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Gmina Biblioteka Publiczna w Sam-
sonowie została wyróżniona w ramach 
plebiscytu Euro-Gmina 2015/2016.

W dniu 20 maja br. w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach odbyła się uro-
czysta gala wręczenia nagród w ramach 
XII edycji plebiscytu Euro-Gmina. Gmina 
Biblioteka Publiczna w Samsonowie zosta-
ła wyróżniona za realizację szeregu dzia-
łań o charakterze promocji czytelnictwa 

i działań na rzecz rozwoju kultury. Nagrodę 
z rąk Posła na Sejm RP Kazimierza Ko-
towskiego i dyrektora Jerzego Chrobota 
organizatora plebiscytu odebrali: Anna 
Kapciak – zastępca dyrektora Bibliote-
ki w Samsonowie oraz wójt Szczepan 
Skorupski, który w swoim wystąpieniu 
wyraził serdeczne podziękowania dla by-
łej i obecnej dyrektorki oraz dla całego 
zespołu pracowników samorządowych 
z biblioteki i urzędu gminy za owocną 
współpracę i zaangażowanie na rzecz bu-
dowy nowej siedziby Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Samsonowie. Wójt otrzymane 
wyróżnienie zadedykował mieszkańcom 
Gminy Zagnańsk, którzy chętnie korzystają 
z oferty biblioteki, a dowodem na to jest 
wzrost czytelników o ponad 200 osób 
w pierwszym kwartale 2016 roku.

Wśród nagrodzonych samorządów zna-

lazły się: w kategorii miasta – Sandomierz, 
Ożarów i Stopnica, w kategorii gminy 
i wójtowie – Bieliny, Iwaniska, Złota, Waś-
niów i Oksa, a wyróżnienia odebrali m.in. 
przedstawiciele gmin: Miedziana Góra, 
Bodzechów, Łagów, Pierzchnica i Sobków. 
Miasto Kielce otrzymało nagrodę specjalną 
w dziedzinie Polityki Zdrowotnej, a Powiat 
Kielecki otrzymał tytuł Super Powiat Roku.

Artur Cieślak

W dniu 31 maja br. wójt Gminy Za-
gnańsk Szczepan Skorupski i skarbnik 
Robert Szechnicki wspólnie z radnym 
Pawłem Molikiem uczestniczyli w Świę-
tokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalne-
go w podpisaniu umów w ramach nowej 
edycji Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Wójt Szczepan Skorupski w imie-
niu Gminy Zagnańsk podpisał umowę 
o dofinansowanie budowy drogi gmin-
nej Tumlinie-Węgle – Tumlin-Zaci-
sze. Warto dodać, że wniosek Gminy 
Zagnańsk zajął wysokie, bo 9 miejsce 
na 178 złożonych aplikacji z całego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. Dzięki 

W dniu 3 czerwca br. wójt Szcze-
pan Skorupski podpisał pierwszą pre-
-umowę dotyczącą realizacji projektów 
termomodernizacyjnych w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych  
KOF – Kieleckiego Obszaru Funkcjo-
nalnego zgodnie z Regionalnym Pro-
gramem Operacyjnym Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Pierwsza pre-umowa dotyczy zada-
nia pn. „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gmi-
ny Zagnańsk wraz z wykorzystaniem 
OZE”. Gminny wniosek uzyskał dofi-
nansowanie na kompleksową moder-
nizację energetyczną trzech obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Gmi-

ny Zagnańsk. Są to budynki: Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zagnańsku, Szkoły Podstawowej 
w Kajetanowie oraz Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Sam-
sonowie.

Przewidywanym rezultatem 
przedsięwzięcia będzie zmniejszenie 
zużycia energii elektrycznej oraz zu-

życia emisji CO2 w planowanych do ter-
momodernizacji obiektach. Wykony-
wane będą m.in.: ocieplenie obiektów, 
wymiana okien, drzwi zewnętrznych 
oraz oświetlenia na energooszczędne, 
wymiana źródeł ciepła w celu likwidacji 
pieców grzewczych na opał stały oraz 
przebudowa systemów grzewczych z za-
stosowaniem m.in. kotłów na paliwa 
gazowe, pomp ciepła, ogniw fotowol-
taicznych, kolektorów słonecznych, 
instalacja urządzeń energooszczęd-
nych oraz instalacja urządzeń Odna-
wialnych Źródeł Energii w moderni-
zowanych energetycznie budynkach 
przewidziana jest również przebudo-

wa systemów wentylacji i klimatyzacji 
oraz instalacja systemów chłodzących, 
w tym również z OZE.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem, 
zadanie rozpocznie się w 2017 roku, 
natomiast zakończenie przewidziane 
jest na koniec roku 2018. Całość prac 
wyceniona została na ponad 1,2 mln. 
zł z czego dofinansowanie sięga 85% 
wszystkich kosztów kwalifikowalnych.

Łącznie w ramach ZIT KOF planowa-
nych do realizacji jest 5 zadań o szcze-
gólnym znaczeniu dla rozwoju Gminy 
Zagnańsk.

Robert Kaszuba 
Koordynator KOF

Trwają intensywne prace przy bu-
dowie chodnika w miejscowości Siod-
ła, których całkowity koszt wyniesie 
255.760,05 zł brutto.

W ramach inwestycji wykonywa-
ny jest chodnik oraz odwodnienie 
na odcinku od istniejących zabudowań 
(od strony drogi powiatowej Zagnańsk 

– Kielce) do łącznika w kierunku 
miejscowości Jaworze. Dotychczas 
wykonano koryta odwadniające, 
nowe przepusty i zamontowano 
betonowe krawężniki. Równolegle 
wykonywane są zjazdy na posesje. 
Na ukończeniu są również prace to-
warzyszące po których wykonaniu 

będzie możliwe ułożenie kostki bruko-
wej na chodniku w kolorze czerwonym, 
a na zjazdach w szarym. Kolorystyka 
chodnika oraz zjazdów jest kontynuacją 
wcześniej wykonanych na terenie gminy 
tego typu przedsięwzięć.

Budowa chodnika zdecydowanie 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych w tej miejscowości, a termin 
zakończenia przedmiotowego zadania 
został określony do 30 lipca 2016 roku.

Grzegorz Milcarz

W dniu 29 maja br. na Świętym Krzy-
żu odbył się XI Jarmark Świętokrzyski pt. 
„Góry Świętokrzyskie kolebką tradycji”.

Gminę Zagnańsk reprezentowało Koło 
Gospodyń Wiejskich „Florianki”, które 

wraz z innymi zespołami wzięło udział 
w uroczystej procesji, w polowej mszy Św. 
oraz w jarmarku. W programie imprezy 
odbył się m.in. finał Ogólnopolskiego 
Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi 

Polskiej i prezentacje gmin Po-
wiatu Kieleckiego.

Na swoim stoisku KGW 
„Florianki” zaprezentowały rę-
kodzieło artystyczne i przygo-
towane swojskie jadło. Ugoto-
wana zupa szczawiowa okazała 
się trafionym wyborem dania 
na gorąco.

Na Świętym Krzyżu obecny 

był też Tetrapod, który promował Gminę 
Zagnańsk robiąc sobie pamiątkowe zdję-
cia głownie z najmłodszymi uczestnikami 
jarmarku.

Anna Wypych

Wyróżnienie EURO – Gmina dla Biblioteki

Podpisana umowa w ramach PROW

Podpisane pierwsze pre-umowy w ramach KOF

Budowa chodnika w Siodłach

Jarmark Świętokrzyski

temu wsparciu będziemy mogli zreali-
zować ważną dla mieszkańców Tumlina 
inwestycję, na którą mieszkańcy czekają 
już od wielu lat – komentował radny 
Paweł Molik.

Przedsięwzięcie przewiduje budowę 
drogi na odcinku ok. 670 m, łączącej 

miejscowości Tumlin-Węgle i Tumlin-
-Zacisze. Celem projektu jest poprawa 
bezpieczeństwa komunikacji oraz uła-
twienie dostępu do drogi wyższego rzę-
du i obiektów użyteczności publicznej.

Całkowitą wartość projektu oszaco-
wana została na kwotę 1.991.541,05 zł 

z czego dofinasowanie wynosi 63,63% 
tj. 1.267.210,00 zł kosztów kwalifiko-
walnych brutto. Rozpoczęcie prac dro-
gowych planowane jest do realizacji 
w 2017 r. a zakończenie w 2018 r.

Robert Kaszuba 
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Pod koniec kwietnia br. ucznio-
wie klas IIa i IIb Technikum Leśnego 
w Zagnańsku wyjechali do Bellegarde 
na dwutygodniową praktykę zawodo-
wą. Udział w projekcie Erasmus+ za-
pewnił uczniom i opiekunom możliwość 
obserwacji i poznania zasad gospodarki 
leśnej we Francji. Dał również możli-
wość poznania kultury tego niezwykłego 
kraju.

Podczas praktyk zawodowych naj-
ważniejsze były wizyty w lasach prywat-
nych i w lasach stanowiących własność 
państwa. Młodzież miała możliwość wy-

konywania pielęgnacji w drzewostanach 
dębowych, prześledzenia drogi od od-
nowienia, przez pozyskanie surowca, 
aż do finalnego produktu. Zapoznała 
się również z funkcjonowaniem szko-
ły gospodarzy w Bellegarde. W szkole 
partnerskiej uczniowie Technikum Leś-
nego podziwiali ośrodek przeznaczony 
do szkolenia operatorów maszyn leś-
nych, tam też zorganizowane zostały 
ćwiczenia z obsługi pił spalinowych 
i forwarderów.

Wśród wielu atrakcji koniecznie na-
leży wymienić rejs po Loarze i wykład 

o problemach ekosystemu tej rzeki. 
Uczestnicy projektu Erasmus+ zwie-
dzali Orlean, Paryż, Blois, Montargis, 
Chamord i Wersal. Spędzali też wolny 
czas z francuskimi kolegami, np. roz-
grywając wspólnie mecze w kręgielni 
i w piłkę nożną.

Dwutygodniowy pobyt we Francji 
na długo pozostanie w pamięci uczniów 
i opiekunów. Przez ten czas zdobyli wie-
le doświadczeń zawodowych, poznali 
przepiękne miejsca i wspaniałych ludzi. 

Anna Kowalska

Gminie Zagnańsk poprzez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w partner-
stwie ze Stowarzyszeniem Integracja 
i Rozwój oraz Fundacją Alter Edu, 
udało się pozyskać dofinansowanie 
na realizację projektu pt.: „Świetlica, 
rodzina, rozwój – program wspierania 
rodzin w Gminie Zagnańsk” ze środ-
ków Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. Realizacja projektu 
rozpoczyna się z dniem 1 lipca 2016 
roku i potrwa przez 2 lata.

W ramach projektu uruchomione 
zostaną dwie Świetlice środowiskowe 
– w miejscowościach: Umer-Kołomań 
oraz STASZICÓWKA w Samsonowie, 
oferujące młodzieży opiekę, pomoc 
w nauce, organizację czasu wolnego, 
zabawy, zajęcia sportowe, rozwój za-
interesowań oraz wsparcie w zakresie 
rozwiązywania problemów wycho-
wawczych. W świetlicach prowadzone 
będą również cykliczne zajęcia dla do-

rosłych, dotyczące uzależnień, radzenia 
sobie ze stresem oraz emocjami, me-
tod rozwiązywania konfliktów, budowy 
pozytywnego wizerunku, współpracy 
w grupie, komunikacji interpersonalnej 
i wielu innych.

Do udziału w projekcie zakwalifiko-
wanych zostanie 100 dorosłych miesz-
kańców gminy oraz 60 osób do 18 roku 
życia. Uczestnicy projektu będę również 
mieli możliwość uczestniczenia w gru-
pach wsparcia z takich zakresów tema-
tycznych jak: uzależnienia, 
problemy wychowawcze 
z dziećmi i młodzieżą, prze-
moc w rodzinie, zarządza-
nie budżetem domowym, 
poszukiwanie pracy, ak-
tywizacja zawodowa oraz 
innych, zgłaszanych przez 
uczestników potrzeb.

Projekt przewiduje rów-
nież możliwość skorzysta-

nia z bezpłatnego doradztwa prawnego, 
zawodowego i psychologicznego.

Młodzież w ramach projektu będzie 
mogła skorzystać z bezpłatnego wspar-
cia w postaci zajęć tanecznych (Świetlica 
STASZICÓWKA w Samsonowie), za-
jęć z języka angielskiego i niemieckie-
go, zajęć muzycznych, uczestnictwa 
w Dyskusyjnym Klubie Filmowym 
oraz bezpłatnych zajęć logopedycznych. 

Grzegorz Wawrzeńczyk

Cennym i pożytecznym finałem 
dla wszystkich mieszkańców Zagnań-
ska zakończył się wspólny projekt fir-
my DB Schenker Sp. z o.o. ul. Kiele-
cka 3 w Zagnańsku i Urzędu Gminy.

W efekcie złożonego wniosku apli-
kacyjnego uzyskano środki finanso-
we, które posłużyły na zakup kwiatów, 
krzewów oraz farb.

Wspólnymi siłami, tj. pracowni-
ków firmy DB Schenker Sp. z o.o. 
z Zagnańska oraz pracowników Re-
feratu Gospodarczego i Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Gminy w Za-
gnańsku wykonane zostały nasadze-
nia krzewów i kwiatów oraz zostało 
pomalowane ogrodzenia na terenie 
Skate Parku w Zagnańsku. W trakcie 
wspólnej pracy wymieniono cenne 
doświadczenia w pielęgnacji roślin 
oraz jak podkreślił przybyły na miej-
sce wójt Szczepan Skorupski ustalono, 
że ta współpraca będzie nadal kon-
tynuowana.

Wójt Gminy Zagnańsk złożył ser-
deczne podziękowania dla pracowni-
ków i kierownictwa firmy DB Schen-

ker Sp. z o.o. z Zagnańska, która już 
po raz kolejny włącza się w działania 
pro-społeczne na rzecz mieszkańców 
naszej gminy.

Edyta Kuźma

Pod koniec lipca w Zagnańsku będzie 
realizowany wyjątkowy projekt spor-
towy. Odbędzie się maraton Mazovia 
24h, którą organizuje legenda polskiego 
kolarstwa, zwycięzca Tour de Pologne 
Cezary Zamana i Zagnańskie Stowa-
rzyszenie Rowerowe „Pod Bartkiem”. 
Wyścig 24h to wyjątkowe przedsięzwię-
cie, w którym zawodnicy walczą głównie 
ze swoimi słabościami. Zadanie jest pro-
ste, przejechać jak największy dystans 
w ciągu jednej doby.

O CO W TYM CHODZI?
Maraton odbywa się na kilkunastoki-

lometrowej pętli, a do zwycięstwa liczy 
się suma przejechanych okrążeń. Można 
mierzyć się z tym zadaniem samemu, 
w parze lub drużynowo. Ważne jest nie 
tylko przygotowanie, ale również strategia 
walki. Nie bez znaczenia będzie wsparcie 
kibiców, rodziny czy przyjaciół, którzy 
swoją obecnością, wspierają, dopingują 
i pomagają, tworząc często niesamowity 

klimat i profesjonalne zaplecze dla star-
tujących maratończyków.

WYŚCIG DLA KAŻDEGO!
Mazovia 24h to zawody przeznaczone 

zarówno dla wytrwałych kolarzy jak i dla 
amatorów. Można startować w kilku kate-
goriach. Solo (jazda indywidualna), Duo 
(jazda w parach) oraz Quatro (zespoły 
czteroosobowe). Zawodnicy będą mogli 
rywalizować także w czasie 12h na takich 
samych zasadach jak w wariancie pełnym 
dwudziestoczterogodzinnym.

Zapraszamy na imprezę, która uzależ-
nia! Sprawdź się sam lub z przyjaciółmi. 
Szczegóły na stronie www.mazovia24h.pl

PROGRAM ZAWODÓW
Sobota (23.07.2016 r.):

godz. 8.00 – 11.00 zapisy w Biurze Za-
wodów
godz. 12.00 – start maratonu
godz. 20.00 – ognisko
godz. 24.00 – zamkniecie trasy maratonu 
dla zawodników startujących przez 12 
godzin

Niedziela (24.07.2016 r.):
godz. 1.00 – dekoracja zwy-
cięzców startujących przez 12 
godzin
godz. 12.00 – zamknięcie tra-
sy maratonu dla zawodników 
startujących przez 24 godziny
godz. 13.00 – dekoracja zwy-
cięzców startujących przez 24 
godziny.

Marcin Dławichowski

Uczniowie Technikum Leśnego w szkole CFA Bellegarde we Francji „Świetlica, rodzina i rozwój” – dofinansowanie ze środków POWER

Owocna współpraca
Maraton – Mazovia 24h
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Warsztaty rzeźbiarskie XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Samsonowie

Rajd i historyczna gra terenowa

W dniu 17 maja br. pod hasłem:,, Żyć 
to działać, rozsiewać po świecie talent, energię 
i uczucia” w świetlicy Zespołu Szkoły Podsta-
wowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Za-
gnańsku odbyło się uroczyste podsumowanie 
warsztatów rzeźbiarskich, prowadzone przez 
znanego i cenionego artystę z Zagnańska 
Krzysztofa Wesołowskiego.

Dzieci zostały wprowadzone w tajniki 
rzeźbienia w drewnie, a wykonane przez 
nie rzeźby stworzyły okazję do zaintere-
sowania się folklorem naszego regionu 
i posłużyły za inspirację do innowacyjnego 
wykorzystania motywów regionalnych. 
Warsztaty te były również dla uczniów oka-
zją do rozpoznawania ukrytych talentów, 
integracji wychowanków z twórcami śro-
dowiska lokalnego, jak również rozbudzenia 
wiary we własne możliwości. Głównym celem 
warsztatów było stworzenie dzieciom możli-
wości bezpośredniej obserwacji powstawania 
rzeźb, aktywnego uczestnictwa w zajęciach 
z rzeźbiarzem oraz inspirowania ich do dzia-
łań na rzecz kultywowania tradycji ludowej 
naszego regionu.

Uroczystość została rozpoczęta przez dyrek-
tor Marzannę Moćko i Krzysztofa Wesołow-
skiego od powitania zaproszonych gości: wójta 
gminy Szczepana Skorupskiego, przewodni-

czącego rady gminy Artura Kudzię, radną Gra-
żynę Wawszczak, sołtysa sołectwa Zagnańsk 
Alicję Knez oraz przyjaciół i sympatyków 
pana Krzysztofa Wesołowskiego. Następnie 
Krzysztof Wesołowski wyraził radość z owoc-
nej współpracy z nauczycielami świetlicy oraz 
dziećmi, w efekcie której doczekał się „małych 
mistrzów dłuta”.

Z tej niezwykłej okazji uczniowie klasy IIIa 
przedstawili teatrzyk kukiełkowy,, Bezpieczne 
wędrówki Jasia i Małgosi przez Świętokrzyskie”. 
Spektakl miał na celu przybliżyć najpiękniejsze 
zabytki naszego regionu i zachęcić do podróżo-
wania. W dalszej kolejności uczniowie z klasy 
IIa zaprezentowali polkę pod kierunkiem pani 
Doroty Chyb. W dowód podziękowania za za-
angażowanie w rozwijanie talentów uczniów 
dla Krzysztofa – Kinga Świszczorowska z kla-
sy Vb zaprezentowała trzy utwory muzyczne 
opracowane przez Agnieszkę Kalembę, na-

tomiast Vanessa Zarzecka z klasy IIIa zagrała 
wybrane utwory instrumentalne. W trakcie 
uroczystości „młodzi artyści” otrzymali dy-
plomy potwierdzające uczestnictwo w war-
sztatach.

Z rąk wójta Szczepana Skorupskiego i dy-
rektor Marzanny Moćko nasz świętokrzyski ar-
tysta Krzysztof Wesołowski otrzymał dyplom 
„Przyjaciela Szkoły”, jako wyraz serdecznego 
podziękowania za okazywaną pomoc oraz 
ogromne wsparcie w pracy podejmowanej 
dla dobra szkolnej społeczności lokalnej. 
W podsumowaniu programu artystycznego 
uczennica klasy Vb Weronika Krzyżak za-
prezentowała wiersz Philipa Bosmana,, Nie 
zapomnij o radości”.

Na zakończenie spotkania wszyscy ucz-
niowie, którzy uczestniczyli w programie ar-
tystycznym, zostali obdarowani przez wójta 
oraz dyrektor szkoły drobnymi upominka-
mi, a pamiątkowymi dyplomami uczniowie 
uczestniczący w zajęciach z klasy IIIa: Kacper 
Jama, Łukasz Barański, Zosia Sidło, Zuzia Bol-
mińska, Wiktor Wierzbicki i Oliwia Ludwinek. 

Uroczyste podsumowanie warsztatów zre-
alizowano pod kierunkiem nauczycieli świet-
licy Doroty Chyb, Agnieszki Kalemby oraz 
nauczyciela klas I-III Bożeny Wałek.

Agnieszka Kalemba i Dorota Chyb

Givebox, „Podaj dalej”, „Spotkanie z li-
teraturą przy zielonej herbacie” oraz liczne 
warsztaty i happeningi to atrakcje, które cze-
kały na mieszkańców naszej gminy w Ogól-
nopolskim Tygodniu Bibliotek.

Happening promujący czytelnictwo roz-
począł podróż do świata literatury. Podczas 
spotkania mieszkańcy czytali fragmenty ulu-
bionych książek. Swoje interpretacje prezento-
wali zarówno najmłodsi czytelnicy jak i osoby 
dorosłe. Wójt Szczepan Skorupski specjalnie 
dla dzieci czytał jedną z baśni Hansa Christiana 
Andersena, a dzieci robiły kolorowe zakładki 
pod okiem harcerzy i druha Jakuba Szcze-
pańskiego. Do czytania zachęcały wspólnie 
tworzone hasła oraz bajkowe postacie, w które 
wcieliły się uczennice gimnazjum w Samsono-
wie. Dobrym duchem happeningu była sołtys 
Samsonowa Honorata Durlik.

Kolejna akcja promująca czytelnictwo „Po-
daj Dalej” zorganizowana została na przystan-
kach autobusowych w Zagnańsku i Samsono-
wie. W specjalnie oznakowanych skrzyniach 
można było zostawić lub wymienić książki.

– Z naszymi inicjatywami wychodzimy 
na zewnątrz, by przekonać tych nieprzekona-
nych do tego, by sięgnęli po książkę. Mówienie, 
że są one drogie, nie jest wytłumaczeniem. 
W bibliotece można je wypożyczyć zupełnie 
za darmo. A wybór jest ogromny” – zapewnia 
Anna Żmudzińska – p.o. dyrektora Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Samsonowie.

W Bibliotece przez cały tydzień odbywały 
się głośne czytania z udziałem dzieci i zapro-
szonych gości. Wspólnie z najmłodszymi 
do krainy literatury przenieśli się wójt Szcze-
pan Skorupski, sekretarz gminy Mirosława 
Badzińska oraz prezes Banku Spółdzielczego 
w Samsonowie Józef Florek. Z młodzieżą spot-

kał się natomiast twórca książki Mistrz Excela 
w 20 dni – Adam Kopeć.

Na moc atrakcji mogli liczyć także uczest-
nicy cyklicznych zajęć odbywających się 
w Bibliotece. Podczas warsztatów plastycz-
nych wykonywano zakładki do książek oraz 
dzwoneczki z bambusa budzące do czytania. 
W trakcie zajęć z Robotechniki dzieci tworzyły 
bohaterów znanych bajek.

Obchody Tygodnia Bibliotek zakończyły 
warsztaty „Spotkajmy się przy zielonej herbacie 
i porozmawiajmy o ogrodach”, które połączone 
zostały z wieczorkiem literackim oraz nutą 
wspaniałej muzyki w wykonaniu Natalii Joń-
czyk. Dużym zainteresowaniem cieszył się 
kiermasz roślin oraz prezentacja mebli ogro-
dowych i sprzętu niezbędnego do ogródków 
i ogrodów Multimarketu JULA. Spotkaniu to-
warzyszyła degustacja zielonej herbaty, a goście 
imprezy wysłuchali oryginalnych interpretacji 
fragmentów utworów opisujących przyrodę: 
„Pan Tadeusz”, „Mały Książę”, „Latarnik”, „Ma-
rzenia szyte na miarę”, „Tajemniczy ogród” oraz 
wiersza „Na straganie”. W duetach wystąpili 
sekretarz gminy Mirosława Badzińska i wójt 
Szczepan Skorupski, Anna Skrzyniarz i Hen-
ryk Milcarz prezes Wodociągów Kieleckich. 
Solo Panie z Dyskusyjnego Klubu Książki Sta-
nisława Kurek i Adela Kiniorska oraz Zuzanna 
Szczepańska. W pięknych strojach zaprezento-
wały się uczennice Gimnazjum w Samsonowie 
Klaudia Piwońska i Magdalena Foksa.

Dzięki Anecie Mojeckiej z zagnańskiej Fir-
my Atena dowiedzieliśmy się jak należy pielęg-
nować kwiaty balkonowe, rabatki, sporządzać 
nawóz z pokrzywy. Hitem sezonu zdaniem 
Anety Mojeckiej są m.in czarne surfinie, tytoń 
ozdobny, goździki kamienne, pelargonie i wiele 
ziół mi.in. mięta truskawkowa czy oregano 

cytrynowe. Podczas spotkania mogliśmy do-
wiedzieć się także o egzotycznych drzewkach. 
Wizytówką Centrum Ogrodniczego w Gór-
kach Szczukowskich jest drzewko Bonsai. 
Jest to sztuka miniaturyzowania drzew lub 
krzewów uprawianych w odpowiednio do-
branych, płaskich pojemnikach. Efekt ten jest 
uzyskiwany poprzez specyficzne przycinanie 
oraz pielęgnację.

Nie lada atrakcją dla uczestników spotkania 
była prezentacja Multimarketu JULA znajdują-
cego się w Galerii Echo w Kielcach. Pracownicy 
sklepu opowiadali m.in o zakładaniu trawni-
ków. Mówili jak o nie dbać, jakiego sprzętu 
używać oraz jak zwalczać chwasty. Uczestnicy 
spotkania mieli możliwość wygrania prak-
tycznych upominków z bogatej oferty „Juli”.

Podczas imprezy ogłoszono także wyniki 
„Konkursu na puszkę na herbatę”, który wy-
grały: Anna Wypych przedstawicielka KGW 
„Florianki”, Monika Bugaj, Maja i Zofia Pie-
trzyca. Panie otrzymały nagrody ufundowane 
przez Markę „Czas na Herbatę”.

Partnerami „Tygodnia Bibliotek” byli: 
Gmina Zagnańsk, Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Zagnańsku, Czas na Herbatę, 
Galeria Echo, Multimarket JULA, Dobra Fir-
ma Zdanowski, Centrum Ogrodnicze Bonsai 
Park, Firma Atena.

Anna Kapciak

Ponad stu trzydziestu uczniów z dziesię-
ciu świętokrzyskich szkół wraz z opiekunami 
uczestniczyło w dniach 20-21 maja br. w raj-
dzie edukacyjnym oraz w Historycznej Grze 
Terenowej pt. „Ziemia Zagnańska w cza-
sie II Wojny Światowej. Historia i miejsca”. 
Organizatorem wydarzenia była Publiczna 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Armii 
Krajowej w Kajetanowie. Gra była częścią X 
Jubileuszowego Międzyszkolnego Projektu 
Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów II Wojny 
Światowej.
Gra Terenowa rozpoczęła się rano przy Po-
mniku Żołnierzy Września 1939 r., gdzie 
wszystkich uczestników powitał wójt Szcze-
pan Skorupski oraz dyrektorka szkoły w Ka-
jetanowie Stanisława Skowera. Potem ucz-
niowie z wychowawcami udali się na Mszę 

św. do kościoła p.w. św. Rozalii i św. Marcina 
w Zachełmiu. Uczestnicy przebywali w wie-
lu miejscowościach naszej gminy, między 
innymi w: Kajetanowie, Szałasie, Samso-

nowie, Zagnańsku, Zachełmiu oraz w oko-
licach Góry Bruśni. Po obiedzie w szkole 
w Zagnańsku, odbyła się druga część gry 
w okolicznych lasach miejscowości Siodła. 
W rajdzie uczestniczyli uczniowie ze szkół 
w: Kajetanowie, Chrustach, Bodzentynie, 
Olesznie, Sukowie, Daleszycach, Łącznej, 
we Wzdole Rządowym i dwie szkoły ze sto-

licy województwa Gimnazjum nr 26 w Kiel-
cach oraz SP nr 18 w Kielcach.

Uczniowie poznawali historię II wojny świa-
towej, wędrowali szlakiem partyzantów AK, 
uczcili pamięć poległych w czasie okupacji przy 
pomnikach i mogiłach. Uczestniczyli również 
w opowieściach przygotowanych przez SRH 
„Jodła” i rozwiązywali różne zadania. Spot-
kaniu towarzyszyło motto, które mieli złożyć 
z liter widniejących na różnych inskrypcjach. 
Wieczorem w szkole w Kajetanowie odbyło się 
podsumowanie projektu z udziałem przyjaciół 
szkoły, dyrektorów placówek stowarzyszonych, 
sponsorów i patronów. Reprezentujący Zarząd 
ŚZŻ AK – Pan major Zbigniew Mielczarek 
– gorąco podziękował wszystkim młodym 
za udział w projekcie. Uczniowie ze Szkoły 
w Kajetanowie zaprezentowali piękny program 

artystyczny, a potem rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny i rozdano pamiątkowe dyplomy.

Mamy nadzieję, że ta wędrówka przez „Zie-
mię Zagnańską” i poznawanie wielu wątków 
historii II wojny światowej będzie dla dzieci 
i młodzieży zachętą do dalszego pogłębiania 
znajomości historii ojczystej – mówiła dyrek-
torka Stanisława Skowera, dziękując wszystkim 
zaangażowanym w przygotowanie projektu, 
uczniom, sponsorom i przyjaciołom szkoły.

Projekt co roku odbywa się w innej pla-
cówce szkolnej i przeznaczony jest dla ucz-
niów z dziesięciu szkół z terenu województwa 
świętokrzyskiego kultywujących w szczególny 
sposób pamięć i etos bohaterów II wojny świa-
towej. Każda edycja projektu to dla młodzieży 
i dzieci wielka przygoda i spotkanie z żywą 
historią.

Zorganizowano go we współpracy z Kiele-
cką Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej 

oraz ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Hi-
storycznej „Jodła”.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Agata 
Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski, Adam 
Jarubas – Marszałek Województwa Święto-
krzyskiego, Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski 
Kurator Oświaty, Szczepan Skorupski – Wójt 
Gminy Zagnańsk oraz Zarząd Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Katarzyna Dobrowolska

foto: Michał Zawisza
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Historia okolic Samsonowa niero-
zerwalnie związana jest z rozwojem 
przemysłu hutniczego. Najdawniej-
sze świadectwa przetwórstwa żelaza 
na tych terenach pochodzą już z XV 
stulecia, a nieco lepiej poświadczone 
źródłowo z drugiej połowy XVI wieku, 
kiedy to w 1562 r. biskup krakowski 
Filip Padniewski wydał zgodę na bu-
dowę pierwszej kuźnicy.

Niewiele jednak osób wie, iż dzieje 
Samsonowa sięgają czasów znacznie 
wcześniejszych. I to nie o kilkaset- ale 
kilkanaście tysięcy lat!

Do sformułowania takich wniosków 
skłoniły naukowców wyniki archeo-
logicznych badań wykopaliskowych 
przeprowadzonych kilka miesięcy 
temu między Kołomanią a Samso-
nowem. Badaniami tymi kierował 
dr Michał Przeździecki z Uniwersy-
tetu Warszawskiego we współpracy 
z mgr Elżbietą Ciepielewską z Pań-
stwowego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie.

Do Kołomani badacze trafili dzię-
ki informacjom Pana Bartosza Koza-
ka, który jako pierwszy w „dziwnych 
formach” kamiennych, znalezionych 
przez jego mamę podczas spaceru 
nad Bobrzą zobaczył pradawne wy-
twory rąk ludzkich, tj. zabytki arche-
ologiczne. Zgodnie z obowiązującym 
prawem bezzwłocznie poinformował 
on o swoim odkryciu Świętokrzy-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Dzięki temu możliwe było 
sprawne podjęcie działań mających 
na celu szczegółową analizę oraz za-
bezpieczenie tak samych artefaktów, 
jak i obszaru, na którym na nie natra-
fiono. Warto powiedzieć, iż tego ro-
dzaju miejsca, tj. strefy występowania 
różnego typu reliktów z przeszłości 
określane są mianem stanowisk ar-
cheologicznych i podlegają ochronie. 
Oznacza to, że nie można ich niszczyć 
czy podejmować ich rozkopywania 
„na własną rękę” bez odpowiednich 
zezwoleń.

Interesujące nas stanowisko położo-
ne jest na prawym brzegu Bobrzy, kil-
kadziesiąt metrów na północ od ujścia 
Bobrzaneczki, w obrębie tzw. terasy 
akumulacyjnej, tj. formy terenowej 
zbudowanej z osadów naniesionych 
w to miejsce przez rzekę, najprawdo-
podobniej w okresie ostatniego zlo-
dowacenia.

Pierwszym krokiem podjętym przez 
badaczy było określenie dokładnego 
zasięgu stanowiska, jego budowy geo-
logicznej oraz głębokości zalegania 
materiału archeologicznego. W tym 
celu, za pomocą specjalnego świdra 
wykonano kilkadziesiąt płytkich ot-
worów sondażowych.

Następnie, opierając się na wyni-
kach odwiertów podjęto decyzję o lo-
kalizacji oraz powierzchni wykopu ar-
cheologicznego, która objęła obszar 
10 metrów kwadratowych. Mimo, 
wydawać by się mogło, niewielkich 
rozmiarów wykopu w toku przepro-
wadzonych badań pozyskano prawie 
tysiąc różnego typu zabytków. Było 
to możliwe dzięki zastosowaniu precy-
zyjnych metod eksploracji przy użyciu 
szpachelek i pędzelków, jak również 
przesiewania kolejnych warstw piasku 
na specjalnych sitach. Nieodłącznym 
elementem wykopalisk jest szczegóło-
wa dokumentacja przebiegu prac oraz 
dokonywanych odkryć, nie inaczej 
było w i w tym przypadku. Efektem 
badań w Kołomani są dziesiątki po-

miarów, fotografii, planów oraz po-
branych próbek osadu. Do szczególnie 
żmudnych ale istotnych elementów 
należała procedura dokumentacji za-
bytków albowiem każdy artefakt był 
traktowany oddzielnie, tj. najpierw 
trójwymiarowo domierzany, następnie 
nanoszony na specjalny plan, opisywa-
ny a w końcu pakowany do wcześniej 
przygotowanej torebki. Tak zabez-
pieczone materiały przekazywane są 
do dalszych analiz laboratoryjnych.

W wyniku przeprowadzonych ba-
dań pozyskano zespół 951 zabytków 
krzemiennych. Dla wielu z Nas część 
z nich wydać by się one mogły zwy-
kłymi kamieniami, nie wartymi chwili 

zastanowienia, jed-
nak doświadczone 
oko archeologa do-
strzega w nich frag-
menty różnego typu 
prahistorycznych 
narzędzi: noży, gro-
tów strzał, rylców 
czy tzw. drapaczy 
wykorzystywanych 
w procesie wypra-
wiania skór zwierzę-
cych. W tym jednak 
przypadku główną 

grupę znalezisk stanowiły pozostałości 
związane z procesem ich wytwarzania. 
Znajdziemy tu więc formy stanowiące 
finalny efekt produkcji pradziejowych 
krzemieniarzy, ale też całą masę pół-
produktów oraz odpadów poproduk-
cyjnych.

W najprostszych słowach ślady 
odkryte pod Samsonowem interpre-
tować możemy jako pozostałości, 
krótkotrwałego pobytu grupy ludzi 
ze starszego okresu epoki kamienia, 
a dokładnie jego późnej fazy określanej 
mianem schyłkowego paleolitu. W re-
jony Samsonowa grupa ta przybyła 
pod koniec ostatniego zlodowacenia, 
w okresie tzw. dryasu III, kiedy to kli-
mat zaczął się już ocieplać a lądolód 
pokrywający do tej pory znaczną cześć 

Niezwykła podróż do przeszłości czyli myśliwi z epoki kamienia nad Bobrzą Środkowej Europy stopniowo wycofy-
wać na północ.

Okoliczne tereny wyglądały wtedy 
zupełnie inaczej niż dzisiaj. Istniały 

już co prawda Wzgórza Kołomańskie 
podobnie zresztą jak dolina Bobrzy 
oraz Bobrzaneczki, na próżno byłoby 
jednak szukać lasów, stanowiących 
obecnie tak charakterystyczny element 
świętokrzyskiego krajobrazu. Wów-
czas, tj. między 12,900 a 11,700 lat 
temu ogromne połacie Europy pora-
stała zimnolubna roślinność tundrowa, 
podobna do tej jaką aktualnie możemy 
obserwować w strefie subpolarnej.

Odkryte przez archeologów obo-
zowisko stanowiło zapewne tylko 
jeden z wielu punktów postoju gru-
py paleolitycznych łowców w ich 
wędrówce za stadami reniferów, dla 
których szeroka dolina Bobrzy sta-
nowiła rodzaj naturalnego korytarza 
komunikacyjnego oraz strefę zasobną 
w wodę i pokarm. Pozostałości war-
sztatu krzemieniarskiego wskazują, 
że przy okazji biwaku dokonali oni 
niezbędnych napraw zestawu narzę-
dziowego. Wydaje się jednak, że nie 
zabawili oni w tym miejscu zbyt długo. 
Relatywnie niewielka liczba artefaktów 
oraz ograniczony obszar ich występo-
wania sugerują, że obozowisko miało 
charakter prowizoryczny i zapewne 
po krótkim czasie zostało opuszczone.

Kim byli i jak żyli pierwsi „miesz-
kańcy” Samsonowa i Kołomani? We-
dług badaczy należeli oni do społecz-
ności tzw. kultury świderskiej, której 
liczne stanowiska datowane na schy-

łek ostatniego zlodowacenia znane są 
z terenów Polski, Litwy, zachodniej 
Białorusi oraz Ukrainy. Żyli w nie-
wielkich, zapewne kilkunasto-, może 

kilkudziesięcioosobowych 
grupach. Nie gardzili zbie-
ractwem, jednak podstawę 
ich gospodarki stanowi-
ły polowania na renifery, 
za którymi podążali nieraz 
setki kilometrów, przemie-
rzając w ten sposób rozległe 
połacie prahistorycznej Eu-
ropy. Podczas polowań sto-
sowali łuki, wykorzystując 
do nich specjalne strzały 

z krzemiennymi grotami w kształcie 
wierzbowego liścia. Byli nomadami 
przemieszczającymi się z miejsca 
na miejsce zgodnie z rytmem migracji 
stad reniferów. Stąd też nie tworzyli 
trwałych i dużych osad, a raczej op-
arte na lekkich konstrukcjach miesz-
kalnych w rodzaju indiańskich tipi, 
krótkotrwałe obozowiska.

Podczas wykopalisk archeolo-
dzy natrafili również na relikty nie-
co młodszego osadnictwa 
z okresu mezolitu. Choć są 
one zdecydowanie mniej 
liczne, to jednak stanowią 
ważne uzupełnienie fascy-
nującej historii regionu. Te 
enigmatyczne pozostałości, 
podobnie jak i w poprzed-
nim przypadku, zachowały 
się jedynie w formie drob-
nych wytworów krzemien-
nych. Na podstawie analizy 
ich cech charakterystycznych (kształ-
tu, rozmiarów, sposobu wykonania) 
zostały one powiązane z tzw. kultu-
rą janisławicką. Jej nazwa pochodzi 
od Janisławic w województwie łódz-
kim gdzie odkryto grób przedstawi-
ciela tej kultury.

Rozwój tych ugrupowań przypada 
na okres atlantycki tj. między 8000 
a 5000 lat temu, zwany również op-
timum klimatycznym holocenu (ak-
tualnej epoki geologicznej). Klimat 

był wówczas nieco bardziej wilgotny, 
średnia roczna temperatura wyższa 
o ok. 2o-2,5o niż obecnie, zaś zimy 
łagodniejsze.

Społeczności kultury janisławickiej 
funkcjonowały w środowisku gęstych, 
raczej wilgotnych lasów liściastych 
z dominacją wiązu i leszczyny. Pro-
wadziły one osiadły tryb życia a ich 
gospodarka oparta była na łowiectwie, 
zbieractwie oraz rybołówstwie, które-
go najwcześniejsze świadectwa przy-
padają właśnie na mezolit. Do realiza-
cji codziennych prac wykorzystywali 
niewielkie formy krzemienne o zgeo-
metryzowanych kształtach (trójkąty, 
trapezy, romby, prostokąty itp.), które 
osadzano w kościanych lub drewnia-
nych oprawach tworząc bardziej skom-
plikowane narzędzia.

Jakie jeszcze skarby i tajemnice 
z przeszłości kryje przed nami dolina 
Bobrzy, zapewne przekonamy się już 
niedługo. Warszawscy archeolodzy 
zachęceni dokonanymi odkryciami, 
planują kontynuować badania również 
w przyszłym sezonie.

Należy podkreślić, iż realizacja 
wykopalisk nie byłaby możliwa bez 
wsparcia i zaangażowania Pani Alek-
sandry Kwiatek – sołtys wsi Kołomań 
oraz Pan Bartosza Kozaka z Samsono-
wa – miłośnika, znawcę i popularyza-
tora lokalnej historii. W tym miejscu 
chciałbym za tę pomoc gorąco podzię-
kować.

dr Michał Przeździecki
Instytut Archeologii 

Uniwersytetu Warszawskiego

Archeolodzy przy pracy (foto: B. Kozak)

Jedno ze znalezisk (foto: B. Kozak)

Repliki strzał mezolitycznych zaopatrzonych w groty 
o zgeometryzowanych kształtach (foto: K. Pyżewicz 

wykonawca replik P. Dmochowski)
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAGNAŃSK

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zagnańsk i Czytelnicy Gazety Zagnańskiej

Podziękowania

Na podstawie art. 17 ust. 2 punkt 1 
ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1777) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Gminy Zagnańsk w dniu 23 marca 
2016 r. uchwały nr 21/VII/2016 o przy-

stąpieniu do opracowania Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Za-
gnańsk na lata 2016 -2030.

Tekst uchwały wraz z uzasadnieniem 
i załącznikiem jest do wglądu w Urzę-
dzie Gminy w Zagnańsku, ul. Space-

rowa 8 oraz na stronie internetowej 
www.zagnansk.pl w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Gminy Zagnańsk w za-
kładce: OBWIESZCZENIA.

 Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Od kilku miesięcy nasza gminna 
Gazeta Zagnańska przygotowywana 
jest przez nowy zespół redakcyjny. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
i postulatom naszych czytelników pub-
likujemy artykuły o różnorodnej tema-
tyce, wielu autorów. I tak w lutowym 
numerze gazety znalazło się ponad 

dwadzieścia tekstów osiemnastu au-
torów, w marcowym wydaniu siedem-
naście tekstów opublikowało szesnastu 
autorów, w kwietniowym numerze wy-
drukowanych zostało dziewiętnaście 
tekstów szesnastu autorów podobnie 
jak i w majowym numerze. W związku 
z tym zachęcamy wszystkie osoby, które 

chciałyby opublikować ciekawy artykuł 
na łamach naszej gazety do nadsyłania 
swoich tekstów i zdjęć na adres: sekreta-
riat@zagnansk.pl lub do Koordynatora 
zespołu redakcyjnego: artur.cieslak@
zagnansk.pl.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Chcieliśmy z całego serca podziękować Panu Szczepanowi Skorupskiemu – wójtowi Gminy Zagnańsk, Pani Renacie 
Knez – sołtys Sołectwa Kaniów, Panu Andrzejowi Zagdańskiemu – przedstawicielowi Rady Sołeckiej oraz wszystkim 
mieszkańcom Kaniowa i Os. Kaniów za zbiórkę pieniędzy na pokrycie dachowe zniszczone przez trąbę powietrzną. 
Zebrane pieniądze są dla nas znaczącą pomocą. Jesteśmy wdzięczni za życzliwość i hojność wszystkim darczyńcom.

Bogumiła i Marian Gębscy
(Os. Kaniów)

„Uszczęśliwianie innych to największe szczęście”

Kieruję słowa podziękowania dla Wójta 
Gminy Zagnańsk Pana Szczepana Skorup-
skiego za szybkie podjęcie decyzji w trosce 
o drugiego człowieka.

Dziękując zapraszam do dalszej działalno-
ści na rzecz seniorów.

Przewodnicząca S E i R ZNP
Anna Łuć

Składamy podziękowania koledze Jarosławowi Fąfarze z Za-
błocia, za bezpłatne wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 
w sołectwie Kajetanów na odcinku:
– drogi powiatowej 0308T,
– przy starodrożu drogi E7 w miejscowości Kajetanów,
– od drogi powiatowej w miejscowości Gruszka do drogi gminnej 
w miejscowości Zabłocie.

Z wyrazami szacunku
Radna – Urszula Jończyk

Sołtys – Jan Adach 

„Na tamten świat nikt się nie spóźnia.
Niektórzy są nawet przed czasem.”

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance Mariannie Łukomskiej z powodu śmierci synowej

Jolanty

składają członkowie Sekcji Emerytów i Zarząd Oddziału ZNP w Zagnańsku

INFORMACJA
Szanowni Mieszkańcy Gminy 

Zagnańsk od dnia 1 czerwca 2016 r. 
obowiązuje nowy Regulamin utrzy-
mania czystości i porządku w Gmi-
nie Zagnańsk, który został przyjęty 
Uchwałą Rady Gminy Zagnańsk Nr 
139/VII/2015.

Zgodnie z § 7 ust. 5, ust. 6 ww. Re-
gulaminu informujemy, że odpady 
ulegające biodegradacji oraz popiół 
w ramach opłaty, będą odbierane 

w terminach ustalonych w harmono-
gramie, z zastrzeżeniem, że w danym 
dniu odbioru ilość tych odpadów nie 
może przekroczyć 10 sztuk worków 
o pojemności 120 l.

W związku z powyższym odpady 
ulegające biodegradacji oraz popiół 
wystawione przez Mieszkańca w ilości 
ponad 10 sztuk będą odbierane przez 
firmę odbierającą odpady odpłatnie 
za kwotę 20 zł brutto (za każdy kolejny 

worek 120 l powyżej dziesiątego worka 
odpadów ulegających biodegradacji lub 
popiołu).

Prosimy o oddawanie odpadów zie-
lonych pochodzących z faktu zamiesz-
kiwania na terenie danej posesji. Zdarza 
się bowiem tak, ze w zielonych workach 
oddawane są odpady pochodzące z ko-
szenia łąk i pól.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk
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W sobotę 7 maja br. odbył się w hali 
GOSiR w Zagnańsku niezwykły mecz pił-
ki siatkowej. Effector Kielce zagrał towa-
rzyski mecz z narodową reprezentacją 
Litwy. Mecz wzbudził wśród mieszkańców 
gminy spore zainteresowanie i był dosko-
nałą promocją tej dyscypliny sportowej.

Mecz był ważny dla drużyny Litwy, 
przygotowującej się do eliminacji mi-
strzostw Europy. Effector Kielce zagrał 
w niecodziennym składzie. Swoją szansę 
na grę dostali najmłodsi z ekipy zaledwie 

17 letni zawodnicy: Mateusz Stós i Włady-
sław Orobko. Głównym sędzią zawodów 
był pochodzący z terenu naszej gminy 
Piotr Kowalski, posiadający uprawnienia 
do sędziowania rozgrywek centralnych, 
a sędziami liniowymi byli: Milena Nowak 
i Zbigniew Staniec, zaś sędzią stolikowym 
Kamila Grabowska, cała trójka również 
z terenu Gminy Zagnańsk. Atrakcją zaś 
dla zawodników Zagnańskiej Akademii 
Piłkarskiej była możliwość podawania pi-
łek autowych. Zapoznali się oni z zasadami 

i przepisami siatkarskimi, z którymi nie 
mają do czynienia podczas swoich zajęć.

Pojedynek w Zagnańsku zakończył się 
wynikiem 3:2 dla Litwy i na zakończenie 
zagnańskiego spotkania wójt Szczepan 
Skorupski wręczył kapitanom obu drużyn 
pamiątkowe grafiki autorstwa Aleksan-
dra Yasina, przedstawiające turystyczne 
atrakcje Gminy Zagnańsk: Dęba „Bartka” 
oraz ruiny huty „Józef” w Samsonowie. 

Michał Salwa

Najmłodsi rowerzyści na ro-
werowym szlaku z Zagnańskim 
Stowarzyszeniem Rowerowym 
„POD BARTKIEM”.

Świetlica Jaworze wraz ze Sto-
warzyszeniem Rowerowym 
„Pod Bartkiem”, zorganizowała 
w niedzielę 15 maja br. wyciecz-
kę rowerową dla najmłodszych. 
Kilkunastu małych i dużych ro-
werzystów zmagało się z prawie 

dwudziestokilometrową trasą. Rowerzyści 
zwiedzili najciekawsze tereny naszej gmi-
ny. Nagrodą dla uczestników za ogrom-
ny wysiłek były okolicznościowe medale 
„Mój Przyjaciel Rower” oraz ciepły posiłek 
prosto z grilla podczas wspólnej zabawy 
na terenie Skate Parku w Zagnańsku. Bio-
rąc pod uwagę dystans, przewyższenia 
i trudność trasy rośnie nam młoda elita 
rowerowa w Gminie Zagnańsk.

Marcin Kraska

W sobotę, 28 maja 2016 roku w Ostro-
wcu Świętokrzyskim odbyły się zawody 
rangi wojewódzkiej Młodzików i Dzieci 
w JUDO. Duży sukces odnieśli nasi mali 
mieszkańcy. W swojej kategorii wiekowej 
w turnieju wygrali: Jeremiasz Bętkowski, 
Janek Kaszuba, Miłosz Bętkowski, Antoni 
Bętkowski, drugie miejsce zajął: Kamil 
Sztuka a trzecie miejsce: Konrad Stefański.

Chłopcy są uczniami Zespołu 
Szkoły Podstawowej, Przedszkola 
i Gimnazjum w Tumlinie i repre-
zentują klub ŻAK Kielce. Ponadto 
klub Żak Kielce zajął II miejsce 
w Województwie Świętokrzyskim 
w klasyfikacji drużynowej.

Artur Cieślak

Zakończyły się rozgrywki w Za-
gnańskiej Lidze w Piłce Siatkowej 
Kobiet. W tegorocznych rozgrywkach 
wystąpiło 8 drużyn (jest to najwięk-
sza liczba drużyn od początku trwa-
nia rozgrywek). Łącznie rozegrano 
32 mecze. W fazie grupowej roze-
grano mecze każdy z każdym, które 
wyłoniły najlepszą czwórkę turnieju. 
W meczach półfinałowych zwycię-
żyły drużyny Extreme i największa 
niespodzianka turnieju młodziutka 
drużyna Adamówki Łagów.

W niedzielę 22 maja 
2016 roku rozegrano 
mecze finałowe. W me-
czu o trzecie miejsce 
Sparta Zagnańsk poko-
nała Dream Team 3-1. 
W meczu f inałowym 
Extreme pokonał Ada-
mówki 3-0 i pokazała, że 
jest najsilniejszą drużyna 
tegorocznych rozgrywek. 
Wyróżniającą się za-
wodniczką „złotek” była 
Magdalena Turek, która 
oprócz meczu finałowego 
jeszcze cztery razy zosta-
ła wybrana i została MVP 
całego turnieju.

Oto wszystkie druży-
ny biorące udział w tego-
rocznych rozgrywkach: 
Extreme, Adamówki Ła-
gów, Sparta Zagnańsk, 
Dream Team, UKS 4 
Kie lce ,  Gimnaz jum 
w Masłowie, Gimnazjum w Ćmińsku 
i Trik Kielce.

Zwycięska drużyna Extreme za-
grała w składzie: Brygida Reczyń-
ska, Cecylia Pietruszka, Wiktoria 
Wójtowicz, Katarzyna Karcz, Kinga 
Piotrowska, Magdalena Turek, Sandra 
Kukla i Martyna Piotrowska.

Wyniki, Mecz o III miejsce:

Dream Team – Sparta Zagnańsk: 1-3, 
14-25, 8-25, 27-25, 7-25

Mecz o I miejsce:

Extreme Zagnańsk – Adamówki Łagów: 
3-0, 25-15, 25-15, 25-22

Sadovia została nowym mistrzem 
Zagnańskiej Ligi w Piłce Siatkowej 
Mężczyzn. W niedzielnym finale 
po pięciu setach pokonała Trentino, 
które zwyciężało Zagnańską Ligę 
sześć razy! Obydwie drużyny stwo-
rzyły bardzo dobre, emocjonujące wi-
dowisko, które trzymało w napięciu 
do ostatniego gwizdka. To już trzeci 
finał tych drużyn i po raz pierwszy 

sensacyjnie wygrywa Sadovia choć już 
przegrywali 0-2, by ostatecznie zwy-
ciężyć 3-2. MVP ligi został Grzegorz 
Frydrych z drużyny Trentino. W na-
grodę za pierwsze miejsce Sadovia 
będzie reprezentować Ligę Zagnań-
ską w Mistrzostwach Województwa 
w Skarżysku.

Bardzo zacięty był również mecz 
o trzecie miejsce, w którym Five of 
Forest po pięciu setach pokonał Spar-
tę Zagnańsk. Drużyna „Forestów” 

wykazała największy progres w prze-
ciągu roku, gdyż w ubiegłorocznych 
rozgrywkach zajęła ósme miejsce 
a w tegorocznych trzecie. Drużyny 
biorące udział w męskiej lidze: Tren-
tino, Sadovia, Five Of Forest, Sparta 
Zagnańsk, K.O.Alicja, Łycha Kielce, 
Boruta Bieliny, Transfer Bilcza i Team 
Madagaskar.

Wyniki, Mecz o III miejsce:

Five of Forest – Sparta Zagnańsk: 3-2, 
23-25, 29-31, 25-22, 25-16, 15-13

Mecz o I miejsce:

Trentino – Sadovia: 
2-3, 25-17, 25-22, 15-
25, 16-25, 16-18

Wszystkie drużyny 
biorące udział w te-
gorocznych rozgryw-
kach i plasujące się 
na pierwszych trzech 
miejscach otrzyma-
ły z rąk kierownik 
GOSiR w Zagnańsku 
Michała Salwy pu-
chary, medale i talo-
ny na sprzęt sportowy. 
Tegoroczna Zagnań-
ska Liga w Piłce Siat-
kowej Kobiet i Męż-
czyzn była rekordowa 
przede wszystkim 
pod względem ilości 
drużyn, w obu ligach 
było ich w sumie 
17! Niektóre mecze 

stały na bardzo dobrym poziomie 
sportowym, dopisywała frekwencja 
i przede wszystkim sportowe emo-
cje. Mecze finałowe stały na bardzo 
dobry poziomie zarówno u kobiet jak 
i u mężczyzn. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych na kolejną edycję 
Zagnańskiej Ligi w Piłce Siatkowej 
Kobiet i Mężczyzn w 2017 roku. 

Michał Ziernik 
GOSiR Zagnańsk

Litwa zwyciężyła w Zagnańsku

NASZA PAKA na rowerach

Nasi mieszkańcy na zawodach w JUDO 

Sadovia i Extreme mistrzami!
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XI Świętokrzyska Niezapominajka 
2016 w Zagnańsku odbyła się 25 maja 
br. nad zalewem w Borowej Górze. 
W ekologicznym programie wystąpi-
ły wszystkie publiczne i niepubliczne 
szkoły z terenu Gminy Zagnańsk oraz 
WTZ w Belnie. Odbyły się biegi, gry 
i zabawy dla przedszkolaków. Wręczo-
no Puchar i Statuetki Świętokrzyskiej 
Niezapominajki, a firmy sponsorujące 
imprezę wystawiły swoje stoiska.  

Po przywitaniu grup biorących udział 
w XI edycji Świętokrzyskiej Niezapo-
minajki w Zagnańsku i wprowadzeniu 
w nastrój przez sygnalistów, oficjalnego 
otwarcia imprezy dokonał wójt Szczepan 
Skorupski w towarzystwie przedstawicie-
li Nadleśnictwa Zagnańsk, Wodociągów 
Kieleckich, Barlinek S.A. oraz dyrekto-
rów szkół z naszej gminy. Zdaniem wójta 
Szczepana Skorupskiego „Zagnańsk jest 
ekologiczny, jest otwarty na przyrodę. 
Nasi mieszkańcy bardzo cenią sobie 
czyste powietrze i czysty las, dlatego 
naszym dzieciom już od najmłodszych 
lat staramy się wpajać proekologiczne 
idee i postawy”.

Wspominano Andrzeja Zalewskiego, 
pomysłodawcę odchodów Dnia Polskiej 
Niezapominajki, i jego słowa: „Nam nie 
chodzi o jeden dzień, ale o nastrój cało-
roczny. Pragniemy, aby tego dnia każdy 
robił to, na co ma ochotę: poszedł na wy-
cieczkę do lasu, odwiedził babcię, ciocię, 
dziewczynę lub chłopaka i powiedział im 
o swoich uczuciach. Polska Niezapomi-
najka jest rodzajem ruchu społecznego 
i musi być spontaniczna. A nade wszyst-
ko pragnę, aby w tych majowych dniach 
były z nami wszędzie i wędrowały z rąk 
do rąk modre niezapominajki, kwiaty 
serdecznych ludzi”.

Na początek było budzenie „Lasu 
i wody”, uczestnicy wypatrywali po dru-
giej stronie zalewu zwierząt żyjących 
w naszych zagnańskich lasach. Pomagała 
im w tym Elżbieta Ślewa oraz Tomasz 
Zemsta. Dzieci wypatrzyły dzika, jele-
nia, wiewiórkę, lisa, jeża, zająca – byli 
to przebrani uczniowie Technikum Leś-

nego w Zagnańsku. Pod scenę łodzią 
przewieźli je strażacy z OSP w Zagnań-
sku. Zwierzęta rozbiegły się wśród dzieci 
budząc wiele zachwytu i radości.

Wiele emocji zarówno dzieciom, jak 
i rodzicom sprawił II Bieg Przedszko-
laków pt. „Biegnij do mamy”. Tytuł 
biegu jak i występy dzieci nawiązywały 
do przypadającego 26 maja Dnia Matki. 
Zawody poprowadzili wychowawcy SP 
Nr 1 w Zagnańsku, Sławomir Biernat, 
Beata Adamiec oraz Dorota Sabat, przy 
wsparciu pozostałych nauczycieli oraz 
rodziców. Rozgrzewkę przed biegiem 
i nagrody wręczał osobiście wójt Szcze-
pan Skorupski, który cieszył się ze spraw-
ności młodego pokolenia.

Imprezę uatrakcyjnił występ Agencji 
Artystycznej Pomidzi Dance Club Bis, 
który wciągnął do wspólnej zabawy za-
równo dzieci, młodzież jak i dorosłych.

Statuetki Świętokrzyskiej Niezapomi-
najki otrzymały dwie osoby 
i dwie instytucje: Tomasz Ze-
msta – nauczyciel Technikum 
Leśnego w Zagnańsku i Agata 
Macek – nauczycielka ZSPPiG 
w Tumlinie oraz firma Barli-
nek S.A. i Ochotnicza Straż 
Pożarna w Zagnańsku – na-
grodę odebrał prezes Ryszard 
Wawszczak.

W uzasadnieniu wskazywa-
no ogromne zaangażowanie 
wyróżnionych osób w prowa-
dzenie edukacji ekologicznej 
dzieci i młodzieży oraz szcze-
gólną aktywność we wszyst-
kich edycjach Świętokrzyskiej 
Niezapominajki w Gminie 
Zagnańsk.

Decyzją Komisji Konkur-
sowej, choć nie było to łatwe, 
Puchar XI Świętokrzyskiej 
Niezapominajki otrzymała 
szkoła w Tumlinie, za najbar-
dziej ekologiczną, kolorową 
i barwną grupę prezentującą 
się podczas pokazów.

Dziękujemy sponsorom, 

szczególnie Gminie Zagnańsk, firmie 
Barlinek S.A. za nagrody dla grup przed-
szkolnych, Nadleśnictwu Zagnańsk 
i Technikum Leśnemu, którzy zorga-
nizowali m.in.: konkursy ekologiczne, 
koncert sygnalistów, pokaz ucharakte-
ryzowanych zwierząt. Ciekawie zorgani-
zowali swoje stoisko pracownicy Wodo-
ciągów Kieleckich, gdzie bańki mydlane 
mieniły się w słońcu pięknymi kolorami.

Bezpieczeństwo zapewnili funkcjona-
riusze I Komisariatu Policji w Kielcach, 
strażacy OSP Zagnańsk – Chrusty oraz 
ratownik medyczny Leszek Mączka.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
nauczycielom za przygotowanie dzieci 
i młodzieży do udziału w niezapomi-
najkowym pikniku oraz zapewnienie im 
opieki i bezpieczeństwa w tym pięknym, 
niezapomnianym dniu.

Anna Tuz 
Dyrektor SP Nr 1

Świętokrzyska Niezapominajka w Gminie Zagnańsk XI Świętokrzyska Niezapominajka w Gminie Zagnańsk
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