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„Powiat kielecki pomostem do Eu-
ropy”, pod takim hasłem w ostatnią 
niedzielę maja br. na Świętym Krzyżu 
odbyła się dwunasta edycja Jarmar-
ku Świętokrzyskiego, podczas którego 
Gminę Zagnańsk reprezentowało Koło 
Gospodyń Wiejskich „Florianki”.

Tegoroczna XII edycja miała charak-
ter międzynarodowy, jako że wspólnie 
z dziewiętnastoma gminami powiatu 
kieleckiego świętowały delegacje z za-
przyjaźnionych miast z dzielnicy Peste-
rzsebet z Budapesztu, powiatu Vogtland 
w Niemczech oraz z Winnicy na Ukra-
inie. Jarmark rozpoczęto tradycyjnie 
uroczystą Mszą Świętą na świętokrzy-
skich błoniach, której przewodniczył 
superior klasztoru na Świętym Krzyżu 
– ojciec Zygfryd Wiecha.

Po uroczystej Mszy Świętej nastąpiło 
oficjalne otwarcie XII Jarmarku Świę-

tokrzyskiego, którego dokonał starosta 
kielecki Michał Godowski wraz z par-
lamentarzystami i przedstawicielami 
samorządu Województwa Świętokrzy-
skiego oraz włodarzami gmin powiatu 
kieleckiego. Organizatorzy dziękowali 
wszystkim za przybycie oraz wszelką 
pomoc w organizacji imprezy życząc 
udanego świętowania.

Podczas jarmarku na stoisku Gminy 
Zagnańsk można było skosz-
tować m.in. zupy szczawiowej 
z jajkiem i z grzankami, pie-
rogów: z mięsem, z grzyba-
mi, z kapustą i z mięsem oraz 
kapustą z grzybami, pajdy 
ze smalcem i kiszonym ogór-
kiem, kompotu z rabarbaru, 
domowych ciast czy rogalików, 
jak również obejrzeć zaprezen-
towane rękodzieło.

Przeprowadzony został także konkurs 
na najładniejsze gminne stoisko, gdzie Koło 
Gospodyń Wiejskich „Florianki” z pośród 
dziewiętnastu gmin naszego powiatu zajęło 
zaszczytne II miejsce.Jarmark Świętokrzyski 
odwiedziły tłumy turystów, którzy chętnie 
zwiedzali stoiska przygotowane przez po-
szczególne gminy powiatu kieleckiego, jak 
również śledzili występy artystów na scenie.

Anna Wypych

Z okazji 200-lecia powołania Gminy 
Samsonów odsłonięto tablicę uwiecz-
niającą to wydarzenie z napisem: 
GMINA SAMSONÓW istniała 159 lat 
od 30.05.1817 r. do 30.12.1976 r. Towa-
rzystwo Ziemi Samsonowskiej.

Na uroczystość przybyli wójt Szcze-
pan Skorupski, radni – Aneta Rutowicz 
i Kamil Piasecki oraz darczyńca Wojciech 
Lesiński, który jest członkiem honorowym 
TZS. Nie zabrakło również mieszkańców 
Samsonowa na czele z sołtys – Honoratą 
Durlik oraz członków stowarzyszenia 

Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej.
Po powitaniu gości prezes Lidia Putow-

ska powiedziała kilka zdań na temat tego 
przedsięwzięcia: zadaniem statutowym 
naszej organizacji jest przypominanie 
faktów, dotyczących historii naszej miej-

scowości, a historia naszej małej 
ojczyzny, jak powszechnie wia-
domo, związana jest tradycjami 
hutniczymi i Stanisławem Sta-
szicem, któremu zawdzięczamy 
powołanie Gminy Samsonów – 
dokładnie 200 lat temu. Dlatego 
pragnę podziękować naszemu 
sponsorowi Wojciechowi Lesiń-
skiemu za to, że umożliwił nam 
uczczenie tak ważnego dla nas 
wydarzenia. A panu wójtowi 

Szczepanowi Skorupskiemu za to, że 
wyraził zgodę na jego ustawienie. W ten 
sposób zostały zainagurowane tegoroczne 
obchody 200-lecia powołania Gminy 
Samsonów,  bo zostanie po niej trwała 
pamiątka w postaci tego kamienia z tab-
licą. Równocześnie podjęliśmy starania 

o wydanie tomiku opowiadań Wiesława 
Kołodzieja pt. „Pogaduchy do poduchy”, 
co stało się faktem przed paroma dniami. 
W tym wydawnictwie również podana 
została data utworzenia Gminy Samso-
nów 30 maja 1817 roku i data powołania 
Gminy Zagnańsk 1 stycznia 1977 roku.

Następnie prezes Lidia Putowska po-
prosiła gospodarza gminy Szczepana 
Skorupskiego i naszego darczyńcę Woj-
ciecha Lesińskiego o rozwiązanie kokardy 
z białoczerwonej szarfy, którą przewiązana 
była tablica, aby odsłonięcie formal-
nie się dokonało. Obecni podziękowali 
za odsłonięcie brawami, a Elżbieta Korus 
z Haliną Mańko – członkinie Zarządu 
TZS – wręczyły Wojciechowi Lesińskiemu 
i wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu 
książki Wiesława Kołodzieja ze specjal-
nymi dedykacjami od autora. 

Uroczystość zakończyła się zaprosze-
niem obecnych do Muzeum Regionalne-
go Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej 
na obejrzenie najnowszej ekspozycji.

Elżbieta Korus

Radni zdecydowaną większością głosów 
13 „za” przy jednym głosie „wstrzymują-
cym się” przegłosowali 31 maja br. podczas 
sesji Rady Gminy Zagnańsk absolutorium 
dla wójta Szczepana Skorupskiego. Wcześ-
niej zatwierdzili sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu za 2016 rok.

Przed uchwaleniem absolutorium rad-
ni wysłuchali sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy za ubiegły rok, a w nim 
szczególnie m.in.: pozytywnej opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu 
rocznym z wykonania budżetu za 2016 rok 
oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium.

Komisja Rewizyjna w składzie: Urszula 
Jończyk, Helena Musiał i Tomasz Dąbrowski 
po przeanalizowaniu skontrolowanych do-
kumentów finansowych Gminy Zagnańsk 
i po rozpatrzeniu m.in.: sprawozdania z wy-
konania budżetu gminnego, a także infor-

macji o stanie mienia gminnego oceniła 
pozytywnie działalność wójta Szczepana 
Skorupskiego. 

Zdaniem członków Komisji Rewizyjnej, 
procedury zamówień publicznych były 
realizowane zgodnie z ustawą „Prawo Za-
mówień Publicznych”. – Biorąc pod uwagę 
celowość wydatków, gospodarność oraz 
realizację uchwał związanych z budżetem 
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopinio-
wała wykonanie budżetu Gminy Zagnańsk 
za 2016 rok – poinformował przewodniczący 
komisji Tomasz Dąbrowski.

– Mając powyższe na uwadze Komisja 
Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absoluto-
rium wójtowi Gminy Zagnańsk Szczepanowi 
Skorupskiemu – podkreślił radny.

Wynik głosowania został nagrodzony bra-
wami. Wójt podziękował wszystkim radnym 
i sołtysom za wzorową współpracę w ciągu 
minionego roku, a zwracając się w kierunku 
sekretarz Mirosławy Badzińskiej i skarbnika 

Roberta Szechnickiego złożył na ich ręce 
podziękowania dla wszystkich pracowników 
Urzędu Gminy w Zagnańsku i podległych 
jednostek podkreślając, iż na sukces zawsze 
składa się praca całego zespołu. 

Obecny podczas sesji wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Kieleckiego Robert Kaszuba 
pogratulował wójtowi rezultatu głosowania 
– podkreślając iż żaden z obecnych radnych 
gminnych nie głosował „przeciw”.

Absolutorium dla wójta oznacza po-
zytywną ocenę jego pracy w roku 2016, 
w którym zostało zrealizowanych 5 remon-
tów i kilkanaście zadań inwestycyjnych 
na łączną kwotę ponad 2 mln 240 tys. zł. 
Do najkosztowniejszych zadań gmina po-
zyskała łącznie ponad 640 tys. zł wsparcia 
ze środków zewnętrznych. W tabeli poniżej 
przedstawiamy wykaz inwestycji zrealizo-
wanych w 2016 roku. 

Justyna Wzorek

XII Jarmark Świętokrzyski

Odsłonięto pamiątkowy kamień w Samsonowie Absolutorium dla wójta

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2016 roku

L.p. Nazwa zadania Wartość w zł

1 Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw wraz z przebudową infrastruktury technicznej 1 270 431,17

2 Przebudowa dróg powiatowych w Kaniowie i Tumlinie-Dąbrówka 421 225,80

3 Budowa chodnika wraz ze zjazdami na posesje w miejscowości Siodła 276 254,05

4 Budowa oświetlenia drogi Samsonów-Tumlin-Osowa 30 093,00

5 Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach finansowych budynku U.G. 36 285,00

6 Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Gajowej 24 999,75

7 Zagospodarowanie wraz z wyposażeniem dodatkowego terenu rekreacyjnego Skateparku przy ul. Kieleckiej 20 000,00

8 Wykonanie oświetlenia ulicznego na Os. Knieje 19 680,00

9 Budowa drogi wraz z wjazdami i odwodnieniem w msc. Belno. 19 661,00

10 Modernizacja i naprawa odcinka drogi gminnej łączącej Zachełmie z ul. Chełmową. 19 509,00

11 Budowa sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej w msc Samsonów- Piechotne 14 274,37

12 Wyposażenie i budowa placu zabaw i placu rekreacyjnego przy ul. Spokojnej 13 833,56

13 Budowa napowietrznej linii oświetleniowej od drogi Lekomin–Kajetanów do drogi gminnej w msc Zabłocie 12 054,00

14 Zakup i montaż wiat przystankowych w Gruszce 11 000,00

15 Remont budynku po szkole w Długojowie. 7 548,00

16 Budowa napowietrznej linii oświetleniowej przy pętli autobusowej w Kajetanowie 6 888,00

17 Remont klatki schodowej w szkole w Tumlinie 6 000,00

18 Wykonanie oświetlenia na Os. Wrzosy 6 000,00

19 Remont pomieszczeń w świetlicy na Jaworzach. 5 000,00

20 Remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szałasie 5 000,00

21 Budowa oświetlenia drogi ul. Świerkowa 4 999,95

22 Wykonanie monitoringu placu zabaw w Chrustach. 4 000,00

23 Remont posadzki w budynku gminnym w msc Szałas- szkoła 3 403,00

24 Budowa oświetlenia w msc Chrusty ul. Laskowa 2 700,00

RAZEM 2 240 839,65
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W dniu 5 czerwca 2017 r. wójt Szcze-
pan Skorupski podpisał umowę o do-
finansowanie zadania pn. „Moderni-
zacja oświetlenia gminnego na terenie 
Gminy Zagnańsk” w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 
2014 – 2020.

Zadanie jest zgodne ze Strategią Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 
W ramach zadania przewidziano moder-
nizację łącznie 249 szt. źródeł oświetlenia 
na terenie Gminy Zagnańsk. Planowane 
do wymiany lampy oświetlenia ulicznego 
przewidziane zostały na wymianę na naj-

nowocześniejszy sprzęt w technologii 
LED. Całkowita wartość zadania została 
oszacowana na kwotę blisko 400 tys. zł. 
Prace rozpoczęte zostaną już w roku bie-
żącym i wykonane do końca 2018 roku. 

Robert Kaszuba
Koordynator KOF

W dniu 13 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy w Zagnańsku, wójt Szczepan Skorupski 
wspólnie ze Starostą Kieleckim Michałem Godowskim 
i Członkiem Zarządu Powiatu Kieleckiego Józefem 
Szczepańczykiem podpisał umowę dotyczącą wspar-
cia finansowego udzielonego powiatowi kieleckiemu 
na remonty dwóch dróg powiatowych: Nr 0307T Za-
gnańsk – Belno i odcinek drogi Nr 0294T w Tumlinie-
-Dąbrówka.

O modernizację dróg zabiegali radni: Grażyna Waw-
szczak, Bartłomiej Kowalewski, Robert Kaszuba i Paweł 
Molik obecni przy podpisaniu umowy, w świetle której 
Gmina przekaże na ten cel minimum 50% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji. Obecnie jest to kwota 
225 tys. zł ale ostateczna wartość zadania będzie znana 
po rozstrzygniętym przetargu przez Powiatowy Zarząd 
Dróg w Kielcach.

Artur Cieślak

W dniu 2 czerwca br. wójt Szczepan Skorupski pod-
pisał umowę z Zakładem Robót Drogowych Włodzi-
mierz Olszewki ze Skarżyska Kamiennej na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót drogo-
wych na drodze gminnej (działki Nr 363/5, 364/10, 
364/15) od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 750 
do cmentarza w miejscowości Zachełmie”.

Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę brut-
to: 86 048,22 zł. Termin zakończenia i zrealizowania 
zadania upływa w dniu 21.09.2017 roku, a gwarancja 
na wykonane roboty wynosi 72 miesiące.

 
Monika Cebulska

W dniu 14 czerwca br. wójt Szczepan Skorupski 
podpisał umowę z Zakładem Elektrycznym Usługowo 
Produkcyjno-Handlowym Jarosław Bojanowicz z Su-
kowa na zadanie pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia 
w sołectwie Chrusty”.

 Zadanie będzie polegać na wykonaniu linii oświet-
lenia drogowego wraz z montażem słupów i lamp na ul. 
Przemysłowej. Wartość przedsięwzięcia inwestycyjnego 
wynosi 31 536,70 złotych brutto. Termin zakończenia 
inwestycji ustalony został na 20 października 2017 
roku. Gwarancja jaką udzieliła firma Pana Jarosława 
Bojanowicza na wykonane oświetlenie wynosić będzie 
72 miesiące. 

Krzysztof Piotrowski-Wójcik

W dniu 13 czerwca br. wójt Szcze-
pan Skorupski podpisał z Inicja-
torami umowę na realizację sieci 
wodociągowej na terenie sołectwa 
Zagnańsk, która będzie finansowana 
ze środków finansowych Inicjatorów 
oraz budżetu Gminy Zagnańsk.

Zgłoszone do realizacji zadanie, 
którego całkowity koszt budowy sza-
cowany jest na kwotę 47 306,48 zł 

brutto, uzyskało wsparcie Gminy 
Zagnańsk w wysokości 23 648,51 zł 
brutto, co stanowi 49,99% przewidy-
wanych kosztów inwestycji. Pozostałe 
koszty w wysokości 23 657,97 zł brutto 
poniosą Inicjatorzy jako wkład włas-
ny, co stanowi 50,01% szacowanych 
kosztów zadania.

W ramach zawartej umowy zostanie 
sfinansowana realizacja sieci wodo-

ciągowej Ø125 o długości ok. 136 
mb na ulicy Dęba Bartka w sołectwie 
Zagnańsk.

Warto podkreślić iż w bieżącym 
roku jest to już druga Inicjatywa lo-
kalna, a od roku 2015 podobnych 
inwestycji Gmina wspólnie z pry-
watnymi osobami zrealizowała sześć 
przedsięwzięć.

Katarzyna Sidło

Nowe lampy w technologii LED

Powiat wyremontuje dwie drogi

Umowa na wykonanie nakładki asfaltowej do cmentarza

Nowe oświetlenie w Chrustach

Kolejne inicjatywy lokalne
W dniu 31 maja br. wójt Szczepan Skorupski pod-

pisał umowy z wykonawcami na realizację nowych 
nakładek asfaltowych w Zagnańsku: na Osiedlu Wrzo-
sy za kwotę ponad 60 tys. zł, na odcinek drogi w ul. 
Przemysłowej kwota zadania to ponad 57 tys. zł oraz 
droga w miejscowości Kajetanów o wartość prac rów-
nież 57 tys. zł. Wykonawcą powyższych trzech zadań 
jest Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. z Nowin.

Termin zakończenia każdego z trzech wyżej wymienio-
nych zadań upływa w dniu 21.09.2017 roku, a pierwsze 
nowe nakładki na Osiedlu Wrzosy położone zostały już 
14 czerwca br. Gwarancja na zrealizowane zadania wynosi 
72 miesiące.

Kolejna podpisana umowa przewiduje położenie 
nakładki asfaltowej na drodze znajdującej się na działce 
Nr 340/6 w miejscowości Zabłocie za całkowitą kwotę 
brutto: 41 596,52 zł. Wykonawcą robót będzie firma 
TRASBUD BUDOWNICTWO ze Strawczyna.

Termin zakończenia zadania upływa w dniu 21.09.2017 
roku, a gwarancja na wykonane roboty wynosi 72 miesiące.

 
Monika Cebulska

Podpisano umowy na wykonanie nakładek asfaltowych
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W dniu 27 maja br. na placu szkol-
nym w Kajetanowie już po raz piąty od-
był się FESTYN RODZINNY z okazji 
Dnia Mamy i Taty oraz Dnia Dziecka 
pod hasłem: „POSTAW NA RODZINĘ 
– BAW SIĘ Z NAMI BEZ NAŁOGÓW”.

W ostatnią sobotę maja uczniowie klas 
0 – III z okazji Dnia Mamy i Taty wystąpili 
z programem artystycznym, zaśpiewali 
i zatańczyli dla swoich rodziców oraz 
wręczyli im samodzielnie przygotowa-
ne upominki. Po nich zaprezentowali 
się uczniowie z klas IV i V, wykonali 
piosenki w języku angielskim oraz za-
tańczyli przygotowany przez siebie układ 
choreograficzny. Obecny na festynie wójt 
Szczepan Skorupski w swoim wystąpieniu 
podkreślił znaczenie Szkoły Podstawowej 
w Kajetanowie, na termomodernizację 
której Gmina Zagnańsk ogłosiła przetarg, 
następnie złożył wszystkim obecnym 
życzenia z okazji ich święta, podziękował 

za fantastyczny udział w Świętokrzyskiej 
Niezapominajce oraz rozdał ogromny 
kosz lizaków.

Dzieci mogły wziąć udział w kon-
kursie policyjnym o bezpieczeństwie, 
rywalizować na zawodach strażackich 
oraz w konkursie plastycznym pt. „Moja 
rodzina”. Otrzymały dyplomy i upominki. 
Festyn uatrakcyjniało też układanie fryzur 
przez uczennice szkoły fryzjerskiej”Awans” 
(w tym absolwentkę Naszej szkoły – Ag-
nieszkę Życińską). Dzieciaki mogły rów-
nież pomalować buzie w wybrane wzory. 
Na uroczystość dotarli także motocykliści 
na Harleyach. Uczestnicy festynu mogli 
cieszyć się również z pozostałych atrak-
cji: zjeżdżać z dmuchanych zjeżdżalni, 
puszczać wielkie, kolorowe mydlane 
bańki na stoisku Wodociągów Kieleckich, 
posmakować waty cukrowej, lodów, sor-
betów, kiełbaski, kaszanki i polędwiczek 
z grilla, ciast upieczonych przez rodziców, 
chleba ze smalcem. Wspaniała zabawa 
przy pięknej pogodzie 
trwała do godziny 18-tej.

W czasie imprezy 
rozpowszechniane były 
ulotki profilaktyczne 
promujące Kampanię 
„Postaw na rodzinę”.

Atrakcje na festynie 
były dostępne dzięki 
sponsorom, którzy już 
po raz piąty pomogli przy 
jego organizacji. Od po-

czątku są z nami: Urząd Gminy Zagnańsk, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zagnańsku, Wodociągi Kieleckie, 
Przedsiębiorstwo „KRÓL” z Kajetanowa, 
Bank Spółdzielczy w Samsonowie, firma 
RENOMA Grawerstwo, Pieczątki z Kielc, 
drukarnia BOG-ART, firma FOKSDROB 
i sklepy spożywcze KASIA Edyty i Toma-
sza Moćko z Kajetanowa oraz Państwo 
Zych z Barczy. Od dwóch lat osładzają 
nam ten dzień krówki z firmy „JPM” 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c. – 
Jolanta i Radosław Pierzak, a w bieżącym 
roku do grona sponsorów dołączyła firma 
Mechanika Pojazdowa EMCAR – Emil 
Bracha z Kajetanowa.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 
składają gorące podziękowania wszyst-
kim sponsorom, a rodzicom dziękują 
za pyszne ciasta. 

Stanisława Skowera 
Dyrektor ZSPiG w Kajetanowie

W dniu 1 czerwca br. uczniowie i na-
uczyciele Zespołu Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 
wyruszyli w niezwykły rejs pt. „Morskie 
opowieści”.

Cała społeczność szkolna pieczołowicie 
przygotowywała się do tego Dnia Dziecka, 
wykonując dekorację i szykując stroje. 
Wszyscy ubrani w pirackie i marynarskie 
stroje zgromadzili się na sali gimnastycznej. 
Pani dyrektor Barbara Domagała przywitała 

przybyłych gości i zaprosiła na wspólną 
wyprawę. Zgodnie z zasadą wesoło, ale bez-
piecznie nasze spotkanie otworzył pierwszy 
z gości Prezes Świętokrzyskiego Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
witając się z nami, marynarskim AHOJ! 
W bardzo przystępny, zabawny i pouczający 
sposób opowiedział nam jak bezpiecznie 
zachowywać się w wodzie i nad wodną. 
Przybliżył zagrożenia i uświadomił jakie 
konsekwencje możemy ponieść, chociażby 

skakając na główkę do nieznanej wody lub 
wołając SOS w nieuzasadnionych przy-
padkach. „Pokazał” jak ważna i odpowie-
dzialna jest praca ratownika wodnego. 
Obecność druhny Grażyny Wawszczak 
i druha Tomasza Dąbrowskiego, kolejnych 
naszych gości była dla nas bardzo ważna. 
To oni są naszymi najbliższymi strażakami 
– ratownikami wodnymi, którzy udzielają 
pomocy m.in. na zbiornikach wodnych 
w Gminie Zagnańsk. Ratownicy z OSP 

„POSTAW NA RODZINĘ – BAW SIĘ Z NAMI BEZ NAŁOGÓW”

„Morskie opowieści” … czyli Dzień Dziecka w Tumlinie

Zagnańsk-Chrusty zaprezentowali sprzęt, 
którego używają do ratowania ludzi w wo-
dzie. Wiele dzieci po raz pierwszy widziało 
prawdziwą bojkę, koło i kamizelkę ratun-
kową. Przyzwyczajeni do tego, że strażacy 
gaszą pożary, byli zaskoczeni, że udzielają też 
pomocy w wodzie. Było to dla nich bardzo 
ciekawe i pouczające spotkanie. Nabytą 
wiedzę muszą zabrać ze sobą na wakacje, 
a będzie na pewno bezpiecznie. 

Po prelekcji ratowników Pan Kapitan, 
w którego wcielił się uczeń Jakub Mierzwa 
zaprosił wszystkich na statek. Pani Ka-
pitan, którą była tego dnia nauczycielka 
pani Luiza Dajczer zadzwoniła prawdzi-
wym 16 kg dzwonem, używanym na stat-

kach handlowych. Jego dźwięk rozpoczął 
przedstawienie „Morskie Opowieści”, które 
przygotowała pani Alicja Huk ze swoimi 
uczniami z klasy II b Szkoły Podstawowej. 
Aktywny udział uczniów ze wszystkich klas 
oglądających przedstawienie miał swój 
wydźwięk we wspólnym śpiewaniu szant, 
pod przewodnictwem pani Agaty Macek. 
Rozśpiewani i z uśmiechem na ustach 
po przedstawieniu podzieleni na grupy po-
płynęliśmy do innych zadań. Jedni zmagali 
się w zawodach sportowych, inni urucha-
miając wyobraźnię tworzyli piękne mor-
skie prace plastyczne 
z kółek. Wszyscy za-
jadali kiełbaski z gril-
la, które serwował ks. 
Tomasz Stradomski 
w przebraniu pirata. 

Na koniec przy-
gody przez salę gim-
nastyczną przeszedł 
korowód przebra-
nych dzieci. „Komisja 

marynarska” przyznała odznaczenia dla 
najlepszego pirata i piratki, marynarza 
i marynarki. Wszystkie dzieci zostały obda-
rowane słodkim poczęstunkiem i drobnymi 
upominkami. Był to bardzo radosny dzień 
w naszej szkole. 

Za dekorację, która wprowadziła nas 
w ten morski klimat, który trwa do dnia 
dzisiejszego odpowiedzialna była pani 
Małgorzata Bekier-Bochenek, czuwająca 
nad organizacją i przebiegiem imprezy. 
AHOJ PRZYGODO!!!

Małgorzata Bekier – Bochenek

W sobotę 3 czerwca br. w Świetlicy 
środowiskowej w Umrze odbył się Piknik 
Rodzinny, zorganizowany przez Fundację 
Alter Edu z okazji Dnia Dziecka.

Uczestnikami tego małego święta były 
rodziny z terenu całej gminy, a wśród za-
proszonych gości pojawili się m.in. wójt 
Szczepan Skorupski, radny Leszek Suchenia, 
sołtys wsi Kołomań Aleksandra Kwiatek 
oraz sołtys wsi Umer Leszek Krzeszowski.

Organizacja tego wydarzenia była 
możliwa dzięki wsparciu finansowemu 
udzielonemu przez sponsorów: Wodociągi 
Kieleckie oraz Bank Spółdzielczy w Sam-
sonowie, a także współpracy partnerskiej 
z: Fundacją „Dr Clown”/Oddział Kielce, 

Wojewódzką Komendą Policji w Kielcach, 
Stowarzyszeniem FRAKTAL, Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Samsonowie oraz zaan-
gażowaniu rodziców.

Piknik dostarczył wiele pozytywnych 
wrażeń zarówno dzieciom jak i rodzicom, 
którzy sekundowali swoim pociechom 
w niektórych zmaganiach. Specjalnie 
na to wydarzenie powstała prawdziwa 
wioska indiańska, w której dzieciaki samo-
dzielnie udekorowały jedno z tipi, a także 
mogły nauczyć się, jak zrobić pióropusz 
oraz strzelać z łuku.

Część programu stanowiły występy ar-
tystyczne wychowanków świetlic – odbyło 
się m.in. taneczne show przygoto-
wane przez dzieci pod kierunkiem 
Katarzyny Klusek, a także występy 
muzyczne wychowanków obydwu 
świetlic.

Nie zabrakło też elementów edu-
kacyjnych – dzieci mogły sprawdzić 
swoją wiedzę na temat bezpieczeń-
stwa na stoisku Miasteczka Ruchu 

Drogowego oraz umiejętności praktyczne 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
na stoisku Stowarzyszenia FRAKTAL. 
Dodatkowo, zarówno dzieci jak i dorośli 
mogli spróbować swoich sił w rozgrywce 
szachowej w wersji XXL.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się 
także przepiękny dmuchaniec, wóz strażacki 
OSP Samsonów, malowanie twarzy czy 
stoisko z grillem i kiełbaskami. 

Wszystkim zaangażowanym w organiza-
cję tego wydarzenia jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy!

Krzysztof Jasik
Fundacja Alter Edu

Piknik Rodzinny w Umrze
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Nieformalna grupa rowerowa pod 
nazwą „Nasza Paka” kolejny już raz 
zorganizowała Rodzinny Rajd Rowe-
rowy po najciekawszych zakątkach 
Gminy Zagnańsk. 

Celem rowerowych wycieczek jest 
przede wszystkim to by nasi młodzi 
cykliści poznali piękne zakątki na te-
renie Gminy Zagnańsk, jak również 
poczuli jaka jest przyjemność z jazdy 
rowerem, a nie tylko siedzenia przed 

komputerem lub na komórce. 
W sobotę 10 czerwca br. dzieciaki 

wraz z rodzicami przejechały ponad 
30 km, a nie była to łatwa trasa. Wszyscy 
dzielnie pokonali ją do samego końca, 
gdzie na uczestników czekała miła nie-
spodzianka. Na zakończenie rodzice 
rozpali wielkie ognisko, przy którym 
rowerzyści zregenerowali swoją dzie-
cięca energie smakując pyszne kiełbaski. 
Po ognisku każdy otrzymał złoty medal 
za wytrwałość i dobrą zabawę nawet 
rodzice. Wierzę że nie będzie to nasz 
ostatni Rajd Rodzinny i spotkamy się 
kolejny raz w tak licznym gronie, a może 
i jeszcze większym. Wielkie podzięko-
wania kieruję w stronę naszego wójta 
Szczepana Skorupskiego, który zawsze 
wspiera nasze pomysły jak również dzię-

kujemy Zagnańskiemu Stowarzyszeniu 
Rowerowym „Pod Bartkiem” bez ich 
pomocy nie dalibyśmy rady wyruszyć 
na taką wyprawę. Podziękowania należą 
się również Szymonowi Lisowskiemu 
za piękne zdjęcia, które uwiecznił swoim 
aparatem i na samym końcu Robertowi 
Kaszubie to on zawsze jest twórcą tras 
po Gminie Zagnańsk i naszym najlep-
szym przewodnikiem. 

I jeszcze raz wszystkim dziękujemy.
Anita Zarzecka 

Już po raz trzeci w Zespole Szko-
ły Podstawowej Nr 2, Przedszkola 
i Gimnazjum w Zagnańsku odbyło się 
w dniach 9 – 12 czerwca br. świętowanie 
z patronem szkoły Stanisławem Staszi-
cem.

Misją naszej szkoły jest odkrywanie 
talentów, dlatego mottem przewodnim 
święta, była złota myśl Stanisława Staszica 
„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale 
surowego metalu. Dopiero pilna praca 
go obrobi i wartość wielką mu nada”. 
Na co dzień praca w naszej szkole polega 
na niemal indywidualnym oddziaływaniu 
nauczycieli na ucznia, wyłonieniu jego 
zdolności już w przedszkolu, wspieraniu 
i właściwym kształtowaniu przez kolejne 
etapy nauki w szkole.

W piątek 9 czerwca br. uczniowie 
gimnazjum pod kierunkiem Mirosławy 
Litwińskiej przedstawili biografię Stani-
sława Staszica, prezentując jego szeroką 
działalność przedsiębiorczą, naukową 
i społeczną. 

Chór szkolny pod kierunkiem Łukasza 
Gronostaja zaprezentował kilka utworów 
o charakterze patriotycznym.

W sobotę 10 czerwca br. na prezen-
tację talentów uczniów mijającego roku 
szkolnego przybyli liczni goście oraz 
rodziny. Całość prezentacji odbyła się 
w formie festynu pn. „Rodzina Razem”. 
Uroczystego otwarcia imprezy dokonała 
dyrektor szkoły Marzanna Moćko, witając 
Wójta Gminy Zagnańsk Szczepana Sko-
rupskiego, konsultantki ŚCDN w Kielcach 
Małgorzatę Grzegorczyk i Ewę Kwie-
cień, nauczycieli, uczniów i rodziców. 
Konferansjerem całego wydarzenia był 
Stefan Grudzień. Prezentację rozpoczęto 
od najmniejszych „perełek” – dzieci 
przedszkolnych, które poprzez taniec 
i śpiew wprowadziły wszystkich w dobry 
nastrój. Później kreatywnie pokazali się 
uczniowie klas I-III SP. W niezwykle 

ciekawej aranżacji uczniowie kl.IV-V 
przedstawili bajki w języku angielskim. 
Wszystkich bawił kabaret „Szkolny Od-
dział Ratunkowy” w wykonaniu uczniów 
kl.IIa i IIIb.

Rozegrano turniej piłki nożnej po-
między uczniami kl.III Gimnazjum, 
a nauczycielami i rodzicami. Licznie 
zaprezentowali się indywidualni wyko-
nawcy piosenek i recytatorzy własnych 
wierszy.

Cały program artystyczny zakończono 
występami tanecznymi oraz zaprezen-
towano pokazy wysokich umiejętności 
karateków. Imprezie towarzyszyła pre-
zentacja multimedialna „Globtroter” 
i wystawy prac plastycznych: uczniów 
kl.I-III SP pt. „Lubię swoją gminę” oraz 
uczniów kl.VIa „Zaczęło się na Wester-
platte” i „Piękna nasza gmina cała”.

Dodatkową atrakcją był Festiwal na-
uki „To put knowledge into practice...” 
przeprowadzony w ramach projektu 
w całości sfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej „Developing inter and 
trans-curricular skills for 21-st centu-
ry” programu ERASMUS plus. Celem 

Rodzinny Rajd Rowerowy

Święto Szkoły

projektu jest uświadomienie młodym 
ludziom, jak w życiu codziennym przy-
daje się wiedza i umiejętności szkolne. 
Uczniowie podjęli pierwsze wyzwanie 
i poprzez przeprowadzone eksperymenty 
próbowali poznać i zrozumieć zjawiska 
i procesy zachodzące w środowisku. 

Mogliśmy także zobaczyć plany łazie-
nek, wykonane w ramach ogłoszonego 
konkursu. Według zwycięskiego projektu 
zostanie przeprowadzony remont łazienek 
na drugim piętrze naszej szkoły.

Dodatkowymi atrakcjami i działania-
mi przedsiębiorczymi były różnorodne 
kiermasze zorganizowane przez uczniów 
i rodziców, pozyskujących środki na do-
finansowanie wycieczek klasowych.

Degustowano potrawy regionalne przy-
gotowane przez kuchnię szkolną i uczniów, 
a dochód ze sprzedaży w kwocie 872,50 zł 
przeznaczono na dofinansowanie instalacji 
Internetu w szkole. Podczas całego festynu 
włączono się w akcję na rzecz Fundacji 

Rycerze i Księżniczki „Dla chorej Ga-
brysi”. Szczególnie aktywnie i kreatywnie 
do akcji włączyła się klasa VIb. Z uwagi 
na kontynuowanie akcji na terenie szkoły 
do 23.06.2017r informację o zebranej 
kwocie podamy w terminie późniejszym.

Tegoroczne obchody Święta Szkoły” 
zakończyły się 12 czerwca br. prezentacją 
uczniów gimnazjum, którzy przygotowali 
montaż słowno-muzyczny ukazujący 
historię naszej szkoły.

Dziękujemy rodzicom i społeczności 
lokalnej za zaangażowanie i wspieranie 
działań szkoły. Zapraszamy za rok.

Marzanna Moćko
Dyrektor ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku

Euro w Polsce, Euro w Kielcach. 
My mieliśmy swoje – EURO CHRU-
STY w Szkole Podstawowej Nr 1 w Za-
gnańsku. To już druga edycja imprezy 
sportowo-rekreacyjnej. Impreza zo-
stała stworzona z myślą o rozwijaniu 
w dzieciach gry fair play oraz po-
szerzaniu wiedzy z różnych dziedzin 
sportu.

Wielka zabawa zaczęła się w samo 
południe. Cała szkoła ubrana, umalowana 
w barwy narodowe stawiła się w Strefie 
Kibica zorganizowanej przed JEDYN-
KĄ. Imprezę rozpoczęła dyrektor szkoły 
Anna Tuz oraz Szczepan Skorupski – wójt 
Gminy Zagnańsk, Artur Kudzia- przewod-
niczący Rady Gminy Zagnańsk, Albert 
Potocki – sportowiec, mistrz sztangi oraz 
Marcel Kudzia – piłkarz Korony Kielce.

Następnie spiker i organizatorzy prze-
prowadzili szereg konkurencji. Strza-
ły na bramkę, gra w piłkarzyki, rzuty 
do celu, turniej w kręgle oraz strzały 

na Eurobramkę. Każdy uczeń SP nr 1 
w Zagnańsku chciał spróbować swoich 
sił w różnych konkurencjach. W każdej 
dyscyplinie zostały przyznane nagrody 
za zdobyte miejsca.

Pan Albert Potocki uczył techniki pod-
noszenia ciężarów, a starszy kolega Marcel 
dawał wskazówki młodszym jak celnie 
trafiać do bramki. Pan Roman Piskulak 
na naszej zabawie niezwykle skrupulatnie 
przeprowadził Turniej w Kręgle. Pani 
Dorota Sabat przeprowadziła zabawy 
z chustą animacyjną. Pani Elżbieta Ślewa 
wzorowo przeprowadziła Turniej w Pił-
karzyki. Pani Dominika Fąfara robiła 
najpiękniejsze, ogromne bańki mydlane 
oraz wyczarowała mega szpulę.

W czasie zabawy gościliśmy także 
Tetrapoda wraz z przyjaciółmi: Żabcią, 
Krówką, Króliczkiem i Kaczuszką! Nasz 
Tetrapod w towarzystwie wójta rozda-
wał zgromadzonym naklejki z projektu 
„Podróże Tetrapoda”, a wszyscy mogli 
skosztować prezentu od przyjaciół prosto 
z Hiszpanii!!!

Miło było gościć rodziców, dziad-
ków, babcie oraz młodszych kolegów 
(tych, którzy niedługo zasilą mury 
naszej szkoły). Euro Chrusty stało 
się imprezą dla wszystkich pokoleń. 
Organizatorzy już myślą o trzeciej 
edycji.

Teraz wszyscy będziemy dopingo-
wać reprezentację i trzymać kciuki 
o jak najlepsze wyniki spotkań! Polska 
gola! Wygramy, wygramy, wygramy!!!

Podziękowania dla rodziców, którzy 
zadbali o odpowiedni ubiór. Wszyscy 
wyglądali świetnie, a można powie-
dzieć biało-czerwono!!!

Słowa podziękowania należą się 
sponsorom, którzy przekazali wspa-
niałe nagrody i drobne upominki, 
pamiątki z okazji imprezy. Wspaniałe 
mamy z grupy Smerfów aktywnie 
uczestniczyły w dekoracji i sprzątaniu. 
Każdy dołożył cegiełkę, aby impre-
za była odlotowa! Dziękujemy rów-
nież pracownikom obsługi za wkład 
w przygotowanie EURO.

ORGANIZATORZY:
Sławomir Biernat, Dorota Sabat

EURO Chrusty 2017
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Informujemy, że w okresie wakacyjnym dyżur będą pełniły dwa przedszkola prowadzone przez Gminę Zagnańsk:
• w lipcu – Publiczne Przedszkole w Zagnańsku,
• w sierpniu – Publiczne Przedszkole w Tumlinie.

Z uwagi na przyznanie przez Radę Gminy Zagnańsk dodatkowych środków na remont w budynku – Publiczne Przed-
szkole w Samsonowie będzie w czasie wakacji nieczynne.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Zagnańsku (tablica ogłoszeń), został wywie-
szony wykaz informujący, o przeznaczeniu do wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat, części nieruchomości oznaczonej nr 
1233/19 o pow. 4 m2 stanowiącej własność Gminy Zagnańsk, położonej w obrębie geodezyjnym Samsonów, gm. Zagnańsk.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty wywieszenia wykazu tj. od 14.06. 2017 r. 
do 05.07.2017 r.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują 
nowe przepisy dotyczące wycinki drzew. 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą 
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. 
poz.1074), usunięcie drzewa lub krzewu 
z terenu nieruchomości może nastą-
pić po uzyskaniu zezwolenia wydanego 
na wniosek:
1) posiadacza nieruchomości – za zgodą 
właściciela tej nieruchomości;
2) właściciela urządzeń, o których mowa 
w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny.

Obowiązek zgłoszenia przez właściciela 
nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa 
występuje w przypadku gdy obwód pnia 
na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, 
klonu jesionolistnego oraz klonu sre-
brzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca 

zwyczajnego, robinii akacjowej oraz pla-
tanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych ga-
tunków drzew.

Po dokonaniu zgłoszenia, gmina będzie 
miała 21 dni, by przeprowadzić oględziny 
drzew, które miałby zostać wycięte, a na-
stępnie 14 dni na wydanie ewentualnego 
zakazu.

Urząd będzie mógł nie zgodzić się na wy-
cinkę m.in. na nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków, na terenie przezna-
czonym w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego na zieleń lub 
chronionym innymi zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
lub jeśli drzewo będzie nosiło znamiona 
drzewa pomnikowego. W tym ostatnim 
przypadku, kryteria na podstawie których 
samorząd będzie mógł wydać taki zakaz 
zostaną określone w rozporządzeniu mini-

stra środowiska, na które minister będzie 
miał jeszcze pół roku.

Jeśli w ciągu dwóch tygodni, gmina nie 
zgłosi sprzeciwu do planowanej wycinki, 
tzw. milcząca zgoda, to właściciel nieru-
chomości będzie mógł ją przeprowadzić. 

W przypadku nieusunięcia drzewa przed 
upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych 
oględzin usunięcie drzewa może nastąpić 
po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

Przepisy stanowią ponadto, że jeśli przed 
upływem pięciu lat od dokonania oględzin 
działki przez urzędnika gminnego właściciel 
wystąpi o pozwolenie na budowę związaną 

z prowadzeniem działalności gospo-
darczej i będzie ona realizowana na części 
nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, 
będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę 
tych drzew. 

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

Panom 

 Janowi i Zbigniewowi Kita
z powodu śmierci siostry Zuzanny 

wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wparcia i otuchy składają 

członkowie Gminnego Chóru Con Passione

W dniu 11 czerwca 2017 roku odszedł 

Stanisław Janicki 
emerytowany nauczyciel Technikum Leśnego w Zagnańsku.

Był leśnikiem, myśliwym i długoletnim nauczycielem zawodu w Technikum Leśnym, 

a także autorem książki „Spacerkiem po gminie Zagnańsk i okolicy” opisującej najciekawsze miejsca 

i historię naszej małej ojczyzny. 

Wykształcił wiele pokoleń myśliwych i leśników pełniąc funkcję wykładowcy i egzaminatora 

w Polskim Związku Łowieckim. 
Wójt Gminy Zagnańsk i pracownicy Urzędu Gminy oraz radni Rady Gminy Zagnańsk 

składają głębokie wyrazy współczucia rodzinie oraz przyjaciołom zmarłego.

Dyżury przedszkoli w okresie wakacyjnym

OGŁOSZENIE
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Książka dobra na każdy czasAnonimowi Alkoholicy dziękują za trzeźwość
Właśnie ukazała się trzecia książ-

ka Wiesława Kołodzieja. Jest to zbiór 
opowiadań pt. „Pogaduchy do po-
duchy”, który wyróżnia się różno-
rodnością tematyki. Zawiera dużą 
dozę humoru i nadaje się do czytania 
w każdym czasie i miejscu. Można 
ją polecić na pogodę i niepogodę, 
do czytania na wczasach i w piele-
szach domowych. Można nią uprzy-
jemnić sobie wakacyjną podróż, ale 
także wziąć na biwak lub sięgnąć 
po nią w chwilach relaksu. 

Zaczyna się opowiastkami pisanymi 
stylizowaną gwarą, które mają swego 
głównego bohatera. Jak sam autor 
kiedyś powiedział, była to postać au-
tentyczna. O niejakim Więckowskim 
dowiedział się bowiem od swojej 
babci, która mieszkała w Samsonowie. 
W najbliższej okolicy miała sąsiada 
gospodarza z dziada pradziada. Wy-
różniał się on tym, że miał swoje ory-
ginalne powiedzonko, którego często 
używał. Było to właśnie owo „siakrum 
panie”, które wplatał we wszystkie 
swoje wypowiedzi. Postać ta stała 
się dla autora narratorem opowie-
ści o myśliwskich, często niepraw-
dopodobnych, żeby nie powiedzieć 
groteskowych przygodach – tego go-
spodarza. Wodzi on nas po okolicy 
ze znakomitym znawstwem topo-
grafii terenu, przyrody i zabytków. 
Poza tym umiejętnie przenosi nas 
w swoje czasy, dzięki opisom realiów 
ówczesnego życia. Przedstawia daw-
ne ubiory, przedmioty codziennego 
użytku i czynności, którymi parali się 
nasi dziadkowie. Język też jest styli-
zowany na dawny, bo oprócz gwary 
spotykamy wyrażenia nieużywane 
we współczesnej polszczyźnie.

Oprócz humoru znaczącym walo-
rem prozy Wiesława Kołodzieja jest 
to, że potrafi czytelnika zachwycić 
wspaniałymi opisami przyrody, które 
będąc tylko tłem dla wydarzeń mają 
wpływ na pozytywny odbiór nowe-
lek. Należy stwierdzić ponadto, że 

autor jest znakomitym obserwatorem 
otaczającego świata i zachowań lu-
dzi. Posiada umiejętność dostrzegania 
komizmu tam, gdzie innymi go nie 
widzą – w wielu zwykłych sytuacjach. 
Potrafi też je wymyślić lub zbudować 
wokół nich wiele dodatkowych epi-
ckich komentarzy.

Do napisania opowiadań zamiesz-
czonych w drugiej części książki in-
spiracją były, niekiedy, zaledwie kil-
kuzdaniowe legendy związane z ziemią 
samsonowską. Stanowiły one jedynie 
temat opowiadania, bo cała resz-
ta, to wyłącznie wyobraźnia autora. 
W tej części książki autor wprowadza 
dawne nazewnictwo broni i elemen-
tów uzbrojenia, wykazując się na ten 
temat rzetelną wiedzą. Robi to po to, 
aby zawrzeć w nich elementy prawdy 
historycznej. Fabułę buduje wnikliwie, 
spokojnie i konsekwentnie zmierzając 
do finału opowieści. Język, którego 
używa zachwyca staropolską styli-
zacją, która ma wspomóc wrażenie 
odległości czasowej 
opisywanych wyda-
rzeń. Wzbogaca słow-
nictwo o wymyślone 
przez siebie wyrazy. 
Jest to swego rodzaju 
zabawa „słowem”. 

Trzecia część opo-
wiadań dotyczy wielu 
wydarzeń, które au-
tor podpatrzył daw-
no temu albo zupełnie 
niedawno. Kołodziej 
przypomina nam te 
siermiężne czasy, gdy 
w masarniach najczęś-
ciej widzieliśmy gołe 
haki. Klienci czekali 
w długich kolejkach 
na to, co zostanie przy-
wiezione do sklepu. 
Takie sytuacje genero-
wały wiele nerwowych, 
ale i śmiesznych sytu-
acji po obu stronach 

lady. W tej części znajdziemy także 
takie zdawałoby się banalne tematy 
„śniadanie we dwoje”, gdy autor sie-
dząc na tarasie i jedząc śniadanie, 
obserwuje wspaniałego bzyczącego 
trzmiela, który nieopodal pije nektar 
z kwiatów. Opowiadanie „Elegant” 
jest opisem zwyczajów pewnego po-
dróżnego, który w kolejowym barze 
zajadał pączka za pomocą widelca 
i noża. Dzieje pewnego sanatoryjnego 
romansu, opisał również na podstawie 
własnej obserwacji. 

Nie ma potrzeby omawiać tematyki 
wszystkich opowiadań Wiesława Ko-
łodzieja, żeby nie zabierać czytelni-
kowi przyjemności ich odkrywania. 
Wskazałam jedynie na przykładach, 
jak są one różnorodne. Pozostaje 
mi jedynie polecić lekturę książki, 
która dostarczy Państwu wiele mi-
łych chwil, bo humor w niej zawarty 
ma wartość terapeutyczną. 

Lidia Putowska

W sobotę 3 czerwca br. Grupa AA 
„BARTEK” uczestniczyła w Jasno-
górskim Spotkaniu „Anonimowych 
Alkoholików”, które odbywało się 
pod hasłem „Dziękujemy niosąc po-
moc tym, którzy jeszcze cierpią”. 

Anonimowi alkoholicy to wspólno-
ta kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się 
nawzajem swoimi doświadczeniami, 
siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój 
problem i pomagać innym w wyzdro-
wieniu z alkoholizmu. Alkoholizm 
to choroba – trzeba tylko mieć odwagę 
się do tego przyznać i podjąć leczenie. 
Choroba alkoholowa jest jedną z tych 
chorób, której się nie da całkowicie 
wyleczyć. 

Ksiądz Ryszard Niemiec opiekun 
duchowy Naszej Grupy 
AA „Bartek” w Zagnańsku 
pobłogosławił udających 
się na spotkanie na Jasną 
Górę, która rano wyjechała 
z Zagnańska. Po dojecha-
niu ma miejsce początek 
dla wszystkich uczestników 
był taki sam – modlitwa 
w kaplicy Matki Bożej, po-
wierzenie swoich spraw 
i dziękowanie za otrzyma-
ne dary. 

Jasnogórskie Spotkania 
„AA” rozpoczęły się w sobotę o godz. 
14.00 w Kaplicy Matki Bożej. Tam 
nastąpiło powitanie zebranych i za-
wiązanie wspólnoty. Słowa powitania 
w imieniu ojców i braci paulinów 
wypowiedział o. Mieczysław Polak 
podprzeor sanktuarium. Mówił – Kie-
dy stajecie na Jasnej Górze, za przy-
kładem św. Jana Pawła II zawierzcie 
swoje życie Bogu, by jak On usłyszeć 
bicie serca Kościoła, serca Narodu 
w sercu Matki, która na Jasnogórskim 

Wizerunku wskazuje na Jezusa, i zdaje 
się mówić, jak w Kanie Galilejskiej 
„uczyńcie wszystko cokolwiek Syn 
mój wam powie”. Niech macierzyń-
skie spojrzenie Maryi płynące z Jej 
Cudownego Wizerunku, którym tak 
zachwycił się papież Franciszek, po-
może wam odnaleźć ducha trzeźwo-
ści, a waszym rodzinom przyniesie 
umocnienie i radość”. Dodając dalej 
– „Myślę, że piękny czas się rozpoczął, 
piękny, bo przy pięknej Matce, która 
prowadzi do Jezusa – mówił o. Ryszard 
Bortkiewicz, paulin, organizator spot-
kania – Życzę owocnych, głębokich 
przeżyć, życzę tego, żebyście wracali 
stąd umocnieni, trzeźwi, radośni, 
niosący przesłanie innym”.

O godz. 15.30 uczestnicy spotkania 
wzięli udział w Drodze Krzyżowej 
na placu przed Szczytem jasnogór-
skim. Po wspólnej Drodze Krzyżo-
wej, a także prezentacji twórczości 
artystycznej o tematyce związanej 
z ruchem AA, na Jasnej Górze przez 
całe popołudnie, wieczór i noc trwały 
spotkania: miting otwarty Anonimo-
wych Alkoholików, Miting otwarty 
Al-Anon tj. osoby dorosłe żyjące 
z uzależnionymi, miting otwarty Do-

rosłych Dzieci Alkoholików, miting 
zamknięty Al-Ateen, miting otwarty 
Anonimowych Narkomanów, miting 
otwarty Anonimowych Hazardzistów. 

O godz. 21.00 zgromadziliśmy się 
w Kaplicy Matki Bożej na Apelu Jas-
nogórskim, którego rozważania po-
prowadził o. R. Bortkiewicz. „Maryjo, 
dzisiaj stajemy przed Tobą i wyzna-
jemy, że gdy nasze życie zrujnował 
alkohol i inne uzależnienia Bóg stanął 
przy nas i odbudował nas” – mówił 
o. Ryszard.

Po apelu wzięliśmy udział w Wie-
czornej Mszy Świętej o godz. 21.45 
na Szczycie, której przewodniczył 
biskup senior z Częstochowy bp An-
toni Długosz. 

W homilii ksiądz biskup 
podkreślił „...A my wiemy, 
na czym też polega nasze na-
wrócenie, aby samemu trwać 
w trzeźwości i pomagać in-
nym, by też i oni wierzyli, że 
mimo, iż jestem alkoholikiem, 
to mogę być alkoholikiem 
trzeźwym”.

Spotkanie zakończyło się 
o północy – zmęczeni ale 
pełni wrażeń i pozytywnej 
energii wróciliśmy do na-
szego ukochanego Zagnań-

ska. Tutaj jest Nasza mała Ojczyzna, 
tutaj czujemy się dobrze i wiemy, że 
w swych problemach nie jesteśmy 
osamotnieni. Codziennie towarzyszy 
nam ks. Ryszard Niemiec, pracownicy 
GOPS-u, a władze gminy w osobach 
wójta Szczepana Skorupskiego i sekre-
tarz Mirosławy Badzińskiej wspierają 
nas niezmiennie od lat.

Grupa AA „BARTEK”
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XII Świętokrzyska Niezapominajka 
2017 w Zagnańsku odbyła się 26 maja 
br. nad zalewem w Kaniowie. W ekolo-
gicznym programie wystąpiły wszystkie 
publiczne i niepubliczne szkoły z terenu 
naszej gminy. Odbyły się biegi pt. „Bieg-
nij do mamy” z okazji Dnia Matki oraz 
gry i zabawy dla przedszkolaków. Wrę-
czono Puchar i Statuetki Świętokrzyskiej 
Niezapominajki. Stoiska wystawiły firmy 
sponsorujące imprezę. 

Po przywitaniu grup biorących udział 
w XII edycji Świętokrzyskiej Niezapomi-
najki w Zagnańsku, po wprowadzeniu 
w nastrój przez sygnalistów, oficjalne-
go otwarcia imprezy dokonał na scenie 
wójt Szczepan Skorupski w towarzystwie 
przybyłych radnych, dyrektorów szkół 
i przedstawicieli sponsorów: Barlinek SA, 
Wodociągów Kieleckich i Nadleśnictwa 
Zagnańsk. „Nasza gmina jest kojarzona 
z ekologią i to święto jest potwierdzeniem 
tego co robimy na co dzień”- mówił wójt 
Szczepan Skorupski. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali także z rąk włodarza pamiąt-
kową odznakę, ponieważ rozpoczęliśmy 
obchody 40-lecia powstania Gminy Za-
gnańsk.

Wspominano Andrzeja Zalewskiego, 
pomysłodawcę odchodów Dnia Polskiej 
Niezapominajki, i jego słowa: „Prag-
niemy, aby tego dnia każdy robił to, 
na co ma ochotę: poszedł na wyciecz-
kę do lasu, odwiedził babcię, ciocię, 
dziewczynę lub chłopaka i powiedział 
im o swoich uczuciach. Polska Niezapo-
minajka jest rodzajem ruchu społecznego 
i musi być spontaniczna. A nade wszystko 
pragnę, aby w tych majowych dniach 
były z nami wszędzie i wędrowały z rąk 
do rąk modre niezapominajki, kwiaty 
serdecznych ludzi”.

Na początek było budzenie „Lasu 
i wody”. Z brzegu zalewu, z zarośli wybie-
gały zwierzęta żyjące w naszych lasach, 
które uczestnicy rozpoznawali i głośno 
przywoływali. Przebrane dziewczęta 
z Zespołu Szkół Leśnych porywały dzieci 
z widowni, aby wspólnie odtańczyć ta-

niec „Wody i lasu” na scenie. Zwierzęta 
rozbiegły się wśród dzieci budząc wiele 
zachwytu i radości.

Potem nastąpiły prezentacje szkół. 
Każdy występ był bardzo ciekawy, pory-
wający do tańca i klaskania. Królowały 
elementy związane z ekologią, przeplatane 
życzeniami dla mamy, wszak był to Dzień 
Matki. Powołana Komisja do Przyznania 
Pucharu Świętokrzyskiej Niezapominajki, 
której przewodniczącą była Pani Katarzyna 
Dudek, specjalista ds. ochrony przyrody 
Nadleśnictwa Zagnańsk, miała nie lada 
„orzech do zgryzienia”.

Wiele emocji zarówno dzieciom, jak i ro-
dzicom sprawił III Bieg Przedszkolaków pt. 
„Biegnij do mamy”. Zawody poprowadzili 
wychowawcy SP Nr 1 w Zagnańsku – Chru-
stach, Sławomir Biernat, Beata Adamiec, 
przy wsparciu pozostałych nauczycieli oraz 
rodziców. Rozgrzewkę przed biegami po-
prowadziła Beata Adamiec, którą dzielnie 
wspierał nasz wójt. Nagrody wręczali oso-
biście włodarz gminy Szczepan Skorupski, 
przedstawiciel głównego sponsora nagród 
dla przedszkoli Krzysztof Wilczek z firmy 
Barlinek, przewodniczący Rady Gminy 
Zagnańsk Artur Kudzia oraz dyrektor 
SP nr 1 w Zagnańsku Anna Tuz. Dzieci 
wykazały się dużą sprawnością fizyczną, 
zużytą energię uzupełniły słodyczami, 
którymi na koniec biegów częstował wójt 
z radnymi Grażyną Wawszczak, Arturem 
Kudzią, Tomaszem Dąbrowskim i Wła-
dysławem Bartłomiejem Kowalewskim.

Wielkie zainteresowanie wzbudziła 
wystawa zdjęć przedstawiających stary Za-
gnańsk z okazji 40-lecia powstania Gminy 
Zagnańsk. Wiele osób rozpoznało na nich 
swoich znajomych. Namiot i wystawę 
przygotował Urząd Gminy w Zagnańsku.

Pogoda była wymarzona. Wszyscy 
uczestnicy mieli zapewnioną wodę mine-
ralną i na wzmocnienie banana. Wodociągi 
Kieleckie sponsorowały dla wszystkich 
watę cukrową oraz balony w kolorze nie-
zapominajki, a bańki mydlane mieniące się 
w słońcu miały barwę wszystkich kwiatów 
polskich.

Statuetki Świętokrzyskiej Niezapomi-
najki 2017 otrzymali w kategorii osobo-
wości: Małgorzata Sobierajska – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku 
i Sławomir Olesiński – nadleśniczy Nadleś-
nictwa Zagnańsk, a w kategorii instytucje: 
Zespół Sygnalistów Technikum Leśnego 
działający przy Zespole Szkół Leśnych 
w Zagnańsku.

W uzasadnieniu wskazywano ogrom-
ne zaangażowanie w/w osób i instytucji 
w prowadzeniu edukacji ekologicznej dzie-
ci i młodzieży oraz szczególną aktywność 
we wszystkich edycjach Świętokrzyskiej 
Niezapominajki w Zagnańsku.

Decyzją Komisji Konkursowej, choć nie 
było to łatwe, Puchar XII Świętokrzyskiej 
Niezapominajki 2017 otrzymała Niepub-
liczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
w Szałasie za najbardziej ekologiczny, 
merytoryczny, kolorowy i barwny program 
prezentujący się na imprezie. 

Dziękujemy sponsorom, szczególnie 
firmie Barlinek SA za nagrody dla grup 
przedszkolnych, Wodociągom Kieleckim, 
Gminie Zagnańsk, Nadleśnictwu Zagnańsk 
i Technikum Leśnemu, którzy zorganizo-
wali m.in.: konkursy ekologiczne, koncert 
sygnalistów, pokaz ucharakteryzowanych 
zwierząt. Dziękujemy Ani za malowanie 
buziek, Wolnej Strefie za malowanie figu-
rek, a Arturowi Cieślakowi za ogromne 
zaangażowanie i robienie zdjęć.

Podziękowania należą się również tym, 
którzy zapewnili nam bezpieczeństwo: 
funkcjonariuszom z I Komisariatu Policji 
w Kielcach, strażakom OSP Zagnańsk – 
Chrusty oraz ratownikom medycznym 
pod kierownictwem Leszka Mączki. 

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

W imieniu organizatorów
Anna Tuz

Koordynator 
Komitetu Organizacyjnego

XII Świętokrzyska Niezapominajka w Zagnańsku




