
mian Zieliński zajął trzecie miejsce w Konkursie 
Biblijnym. W ubiegłym roku zajął czwarte miejsce 
w diecezji kieleckiej. Drugim tegorocznym finalistą 
w tym konkursie z naszej szkoły podstawowej zo-
stał Jakub Matla. Obydwaj chłopcy są uczniami tej 
samej klasy. To bardzo pilni i pracowici uczniowie. 
Cieszę się z ich osiągnięć, tym bardziej że Biblia jest 
piękną, ale bardzo trudną lekturą. Mam nadzieję, 
że osiągnięcia tych uczniów zachęcą innych do czy-
tania Biblii i udziału w XX Konkursie Biblijnym 
w przyszłym roku. Dziękuję rodzicom Damiana 
i Kuby za życzliwość i pomoc – poinformowała 
katechetka Henryka Górzyńska

Dla Damiana Zielińskiego udział w konkursie 
biblijnym to bardzo ważne wydarzenie w życiu 
szkolnym.

– Bardzo cieszę się, że w tym roku udało mi się 
zostać laureatem tego konkursu. Zająłem trzecie 
miejsce w diecezji kieleckiej, do pierwszego miejsca 
zabrakło mi tylko 1 punktu! Tym samym popra-
wiłem o jedno miejsce mój ubiegłoroczny wynik. 
Nie dam za wygraną, muszę w przyszłym roku 
być pierwszy – informuje laureat.

– Co mi dało uczestnictwo w tym konkursie? 
Przede wszystkim poznałem życie i działalność 
Jezusa Chrystusa, bo to był konkurs ze znajomości 
Ewangelii wg św. Jana. Przeczytałem ją kilkakrot-
nie, znam ją prawie na pamięć. Bardzo interesuje 
mnie historia świata i Polski, ciągle odkrywam, 
jak wielki wpływ na losy świata i ludzi wywarła 

postać Jezusa z Nazaretu. Biblia mi w tym bardzo 
pomogła i umacnia mnie na co dzień. Do wzięcia 
udziału w tym konkursie zachęciła mnie moja 
pani katechetka, Henryka Górzyńska. To ona 
nauczyła mnie czytać Biblię i analizować trudny 
dla mnie tekst, przypisy, wstęp. Nie jest to łatwe, 
ale warto podjąć taki trud – podkreślił Damian 
Zieliński.

Zdaniem katechetki Bożeny Musiał, konkursy 
biblijne nie były dotychczas docenione przez 
uczniów, zaś sukces Klaudii powinien zmienić 
wartościowanie młodzieży w tym względzie.

– Każde zwycięstwo bardzo cieszy, zawłasz-
cza gdy wymaga tyle wysiłku i systematyczności. 
Trochę obawiałam się, że treść Księgi Jozuego 
ze Starego Testamentu może zniechęcić Klaudię, 
ponieważ jest to historia podboju ziemi Kanaan 
i podział zdobywanych miast wśród licznych po-
tomków izraelskich. Zdołała jednak opanować 
trudną terminologię biblijną. Dziewczynka stała 
się, jak jej oznajmiałam po etapie diecezjalnym, 
prawdziwą wojowniczką przy boku Jozuego. Po-
dziwiam ją, że umiała pogodzić tak wiele obo-
wiązków szkolnych, jest przecież uczennicą klasy 
trzeciej, z przygotowaniem do konkursu. Myślę, że 

tylko ktoś tak jak ona wrażliwy na słowo, piękno 
i działanie Ducha Świętego może zostać laureatem 
konkursu. Jestem bardzo dumna z Klaudii i innych 
uczniów, którzy brali udział u tego typu zmaga-
niach z Pismem Świętym. Nasuwa się jeszcze jedna 
refleksja – Klaudia na pewno mocno wzięła sobie 
do serca słowa Jana Pawła II: „Musicie od siebie 
wymagać”. Jako nauczyciele możemy być dum-
ni, że jest młodzież, która w ten sposób realizuje 
duchowy testament Jana Pawła II – podkreśliła 
katechetka Bożena Musiał.

Uczennica gimnazjum Klaudia Pyczek w kon-
kursie biblijnym brała udział już po raz drugi. 
W ubiegłym roku udało jej się dostać do ścisłego 
finału.

– W tym roku postanowiłam nie podda-
wać się i spróbować swoich sił w kolejnej edycji 
ze znajomości Księgi Jozuego, razem z przypi-
sami i słownikiem teologicznym. Terminologia 
Starego Testamentu, nazwy geograficzne i imio-
na występujące w tej Księdze były trudne do wy-
mówienia, nie mówiąc już o ich zapamiętaniu. 
Ilość walk i bitew, jakich dokonał wódz Jozue jest 
ogromna, a nazwy wszystkich zdobytych miast 
były dużym wyzwaniem podczas prób nauczenia 
się ich na pamięć. Jednak nie zniechęcałam się, 
mimo iż bardzo dobrze wiedziałam o wysokim 
poziomie i nakładzie pracy, jaki muszę włożyć, 
aby osiągnąć sukces. Podjęłam wszelkie zmagania, 
pomimo zbliżającego się egzaminu gimnazjalnego 
i innych konkursów przedmiotowych, w których 
także uczestniczyłam – zwierzyła się laureatka.

– Skąd pomysł, by wziąć udział w konkursie 
biblijnym? Myślę, że sprawiło to zainteresowanie 
historią narodu wybranego. Od dawna interesuje 
mnie przesłanie i tajemnica Biblii. Zachwyca mnie 
ona swoimi tekstami i ukrytym znaczeniem. Pis-
mo Święte jest jedną z moich najwartościowszych 
i najlepszych lektur, inne są jak ktoś powiedział 
„tylko komentarzem do tej jednej, wyjątkowej 
Księgi”. Do udziału w konkursie zainspirowała 
i zachęciła mnie moja katechetka – pani Bożena 
Musiał. Bardzo jestem jej wdzięczna za okazaną 
pomoc – podkreśliła Klaudia Pyczek. 

Apis 

Laureatami konkursu biblijnego zostali uczniowie z Zagnańska 

Spektakl „Zamknięci” zdobył „Scyzoryka”
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W niedzielę, 11 maja br. dobiegły końca 
rozgrywki Zagnańskiej Ligi w Piłce Siatkowej 
Kobiet i Mężczyzn. W dwumiesięcznych roz-
grywkach wystąpiło około 100 zawodniczek 
i zawodników reprezentujących cztery drużyny 
żeńskie i siedem męskich.

KCDP mistrzem!
W lidze żeńskiej zwyciężyła drużyna KCDP, 

która po pięknym i dramatycznym finale, poko-
nała młodą drużynę gimnazjalistek Extreme Za-
gnańsk. Naprawdę wielkie brawa dla obu drużyn 
za piękne i dramatyczne widowisko. Drużynie 
Gimnazjum z Zagnańska należą się szczególne 
słowa uznania, bo mimo tak młodego wieku 
(średnia 16 lat) pokonały drużyny o wiele starsze 
od siebie, powtarzając w ten sposób wyczyn z po-
przedniego roku. Drużyna KCDP miała w swoich 
szeregach MVP turnieju Sarę Pięt. Trzecie miej-
sce po równie zaciętym meczu zajęła drużyna 
Ladies Zagnańsk. W tym meczu drużyna 007 
Samsonów już wygrywała 2:0, by ostatecznie 
przegrać 2;3. Zagnańska Liga w Piłce Siatkowej 
Kobiet to jedna z nielicznych w województwie, 
jeżeli chodzi o rozgrywki żeńskie, więc dla pań 
wielkie brawa za zaangażowanie w tegoroczne 
rozgrywki.

Trentino po raz piaty z rzędu!
W lidze męskiej po raz piąty z rzędu wygrało 

Trentino Zagnańsk. W meczu finałowym bez-
problemowo pokonało Pokemonów w stosunku 
3:0. Trentino jest nie do zatrzymania w zagnań-

skich rozgrywkach, liczymy teraz na dobry wynik 
zagnańskiej drużyny w rozgrywkach o Mistrzo-
stwo Województwa, które odbędą się 18 maja 
2014 roku w Skarżysku-Kamiennej. W meczu 
o trzecie miejsce znów w pięciosetowym po-
jedynku Przekot pokonał Torpedo. MVP ligi 
męskiej został Grzegorz Frydrych – wybierany 
podczas ligi sześciokrotnie najlepszym zawod-
nikiem meczów rundy zasadniczej. Wręczając 
nagrody, puchary i pamiątkowe medale wójt gmi-
ny Zagnańsk Szczepan Skorupski, pogratulował 
wszystkim drużynom występującym w tegorocz-

nych rozgrywkach, wysoko ocenił poziom fina-
łów i życzył sukcesów sportowych w przyszłości. 
W rozgrywkach brały jeszcze udział: Kompens 
Kielce, Animals Volley i Five of Forest.

Organizator rozgrywek Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku składa 
serdeczne podziękowania sędziom zawodów, 
obsłudze medycznej i pozostałym osobom za-
angażowanym w organizację tegorocznych roz-
grywek.

Przygotował Michał Ziernik
GOKSiR w Zagnańsku

Zagnańska Liga w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

W hali sportowej w Za-
gnańsku 29–30 kwietnia i 7 
maja br. odbyły się finały wo-
jewódzkie w siatkówce dziew-
cząt i chłopców szkół gim-
nazjalnych. W zawodach 
uczestniczyło 18 drużyn (9 
żeńskich i 9 męskich).

W rywalizacji dziewcząt 
wygrało Gimnazjum z Sando-
mierza, a reprezentantki Gim-
nazjum w Zagnańsku zajęły 
V miejsce. W rozgrywkach 
chłopców najlepsze okazało się 
Gimnazjum nr 1 ze Skarżyska, 
a chłopcy z Zagnańska zajęli 
IV miejsce.

Skład drużyny chłopców: 

Piotr Nadolnik, Wojciech Rynk, Michał Krzysz-
tofek, Bartek Szcześniak, Patryk Kukla, Gabryś 
Knez, Wiktor Witecki, Norbert Sochacz, Domi-
nik Lubocha (trener Mirosław Kowalski).

Skład drużyny dziewcząt: Magdalena Turek, 
Kinga Piotrowska, Kinga Lisowska, Brygida 
Reczyńska, Kamila Grabowska, Paulina Ślewa, 
Patrycja Brzezińska, Sandra Kukla (trener An-
drzej Jantarski).

Finałowe mecze zaszczycili swoją obecnoś-
cią: świętokrzyski wicekurator oświaty Grzegorz 
Bień, wójt Szczepan Skorupski, przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego Leszek Wnętrzak, 
trener Dariusz Daszkiewicz i zawodnicy Efek-
tora Kielce, którzy pokazali młodym adeptom 
siatkówki, jak wygląda rozgrzewka profesjonal-
nego siatkarza.

Apis 

Gimnazjaliści z Zagnańska w finale wojewódzkim w siatkówce

W niedzielę, 4 maja br. odbył się drugi mara-
ton MTBCROSS w Sandomierzu. Wystartowało 
około 600 osób, wśród których była spora gru-
pa Zagnańskiego Stowarzyszenia Rowerowego 
„Pod Bartkiem”.

Na dystansie family najlepiej spisał się Da-
niel Haba, który przyjechał jako 10. na metę, 
w swojej kategorii zajął 4. miejsce. Na 15. po-
zycji w kategorii open uplasował się Mateusz 
Stefański, na Krystian Wesołowski znalazł się 
na 7. miejscu.

Dobrze spisały się również dziewczyny – 
w swoich kategoriach: Małgosia Sobczyk – 3. 
miejsce, Kasia Sobczyk – 2., Julia Sobczyk – 6., 

Emilia Kmieć i Sylwia Bętkowska – 5. miejsca.
Na dystansie fun gminę reprezentowali: Filip 

Fronio, Artur Boszczyk, Piotr Kurek, Allan Su-
mara, Robert Kaszuba, Marcin Kraska. Wspa-
niała wiadomość to 32. miejsce Zagnańskiego 
Stowarzyszenia Rowerowego wśród 120 startu-
jących drużyn.

Pogoda dopisała. Trasy były wytyczone po-
przez kwitnące sandomierskie sady usytuowane 
na pagórkowatym terenie. Duże trudności mogło 
sprawiać błoto powstałe przez padający przez 
całą sobotę deszcz. Start i meta wyznaczone zo-
stały na pięknym sandomierskim Rynku.

Apis

MTBCROSS Maraton w Sandomierzu
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IX Świętokrzyska Niezapominajka odbyła się 
1 czerwca br. na terenie skateparku przy ulicy 
Kieleckiej w Zagnańsku. Ekologiczna impreza 
środowiskowa zgromadziła jak co roku nie tylko 
dzieci i młodzież, ale także dorosłych. Połączona 
była z obchodami 600-lecia istnienia Zagnańska 
oraz z Dniem Dziecka.

Mieszkańców gminy Zagnańsk, którzy przy-
szli na imprezę wraz z dziećmi przywitał ser-
decznie wójt Szczepan Skorupski w towarzystwie 
członków komitetu organizacyjnego i zaproszo-
nych gości: posłanki Renaty Janik, Henryka Mil-
carza – prezesa Wodociągów Kieleckich, Anny 
Tuz – ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku-
-Chrustach, Katarzyny Dudek - przedstawicielki 
Nadleśnictwa Zagnańsk, radnych – Anny Pio-
trowskiej, Grażyny Wawszczak i Stefana Grud-
nia oraz Artura Cieślaka – pracownika Urzędu 
Gminy.

– Tą IX Świętokrzyską Niezapominajką prag-
niemy uczcić dzisiejsze święto wszystkich dzieci. 
Impreza ta odbywa się pod hasłem „600-lecie 
Zagnańska”. Pragnę życzyć miłej zabawy wszyst-
kim dzieciom, które przybyły na naszą imprezę 
– mówił ze sceny zorganizowanej na platformie 
wagoniku przy zabytkowej lokomotywie wójt 
Szczepan Skorupski.

W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie konkursu 
pt. „Zagnańsk za 600 lat” na obiektach skatepar-
ku odbywały się zabawy animacyjno-ruchowe 
zorganizowane przez clownów, pokaz olbrzy-
mich baniek, konkursy plastyczne dla dzieci, 
warsztaty orientalne oraz pokazy sokolnicze 
uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. 
Wójt Szczepan Skorupski wraz z posłanką Renatą 
Janik częstowali dzieci cukierkami oraz wręczali 
im gadżety promocyjne gminy.

Wykład na temat historii Zagnańska wygłosił 
nauczyciel z SP nr 1 w Chrustach Roman Pi-
skulak, który był jednocześnie pomysłodawcą 
obchodów jubileuszowych oraz twórcą plansz 
informacyjnych i prezentacji multimedialnej. 
Udowodniał on w swojej wypowiedzi, poda-

jąc źródła historyczne, że pierwsze wzmianki 
na temat Zagnańska wskazują na rok 1414, kiedy 
to zaistniała wieś Zagnańsko nad rzeką Bobrzą.

Statuetkę Świętokrzyskiej Niezapominajki 
kapituła przyznała w tym roku posłance Renacie 
Janik. Parlamentarzystka otrzymała to wyróżnie-
nie za duży wkład w upowszechnianie ekologii 
i wspieranie finansowe i polityczne działań pro-
ekologicznych w gminie Zagnańsk. W ramach 
obchodów 600-lecia istnienia Zagnańska zor-
ganizowany został konkurs „Zagnańsk za 600 
lat”. Jego celem było poszukiwanie i promowanie 
talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży 
szkół podstawowych i gimnazjów.

Komisja w składzie nauczyciel Roman Pi-
skulak i artysta rzeźbiarz Krzysztof Wesołow-
ski przyznała w kategorii szkół podstawowych 
pierwsze miejsce Julii Wierzbickiej z Tumlina, 
drugie – Natalii Fąfarze z Szałasu, trzecie – Jago-
dzie Pabian z Chrustów. Wyróżnienia w tej kate-
gorii przypadły: Wiktorii Szcześniak z Tumlina, 
Aleksandrze Pasternak z Chrustów, Małgorzacie 
Strzępce z Tumlina, Marii Gębskiej z Szałasu, 
Julii Błocko z Chrustów i Jakubowi Fudalskiemu 
z Szałasu.

W kategorii gimnazjów zwyciężył Mikołaj 
Zamaryka z Samsonowa, drugie miejsce zajęła 
Weronika Filipiak z Tumli-
na, trzecie – Piotr Lesiński 
z Tumlina. Wyróżnieni zo-
stali uczniowie z Tumlina: 
Iga Młodawska, Aleksan-
dra Duś, Aleksandra Waw-
rzeńczyk, Alicja Węgrzyn, 
Klaudia Adach i Eliza We-
sołowska.

Imprezie towarzyszyły 
stoiska m.in. Nadleśnictwa 
Zagnańsk i Wodociągów 
Kieleckich, na których 
organizowane były liczne 
konkursy i można było 
wygrać atrakcyjne gadże-

ty zwiane tematycznie z działalnością tych firm. 
Przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprezentowali 
i opowiedzieli o prezentacji dębu Bartka wyko-
nanej w formacie 3D.

Z kolei na stoiskach spożywczych można było 
zakupić ciastka, słodycze, napoje i grillowaną 
kiełbaskę oraz otrzymać watę cukrową. Nad bez-
pieczeństwem wszystkich uczestników impre-
zy czuwali ratownicy Pogotowia Ratunkowego 
z Kielc oraz strażacy z OSP Zagnańsk-Chrusty.

W skład komitetu organizacyjnego weszli: 
posłanka Renata Janik, Michał Salwa – kierow-
nik GOKSiR w Zagnańsku, Artur Cieślak – pra-
cownik Urzędu Gminy w Zagnańsku, Leszek 
Grudziński – prezes Stowarzyszenia „Razem dla 
wszystkich”, Elżbieta Ślewa – WTZ Belno, ekolog 
Władysław Kowalewski i Anna Tuz – ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku-Chrustach, 
przewodniczącym był wójt Szczepan Skorupski.

Organizatorem imprezy był GOKSiR w Za-
gnańsku. Sponsorami – Nadleśnictwo Zagnańsk, 
Wodociągi Kieleckie i firma Barlinek. Patronat 
nad imprezą objęli: Gmina Zagnańsk i Wojewoda 
Świętokrzyski. Organizatorzy składają podzięko-
wania dla Pana Krzysztofa Maciejca za użyczenie 
parkingu.

Święto Niezapominajki, 600-lecie Zagnańska i Dzień Dziecka

W Zespole SP nr 2, PiG im. St. Staszica w Za-
gnańsku odbyło się 29 maja br. uroczyste pod-
sumowanie wystawy światowej sławy artysty 
Jesekiela Dawida Kirszenbauma, znanego pod 
pseudonimem DUVDIVANI. Dzięki uprzejmo-
ści rodziny Diament z Izraela „Diamentowa 
Kolekcja” trafiła po raz pierwszy do Polski.

Mogliśmy w ten sposób zapoznać się z twór-
czością naszego rodaka pochodzącego ze Staszo-
wa, który tworzył przede wszystkim w Paryżu. 
Od 5 kwietnia „Wędrująca wystawa” reprodukcji 
prac artysty gościła w naszej szkole. Uczniowie 
mogli dzięki temu uczestniczyć w nietypowych 
zajęciach, na których poznawali kulturę oraz 
historię narodu żydowskiego. Poznawali także 
różne techniki plastyczne, które następnie wy-
korzystali we własnych pracach. Wystawa stała 
się także pretekstem do przeprowadzenia war-
sztatów na temat stereotypów funkcjonujących 

w naszej świadomości. Uroczysty finisaż miał 
na celu zaprezentowanie efektów pracy uczniów 
podczas lekcji i warsztatów.

Cieszymy się bardzo, że razem z nami na spa-
cer po żydowskim sztetlu udał się świętokrzyski 
wicekurator oświaty Grzegorz Bień oraz wójt 
Szczepan Skorupski. Nie 
ma kultury żydowskiej bez 
żydowskiej muzyki, która 
towarzyszyła nam na żywo 
w wykonaniu szkolnego 
chóru oraz solistów pod 
kierownictwem nauczy-
ciela Łukasza Gronosta-
ja. Podczas uroczystości 
podsumowaliśmy także 
tegoroczny projekt „Nasi 
sąsiedzi”. Grupa uczniów 
klasy trzeciej gimnazjum 

zapoznała publiczność z historią rodzin żydow-
skiego pochodzenia, które mieszkały przed wojną 
w naszej miejscowości. Chłopcy mogli pochwalić 
się także swoimi kulinarnymi talentami, częstując 
przybyłych śledziami po żydowsku. Zapraszamy 
do galerii fotografii – uczniowie klasy IIb, grupa 
projektowa oraz opiekunowie.

 Mira Litwińska i Anna Gębska

„Diamentowa Kolekcja” Duvdivaniego
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Z Zagnańska do Londynu. Szlakiem Mieczysława Białkiewicza i 2. Korpusu Polskiego 
Galeria wybranych eksponatów w Archiwum Państwowym w Kielcach

Na wystawie przedstawione są: eksponaty, zdjęcia, bogata dokumentacja środowisk byłych żołnierzy różnych formacji, fotografie, mapy, a także spuś-
cizna po generale Józefie Kordianie Zamorskim. Odrębną część kolekcji stanowią zbiory broni białej, elementy uzbrojenia, mundury, odznaczenia, 
dzieła sztuki linorytniczej i chemigraficznej, rzeźby, wyroby jubilerskie autorstwa Mieczysława Białkiewicza, tłoki pieczętne, a także trofea zdobyte 
przez właściciela kolekcji w zawodach lotniczych i rajdach.* Szerzej na temat wystawy piszemy w artykule pt. „Wystawa poświęcona Mieczysławowi 
Białkiewiczowi z Zagnańska” na str. 8.
* Prezentowane na zdjęciach materiały pochodzą z zasobu Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Kielcach oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. Ekspozycję 
można zwiedzać w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 57.
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