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Państwo Grażyna i Andrzej Grudzieccy 24 listopada br. 
świętowali jubileusz 10-lecia działalności prowadzonego przez 
nich Rodzinnego Domu Dziecka w Jaworzu. Swoją działal-
ność rozpoczęli w listopadzie 2002 r., przyjmując na wycho-
wanie sześcioro dzieci. Dwoje 
z nich już się usamodzielniło. 

Uroczystości jubileuszowe 
rozpoczęła Msza św. sprawo-
wana w kościele pw. św. Roza-
lii i św. Marcina w Zachełmiu. 
Dzieci były aktywne przy ołta-
rzu, pełniąc służbę liturgiczną. 
Obecni byli także dorośli wy-
chowankowie.

Dalsza część uroczystości ju-
bileuszowych odbyła się w domu 
rodzinnym Państwa Grudziec-
kich. Wśród wielu gości obecni 
byli na nich m.in.: ks. płk. Tade-
usz Skrzyniarz, proboszcz parafii, 
wójt gminy Zagnańsk Szczepan 

Jaworze: jubileusz 10-lecia działalności 
Rodzinnego Domu Dziecka

Skorupski, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kieleckiego Rena-
ta Janik, konsultantka ds. współpracy z rodziną i dzieckiem PCPR 
w Kielcach Teresa Jakubowska, dyrektor SP nr 1 w Zagnańsku 
Anna Tuz, dyrektor SP nr 2, PiG w Zagnańsku Marzanna Moćko, 

zaprzyjaźniony pedagog szkol-
ny z Kielc, dyrekcja Rodzinnego 
Domu Dziecka w Woli Kopcowej, 
najbliższa rodzina i przyjaciele. 
Wszyscy goście przynieśli dzie-
ciom słodycze i prezenty.

Wiceprzewodnicząca Rena-
ta Janik podziękowała rodzinie 
Grudzieckich za wieloletni trud 
wychowania dzieci i opieki nad 
nimi. Życzyła dalszej działalno-
ści i deklarowała wszelaką po-
moc. Wójt Szczepan Skorupski 
wręczając list gratulacyjny, zło-
żył rodzinie życzenia wytrwało-
ści i dalszej owocnej działalno-
ści.  Apis 

W listopadzie br. rozstrzygnięte zostały w gminie 
Zagnańsk konkursy ekologiczne: na najlepszą organiza-
cję zbiórki i segregację surowców wtórych i plastyczny 
pt. „Piękno ukryte w...”. Wójt Szczepan Skorupski na-
grodził najlepszych uczniów i szkoły. 

W konkursie na najlepszą organizację zbiorki surowców 
wtórnych w kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce 
zajęła SP w Tumlinie, w której zebrano 3695,5 kg, drugie – SP 
nr 2 w Zagnańsku (2700 kg), trzecie – SP w Samsonowie (1220 
kg). W kategorii gimnazjów zwyciężył Samsonów (4030 kg), 
przed Zagnańskiem (2000 kg) i Tumlinem (1074,5 kg). 

 W konkursie plastycznym pn. „Piękno ukryte w…” 
w kategorii szkół podstawowych zwyciężyła SP w Tum-
linie, przed SP w Samsonowie i SP nr 2 w Zagnańsku. 
W kategorii gimnazjalnej pierwsze i drugie miejsce zdobyli 
uczniowie z gimnazjum w Zagnańsku, trzecie – z gimna-
zjum w Tumlinie. 

W każdej ze szkół biorących udział w konkursie wójt na-
grodził trzy osoby, które zebrały najwięcej surowców wtór-
nych. Szkoły i uczniowie otrzymali cenne nagrody rzeczowe. 

Wójt Szczepan Skorupski wręczając nagrody w poszcze-
gólnych szkołach, podziękował nauczycielom i uczniom za 
duże zaangażowanie w konkurs i za troskę o środowisko 
naturalne.

Opr. Apis 

Edukowanie ekologiczne młodzieży

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 
uchwalili jednomyślnie radni podczas sesji Rady Gminy, która 
odbyła się 28 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Zagnańsku. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od lipca 
br. pracuje asystent rodziny.

Zdaniem Elżbiety Korus, kierowniczki Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Zagnańsku, jest to bardzo ważny dla mieszkań-
ców gminy dokument, gdyż dotyczy najistotniejszych problemów, 
które dotykają rodziny. 

Celem głównym programu jest wsparcie rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Nato-
miast do celów szczegółowych zaliczyć można m.in.: poprawę jako-
ści opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców, zapewnienie 

Nowy gminny program wspierania rodzin
szczególnej ochrony dzieciom w rodzinach zagrożonych i umożli-
wienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicz-
nych. Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych ro-
dziców, będzie odbywać się poprzez zapewnienie rodzinie wsparcia 
i pomocy asystenta rodziny. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od lipca br. pracuje 
asystent rodziny. Do jego obowiązków należy m.in.: opracowanie 
i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodzi-
ny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym oraz opracowanie, we 
współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z pla-
nem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

Apis 
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Po raz trzeci załoga Katażuk Team z Władysławem Bartło-
miejem Kowalewskim wzięła udział w Charytatywnym Rajdzie 
„Złombol”, który odbył się we wrześniu br. Tegoroczna edycja 
miała na celu dotrzeć do Sparty w Grecji. Załoga wróciła akurat 
na święto 1012. urodzin dębu Bartka.

„Złombol” to rajd charytatywny samochodów produkowanych 
w RWPG, w dawnych krajach socjalistycznych. Jest to ekstremalna wy-
prawa mająca na celu uzbieranie pieniędzy na zakup rzeczy dla dzieci 
z domów dziecka. Darczyńcy wykupują powierzchnię na pojazdach na 
swoje reklamy i w ten sposób zasilają konto Fundacji Nasz Śląsk im. 
Gen. Jerzego Zięt-
ka. Zebrane fundu-
sze w 100 proc. zo-
staną przeznaczone 
na zakup rzeczy dla 
dzieciaków.

– Jaki związek 
Zagnańsk ma z tym 
rajdem. Po pierw-
sze auto żuk, przez 
jakiś czas garażo-
wane pod urzędem 

Zagnańsk na „Złombolu”
gminy, po drugie jestem jego współwłaścicielem i po trzecie wójt 
Szczepan Skorupski był pierwszą osobą, która pomogła mam wystar-
tować – opowiada Władysław Bartłomiej Kowalewski.

– Wróciliśmy akurat na święto 1012. urodzin dęba Bartka, czym 
wzbudziliśmy nie lada sensację. Na urodzinowym festynie zadawano 
nam pytania, po co jeździmy. W pierwszym odruchu odpowiedź wyda-
wała się taka prosta, a po namyśle już nie było to takie oczywiste. Czy 
dla sławy, a może promocji ziemi świętokrzyskiej, poznania nowych 
krajów i ich mieszkańców. Pewnie wszystkiego po trochu. Ale kto raz 
doświadczy uśmiechów obdarowanych ciężko doświadczonych dzie-
ciaków, ten wie, że to największa satysfakcja i podzięka. Za nasz trud, 
niewygody, ciągłe awarie i inne nieprzewidziane niespodzianki. Ta 
satysfakcja powoduje, że w przyszłym roku też pojedziemy, choćby na 
koniec świata – dodaje Kowalewski.

Pierwsza wyprawa była do Azji, a ściślej do Istambułu. Druga do 
Szkocji, do sławnego jeziora Loch Ness. Trzecia do Grecji – Olimpu. 
Za pierwszym razem niedowiarki wyrokowały, że nie dojedziemy do 
granicy, za drugim, że może dojedziemy do Niemiec, za trzecim wy-
rokowano, że na pewno nam się nie uda pokonać morderczej trasy 
przez Chorwację, Albanię do Grecji.

 – Za pośrednictwem „Gazety Zagdańskiej” pragnę podziękować 
wszystkim darczyńcom oraz osobom wspierającym nasze wyprawy. 
Ich bezinteresowna hojność wzbudza najwyższy szacunek – podkreśla 
uczestnik wyprawy Władysław Bartłomiej Kowalewski.

Apis

Mieszkaniec naszej gminy Marek Bucki dzięki żmudnym 
poszukiwaniom, licznym rozesłanym przez siebie listom, zapyta-
niom i wykonanym telefonom odnalazł siostrę, która ma 56 lat. 
„Witam. Nazywam się Marek Bucki i poszukuję siostry przyrodniej 
Grażyny” – tak zaczynały się listy, które trafiły do wielu parafii, 
urzędów gmin i miast.

– Wysłałem listy wraz ze zdjęciami do 
wszystkich parafii powiatu żywieckiego, po-
wiadomiłem wszystkie gminy powiatu żywiec-
kiego, wadowickiego i gminę Wisła. Wyko-
nałem wiele telefonów do tych miejscowości. 
Przejrzałem w internecie galerie wszystkich 
kościołów powiatu żywieckiego w poszukiwa-
niu miejsca z komunii siostry Grażyny – roz-
począł Marek Bucki opowieść na temat przej-
mującej historii poszukiwań swej siostry.

– W ostatnim czasie miałem tylko odpo-
wiedzi negatywne i byłem już zrezygnowany, 
aż 24 lipca po publikacji na stronie internetowej gazety „Powiat Ży-
wiecki” zadzwoniła do mnie Pani z gminy Jeleśnia i pomogła wraz 
z mediami szczęśliwie zakończyć poszukiwania. Jestem już po pierw-
szej rozmowie z siostrą i pierwszym spotkaniu w dniu 5 sierpnia. 
A w październiku tego roku przedstawiłem siostrze swoich młodszych 
braci. Z odnalezienia siostry cieszą się moi bracia i nasza cała ro-
dzina, bo zyskaliśmy siostrę, a dla naszych dzieci nową ciocię. Od 
24 lipca 2012 powiat żywiecki i gmina Jeleśnia są dla nas nowym 
miejscem, gdzie mamy rodzinę – dodaje szczęśliwy. 

Siostra Pana Marka, urodziła się około 1956 roku w Milikowi-
cach na Dolnym Śląsku w jego rodzinnej miejscowości. Mają wspól-
nego nieżyjącego już tatę Tadeusza Buckiego oraz matkę chrzestną 
Helenę Bucką. Od osób jeszcze żyjących uzyskał informacje, że 

mama Grażyny zaraz po jej urodzeniu wyjechała w okolice Wado-
wic, Żywca, Wisły, gdzieś w góry. Dokładnego adresu pobytu nikt 
nie potrafił jednak wskazać. 

Od tamtego czasu minęło wiele dziesięcioleci i adres mógł 
się niejednokrotnie zmienić. Rodzice, jak i chrzestni już nie żyją, 

a w zbiorach po śmierci swojej mamy w lu-
tym br. znalazł zdjęcia z komunii i ślubu Gra-
żyny. Szukał informacji na dolnym Śląsku 
w kościołach i w szpitalach, lecz przy braku 
nazwiska panieńskiego siostry i po mężu nie 
mógł nic ustalić. 

Dopiero za pośrednictwem mediów i po 
opublikowaniu zdjęć, jak również apelu „Może 
ktoś rozpozna miejsce gdzie zrobiono zdjęcie 
komunijne lub Grażynę i jej męża. Bardzo prag
nę poznać moja siostrę” po dwóch dniach od 
publikacji odezwał się telefon, informujący, że 
poszukiwania zwieńczone zostały sukcesem. 

Poszukiwaniami zainteresowały się media ogólnopolskie, w tym 
miesięcznik „Kobieta i życie”. W wydaniu grudniowym br. wraz 
z szerszą gamą zdjęć zostanie przedstawiony szczęśliwy finał pół-
rocznych poszukiwań siostry mieszkańca naszej gminy.

Z całego serca gratulujemy Panu Markowi, odnalezionej sio-
strze – Grażynie i całej Rodzinie. Łącząc się w Ich szczęściu ro-
dzinnym, życzymy wesołych Świąt Bożego Narodzenia. 

Marek Bucki jest skromnym muzykiem, wokalistą z Janaszowa. 
Pochodzi z Dolnego Śląska (Sudetów). Dał się poznać w naszym re-
gionie i naszej gminie jako muzyk występujący na scenach niejedne-
go festynu rodzinnego, parafialnego, grając w duecie z córką Dagma-
rą. Artysta jest osobą głęboko wierzącą i aktywnie uczestniczy także 
w ważnych uroczystościach religijnych.  Andrzej Piskulak

Szczęśliwy finał rodzinny Marka Buckiego

Gmina Zagnańsk wspólnie z województwem świętokrzyskim rozpo-
częła pierwszy etap przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu 
terenu w rejonie pomnika przyrody dębu Bartka. 

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich buduje przejście dla pie-
szych wraz z sygnalizacją świetlną, chodnik oraz odwodnienia przy drodze 
wojewódzkiej nr 750 na odcinku ok. 150 m. W ten sposób podjęte zosta-
ły działania mające na celu ochronę pomnika przyrody przed zasoleniem 
po zimie oraz jednocześnie poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, 
a w szczególności turystów odwiedzających zabytkowe drzewo i okolice. 

W kolejnych latach w bliskim sąsiedztwie dębu Bartka ma powstać cen-
trum edukacyjne na temat fauny i flory Gór Świętokrzyskich (wizualizacja 
obok) oraz miejsca parkingowe dla autokarów.

Apis 

Prace przy „Bartku”
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20 listopada br. w kamieniołomie w Zachełmiu ekipa 
filmowa BBC robiła zdjęcia dokumentalne do jednego 
z odcinków filmu o ewolucji kręgowców, który realizuje 
sir David Frederick Attenborough, brytyjski populary-
zator wiedzy przyrodniczej na świecie, pisarz, narrator 
i podróżnik. W jednym z odcinków będzie omówione i po-
kazane odkrycie kieleckich naukowców dokonane w Za-
chełmiu. 

Brytyjskim dokumentalistom BBC pod kierunkiem Clare 
Kingston towarzyszyła ekipa naukowa reprezentowana przez 
odkrywców i autorów opisu tropów najstarszych czworono-
gów prof. Pera Ahlberga, Grzegorza Niedźwiedzkiego i dr. 
Piotra Szreka wraz z prof. Grzegorzem Pieńkowskim z Pań-
stwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 
Badawczego w Warszawie.

Filmowcy w sposób drobiazgowy i per-
fekcyjny filmowali miejsca, gdzie dokonane 
zostało odkrycie. 

– Ekipa brytyjska z wielką starannością 
realizowała ujęcia. Wszystko było robione 
perfekcyjnie. My zaś pokazaliśmy, jak na-
prawdę prowadziliśmy nasze badania. W fil-
mie będzie kilka ładnych minut na temat na-
szego odkrycia tropów tetrapodów. Należy 
dodać, że o Zachełmiu będzie mowa obok 
światowej sławy stanowisk – australijskich, 
azjatyckich, amerykańskich i arktycznych – 
mówił dr Piotr Szrek. 

– Stało się jasne i utrwaliło się na stałe, 
że Zachełmie wpisało się w ten pierwszy sze-
reg najbardziej znaczących stanowisk nauko-
wych na świecie – podkreślił współodkrywca 
śladów stworzeń sprzed 395 mln lat. 

Z kolei prof. Grzegorz Pieńkowski, sekretarz Naukowy 
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego In-
stytutu Badawczego w Warszawie podkreślił, że kluczowym 
było opisanie zachełmiańskiego odkrycia w prestiżowym pi-
śmie „Nature”.

– Publikacja w piśmie „Nature”na temat odkrycia naszych 
kolegów z Kielc była tej rangi, że właśnie dzisiaj gościmy bry-
tyjską ekipę telewizyjną. W telewizji BBC przygotowującej 
wielki film o ewolucji kręgowców na całym świecie uznano, że 
Zachełmie jest na mapie świata tak ważnym miejscem, iż trze-
ba zebrać materiały właśnie w tym miejscu do tego wielkiego 
dzieła – podkreślił prof. Pieńkowski.

– Wizyta brytyjskiej ekipy telewizyjnej związana jest z tym, 
że Zachełmie i odkrycie tropów najstarszych znanych czworo-
nogów jest tak ważnym, iż będzie stanowić to bardzo istotny 
fragment tego filmu. Będzie on dotyczył całej ewolucji, a więc, 
jeśli chodzi o kręgowce, to bez mała ok. 500 mln lat historii. 
Inne sekwencje tego filmu pochodzą z Argentyny i Chin. Jak 
widać Zachełmie jest jednym z najważniejszych punktów na 
mapie świata – dodał.

Prof. Grzegorz Pieńkowski zwrócił także uwagę na to, że 
światowej sławy badacze geologii i paleontologii interesowa-
li się odsłonięciami geologicznymi w Zachełmiu już w XIX 
wieku, kiedy Polska była jeszcze pod zaborami.

– Warto mieć świadomość tego, że sir Roderick Impey 
Murchison (17921871), brytyjski geolog i stratygraf, odwie-
dził ziemie polskie w 1843 r. Wówczas wspólnie z wybitnym 
geologiem Ludwikiem Zejsznerem (18051871) odbył podróż 
naukową w Góry Świętokrzyskie i Tatry. Zaznaczył Zagnańsk 
na swojej mapie geologicznej. Natomiast w swym szkicowni-
ku z podróży zaznaczył także miejsce, w którym stoi kościół. 
Wspomniał także o Kajetanowie, gdzie odsłonięte zostały two-

ry karbońskie. Ten fakt historyczny będzie także wspomniany 
w filmie – poinformował prof. Pieńkowski.

Zdaniem dr. Grzegorza Niedźwiedzkiego, znaleziska geo-
logiczne i paleontologiczne regionu świętokrzyskiego wzbu-
dzają ogromne zainteresowanie na świecie. 

– Zachełmie jest takim przykładem, gdzie udało nam się 
odkryć tropy prehistorycznych zwierząt, ale tych stanowisk 
z paleontologicznymi obiektami jest stanowczo więcej. Nawet 
w skali gminy Zagnańsk zainteresowanie naukowców wzbu-
dzają odsłonięcia w Tumlinie, Sosnowicy, a nawet w pobliskiej 
Wiśniówce – opowiada dr Niedźwiedzki. 

– Prawie 250 mln lat temu na terenie dzisiejszej gminy 
była wielka pustynia z pięknymi wydmami. Między nimi były 
tu oazy, w których żyły sobie różne gady i płazy. I również po 

tych stworzeniach udało nam się znaleźć mnóstwo stóp w So-
snowicy i Tumlinie. Są one młodsze, ale są też bardzo waż-
nym świadectwem form życia. I może nie są one tak unikalne 
jak te odkryte w Zachełmiu, ale są siódmym stanowiskiem na 
świecie, jeśli chodzi o bardzo rzadkie tropy permskie – dodał 
naukowiec. 

Na zakończenie rozmowy dr Grzegorz Niedźwiedzki 
wyraził nadzieję, że odkrycia pochodzące z późnego permu 
w przyszłości warto byłoby spopularyzować, gdyż są one wy-
jątkowe z punktu geologicznego. Zdaniem naukowca, na te-
renie gminy można będzie wyodrębnić kilkanaście ważnych 
stanowisk geologicznych, które właściwie wyeksponowane 
mogłyby znakomicie promować gminę. 

Zarówno naukowcy, jak i brytyjscy dokumentaliści byli 
pod ogromnym wrażeniem gościnności gospodarza gminy 
Szczepana Skorupskiego, który zadbał m.in. o zabezpieczenie 
sprzętu telewizyjnego, oddelegowując pracowników do jego 
ochrony, zapewnił poczęstunek oraz żywo interesował się za-
równo całym przedsięwzięciem filmowym, jak i pracami na-
ukowymi, które są prowadzone nie tylko w Zachełmiu, ale też 
w Sosnowicy i Tumlinie. Słowa uznania za postawę i zaanga-
żowanie wójta Szczepana Skorupskiego przekazał dla redakcji 
„Gazety Zagnańskiej” dr Piotr Szrek.

Odkrywcy śladów tetrapoda w Zachełmiu – dr Piotr Szrek 
i dr Grzegorz Niedźwiedzki, absolwenci kieleckiego Techni-
kum Geologicznego, obecnie wybitni naukowcy polscy, zostali 
w ubiegłym roku laureatami „Wyróżnienia Gminy Zagnańsk”. 
Tropy znalezione w Zachełmiu należały do tetrapoda, który 
wyszedł tu z płytkiego morza na ląd 395-397 mln lat temu, 
a więc był starszy o sto kilkadziesiąt milionów lat od najstar-
szych dinozaurów.

Andrzej Piskulak

Zachełmie w teleobiektywie BBC
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Na zaproszenie dyrektorek ZSP nr 2,PiG w Zagnańsku, Ma-
rzanny Moćko i Zespołu ZSP, PiG w Tumlinie, Barbary Domaga-
ły oraz nauczycielek j. angielskiego, Doroty Starz i Luizy Dajczer, 
w dwóch zagnańskich szkołach od 8 do 19 października gościły 
wolontariuszki z Chin i Słowacji. Program 
zajęć prowadzonych prze Fionę Xiao i Da-
nielę Melnicekovą miał na celu zapoznanie 
uczniów z kulturą, geografią i zwyczajami 
panującymi w tych krajach. 

A wszystko to odbyło się w ramach 20 
godzin przyznanych na jeden tydzień każdej 
wolontariuszce. Zajęcia cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem. Fiona i Daniela to 
bardzo życzliwe, otwarte i przyjazne osoby, 
które swym uśmiechem i otwartością wkupiły 
się w łaski uczniów i zdobyły ich serca. W czasie spotkań z Chinką 
zarówno dzieci w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej i gimna-
zjum poznawały tajniki kaligrafii chińskiej, uczyły się jeść pałecz-
kami, a każdy na pamiątkę otrzymał wykaligrafowane swoje imię, 
oczywiście w języku chińskim.

Również zajęcia z Danielą wzbudziły duży entuzjazm. Chłopcy 
mieli możliwość pozowania do zdjęć w reprezentacyjnych koszul-
kach sportowych, dziewczynki – w słowackich strojach ludowych. 
Słowaczka prezentowała różnorodne prace wykonane własnoręcznie 
szydełkiem. Wolontariuszki prowadziły także lekcje z j. angielskiego 
z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.

11 października w szkole w Tumlinie, na zaproszenie wójta 
Szczepana Skorupskiego oraz dyrektor Barbary Domagały, obie 
wolontariuszki brały udział w gminnej akademii z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. W piątek, 19 października wraz z wychowawca-
mi i uczniami klas drugich Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku 
wybrały się na wycieczkę do Wieliczki, aby potem zatrzymać się 
na weekend w Krakowie. W czasie pobytu w naszej gminie wolon-
tariuszki nie tylko skupiły się na pracy, swój czas wolny spędzały 
też na zwiedzaniu zakątków województwa świętokrzyskiego. Dzię-
ki uprzejmości rodziców Piotra Lesińskiego i Weroniki Korpalskiej 

Wolontariuszki z Chin i Słowacji w zagnańskich szkołach
z Tumlina, którzy użyczyli wolontariuszkom gościny, zwiedziły one 
Bałtów, Krzyżtopór, Sandomierz, Klimontów, ruiny huty w Samso-
nowie. Uczniowie z dwójki oprowadzali Fionę i Danielę po krainie 
tetrapoda, okolicach dębu Bartka i Góry Chełmowej.

Wolontariuszki wzięły udział w akcji 
„Cała gmina czyta dzieciom po angielsku”, 
w ramach projektu realizowanego ze środków 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
którego krajowym realizatorem jest Nidzicka 
Fundacja Nida. Obie chętnie czytały dzieciom 
bajkę o Czerwonym Kapturku, którą także 
opowiadały w języku chińskim i słowackim. 
Przeprowadziły również casting do przedsta-
wienia o tym samym tytule. W ZSP nr 2, PiG 
w Zagnańsku odbyły się spotkania z dyrekcją 

szkoły oraz samorządem szkolnym, podczas których wymieniono 
poglądy na temat systemu edukacji w trzech krajach, porównano ży-
cie w Polsce, Słowacji i Chinach. Podsumowaniem pobytu stało się 
wspólne spotkanie Fiony i Danieli z dyrektorami szkół goszczących 
oraz koordynatorami projektu Dorotą Starz i Luizą Dajczer. Wszyscy 
jednogłośnie stwierdzili, że spotkania tego typu są bardzo twórcze 
i owocne, szczególnie jeśli chodzi o motywację do nauki języka an-
gielskiego, poznawanie innych kultur i narodów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i uczniom gosz-
czącym wolontariuszki, wspomnianym rodzicom Piotra Lesińskiego 
i Weroniki Korpalskiej oraz podczas pobytu w szkole w Zagnańsku 
– państwu Grzegorzowi i Urszuli Kozieł za kilkudniowe goszczenie 
pod swoim dachem Danieli, a także za niezwykłą gościnność okazaną 
przez państwa Annę i Pawła Krzyżaków, Ewelinę Jasek i Tomasza Kar-
cza, jak również Kingę i Witolda Jeruzalskich. Należy także podkreślić 
niemałe zaangażowanie nauczycielek ze szkoły w Tumlinie – Anny 
Fąfary i Moniki Zawiasy – oraz wkład finansowy Rady Rodziców.

Program udało się zrealizować dzięki współpracy szkół z ogól-
nopolską organizację studencką AIESEC. Fiona i Daniela to uczest-
niczki Międzynarodowego Programu Praktyk i Wolontariatu.

Dorota Starz, Luiza Dajczer 

Niezwykle bogaty program przygotowali uczestnicy projek-
tu Comenius z Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola 
i Gimnazjum w Zagnańsku na zorganizowany 7 listopada dzień 
włoski. To już kolejne w tym roku zadanie pozwalające poznać 
kraj partnerski, jego historię, geografię, kulturalne wartości 
i tradycje. Nadrzędnym celem tej niecodziennej imprezy był jed-
nak wybór najbardziej zaangażowanych w przygotowanie tego 
dnia uczniów, ponieważ nagrodą za włożony trud będzie udział 
w wizycie partnerskiej we Włoszech. 

Na bogaty program, wyreżyserowanej przez 
uczestników programu a poprowadzonej przez 
uczennice kl. IIb Olę Krzyżak i Agatę Górzyń-
ską, imprezy złożyły się niezwykle kunsztowne 
prezentacje multimedialne wykonane na pod-
stawie różnorodnych źródeł wiedzy. To właśnie 
dzięki nim zaproszeni uczniowie mogli utrwa-
lić i rozszerzyć swoją wiedzę na temat różno-
rodności i bogactwa Włoch, o których włoski 
literat Guido Piovene pisał, że „zmienia się 
z kilometra na kilometr – nie tylko pod wzglę-
dem krajobrazu, lecz także usposobienia miesz-
kańców”. Zgromadzeni mogli też poznać tajniki języka włoskiego: 
alfabetu, literowania imion, prostych słów i wyrażeń, które zapre-
zentowali goście – 10 uczniów z klasy czwartej i piątej I Społecznej 
Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Kielcach, przygotowani przez 
nauczycielkę języka angielskiego tamtejszej placówki Agnieszkę 
Pawłowską. Nie mogło, rzecz jasna, zabraknąć specyficznych dań 
kuchni włoskiej, wśród których najsmaczniejsze okazały się potra-
wy Michaliny Olesińskiej. Tej szerokiej prezentacji kraju towarzy-
szyły wzbudzające wiele emocji, zaskakujące konkursy. Uczestnicy 
programu Comenius zaprezentowali postacie Romea i Julii, w tych 
rolach bezkonkurencyjni okazali się Bartek Jasek i Joasia Tokarczyk. 
W konkursie na maski weneckie I miejsce zajęła Agata Górzyńska, 
oraz praca grupowa, przedstawiająca postać Pinokia – przygotowana 

przez milusińskich z przedszkola pod czujnym okiem Beaty Szwed-
Błońskiej oraz Dagmary Szymkiewicz. Podsumowano również 
ogłoszony miesiąc wcześniej konkurs plastyczny „Słoneczna Italia”, 
w którym Ola Krzyżak zajęła I miejsce. Uczniowie zaprezentowali 
także modę włoską. Całość przebiegała w miłej włoskiej atmosferze 
w rytm muzyki Albano i Rominy Power (Felicita) i Toto Cotugno 
(Lasciatemi cantare). Koordynatorka projektu Comenius w ZSP nr 
2, PiG w Zagnańsku najtrudniejsze zadanie powierzyła niezależnej 

komisji, w skład której weszły nauczycielki ję-
zyka angielskiego z ZSP, PiG w Tumlinie (Luiza 
Dajczer), z I Społecznej Szkoły Podstawowej 
w Kielcach (Agnieszka Pawłowska) oraz Urszu-
la Kozieł, mama nie będącej uczestniczką pro-
gramu uczennicy z dwójki. Po podsumowaniu 
konkursów, wyłonieniu najlepszych z najlep-
szych, jury dokonało wyboru najbardziej zaan-
gażowanych w przygotowanie dnia włoskiego 
uczniów realizujących program Comenius. Fa-
worytami zostali kolejno: Bartek Jasek z kl. VIa, 
Joasia Tokarczyk z kl. VIa, Michalina Olesińska 
z kl. VIa oraz Ola Krzyżak z kl. II bg. 

Składam gorące podziękowanie za pomoc w przygotowaniu tego 
niezwykle absorbującego dnia koleżankom Annie Gębskiej i Hen-
ryce Górzyńskiej, przedstawicielce rodziców Ewie Olesińskiej oraz 
wszystkim uczniom, którzy włożyli ogromny wysiłek w przygotowa-
nie dnia włoskiego. Dziękuję również za podsumowanie konkursów 
i wybór uczniów do wyjazdu Luizie Dajczer, Agnieszce Pawłowskiej 
i Urszuli Kozieł. 

Koordynator projektu Comenius
Dorota Starz

Ten projekt jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji 
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stano-
wisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności 
za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Giornata Italiana, czyli dzień włoski w dwójce
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Inwestycje, które uatrakcyjniają gminę
W ciągu dwóch pierwszych lat kadencji Wójta Gminy i Rady 

Gminy Zagnańsk zostało zakończonych ponad 60 zadań inwe-
stycyjnych na łączną kwotę 23 mln 470 tys. zł. Dofinansowanie, 
które pozyskała gmina ze środków krajowych, z województwa 
i powiatu oraz z Unii Europejskiej do 21 największych inwesty-

cji wyniosło w sumie 8 mln 530 tys. zł. W trakcie realizacji jest 
obecnie kilka zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 3 mln 
221 tys. zł i wszystkie one mają na celu podniesienie standardu 
życia mieszkańców gminy oraz jej uatrakcyjnienie dla turystów 
i potencjalnych inwestorów.

Zadania zakończone w 2011 roku

Kanalizacja Kajetanowa zmniejszy zanieczyszczenia
Wśród ważnych tegorocznych inwestycji jest wbudowanie sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią 
ścieków PD A1 w Kajetanowie Dolnym za 1 mln 776 tys. Inwestycja 
ta spowoduje zmniejszenie zanieczyszczeń wód i powierzchni ziemi, 
poprawienie warunków higienicznych życia mieszkańców oraz bę-
dzie miała duże znaczenie dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na 
tym terenie. Roboty budowlane zakończone zostały w listopadzie br. 

 – Zadanie to miało zagwarantowane dofinansowanie w kwocie 
1 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostała część 
dofinansowania wpłynęła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej oraz w niewielkiej części z budżetu 
gminy – informuje wójt Szczepan Skorupski. 

– Ww. zakres objął realizację kanałów głównych wraz z przepom-
pownią. Natomiast dla mieszkańców szczególnie ważną kwestią była 
budowa przyłączy do budynków i koszty z tym związane, dlatego też 

Zakończone inwestycje w 2012 roku 

Wodociąg i kanalizacja sanitarna
Największą i najdroższą była budowa wodociągu i kanalizacji 

sanitarnej Chrusty, Kaniów (strona południowa), Tumlin ul. Sosno-
wa, Bartków, Samsonów-Komorniki, Samsonów-Podlesie. Całkowi-
ty koszt wyniósł ponad 9 mln 900 tys. zł, z czego dofinansowanie 
z Unii Europejskiej stanowiło 5 mln zł. Część mieszkańców Jaworzy 
i Siodeł po latach oczekiwania doczekało się kanalizacji sanitarnej, 
której koszt wyniósł 1 mln 180 tys. zł (dotacja unijna opiewa na kwo-
tę ponad 670 tys. zł). Równie ważne było zakończenie budowy kana-
lizacji sanitarnej w Bartkowie za ponad 435 tys. zł (dofinansowanie 
80 tys. zł).

Nowy budynek przedszkola
Ponad 3 mln zł kosztowała rozbudowa wraz z termomoderniza-

cją Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum oraz 
budowa nowego budynku przedszkola w Zagnańsku dla 90 dzieci. 
Uroczyste otwarcie odbyło się 1 czerwca 2011 r. z udziałem przedsta-
wicieli władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych gminy 
Zagnańsk. Budowa obiektu trwała ponad 13 miesięcy i w całości sfi-
nansowana była z zaciągniętego przez gminę kredytu. Rozpoczęta 
została jeszcze w poprzedniej kadencji, a ostanie 5 miesięcy w czasie 
których wprowadzono kilka istotnych zmian i usprawnień nadzoro-
wał już wójt Szczepan Skorupski. 

Drogi, chodniki, łączniki i oświetlenie
Koszt budowy drogi gminnej na łączniku Jaworze – Siodła wy-

niósł ponad 1 mln 890 tys. zł, blisko w 60 proc. sfinansowany był 
ze środków unijnych. Zakończona została budowa m.in.: chodnika 
i zatoki autobusowej w Lekominie za ponad 259 tys. zł, chodnika 

– Końcowy etap inwestycji zawsze jest najtrudniejszy, gdyż 
w praktyce weryfikowane są założenia projektanta, a życie często wy-
musza zupełnie inne rozwiązania i tak też było w przypadku zagnań-
skiego przedszkola – informuje wójt Szczepan Skorupski.

ciąg dalszy na str. 7

w Samsonowie-Ciągłych za ponad 335 tys. zł, wiat przystankowych 
w centrum Zagnańska za ponad 10 tys. zł, parkingu w Samsonowie 
za ponad 536 tys. zł (dotacja unijna – ponad 327 tys. zł). Prawie  
1 mln 300 tys. zł kosztowało zakończenie przebudowy drogi wraz 
z chodnikami przy ul. Spacerowej i Słonecznej w Zagnańsku. Ponad-
to zakończono przebudowę drogi wraz z chodnikami w Gruszce za 
708 tys. zł (dofinansowanie ponad – 423 tys. zł), w Kajetanowie za 
ponad 803 tys. zł (dofinansowanie – ponad 383 tys. zł). Utwardzono 
drogę dojazdową do boiska w Belnie. W ramach rewitalizacji cen-
trum Zagnańska rozbudowano stylowe oświetlenie uliczne za ponad 
383 tys. zł (dofinansowanie z UE – 230 tys. zł), wybudowane zostały 
wiaty przystankowe w Tumlinie, utwardzone kostką brukową place 
w centrum Samsonowa oraz przy Banku Spółdzielczym w Zagnań-
sku na ul. Turystycznej.

 
Systemy solarne, świetlice i boiska szkolne
W roku ubiegłym zakończone zostało wykonanie systemów so-

larnych na obiektach użyteczności publicznej (ZSP nr 2 PiG oraz 
Ośrodku Zdrowia w Zagnańsku) za ponad 167 tys. zł (dotacja z UE – 
102 tys. zł), wybudowane zostały dwa boiska z nawierzchnią sztucz-
ną w Zagnańsku i Tumlinie, wykonano monitoring przy SP w Za-
chełmiu, zagospodarowano teren w centrum Samsonowa, ocieplono 
budynek ZSP nr 2 PiG w Zagnańsku, a także wykonano centralne 
ogrzewanie w Domu Ludowym w Szałasie. Wyremontowano i wy-
posażano świetlicę środowiskową przy kościele w Samsonowie-Pie-
chotnym, wybudowano boisko trawiaste do siatkówki w Tumlinie.

gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przyłączy do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Skąd też uzyskaliśmy dotację na realizację przedsięwzięcia w kwocie 
196 tys. zł – dodaje.

Dotychczasowy brak sieci kanalizacji ściekowej w Kajetanowie 
oraz Kajetanowie Dolnym skutkował niekontrolowanym zrzutem 
ścieków sanitarno-bytowych, przyczyniając się do zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego. Szczególnie zainteresowani budową ka-
nalizacji w Kajetanowie byli mieszkańcy bloków wielorodzinnych 
przy granicy gmin Zagnańsk i Masłów – ze względu na konieczność 
bardzo częstego opróżniania szamb. Konieczność tego rodzaju inwe-
stycji od dawna zgłaszali także szefowie przedsiębiorstw zlokalizo-
wanych na tym terenie. 

Odnowione place zabaw dla dzieci i boiska wiejskie
Z okazji obchodów Dnia Dziecka Urząd Gminy w Zagnańsku 

przekazał pod koniec maja br. 7 odnowionych placów zabaw. Po-
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nadto zostały oddane 
do użytku boiska wiej-
skie. Prace moderni-
zacyjne, które zostały 
wykonane na placach 
zabaw, sfinansowa-
ne zostały z budżetu 
funduszu sołeckiego. 
W Chrustach wymie-
niono nawierzchnię 
ochronną i zainstalo-
wano ściankę wspi-
naczkową. W Tumlinie 

wykonano piaskownicę i zamontowano dwie ławeczki. W Kaniowie 
wykonano dwie nowe huśtawki i zestaw gimnastyczny. W Ścięgnach 
ustawiono stół betonowy do gry w tenisa. W Bartkowie oddano do 
użytku urządzenia ruchome. W Zachełmiu i Samsonowie wykona-
no ławeczki. Ponadto odnowione zostały dotychczasowe urządzenia 
do zabawy. Nowy plac zabaw przy ul. Turystycznej w Zagnańsku 
wykonany został przy udziale funduszu sołeckiego. Zamontowano 
m.in.: huśtawki, karuzelę, piaskownicę, sprężynowe słoniki i motory, 
zestaw zabawowy Urwis, stojaki na rowery i ławeczki. Aleje piesze 
wyłożone zostały od strony furtki wejściowej kolorową kostką bru-
kową. Dodatkowo wszystkie boiska wiejskie na terenie gminy zosta-
ły przygotowane przed otwarciem sezonu piłkarskiego. 

Letnia scena nad zalewem
Latem br. oddana została do użytku letnia scena, plac i trybuny 

nad zalewem w Kaniowie. Zorganizowane były tu już pierwsze im-
prezy kulturalne, rozrywkowe i plenerowe, m.in.: Święto Polskiej 
Niezapominajki, Dzień Zagnańska i Konkurs na Najsmaczniejszą 
Tradycyjną Potrawę Powiatu Kieleckiego. Jest to jedna z wielu inwe-
stycji, które w pierwszym roku sprawowania swojej funkcji zainicjo-
wał i rozpoczął wójt Szczepan Skorupski. 

tys. zł z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania: „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem LEADER+. Wy-
konawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane z Ka-
jetanowa. Budynek świetlicy ma powierzchnię zabudowy 276 m2. 
Wyposażony został w instalację wodnokanalizacyjną, elektryczną, 
gazową oraz centralne ogrzewanie. Wybudowana została droga do-
jazdowa wraz z 5 miejscami postojowymi oraz chodnikami do altany 
o powierzchni zabudowy 32 m2. Teren otoczony jest ogrodzeniem 
panelowym z dwoma bramami i furtką.

ciąg dalszy na str. 8

ciąg dalszy ze str. 6

Scena ma kształt czworoboku o wymiarach 10 na 10 m z niewiel-
kim zaokrągleniem podestu od strony widowni. Konstrukcja ścian 
i fundamentów jest betonowa. Wokół sceny jest wyprofilowany plac 
o promieniu ponad 11 m utwardzony ciemnozieloną kostką kamien-
ną. Wykonane przed sceną trybuny zostały wkomponowane w natu-
ralny stok terenu. Poszczególne rzędy siedzisk w trzech sektorach 
zaprojektowano na zróżnicowanych wysokościach. Siedziska zostały 
wykonane z desek i mogą pomieścić ponad 400 widzów. Wybudo-
wany został też ciąg pieszo-jezdny utwardzony kostką brukową po-
łączony z drogą publiczną. Jego zakończeniem od strony zalewu jest 
plac manewrowo-postojowy. Cały teren oświetlony został lampami 
ulicznymi elektrycznymi z okablowaniem podziemnym całego tere-
nu i zasileniem w energię elektryczną sceny. W pobliżu zainstalowa-
ne zostały kabiny toaletowe, przenośne z tworzywa sztucznego oraz 
dopływ wody bieżącej.

Wiejskie centrum kultury i edukacji
Zakończona została budowa świetlicy środowiskowej w Jaworzu. 

Koszt wyniósł 643 tys. zł. Inwestycja otrzyma dofinansowanie do 500 

Świetlica środowiskowa będzie swego rodzaju wiejskim centrum 
kultury i edukacji zarządzanym przez GOKSiR, w którym znajdą się 
rekwizyty upamiętniające odchodzącą w zapomnienie wieś święto-
krzyską. Uwagę na pewno zwróci m.in. zamontowany w wiejskiej 
izbie piec chlebowy i dawne urządzenia oraz wyposażenie chłopskiej 
chaty. Świetlica będzie jednak przede wszystkim miejscem zajęć, 
warsztatów, spotkań i zebrań dla dzieci i młodzieży oraz starszych 
mieszkańców gminy. Będzie w niej można pożytecznie spędzić wol-
ny czas, rozwijając swoje zainteresowania edukacyjne, kulturalne 
i artystyczne. Opiekę merytoryczną nad nią sprawować będą człon-
kowie Zespołu Ludowego Jaworzanki, a gminny Chór Con Passione 
będzie tam miał swoją siedzibę i specjalnie przygotowaną salę do 
prób. Działalność prowadzona będzie według opracowanego przez 
GOKSiR harmonogramu i planu pracy.

Estetyzacja centrum Zagnańska
W centrum Zagnańska zakończone zostały prace budowlane par-

kingu przed budynkiem Urzędu Gminy i porządkowe wzdłuż ul. Spa-
cerowej, mające na celu poprawienie jej estetyki. Wykonywane zo-
stały w ramach programu RPO WŚ na lata 2007-2013 Działanie 6.2. 
Rewitalizacja małych miast. Całość prac kosztowała ponad 500 tys. zł, 

z czego 50 proc. gmina 
otrzymała z dofinan-
sowania UE. Zakres 
prac przy przebudowie 
parkingu przed budyn-
kiem Urzędu Gminy 
objął m.in.: wykona-
nie parkingu z kostki 
brukowej, kanalizacji 
deszczowej i podjazdu 
dla niepełnospraw-
nych. Natomiast prace 
porządkowe wzdłuż 

ul. Spacerowej polegały m.in. na wykonaniu nasadzeń ozdobnymi 
roślinami, wycince części drzew i oczyszczeniu terenu. Prowadzony 
był także remont murka na skwerze przy skrzyżowaniu drogi wo-
jewódzkiej i powiatowej poprzez obłożenie ozdobnym kamieniem. 
– Kiedy jestem na wakacjach, to zawsze z pozytywną zazdrością oglą-
dam pięknie zagospodarowane i ukwiecone centra polskich kurortów 
i marzę o tym, aby centra Zagnańska oraz Samsonowa tak właśnie 
wyglądały. Ze swojej strony zrobię wszystko, by gmina taką szansę 
stworzyła w przyszłości dla wszystkich sołectw – zwierza się wójt 
Szczepan Skorupski.

– W tym roku z funduszu sołeckiego w Tumlinie na gminnej działce 
zasadzone zostały szlachetne odmiany drzew: irga błyszcząca, sosna 
górska i tawuła grew chew. Jest to kolejny etap prac modernizacyjnych, 
które poprawiają wizerunek gminy – dodaje.
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Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
Zakończono wykonanie prac termomodernizacyjnych budyn-

ku Urzędu Gminy. Koszt całkowity inwestycji wyniósł ponad 263 
tys. zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW 
w Kielcach w wysokości 79 tys. zł. Zakres inwestycji obejmował 

wykonanie docieple-
nia styropianem ścian 
budynku i remont po-
krycia dachu z blachy 
trapezowej polegający 
na oczyszczeniu i po-
malowaniu. Wymie-
nione zostały: rynny, 
rury spustowe, okna, 
zawory termostatycz-
ne, izolacja pionowa 
przeciwwodna fun-
damentów budynku 
Urzędu Gminy, drenaż 

opaskowy w obrębie budynku oraz parapety. W ramach zadania pla-
nowane jest osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez zmniejszenie 
zużycia energii oraz redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych i py-
łowych. 

– Budynek Urzędu Gminy to nie tylko wizytówka wójta i radnych, 
to miejsce, do którego przychodzą wszyscy mieszkańcy, a czystość 
i porządek oraz miła i profesjonalna obsługa mogą stworzyć taką 
atmosferę pracy, w której nawet najtrudniejsze sprawy rozwiązywane 
są bezproblemowo – dodaje wójt Szczepan Skorupski. 

W Samsonowie przyozdobiono centrum 
Ozdobne tuje zakupione z funduszu sołeckiego zostały posadzo-

ne przy pomniku upamiętniającym pomordowanych w czasie wojny 
koło ruin Huty im. Józefa. Ma to na celu podniesienie estetyki otocze-
nia oraz walorów turystycznych terenu. Temu samemu celowi służy 
termomodernizacja budynku gminnego w Samsonowie, która została 
zakończona we wrze-
śniu br. Prace polegały 
na dociepleniu budynku 
styropianem, remoncie 
schodów wejściowych 
i dojścia z kostki bru-
kowej, nowej elewacji 
oraz wymianie para-
petów. Zadanie uzy-
skało dofinansowanie 
z WFOŚIGW w Kiel-
cach w kwocie 40 tys. 
zł, a całość prac łącznie 
z estetyzacją centrum kosztowała ponad 58 tys. zł. W budynku swoją 
siedzibę od najbliższego sezonu turystycznego będzie miał Gminny 
Punkt Informacji Turystycznej GOKSiR-u wspólnie z Muzeum To-
warzystwa Ziemi Samsonowskiej. 

– W ciągu tych ostatnich dwóch lat Samsonów diametralnie 
zmienił swój wygląd, bardzo mnie to cieszy, ale jeszcze bardziej 
cieszy mnie dobra atmosfera inwestycyjna, która zaowocowała tu 
pierwszą w historii gminy inwestycją w ramach partnerstwa publicz-
noprywatnego. Odcinek drogi zrealizowaliśmy wspólnie z dwójką 
przedsiębiorców, którzy ponieśli koszty po 30 proc., a gmina dołożyła 
brakujące 40 proc. – informuje wójt Szczepan Skorupski. 

Nowe wiaty przystankowe i autobusy  
w Belnie, Tumlinie, Kajetanowie i Zagnańsku
W tym roku do użytku oddano przeszklone wiaty wykonane ze 

sztucznego tworzywa – dwie w Zagnańsku, dwie w Tumlinie i jed-
ną, zrealizowaną wspólnie z gminą 
Masłów, w Kajetanowie, a ze środków 
funduszu sołeckiego sołectwa Belno 
zakupiono kolejne cztery wiaty przy-
stankowe. Gmina własnymi siłami 
zamontowała wiaty i znaki przystanko-
we oraz ułożyła przy nich kostkę. Jak 
mówi wójt – Dzięki temu oczekujący 
na przyjazd autobusu mieszkańcy oraz 
goście, będą mogli usiąść lub schronić 
się przed deszczem. Myślę, że pojawie-
nie się dwóch nowych linii MPK nr 202 
i 204 to również duże udogodnienie dla podróżnych, a przede wszyst-
kim spełnienie wielu postulatów mieszkańców i radnych. 

Gminne innowacje w oświetleniu 
W Samsonowie-Ciągłych zamontowano we wrześniu br. 25 sztuk 

energooszczędnych lamp oświetleniowych. Jak wyjaśnia wójt Szcze-
pan Skorupski – W ten sposób chcieliśmy 
sprawdzić możliwości oszczędzenia środków 
budżetowych w tzw. wydatkach bieżących 
przeznaczonych m.in. na energię elektrycz-
ną, których nam w tej chwili drastycznie 
brakuje. Doświadczenie to wykazało, że na 
jednym obwodzie (w tym przypadku msc. 
Ciągłe) w jednym okresie rozliczeniowym 
możemy zaoszczędzić nawet do 70 proc. 
dotychczasowych kosztów. Problem sta-
nowi jednak cena nowych energooszczęd-
nych lamp, na których zakup i wymianę dla 
całej gminy obecnie nas nie stać. Dlatego 
zaproponowałem radnym następujące roz-
wiązanie: w budżecie gminy pozostawiamy 
na dotychczasowym poziomie środki na 
oświetlenie uliczne, aby móc sprostać do-
datkowym obciążeniom związanym z ponoszeniem kosztów za oświe-
tlenie trasy S7, wprowadzamy oszczędności m.in. poprzez przetarg 
na nowego dostawcę czy też wyłączenia oświetlenia w nocy od 24 
do 4 rano. Natomiast każdą zaoszczędzoną „złotówkę” wydamy na 
nowy energooszczędny sprzęt, tak by w perspektywie kilku lat nastą-
piła wymiana lamp na terenie całej gminy, co przy niższych kosztach 
eksploatacyjnych da możliwość oświetlania ulic przez całą noc. 

Nowa droga i chodnik w Ścięgnach 
Wykonana została przebudowa drogi w miejscowości Ścięgna, 

która rozpoczęła się w wakacje. Ma ona polepszyć komfort jazdy 
oraz obniżyć poziom hałasu i emisję spalin. Natomiast wybudowa-
nie chodnika przy ww. drodze zwiększyło bezpieczeństwo pieszych, 
którzy dotychczas poruszali się wąskimi poboczami. W ramach in-
westycji wykonano nową 
nawierzchnię asfaltową, 
chodnik, zjazdy do pose-
sji, udrożniono oraz czę-
ściowo umocniono rowy. 
Ponadto wymieniono prze-
pusty pod drogą oraz prze-
budowano będące w koli-
zji z inwestycją przyłącza 
gazowe. Całość prac zwią-
zanych z przebudową drogi wyniosła 793 tys. zł, z czego ok. 30 proc. 
zwrotu gmina otrzyma z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych na lata 2012-2015. Jak tłumaczy wójt Szczepan Skorup-
ski – Niewielka część drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 750 
o długości ok. 70 mb nie została przebudowana z uwagi na bezpośred-
nią lokalizację w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej przewidzia-
nej do budowy w ramach Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych 

ciąg dalszy ze str. 7

ciąg dalszy na str. 9
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Aglomeracji Kieleckiej przez Wodociągi Kieleckie. Natomiast gdy zo-
stanie zrealizowana kanalizacja, odcinek ten musi być dokończony.

Przebudowana droga w Długojowie
W listopadzie br. odbył się odbiór wyremontowanej drogi w Dłu-

gojowie. Inwestycja ta zamknęła się w kwocie 566 tys. zł, z czego 
67 proc. czyli 378 tys. zł pochodziło z budżetu gminy, zaś pozostała 
kwota z powiatu. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzch-
nię asfaltową, poszerzano jezdnię, wymieniono przepusty i mostki 
oraz udrożniono rowy. Konieczne było również miejscowe wzmoc-
nienie podbudowy drogi. 

– Inwestycja w Długojowie to przede wszystkim przykład dobrej 
współpracy z powiatem kieleckim i starostą Zdzisławem Wrzałką – 
ocenia wójt Szczepan Skorupski i dodaje dalej – ale również dowód 

na to, że nowa władza (wójt i rada gminy) nie inwestują tylko tam, 
gdzie mieszka dużo wyborców, ale dbają o zrównoważony rozwój ca-
łej gminy i pamiętają o wielu dotychczas zapomnianych miejscach.

Nowa zatoka autobusowa w Janaszowie  
i chodnik w Jasiowie
W grudniu br. zakończona została budowa nowej zatoki autobu-

sowej w Janaszowie. Została ona przesunięta w kierunku Jasiowa. 
W ramach przedsięwzięcia zostały zamontowane również dwie wiaty 
przystankowe. Pierwsza w no-
wej zatoce, natomiast druga 
w już istniejącej, w kierunku 
Samsonowa. Wartość inwesty-
cji wyniosła ponad 95 tys. zł. 

– Budowa zatoki spo-
wodowana była tym, że do tej 
pory pojazdy zatrzymywały się 
na pasie jezdnym praktycznie 
na łuku drogi wojewódzkiej 
na wysokości SamsonowaPie-
chotnych, co stanowiło zagrożenie dla uczestników ruchu oraz pie-
szych na tym terenie – komentuje wójt Szczepan Skorupski

W celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych zakończona zosta-
ła budowa chodnika w Jasiowie. Zakres prac obejmował włączenie 
ciągu pieszego do istniejącego chodnika przy drodze wojewódzkiej.

– Niewielki lecz ważny zakres ze względu na bezpieczeństwo 
mieszkańców zrealizowany został w ramach współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym w Kielcach – dodaje wójt Skorupski.

ciąg dalszy ze str. 8

W Umrze trwa budowa sieci gazowej i parkingu 
W miejscowości Umer rozpoczęto budowę sieci gazowej wraz 

z przyłączami. W ramach inwestycji powstanie prawie 5 km sieci, 
dzięki czemu możliwe będzie podłączenie do ponad 90 budynków.

– To drugi etap inwestycji, którą gmina Zagnańsk realizuje 
wspólnie z Karpacką Spółką Gazownictwa w Tarnowie. W tym roku 
gazociąg został już doprowadzony do miejscowości Kołomań. Po-
wstało tu ponad 3 km sieci, co pozwoliło na podłączenie do niej 108 
budynków – wyjaśnia wójt Szczepan Skorupski.

– Gmina Zagnańsk zgazyfikowana jest obecnie w jednej trzeciej. 
Gazociąg zrealizowany w pierwszym półroczu w miejscowości Koło-
mań jest już czynny, mieszkańcy korzystają z wykonanej sieci – dodaje.

Pod koniec listopada br. wójt Skorupski podpisał również umowę 
z wykonawcą na „Budowę parkingu wraz z drogą dojazdową przy 
zbiorniku w Umrze”, zadanie to będzie współfinansowane z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich i zostanie zakończone w 2013 r.

Przebudowa Dębowej i łącznika do Borowej Góry
Trwa przebudowa ul. Dębowej, wzdłuż zalewu oraz łącznika do 

Borowej Góry. W ramach tego zadnia budowana jest także kanaliza-
cja sanitarna, chodnik, oświetlenie i odwodnienie. Całkowita wartość 
inwestycji wyniesie: ponad 1 mln 986 tys. zł. 

– Po latach oczekiwań mieszkańców, wielu przeciwnościach 
proceduralnych wynikających z projektowego zakresu, nareszcie 
uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i roboty ruszyły – informuje wójt 
Szczepan Skorupski. 

– Inwestycja ta ma zapewnione dofinansowanie w wysokości 
60 proc. z Unii Europejskiej i będzie zakończona przed sezonem let-
nim w czerwcu 2013 r. – dodaje. 

Zagospodarowanie terenu w rejonie Bartka
Gmina Zagnańsk wspólnie z województwem świętokrzyskim 

rozpoczęła I etap przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowa-
niu terenu w rejonie pomnika przyrody Dębu Bartka. W dniu 3 paź-
dziernika br. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 
ogłosił przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu, pole-
gające na budowie przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetl-
ną i budowie chodnika oraz odwodnienia przy drodze wojewódzkiej 
nr 750 w Zagnańsku.

W ten sposób podjęte zostały działania mające na celu ochro-
nę pomnika przyrody przed zasoleniem oraz jednocześnie poprawę 

bezpieczeństwa użytkowników drogi, a w szczególności turystów 
odwiedzających zabytkowe drzewo i okolice. 

– Prace obecnie trwają, a termin ich zakończenia mija 15 grud-
nia br. – informuje wójt Skorupski.

Skatepark, place zabaw, ścianka do wspinaczki…
Skatepark, dwa place zabaw, ścianka do wspinaczki, boisko do gry 

w jednego kosza, stół stały do ping-ponga – te atrakcje zbudowane zo-
staną na działce gminnej w ramach rewitalizacji centrum Zagnańska. 
Od strony północnej graniczy ona z tartakiem, od południowej z projek-
towaną aktualnie drogą do Bartkowa, a od wschodniej z ul. Kielecką.

W części zachodniej zaprojektowanego parku zlokalizowany bę-
dzie skatepark, w północnej plac zabaw dla dzieci w wieku 3–6 lat, 
w południowej wybudowane zostanie miniboisko do gry w jednego 
kosza, stół stały do gry w ping-ponga, altana drewniana i grill be-
tonowy, ze stołem i ławkami, a po środku – plac zabaw dla dzieci 
starszych (5–14 lat). 

W części północno-wschodniej zlokalizowana zostanie ekspozy-
cja zabytkowej kolejki wąskotorowej, która stanie na torach kole-
jowych. Przez środek parku przebiegać będzie główna aleja o sze-
rokości 3 metrów, od której rozgałęziać się będą węższe alejki po 
1,5 metra, tworząc kształt czterolistnego kwiatu. Na całym terenie 
posadzone zostaną liczne drzewa, krzewy i byliny, tworząc miejsce 
do wypoczynku i rekreacji.

Plac zabaw dla młodszych dzieci wyposażony będzie w karuze-
lę tarczową z trzema siedziskami, huśtawki: samochód na sprężynie 
i konik na sprężynie oraz zestaw zabawowy „Leśna polana z pia-
skownicą”, lokomotywę ze zjeżdżalnią i tunelem. 

Z kolei na placu zabaw dla dzieci starszych znajdować się bę-
dzie zestaw zabawowy z jedną wieżą, zjeżdżalnią, schodami z po-
ręczami, podestem wejściowym, drabinką pionową i poziomą oraz 
rurami. Znajdujący się tam również zestaw sprawnościowy będzie 
wyposażony w drabinki pionowe z lin i kółek gimnastycznych, ścian-
ki z kółkami wspinaczkowymi oraz linarium o kształcie gwiazdy 
czterobocznej.

– Zabytkowa kolejka wąskotorowa, która od kilku miesięcy jest 
wreszcie własnością gminy zostanie odnowiona i przeniesiona do 
tego parku, a w jej pobliżu umieszczone zostaną ekspozytorygabloty, 
w których znajdą się informacje historyczne i turystyczne na temat 
Zagnańska – informuje wójt Szczepan Skorupski.

Opr. Andrzej Piskulak 

Zadania w trakcie realizacji 
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Obchody 15. rocznicy utworzenia Grupy Anonimowych Al-
koholików „Bartek” rozpoczęła Msza św. odprawiona w kościele 
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w intencji jej członków. Przewod-
niczył jej ks. Ryszard Niemiec, proboszcz parafii, jednocześnie 
przewodnik duchowy grupy. Po niej odbył się mityng w świetlicy 
OSP w Samsonowie, któremu przyświecały słowa: „Przeżywaj 
każdy dzień tak, jakbyś całe życie żył dla tego właśnie dnia”.

Ks. Ryszard Niemiec, „przewodnik duchowy” – jak nazywają go 
członkowie „Bartka”, w swej homilii przypomniał, że inicjatorem i twór-
cą grupy był ks. bp Kazimierz Gurda, który 15 lat temu pełnił w parafii 
zagnańskiej posługę proboszcza. Duchowny podkreślił, że w kategorii 
cudu dokonanego dzięki Bogu należy oceniać to, czego dokonały osoby, 
które zdecydowały się wyjść z nałogu i uczyniły to skutecznie. 

– Bądźcie wdzięczni Bogu za wasze rodziny, przyjaciół, terapeu-
tów, trenerów i wszystkich, którzy pomogli wam wyjść z trudnego na-
łogu – mówił ks. Niemiec.

15. rocznica powstania Grupy AA „Bartek”
– Rodzina to dobro najwyższe i wiele osób zmagających się z nało-

giem ma już tego świadomość. Wy też stanowicie jedną wielką rodzinę, 
gdyż z każdego emanuje radość i ciepło – podkreślił kaznodzieja. 

W uroczystej jubileuszowej Eucharystii wraz z członkami Klubu 
AA „Bartek” byli m.in. pracownicy Urzędu Gminy z wójtem Szcze-
panem Skorupskim na czele, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej z kierowniczą Elżbietą Korus oraz przedstawiciele 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Podczas spotkania w Samsonowie wójt Szczepan Skorupski 
w ciepłych słowach przekazał wyrazy uznania dla tych, którzy po-
trafili podnieść się z upadku i podjąć trudną walkę z chorobą alko-
holową. Wręczył też na ręce opiekuna grupy Marcina Kraski dyplom 
uznania i grafikę przedstawiającą dąb Bartek.

Krzysztof Wesołowski życząc zebranym pogody ducha, przeka-
zał wykonaną przez siebie płaskorzeźbę. 

Gminną uroczystość Święta Niepodległości rozpoczęła uro-
czysta odpustowa Msza św. w intencji Ojczyzny koncelebrowa-
na pod przewodnictwem ks. Stefana Radziszewskiego, prefekta 
w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej, 
która odprawiona została w kościele pw. św. Rozalii i św. Marcina 
w Zachełmiu.

W gminnych uroczystościach nie-
podległościowych wzięły udział poczty 
sztandarowe ze wszystkich szkół gmin-
nych i jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. W swym wystąpieniu na 
początku Mszy św. wójt Szczepan Sko-
rupski przywitał przedstawicieli Woje-
wództwa Świętokrzyskiego z wiceprze-
wodniczącym Sejmiku Mieczysławem 
Gębskim, przedstawicieli powiatu kie-
leckiego z wiceprzewodniczącą Renatą 
Janik, radnych gminy Zagnańsk z prze-
wodniczącym Wojciechem Chłopkiem. 

Serdeczne słowa powitania go-
spodarz gminy skierował pod adresem 
nauczycieli i uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów, Zespołu Szkół Le-
śnych oraz strażaków ze wszystkich jednostek w gminie z prezesem 
Zarządu Gminnego OSP Henrykiem Milcarzem na czele. 

Wśród witanych byli również przedstawiciele organizacji poza-
rządowych: Koła Gospodyń Wiejskich, Zespołu Ludowego Jawo-
rzanki, zagnańskiego Stowarzyszenia Rowerowego „Pod Bartkiem” 
oraz przedstawiciele Urzędu Gminy i instytucji gminnych – GOPS 
i GOKSiR.

W swej homilii ks. Stefan Radziszewski, mówiąc o ogromnym 
znaczeniu daty 11 listopada w historii niepodległej Polski, podkreślił, 
że współcześnie należy zwracać szczególną uwagę na kultywowanie 
takich pojęć, jak: Bóg, Honor i Ojczyzna. Kaznodzieja zwrócił też 
uwagę na to, że w Roku Wiary należy pamiętać o tym, że „zło przy-
biło Jezusa do Krzyża, ale On nie nawołuje do zła”. – W tym szcze-
gólnym dniu pamiętajmy o tym, by pomodlić się w intencji Ojczyzny 
– zaapelował ks. Radziszewski. 

Na zakończenie Eucharystii odbyła się procesja z Najświętszym 
Sakramentem wokół kościoła z okazji odpustu parafialnego. 

Po Mszy św. przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, 
straży pożarnych i organizacji społecznych zapalili znicze i złożyli 
wieńce przy tablicy pamiątkowej umieszczonej na dzwonnicy przy 
kościele, ufundowanej w 1928 roku, a upamiętniającej zagnańszczan 
poległych w latach 1914-1921. W imieniu mieszkańców Zagnańska 
i władz samorządowych wieniec składali: Szczepan Skorupski, wójt 
gminy Zagnańsk, radna Grażyna Wawszczak oraz Anna Tuz, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Nauczycieli Tajnego Nauczania 
w Zagnańsku. W imieniu władz powiatu kieleckiego wieniec złożyła 
Renata Janik, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.

ciąg dalszy na str. 11

W imieniu Ochotniczych Staży Pożarnych działających na tere-
nie gminy Zagnańsk znicz zapalili: Henryk Milcarz, prezes Zarządu 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, 
Ryszard Wawszczak, prezes OSP Zagnańsk i radny Tomasz Dąbrow-
ski. W imieniu organizacji pozarządowych oraz Stowarzyszenia Ro-
werowego „Pod Bartkiem” znicz zapalili: wicewójt Robert Kaszuba, 
prezes Marcin Kraska, wiceprezes Michał Sobczyk, sekretarz gene-

ralny Sylwia Będkowska. W imieniu 
Stowarzyszenia Ziemi Samsonowskiej 
znicz zapaliły prezes Lidia Putowska 
i Elżbieta Korus. W imieniu GOKSiR 
w Zagnańsku wiązankę złożyły Ewa 
Olesińska oraz Grażyna Sobczyk.

Po uroczystościach kościelno-pa-
triotycznych w świetlicy „Przystań” 
(organistówce) zebrani obejrzeli montaż 
słowno--muzyczny pod hasłem „Pol-
sko, pierwsze imię Twoje – wolność” 
opracowany przez nauczyciela Romana 
Piskulaka. Na scenie wystąpiły dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnań-
sku-Chrustach, przewodniczący Rady 
Rodziców Robert Kopeć oraz Zespół 
Ludowy Jaworzanki. W przygotowaniu 
przedstawienia brały udział nauczyciel-

ki Bogusława Misterkiewicz i Elżbieta Ślewa.
Bardzo ważnym elementem obchodów 94. rocznicy odzyskania 

niepodległości była wystawa ukazująca drogę do wolności. Złożyły 
się na nią historia Zagnańska i okolic w okresie I wojny światowej, 
kalendarium wojny polsko-bolszewickiej, mapy, plakaty, dokumenty, 
elementy uzbrojenia, biała broń, odznaczenia i medale związane z wal-
ką o niepodległość, odznaki jednostek, które walczyły o suwerenność 
Polski. Wystawę przygotowali w oparciu o swoje prywatne zbiory Sta-
nisław Białek i Roman Piskulak.

Wójt Szczepan Skorupski, wręczając odznakę gminy Zagnańsk, 
podziękował dyrektor szkoły Annie Tuz i nauczycielowi Romanowi 
Piskulakowi za duży wkład w zorganizowanie uroczystości. Odznakę 
otrzymali również Jadwiga Białek i Stanisław Białek. 

Jadwiga Białek to 92-letnia mieszkanka Ścięgien i żołnierz AK 
(łączniczka oddziałów partyzanckich działających na terenie Gór 
Świętokrzyskich). W okresie okupacji mieszkała w Świętej Katarzy-
nie. Po wojnie, jako świadek, brała udział w procesach zbrodniarzy 
hitlerowskich. Pani Jadwiga wiele lat opiekowała się mogiłami żoł-
nierzy na cmentarzu parafialnym oraz grobami, znajdującymi się na 
terenie Barczy i w Powale. 

Stanisław Białek, mieszkaniec Lekomina, jest miłośnikiem histo-
rii, od dawna interesuje się dziejami naszej Małej Ojczyzny, aktyw-
nie uczestniczy w życiu parafii.

Na zakończenie uroczystości podano poczęstunek pod hasłem 
– „gęsinę na świętego Marcina” – przygotowany przez panie ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku-Chrustach.

Andrzej Piskulak 

GMINNE UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE W ZACHEŁMIU…

Święto Niepodległości w gminie Zagnańsk
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Była przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych Mirosława Badzińska i obecna Elżbieta Korus 
oraz Agata Sykulska gratulując wytrwałości życzyły kolejnych rocz-
nic. Ks. Ryszard Niemiec i terapeuta Henryk Kowalczyk w swych 
życzeniach przekazali ciepłe słowa wsparcia dla członków grupy 
i podkreślali, jak ważną rolę w funkcjonowaniu grupy odgrywa dobra 
współpraca z samorządem. 

W mityngu uczestniczyli terapeuci ze szpitali w Morawicy oraz 
wielu przedstawicieli z zaprzyjaźnionych grup AA z województwa 
świętokrzyskiego a nawet łódzkiego. Wieczór umilił swoim występem 
zespół muzyczny pod przewodnictwem Dariusza Zwierzchowskiego.

W przyjaznej atmosferze spotkania rocznicowego uczestnicy 
opowiadali o swoich wyjściach z problemów spowodowanych przez 
chorobę alkoholową i o strachu przed możliwością powrotu do picia. 
Podkreślili, że dla nich to zaszczyt i honor być członkiem Grupy AA 
„Bartek”. Spotkanie zwieńczyła wspólna zabawa.

Grupę założył w 1997 r. ówczesny proboszcz zagnańskiej parafii 
ks. Kazimierz Gurda. W zamierzeniu placówka miała dawać nadzieję 
licznym rodzinom, że problemy spowodowane alkoholizmem moż-
na przezwyciężyć. Abstynencję udało się utrzymać kilkudziesięciu 
członkom klubu.

Z zagnańską grupą anonimowych alkoholików od samego po-
czątku związany jest jej terapeuta Henryk Kowalczyk. Jego praca po-
lega na konsultacjach z osobami chętnymi, by przezwyciężyć nałóg 
oraz na konkretnym poradnictwie.

Obecnie opiekę nad grupą przejął Marcin Kraska, działacz sporto-
wy, prezes Stowarzyszenia Rowerowego „Pod Bartkiem”. Specyfiką 
jej jest samopomocowość polegająca na tym, że jej członkowie, będą-
cy już po długim leczeniu, albo w jego trakcie, wzajemnie się wspiera-
ją w utrzymywaniu abstynencji. Spotykają się nie tylko podczas zajęć, 
ale też poza nimi na imprezach integracyjnych.

Od czasu gdy proboszczem parafii św. Józefa Oblubieńca został 
ks. Ryszard Niemiec, członkowie Grupy AA „Bartek” rozpoczęli ro-
dzinne pielgrzymki i wycieczki. W tym celu co roku wszyscy starają 
się odkładać zaoszczędzone pieniądze, by wspólnie na nie wyjeż-
dżać. Apis 

18 listopada br. społeczeństwo Samsonowa obchodziło 4. rocz-
nicę poświęcenia i ukoronowania pomnika ofiar II wojny świato-
wej, który stoi w centrum miejscowości przy skrzyżowaniu dróg. 
Wykonał go po wojnie Jan Wesołowski, kamieniarz z Tumlina. 
Z inicjatywy członków Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej został 
on w 2009 r. ukoronowany (koronę wykonał Wojciech Lesiński) 
i poświęcony przez ks. kanonika Stanisława Świerka. Zgodnie 
z programem o godzinie 12 goście i mieszkańcy przybyli na uro-
czystą Mszę do kościoła pw. WNMP w Samsonowie. 

Proboszcz parafii celebrował Mszę w asyście księży Józefa Smul-
czyńskiego i Andrzeja Kalety z Seminarium w Kielcach. Ksiądz pro-
fesor wygłosił przepiękne i wzruszające kazanie, odwołując się do 
trudnych kart z historii Polski. Podkreślił, że zachowanie tożsamości 
narodowej było nierozerwalnie związane z pielęgnowaniem wiary 
ojców. – Przetrwał Naród, bo ducha krzepił u patronki Polski, Matki 
Boskiej Częstochowskiej, której tak bardzo zawierzyli ks. kardynał 
Wyszyński, ks. Jerzy Popiełuszko i Papież Jan Paweł II – mówił ks. 
Andrzej Kaleta. Malowniczą grupę przed ołtarzem tworzyły poczty 
sztandarowe: korpusu „Jodła”, strażaków OSP w Samsonowie, Ze-
społu Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Samsonowie. 

W pierwszych rzędach ławek zasiadali goście: senator RP – 
Krzysztof Słoń, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego – Mieczysław Gębski, wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu – Renata Janik, starosta kielecki – Zdzisław Wrzałka, wójt 
gminy – Szczepan Skorupski, prezes „Wodociągów Kieleckie” S.A. 
– Henryk Milcarz, radna – Aneta Rutowicz, dyrektor zespołu szkół 
w Samsonowie – Dorota Chmielewska, przewodnicząca Rady Sołec-
kiej – Marta Polak, sołtys Samsonowa – Honorata Durlik. Proboszcz 
powitał wszystkich serdecznie. Strażacy przybyli pod przewodnic-
twem naczelnika OSP Samsonów Tomasza Witeckiego oraz prezesa 
OSP Samsonów Zbigniewa Abramczyka. Liturgię do Mszy z mło-
dzieżą przygotowała Janina Salwa.

Po Mszy wszyscy udali się pod pomnik. Poczty sztandarowe pod 
dowództwem Dionizego Krawczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” przebyły drogę pieszo, robiąc 
tym przemarszem ogromne wrażenie na mieszkańcach i gościach. 
Po zaciągnięciu warty honorowej, Janusz Główczyński (z Grupy 
Wiśniowiecki) oddał z hakownic trzy salwy honorowe. Przed złoże-
niem wieńców ksiądz Zbigniew Krzyszkowski odmówił modlitwę za 
ofiary II wojny z naszego terenu upamiętnione w tym miejscu. Jako 
pierwsi zapalili znicze i złożyli wieniec senator Krzysztof Słoń i wi-
ceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Mie-
czysław Gębski, potem w imieniu Starostwa Kielce wieniec złożyli 
Renata Janik i Zdzisław Wrzałka, za nimi Szczepan Skorupski, Aneta 

ciąg dalszy ze str. 10

… I W SAMSONOWIE

Rutowicz oraz Henryk Milcarz, Elżbieta Korus i Krzysztof Weso-
łowski złożyli wieniec w imieniu TZS, szkołę reprezentowały dy-
rektor Dorota Chmielewska i Marta Polak. Przybył także druh Jakub 
Szczepański. Uroczystości zakończył program artystyczny i drobny 
poczęstunek w OSP w Samsonowie.

Rocznicowe obchody poświęcenia i ukoronowania pomnika ofiar II wojny światowej

Część artystyczną przygotowali uczniowie ze szkoły w Samso-
nowie pod opieką Marty Jass i Anny Lisowskiej. Na otwarcie wy-
stąpił Marek Bucki, muzyk z Samsonowa, który zaśpiewał pieśni 
legionowe: „Szarą piechotę”, „Pierwszą Brygadę” i „Biały Krzyż”. 
Wśród gości obecny był m.in. Mieczysław Kubala, który w czasie 
wojny przebywał w Samsonowie i należał do oddziału Pawła Stępnia 
ps. „Gryf”. Na spotkanie przyjechał ze swoją wspomnieniową książ-
ką pt. „Wojna i niepokój”, o której można było przeczytać na łamach 
ostatniego „Głosu Samsonowa”. 

Na zkończenie uroczystości senator Krzysztof Słoń powiedział, 
że: „przyjemnie jest zauważyć, że mieszkańcy Samsonowa dają 
przykład szacunku do historii małej ojczyzny, w której pamięć o ofia-
rach wojny przekazywana jest młodemu pokoleniu. Nie znałem tego 
miejsca, ale wiele się dziś dowiedziałem. Jestem pod wrażeniem zin-
tegrowanego współdziałania instytucji i organizacji to bardzo budu-
jące”. Zwrócił też uwagę na kulturotwórczą rolę Towarzystwa Ziemi 
Samsonowskiej.

Lidia 

Foto: Wiesław Kołodziej
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Pod tytułem „e-Zagnańsk” odbyły się w październiku i li-
stopadzie br. lekcje tematyczne w szkołach w Samsonowie, Za-
gnańsku-Chrustach i Tumlinie. Kierownik GOKSiR-u w Za-
gnańsku, który je zainicjował, miał na celu uświadomienie 
młodzieży, jak korzystanie z internetu może wpłynąć na przy-
szłość każdego człowieka. Wpływ ten rozpatrywano pod ką-
tem szans i zagrożeń. Szczególną uwagę zwrócono na serwisy 
społecznościowe. Ostatnie klasy gimnazjum zajęły się również 
kreatywnym tworzeniem stron WWW.

Z punktu widzenia szans, internet jest m.in. narzędziem 
wspomagającym edukację, pomaga w kreowaniu własnej osoby 
i w wyrażaniu opinii, czy uczestnictwie w życiu większej spo-
łeczności. Pomaga w poszukiwaniu pracy i zarabianiu pieniędzy. 
W części poświęconej internetowym zagrożeniom, trwała dysku-
sja z młodzieżą, o czym nie pisać, jak filtrować informacje, wy-
korzystywać zdjęcia, udostępniać dane czy rozpoznać złe intencje 

„e-Zagnańsk” – porozmawiajmy o pasji
innych użytkowników. A także kiedy łamiemy prawo i jakie są 
symptomy uzależnienia od komputera i internetu. 

Podczas lekcji, przeprowadzonych z inicjatywy GOKSiR 
w Zagnańsku, szczególna uwaga zwrócona została na serwisy 
społecznościowe, z których korzysta znaczna część uczniów. 
Zdefiniowano pojęcia: wyśmiewanie, zastraszanie, kradzież toż-
samości. Omówione zostały pozytywne i negatywne przykłady 
zachowań, czy realizacji własnych pomysłów i hobby oraz ich 
wpływ na przyszłą karierę uczniów, a także konsekwencje braku 
programów antywirusowych i podawanie haseł zabezpieczają-
cych osobom trzecim. 

Zajęcia dla III kl. gimnazjum rozszerzone zostały o tematykę: kre-
atywne pomysły na interesującą stronę internetową, i przeprowadzone 
w formie ćwiczeń. Na zakończenie wzystkich zajęć w skrócie powtó-
rzone zostały zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

Grażyna Sobczyk

24 listopada 250 gospodarzy sołectw zjechało do Łopusz-
na na obrady sołtysów powiatu kieleckiego, wśród nich było 
dwunastu reprezentantów naszej gminy. Zjazd otworzyli Józef 
Szczepańczyk, przewodniczący Rady Powiatu oraz Feliks Ja-
nuchta, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. 

Także w tym roku zjazd przyjął formę roboczego spotkania 
z władzami samorządowymi, parlamentarzystami oraz pracowni-
kami instytucji działających na rzecz terenów wiejskich. 

Wśród poruszanych tematów, także w kuluarach, przeważa-
ły sprawy dotyczące pogarszania się sytuacji finansowej gmin 
wiejskich, utrzymania bezpieczeństwa publicznego, ochrony 
gospodarstw przed klęskami naturalnymi oraz zbliżającymi się 
zmianami w systemie odbioru odpadów komunalnych. Z dużym 
zaciekawieniem wysłuchano także przemówień posłów na Sejm 
RP – Marka Gosa oraz Mirosława Pawlaka. 

Trybuna radnego

Andrzej Piskulak: Co skłoniło Pana 
do kandydowania na radnego?

Janusz Schmeidel: Przebywam na 
wcześniejszej emeryturze i w związku z tym 
mam więcej czasu, który mogę poświęcić 
sprawom społecznym. Ponadto mam do-
świadczenie samorządowe, gdyż byłem 
radnym przez dwie kadencje w latach 1994
2002 oraz połowę poprzedniej kadencji. 

Co się udało zrobić przez te pierwsze 
lata obecnej kadencji? 

W sołectwie Kaniów ruszyły długo ocze-
kiwane inwestycje. Już latem oddana została 
do użytku scena do organizacji wszelkiego 
rodzaju festynów nad zalewem. Wprawdzie 
zadanie to można traktować jako inwesty-
cję ogólnogminną, to jednak stale organizowane imprezy będą 
niosły dużo rozrywki mieszkańcom sołectwa – osobom star-
szym, młodzieży i dzieciom. 

Dodać należy, że widać intensywne roboty drogowe…
Po sezonie turystycznym rozpoczęto przebudowę ulicy 

Dębowej wzdłuż zalewu wraz z wykonaniem kanalizacji oraz 
łącznika do Borowej Góry. Całkowita wartość inwestycji wy-
niesie blisko 2 mln zł (1.986.369,62 zł) z dofinansowaniem 50 
procent z Regionalnego Programu Operacyjnego. Integralną 
częścią wymienionych inwestycji jest zadanie „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 0303T w miejscowości 
Kaniów między ul. Dębową a ul. Młynar-
ską”. Jednak projekt zakończony zostanie 
dopiero na przełomie roku, ale władze gmi-
ny zapewniają, że droga zostanie oddana 
w czerwcu 2013 r., podobnie jak wymienio-
ne inwestycje. Drogi te ułatwią codzienne 
życie mieszkańcom oraz poprawią walory 
turystyczne nad zalewem. 

A czego nie udało sie zrobić?
Z przykrością muszę stwierdzić, że nie 

będzie wykonane oświetlenie drogi przez 
las od Borowej Góry do ul. Turystycznej. 
Mimo usilnych starań gminy Nadleśnictwo 
Zagnańsk nie wyraziło zgody na realizację 
tego przedsięwzięcia. 

Jakie zadana powinny być realizowane w drugiej części 
kadencji? 

W drugiej części kadencji trzeba będzie m.in. wykonać 
nową nawierzchnię drogi powiatowej nr 0303T z uwzględnie-
niem pasa dla pieszych przez wieś Kaniów, w stronę zachod-
nią. Konieczne będzie też poszerzenie drogi w Borowej Górze 
poprzez ułożenie pasa pieszego z kostki brukowej.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Piskulak 

Tradycyjnie na koniec odbył się także test ze znajomości BHP 
zorganizowany przez KRUS i Państwową Inspekcję Pracy. Warto 
nadmienić, że w gronie wyróżnionych znalazło się aż trzech soł-
tysów z gminy Zagnańsk. Marcin Fąfara

Zjazd sołtysów w Łopusznie

Ruszyły długo oczekiwane inwestycje w sołectwie
(Rozmowa z Januszem Schmeidelem, wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zagnańsk)

Foto: Marcin Fąfara
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GOKSiR w Zagnańsku ogłasza konkurs na najciekawszą no-
woroczną koszulkę. Projekt powinien składać się z hasła i grafiki 
oraz tematycznie nawiązywać do nowego 2013 roku. Mogą to być 
życzenia na nowy rok, humorystyczne hasła komentujące naszą 
rzeczywistość lub nawołujące do zmian na lepsze w nowym roku. 
Termin złożenia/przesłania prac do biura GOKSiR upływa 7 
stycznia 2013 r. Pobudź swoją wyobraźnię, zrealizuj pomysł i po-
każ go innym! Serdecznie zapraszamy do udziału!

Można nadsyłać projekty w formie: a) wydruków i rysunków na 
papierze, b) gotowych wykonanych przez siebie koszulek – nama-
lowanych za pomocą farb, flamastrów, wyszywanych, wyklejanych, 

Koszulkowy konkurs noworoczny!
wycinanych, itp. Jako nagrody przewidziano bony pieniężne oraz pa-
miątkowe dyplomy.

Konkurs zostanie zakończony prezentacją w serwisie internetowym 
oraz wystawą w hali GOKSiR wraz z uroczystym wręczeniem nagród. 
Finałowi konkursu towarzyszyć będzie także wystawa śmiesznych ko-
szulek i historycznych koszulek sportowych, a gośćmi będą kolekcjone-
rzy-pasjonaci. Więcej informacji w serwisie goksir.zagnansk.info.pl,  
na www.zagnansk.pl oraz u Grażyny Sobczyk w biurze GOKSiR, 
tel. 41 31 13 177, sekretariat@goksir.zagnansk.info.pl.

Grażyna Sobczyk

Gminny informator kulturalno-sportowy

W przeddzień Dnia Niepodległości odbył się w Hali Sportowej 
w Zagnańsku III Ogólnopolski Turniej w Halowej Piłce Nożnej 
chłopców rocznika 2004 o Puchar Dębu Bartka. W rozgrywkach 
zwyciężyła Korona I Kielce, przed BKS Lublin i Polonią Warsza-
wa. Po raz trzeci Zagnańsk gościł młodych adeptów piłki nożnej 
na turnieju o puchar sędziwego dębu. 

Podczas turnieju panowała wspaniała sportowa atmosfera stwo-
rzona przez rodziców piłkarzy. Nie brakowało również emocji na 
parkiecie, gdzie toczyły się zacięte pojedynki zespołów. W turnie-
ju wystąpiło osiem drużyn: Cracovia Kraków, Stal Mielec, Polonia 
Warszawa, Radomiak Radom, BKS Lublin, GKS Katowice, Korona 
I i Korona II Kielce. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Radosław Seweryś 
z Korony I Kielce, najlepszym bramkarzem Tomasz Krzyżanowski 
(BKS Lublin), najlepszym obrońcą Jan Bindowski z Polonii Warsza-
wa, a najlepszym strzelcem z ośmioma trafieniami Jakub Zaliński 
(Korona I Kielce).

Organizatorzy wyróżnili ponadto najlepszych zawodników z po-
szczególnych drużyn: Tomasza Gorczycę (Cracovia Kraków), Alek-
sandra Wentę (Polonia Warszawa), Maksymiliana Puchaczewskiego 
(Radomiak Radom), Tomasza Bawoła (Stal Mielec), Tomasza Bycz-
ka (BKS Lublin), Marcela Karcza (GKS Katowice), Marcela Kudzię 
(Korona II Kielce), Konrada Głowackiego (Korona I Kielce).

Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji w Zagnańsku i Kielecki Klub Piłkarski Korona Kielce. Patronat 

Korona Kielce z pucharem Dębu Bartka

Od października br. ścianę budynku hali sportowej Gminnego 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku zdobi mural z ha-
słem: „Jeśli nie chcesz naszej zguby, mów polszczyzną, mój luby!”. 
Powstał on w ramach akcji o nazwie „Barwy Języka Polskiego” re-
alizowanej przez stowarzyszenie Spektrum Możliwości, z którym 
GOKSiR nawiązał współpracę, a namalowany został przez kielec-
kich artystów streetartowych z Inicjatywy Pomaluj Mój Świat. 

Projekt dofinansowano 
ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu „Promocja języka polskiego”. 
Towarzyszy on ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „Oj-
czysty – dodaj do ulubionych” objętej honorowym patronatem prezy-
denta RP Bronisława Komorowskiego.

Podstawowym celem tej kampanii jest kształtowanie świadomo-
ści językowej Polaków i propagowanie dbałości o poprawność pol-
szczyzny. Ma ona przypominać o roli i miejscu języka ojczystego. 

– Polszczyzna jest jednym z 25 największych języków na świecie, 
posługuje się nią ponad 40 milionów ludzi w Polsce i poza jej grani-
cami – podkreśla dr Katarzyna Kłosińska z Rady Języka Polskiego. – 
Jak wykazują badania przeprowadzone pod koniec XX wieku, jest 
ona symbolem tożsamości narodowej. 92 procent Polaków uważa, że 
tym, co spaja naród, jest właśnie język – dodaje Kłosińska.

– To, jakim językiem dzisiaj się posługujemy, będzie miało niemały 
wpływ na kształt świata, w jakim będą żyły nasze dzieci. Dlatego do 
tej kampanii przykładamy szczególną wagę – mówi dyrektor Narodo-
wego Centrum Kultury Krzysztof Dudek. NCK jest, obok Rady Języ-
ka Polskiego, współorganizatorem akcji. (źródło: www.rmf24.pl)

Na terenie gminy Zagnańsk powstały dwie prace, jedna na ścia-
nie GOKSiR, druga na ścianie Zespołu Szkół w Tumlinie. 

Grażyna Sobczyk

Ojczysty – dodaj do ulubionych!

nad imprezą objęli: wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, 
starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, wójt gminy Zagnańsk Szczepan 
Skorupski i prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz, którzy 
ufundowali nagrody dla wszystkich uczestników turnieju.

Turniej o puchar Dębu Bartka to nie tylko impreza piłkarska, ale 
również wspaniała promocja gminy. Organizatorzy mają w planach 
już IV edycję tej imprezy.

Michał Ziernik
GOKSiR w Zagnańsku
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Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk”. Jego 
koszt wyniesie ponad 422 tys. zł, przy dofinansowaniu ponad 359 
tys. zł ze środków unijnych. Objętych nim będzie kilkadziesiąt 
gospodarstw. Zakończenie projektu nastąpi pod koniec 2015 r.

Cel przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu realizowany będzie 
poprzez m.in.: zapewnienie dostępu do internetu określonej grupie 35 
gospodarstw domowych przez okres bezpośredniego wdrożenia pro-
jektu, tj. 3 lat, w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2015 r. 
oraz 5 lat po jego zakończeniu. Planowane jest stworzenie Lokalne-
go Punktu Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach którego będzie 
funkcjonować 5 stanowisk komputerowych wraz z możliwością sko-
rzystania z urządzeń wielofunkcyjnych oraz sala szkoleniowa.

Projekt obejmie mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną oraz inną, tj. nie-
pełnosprawność. Obejmie także uczniów, którzy będą mieli wybitne 
osiągnięcia w szkole. W ramach projektu zostanie zapewniony dostęp 
do internetu także osobom korzystającym z Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. Projekt jest zgodny z polity-
kami horyzontalnymi Unii Europejskiej i będzie realizowany m.in. 
w oparciu o zasadę równych szans i niedyskryminacji. 

Andrzej Piskulak

Serdeczne podziękowania dla prezesa Banku Spółdziel-
czego w Samsonowie Pana Józefa Florka oraz Rady Nad-
zorczej za finansowe wsparcie w zakupie zabawek składają 
wdzięczne dzieci z klasy „0” z Zespołu Szkoły Podstawowej 
Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie wraz z rodzicami 
i wychowawcą Agnieszką Wojtaszek.

Podziękowanie

W imieniu Rady Sołeckiej, swoim i mieszkańców sołectwa 
składam serdeczne podziękowania za wykonanie nawierzchni as-
faltowej wraz z udrożnieniem rowów i przepustów w miejscowo-
ści Długojów. Podziękowania szczególnie kieruję w stronę władz 
gminy Zagnańsk – wójta Szczepana Skorupskiego i Rady Gminy 
Zagnańsk, władz powiatu kieleckiego – wiceprzewodniczącej Rady 
Powiatu Kieleckiego Renaty Janik, starosty Zdzisława Wrzałki, 
wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
Mieczysława Gębskiego oraz wszystkich osób, które zaangażowa-
ły się w inwestycję. Poprawne relacje i dobra współpraca Gminy 
Zagnańsk i Starostwa Kieleckiego mogą służyć za przykład wła-
ściwej współpracy nie tylko w sprawie inwestycji drogowych.

Sołtys sołectwa Długojów – Zbigniew Karpeta 

Podziękowanie

Pierwsze opady śniegu mamy już za sobą i kierowcy zadają 
sobie pytanie, czy i tym razem zima zaskoczy drogowców. W ni-
niejszym tekście informujemy o drogach gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich, które znajdują się na naszym terenie. Wskazu-
jemy także instytucje oraz osoby, do których należy zgłaszać 
problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg chodników 
i poboczy. 

Chodniki przylegające do 
gruntów, których właścicie-
lem jest gmina, utrzymywane 
będą przez gminę, a pozostałe 
ich odcinki, położone wzdłuż 
nieruchomości utrzymywane 
muszą być przez właścicieli 
nieruchomości.

Przez właściciela nieru-
chomości rozumie się: użyt-
kownika wieczystego, współwłaściciela, jednostkę organizacyjną, 
osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a tak-
że inne podmioty władające nieruchomością. 

Wszelkie nieprawidłowości w zakresie utrzymania dróg, ciągów 
pieszych, parkingów, zatok autobusowych itp. można zgłaszać w go-
dzinach pracy Urzędu Gminy (7.00-15.00 do Edyty Kuźmy z Re-
feratu Gospodarczego, tel. 41 300 13 22 w. 33, 47; 41 300 14 54. 
Wszystkie zgłoszenia będą odnotowywane w rejestrze zgłoszeń i na 
bieżąco przekazywane do poszczególnych zarządców dróg w celu 
wyeliminowania nieprawidłowości.

W przypadku drogi nr S-7 i dróg dojazdowych wzdłuż niej inter-
wencje będzie przyjmował przez całą dobę dyżurny Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad – pod numerem tel. 41 366 39 36. Na-
tomiast wszelkie informacje w tym zakresie można będzie uzyskać pod 
numerami: 41 368 42 93 i 41 368 41 15 w godz. od 7.00 do 15.00.

Za stan drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku od drogi ekspre-
sowej E-7 w kierunku miejscowości Ćmińsk – po trasie: Lekomin, 
Ścięgna, Chrusty – Zagnańsk ul. Turystyczna, Janaszów, Samsonów, 
Tumlin Osowa – ul. Sosnowa, Umer odpowiada Świętokrzyski Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska nr 72. Zgło-
szenia przez całą dobę pod numery telefonów: 41 347 04 71, 41 347 
04 80, 41 347 04 90. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Miła nr 73, odpowiada za 
utrzymanie dróg powiatowych: Zagnańsk – Kielce, Jaworze, Grusz-
ka, Kajetanów, Zachełmie, Zagnańsk ul. Wrzosowa, ul. Przemysłowa, 
Belno, Kaniów wieś, Kaniów ul. Młynarska, Jasiów, Samsonów-Pie-
chotne, Samsonów-Ciągłe, Szałas (Szałas I, Szałas-Komorniki wraz 
z łącznikiem do Szałasu I, Szałas Zapust), Chrusty, Bartków, Golenia-
wy, Samsonów-Komorniki, Tumlin-Osowa, Tumlin-Dąbrówka, Tum-
lin-Węgle, Tumlin-Zacisze, Kołomań, Umer, Długojów.  Interwencje 
należy zgłaszać w godz. 7.00-15.00 pod numery telefonów: 41 345 64 
12; 41 345 63 98; 41 345 63 99 oraz przez całą dobę do Obwodu Dro-
gowego w Strawczynku pod numer telefonu: 41 30 38 777.

Opr. Apis

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wy-
borcze Koła PZW „Bartek” w Zagnań-
sku odbędzie się 20 stycznia 2013 r. 
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy. 
Rozpoczęcie obrad w pierwszym ter-
minie o godz. 9.30, w drugim terminie 
o godz. 10.00.

Zaproszenie  
dla wędkarzy

Wiele jest dróg… do odśnieżania

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu naszych mieszkańców

Życzymy wszystkim mieszkańcom

aby magiczna moc Wigilijnego Wieczoru

przyniosła spokój i radość oraz wzajemną życzliwość

a Nowy Rok obdarował pomyślnością i szczęściem

Piotr Żołądek
Członek Zarządu  

Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas
Marszałek  

Województwa Świętokrzyskiego
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Kamil Piasecki, radny gminy Zagnańsk, uczestniczył 
w europejskich warsztatach młodzieży we włoskim Viareggio, 
które odbyły się w dniach 19-21 października br. Tematyka 
warsztatów dotyczyła tożsamości, gospodarki, finansów oraz 
wyzwań dla następnego pokolenia w Europie. 

Nasz radny na europejskich warsztatach młodzieży

Celem spotkań uczestników była wymiana poglądów i pomy-
słów, która w niedalekiej przyszłości pomoże wypracować różne 
alternatywy dla obecnej sytuacji w Europie.

W warsztatach wzięli udział także Francuzi, Grecy, Duńczycy 
i Włosi. Nasz radny uczestniczył w warsztatach jako reprezentant 
świętokrzyskiego europosła Jacka Włosowicza i partii – Solidarnej 
Polski Zbigniewa Ziobro. Organizatorem europejskich warsztatów 
młodzieży była Foundation for a Europe of liberties and democracy 
– Fundacja na rzecz Europy wolności i demokracji. 

Na pytanie redakcji, o jaką wiedzę i doświadczenie wzbogacił 
się, uczestnicząc w spotkaniach młodzieży z różnych krajów Eu-
ropy, radny odpowiedział, że dzięki warsztatom mógł poznać mło-
dych ludzi i ich osobiste podejście do różnych kwestii związanych 
z unijnymi instytucjami, gospodarką czy sprawami społecznymi. 

– Najbardziej jestem zadowolony z nawiązania znajomości 
z Francuzami z grupy politycznej Mouvement pour la France – 
podkreślił. 

15 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Leśnych w Za-
gnańsku odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Foto-
graficzno- Plastycznego „Świętokrzyskie, jakie cudne”.

Na spotkanie przybyli młodzi artyści, którzy zostali nagro-
dzeni lub wyróżnieni w dwóch kategoriach konkursowych: 
fotografia i plastyka, a także gimnazjaliści, którzy wykonali 
prace z surowców wtórnych. Razem ponad 60 uczniów z całe-
go województwa wraz z opiekunami. 

W konkursie „Świętokrzyskie, jakie cudne” w kategorii fo-
tografia pierwsze miejsce zajęła Klaudia Kuropatwa (Publiczne 
Gimnazjum we Wzdole Rządowym), drugie – Milena Strzelczyk 
(Gimnazjum w Stadnickiej Woli), trzecie – Kamila Flejterska 
(Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej). W konkursie „Świętokrzy-
skie, jakie cudne” w kategorii praca plastyczna zwyciężyła Julia 
Ciszek (Gimnazjum w Stadnickiej Woli) przed Karoliną Łusz-
czyńską (Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej) i Patrycją Okoń 
(Publiczne Gimnazjum w Osieku).

W konkursie „Świętokrzyskie, jakie cudne” w kategorii praca 
z surowców wtórnych pierwszym miejscem nagrodzono Iwonę 
Czerw (Samorządowe Gimnazjum w Zbludowicach), drugim 
– pracę zespołową, którą wykonali: Karolina Górnik, Paulina 
Mizdra i Michał Konopka (wszyscy z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 17 Specjalnych w Kielcach im. Karola Wojtyły 
– papieża Polaka), trzecim – Ingę Pietrzykowskaą (Gimnazjum nr 
1 im. Stefana Żeromskiego w Piekoszowie), Julię Miernik (Gim-
nazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie) oraz pracę Mi-
chała Muchy i Kacpra Kowalika (Samorządowe Gimnazjum nr 1 
w Busku Zdroju). Obok publikujemy kilka prac.

Marzena Błaut 

Na zakoń-
czenie rozmowy 
dodał, że na po-
czątku przyszłe-
go roku Francu-
zi zorganizują 
wielki protest 
pod swym par-
lamentem prze-
c i w k o  m . i n . 
związkom ho-
moseksualnym 
i aborcji. 

– Wspólnie 
z innym polskim 
u c z e s t n i k i e m 
warsztatów po-
s t a n o w i l i ś m y 
wesprzeć  ich 
w tej inicjatywie. 
To wspaniałe 
uczucie móc po-
znać ludzi o podobnym spojrzeniu na tego typu sprawy, z takiego 
kraju jak Francja – poinformował radny Kamil Piasecki. 

Obok publikujemy fotoreportaż radnego: „Italia w obiektywie”.
 Apis

Artystyczne spotkania z przyrodą

Foto: archiwum ZSL

Foto: archiwum ZSL



Redakcja życzy Czytelnikom rodzinnych i wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym 2013 roku.

ZAGNAŃSKA CHOINKA ŚWIĄTECZNA
Święta Bożego Narodzenia skłaniają do refleksji na temat mijającego roku. Z tej okazji postanowiliśmy przyozdobić 

naszą redakcyjną choinkę świąteczną niecodziennymi ozdobami. Na świątecznych bombkach umieśiliśmy twarze osób, 
o których pisaliśmy w ciągu roku z okazji odniesionych sukcesów, czy też udzielanych przez nich wywiadów i komentarzy 
w ważnych dla naszej gminy sprawach. Przypominając te osoby, proponujemy jednocześnie zabawę intelektualną, pole-
gającą na odgadnięciu nazwisk osób ze zdjęć i wpisaniu ich w kratki choinkowej krzyżówki. Zachęcamy by jeszcze raz 
przewertować tegoroczne wydania „Gazety Zagnańskiej” i utrwalić naszych bohaterów w pamięci.


