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które niesie ze sobą

nadchodzący nowy 2014 rok

Z okazji świąt Bożego Narodzenia

proszę przyjąć życzenia zdrowia
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Inwestycje, które zmieniają i uatrakcyjniają gminę...

Uroczyście poświęcony i oddany został do użytku 20 listo-
pada br. odcinek drogi gminnej w Zachełmiu. Symbolicznego 
przecięcia wstęgi dokonali wojewoda świętokrzyski Bożentyna 
Pałka-Koruba, wójt Szczepan Skorupski i prezes Wodociągów 
Kieleckich Henryk Milcarz w towarzystwie radnych: Agnieszki 
Gębskiej, Grażyny Wawszczak, Tomasza Dąbrowskiego i Artu-
ra Kudzi. Drogę poświęcił ks. płk Tadeusz Skrzyniarz, proboszcz 
parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina.

Wyremontowany odcinek od Ścięgien do cmentarza wchodzi 
w skład drogi rozpoczynającej się na skrzyżowaniu z drogą powia-
tową Zachełmie – Wąsosza i łączy się z drogą wojewódzką nr 750. 
Ułożono na nim warstwę asfaltu oraz wykonano miejsca postojowe 
z kostki brukowej. Wykonano kanalizację sanitarną, system od-
wodnienia liniowego, rowy oraz oświetlenie drogowe. Równolegle 
w miejscach niebezpiecznych zamontowane zostały bariery ochron-
ne oraz wyznaczone i oznakowane przejścia dla pieszych. 

– Wpłynie również na skrócenie czasu dojazdu mieszkańców do 
przyległych posesji i sąsiednich miejscowości. Poprawią się warun-
ki trakcyjne, płynność ruchu, obniżą się koszty transportu, nastąpi 
zmniejszenie emisji spalin i poziomu hałasu przejeżdżających samo-
chodów – informuje gospodarz gminy. 

– Dzięki wybudowanej drodze ułatwiony został dostęp do rezer-
watu geologicznego „Tetrapod”, co niewątpliwie zwiększy atrakcyj-
ność turystyczną i rozwój regionu. W przyszłości udostępnione zosta-
ną również nowe tereny budowlane – dodał wójt Skorupski.

Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba na początku swojego wy-
stąpienia zwróciła uwagę na to, że inwestycja mogła dojść do skut-
ku w wyniku dobrze napisanego projektu oraz dzięki mądrej decyzji 
radnych z gminy. 

– Cieszę się, że ta inwestycja zrealizowana została w tak bar-
dzo potrzebnym miejscu. Cieszę się, że Gmina Zagnańsk skorzystała 
z dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych, który pozwala na budowę dróg naprawdę społecznie potrzeb-
nych i użytecznych. Życzę dalszej rewitalizacji oraz przede wszystkim 
rozsławienia Zachełmia na cały świat. Bo z tego miejsca życie wyszło 
na ląd i niechże wszyscy o tym wiedzą – podkreśliła wojewoda. 

Ks. Tadeusz Skrzyniarz przed poświęceniem drogi podkreślił, że 
dzięki temu gmina zyska na atrakcyjności i zacznie się cieszyć więk-
szym zainteresowaniu wśród turystów. 

– Ludziom, którzy będą do nas przyjeżdżać, by podziwiać odkrycia 
naukowe oraz nasz zabytkowy kościół, niech Pan Bóg błogosławi. Ży-
czę, aby mogli u nas przebywać bezpiecznie – mówił gospodarz parafii. 

Podczas uroczystości obecne było także kierownictwo Urzędu 
Gminy z wicewójtem Robertem Kaszubą i sekretarz gminy Mirosła-
wą Badzińską, a także przedstawiciele wykonawcy i firmy projekto-
wej oraz delegacja pań z Zespołu Ludowego Jaworzanki. 

Przez teren gminy przebiega droga ekspresowa S-7 Gdańsk 
– Warszawa – Kraków – Chyżne. Jest to jedna z głównych arterii 
komunikacyjnych kraju łącząca północ z południem, z nią łączy się 
droga wojewódzka nr 750 ważna dla systemu komunikacyjnego gmi-
ny, łącząca drogę ekspresową z drogą krajową nr 74 Piotrków Trybu-
nalski – Kielce – Lublin oraz nową wyremontowaną schetynówką.

Andrzej Piskulak

Trwają prace związane z przygotowaniem kolejnej dużej in-
westycji drogowej o łącznej wartości blisko 5 mln zł. Chodzi tu 
o budowę drogi z Bartkowa do ul. Kieleckiej, obok miejsca, gdzie 
znajduje się oddany w tym roku skatepark. Dofinansowanie bę-
dzie pochodzić z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych w wysokości około 50 proc.

Na 102 gminy w województwie świętokrzyskim, gmina Zagnańsk 
jako jedyna co roku otrzymuje dofinansowanie w ramach tzw. schety-
nówki. W ubiegłym roku przebudowana została droga w Ścięgnach, 
w tym roku – na Zachełmiu.

Obecnie trwa przygotowanie procesu inwestycyjnego. Ogłosze-
nie przetargu i wybór wykonawcy planowane jest na I kwartał 2014 r. 
a następnie niezwłocznie rozpoczną się roboty budowlane.

Inwestycja ta ma także szerszy wymiar, gdyż rząd zdecydował, 
iż wydatki na „schetynówki” wyniosą w przyszłym roku zaledwie 
250 mln zł, a nie jak zakładano 1 miliard złotych. Z tego region świę-
tokrzyski dostanie na nie 12 mln 625 tys. zł. Kwota ta została podzie-
lona po połowie, na drogi powiatowe i gminne. 

Wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba podczas uro-
czystego otwarcia drogi w Zachełmiu w swej wypowiedzi zwróciła 
uwagę na profesjonalizm osób piszących projekty „schetynówek” 
w Zagnańsku, podkreślając, że wszystkie zostały zaakceptowane bez 
zastrzeżeń. Apis

Nowa droga za 5 milionów

Uroczyście poświęcono 
i oddano drogę w Zachełmiu 

Droga prowadzi do kościoła, obok którego znajduje się nie-
czynny kamieniołom, gdzie odkryto ślady tetrapoda – najstarszego 
lądowego czworonoga. W miejsce wyciętych ponad 30 drzew przy 
wyremontowanej trasie wiosną przyszłego roku zostaną posadzone 
siedmioletnie dęby.

Remont drogi kosztował 2 789 999, 96 złotych brutto. Dofinanso-
wanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli 
tzw. schetynówek wyniosło ok. 50 proc., tj. 1 286 660,03 zł brutto. 
Zadanie pod nazwą „Budowa drogi w miejscowości Zachełmie wraz 
z budową chodnika” rozpoczęto 19 kwietnia br., a zakończono 15 li-
stopada br. 

Główny cel realizacji projektu to poprawa warunków drogowych 
poprzez budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, budowę chodnika, 
oświetlenia drogowego i kolektora kanalizacji deszczowej. Roboty 
drogowe spowodowały konieczność przebudowy istniejących urzą-
dzeń technicznych zlokalizowanych w pasie drogowym, tj. sieci wo-
dociągowej, część linii oświetleniowej i telefonicznej.

Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego wybudowana droga 
przyczyni się do poprawy organizacji i bezpieczeństwa ruchu koło-
wego i pieszych: 
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Rozstrzygnięty został przetarg na drugi etap budowy kana-
lizacji sanitarnej na terenie gminy Zagnańsk. Pełną parą idą ro-
boty w ramach pierwszego etapu. Rozbudowywana jest oczysz-
czalnia ścieków w Bartkowie. Gmina Zagnańsk złożyła wniosek 
o dofinansowanie rozbudowy w oczyszczalni ścieków w Barczy. 
Radni przejęli sieć wodociągową w Kajetanowie i przekazali do 
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kiel-
cach.

Zdaniem Henryka Milcarza, prezesa Wodociągów Kieleckich, 
realizacja projektu unijnego przez Wodociągi Kieleckie to skok cy-
wilizacyjny dla gminy Zagnańsk: 

– Tysiące nowych mieszkańców otrzyma dostęp do kanalizacji. 
Chciałbym zwrócić uwagę, że to nie tylko komfort, higiena i ochrona 
środowiska, ale również uwolnienie terenów pod budownictwo i in-
westycje. Na uzbrojonych terenach łatwiej postawić domy, ale nie 
tylko. Budowa i modernizacja infrastruktury podziemnej to pierw-
szy krok do rozbudowy i modernizacji sieci drogowej – mówi prezes 
Milcarz. 

– Dobrym przykładem jest otwarcie niedawno nowej drogi w Za-
chełmiu. Najpierw położyliśmy tam rury, a dopiero potem powstała 
nowa nawierzchnia. Tak więc Wodociągi Kieleckie nie tylko rozbudo-
wują własną sieć, ale stają się ważnym inwestorem w regionie. Nową 
infrastrukturę trzeba potem eksploatować. Dla gminy Zagnańsk Wo-
dociągi Kieleckie są ważnym zakładem pracy – mamy tu swoje uję-
cie wody, oczyszczalnię ścieków. Wszędzie tam pracują ludzie, wielu 
z nich to mieszkańcy gminy – podkreśla szef Wodociągów Kielec-
kich.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Bartkowie
Dobiega końca budowa nowego reaktora biologicznego, składa-

jącego się z trzech zbiorników, każdy po 1500 m sześciennych pojem-
ności. W trakcie realizacji są kolejne etapy inwestycji, m.in. budowa 

nowego budynku technicznego, 
pompowni, silosu wapna i ko-
mory energetycznej. Zostanie 
również przebudowany i rozbu-
dowany budynek socjalno-tech-
niczny. Zakończenie planowane 
jest na koniec 2014 roku. Umo-
wę ws. rozbudowy oczyszczalni 
w Bartkowie podpisano 5 wrze-
śnia 2013. Wykonawcą jest IN-
STAL Warszawa S.A.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Barczy
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków 

o dofinansowanie zadań realizowanych przez gminy, dotyczących go-
spodarki wodno-ściekowej w ramach Działania „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013 z udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach powyższego nabo-
ru Gmina Zagnańsk złożyła wnio-
sek o dofinansowanie rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Barczy 
w zakresie uruchomienia dru-
giego ciągu technologicznego 
oczyszczania ścieków. Istniejąca 
od 13 lat oczyszczalnia w chwi-
li obecnej jest maksymalnie ob-
ciążona ilością dopływających ścieków z nowo wybudowanych sieci 
kanalizacyjnych i konieczne jest wykonanie jej modernizacji w celu 
zwiększenia przepustowości. Planowany całkowity koszt modernizacji 
wyniesie ok. 1 250 000,00 złotych. Jeżeli Gmina uzyska dofinansowa-
nie, to w roku 2014 przystąpi do realizacji zaplanowanej inwestycji.

Przejęcie i przekazanie sieci wodociągowej w Kajetanowie 
Radni 25 listopada br. podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gmi-

ny podjęli dwie uchwały – w sprawie przejęcia sieci wodociągowej 
w Kajetanowie od firmy od Eurovia Kruszywa S.A. i w sprawie prze-
kazania jej do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji 
w Kielcach, celem przepięcia do istniejącego wodociągu. Sprawa 
ta była bardzo pilna, bo jak poinformował radnych wójt Szczepan 
Skorupski, w przypadku braku uchwał, od 1 grudnia br. mieszkańcy 
Kajetanowa mogliby nie mieć wody w kranach. 

Andrzej Piskulak 

Kanalizowanie gminy i rozbudowa oczyszczalni

Rozstrzygnięto przetarg na drugi etap budowy kanalizacji
Dokonano wyboru oferty złożonej w postępowaniu przetargo-

wym na wybór wykonawcy kontraktu VI/2 „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej na terenie gminy Zagnańsk – Etap II”. Jest to oferta firmy 
AKWEDUKT Sp. z o.o. z Kielc, ul. Sandomierska 105. Obecnie trwa 
(zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) kon-
trola uprzednia postępowania przetargowego przeprowadzana przez 
prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. 

W październiku i listopadzie br. sołtysi oraz pracownicy Urzędu 
Gminy w Zagnańsku odwiedzili około 600 gospodarstw domowych 
w celu dostarczenia umów dotyczących sposobu finansowania i re-
alizacji podłączenia kanalizacyjnego. Drugi etap budowy podłączeń 
kanalizacji do budynków będzie obejmował częściowo miejscowości 
Tumlin-Dąbrówka, Tumlin-Zacisze, Umer, Kołomań oraz w całości 
Tumlin-Osowa i Belno. Inwestorem budowy przyłączy kanalizacji 
sanitarnej są Wodociągi Kieleckie i Międzygminny Związek Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Kielcach. 

– Warto podkreślić, że całkowity koszt wykonania przyłącza do 
budynku wynosi jedynie 1230 zł. W obecnej chwili zostało podpisa-
nych ok. 500 umów, co świadczy o dużym zainteresowaniu mieszkań-
ców oraz o ogromnej świadomości na temat ochrony środowiska. 
Dzięki skanalizowaniu gminy, wody gruntowe nie będą narażone na 
zanieczyszczenia spowodowane przenikaniem ścieków do gruntu, 
a komfort życia każdego mieszkańca ulegnie poprawie – podkreśla 
wójt Szczepan Skorupski.

– Kanalizacja sanitarna w miejscach, które nie są objęte projek-
tem „Kompleksowa Ochrona Wód Podziemnych Aglomeracji Pod-
ziemnej”, czyli w części miejscowości Tumlin-Dąbrówka, Tumlin-
Węgle, Tumlin-Zacisze, Umer-Zarzecze oraz Kołomań, będzie wyko-
nywana sukcesywnie w miarę posiadanych i pozyskiwanych środków 
przez Urząd Gminy w Zagnańsku – dodaje gospodarz gminy. 

Zaawansowanie prac pierwszego etapu kanalizacji
W Samsonowie-Piechotnych rozpoczęto w październiku br. przy-

gotowania do odbioru kanalizacji (inspekcje, próby itp.). Ogólny stan 
zaawansowania robót montażowych w tym zadaniu to 78,15 proc. 
W przypadku kolejnej inwestycji Samsonów Komorniki – Dudków 
rozpoczęto prace geodezyjne i roboty przy budowie kanału grawi-
tacyjnego. Ogólny stan zaawansowania robót montażowych na tym 
zadaniu to 60,71 proc. 

W Zachełmiu i Ko-
ścielnej Górce trwają 
przygotowania do odbio-
ru wykonanej kanalizacji 
(inspekcje, próby zagęsz-
czeń, próby szczelności 
itp.).W całości zakończo-
no roboty montażowe. Na 
kolejnym odcinku w tej 
miejscowości (Zachełmie, 
Kościelna Górka) rozpo-
częto roboty na kanałach 
grawitacyjnych. Ogólny 
stan zaawansowania robót 
montażowych w tym za-
daniu to 15,82 proc.
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W dniu 20 listopada br. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy odbyło się spotkanie ekspertów w ramach kon-
sultacji społecznych tworzonej obecnie Strategii Rozwoju Gminy 
Zagnańsk na lata 2014–2024. Podczas spotkania Michał Marci-
niak, przygotowujący strategię, zaprezentował wstępne tezy do 
powyższego dokumentu.

W trakcie spotkania głos w dyskusji zabrali m.in. prezes Stowa-
rzyszenia Ziemi Samsonowskiej Lidia Putowska, pierwszy naczelnik 
gminy Zagnańsk Edward Adamiec, prezes Wodociągów Kieleckich 
Henryk Milcarz, przedsiębiorca Andrzej Mikołajczyk oraz wójt 
Szczepan Skorupski i zastępca wójta Robert Kaszuba. W spotkaniu 
uczestniczyli także pracownicy Urzędu Gminy Zagnańsk. 

Merytoryczna dyskusja nad kierunkami rozwoju gminy trwała 
ponad dwie godziny, a jej efektem było dojście do konsensusu, że 
najważniejszym atutem gminy jest środowisko naturalne i dziedzic-

two kulturowe, a w związku z tym należy uwzględnić dalszy roz-
wój turystyki, sieci ścieżek rowerowych, wszelkiego rodzaju usług 
związanych z turystyką w oparciu o odkryte ślady tetrapoda, pomnik 
przyrody dąb Bartek i ruiny Huty „Józef” w Samsonowie.

W gminie Zagnańsk należy także postawić na rozwój mieszkal-
nictwa ze względu na sąsiedztwo stolicy województwa i coraz więk-
szą migrację ludności z Kielc do gmin podmiejskich.

Podkreślono również wagę innych walorów gminy Zagnańsk, ta-
kich jak: dogodne położenie zarówno pod względem logistycznym, 
urbanizacyjnym, jak i wysoki stopień gazyfikacji i zwodociągowania.

W najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkania dotyczące 
Strategii Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014–2024. O dokład-
nym terminie poinformujemy wszystkich mieszkańców za pośrednic-
twem komunikatu na stronie internetowej Gminy Zagnańsk.

Apis 

Strategiczne myślenie w gminie

Polanika ruszy na wiosnę

Jest kasa na siedzibę biblioteki 

W Urzędzie Gminy w Zagnańsku i Ośrodku Rehabilitacyjno 
-Wypoczynkowym Polanika, który budowany jest w Chrustach 
odbyły się 21 listopada br. spotkania przedstawicieli władz Gmi-
ny Zagnańsk z jego właścicielami. Celem spotkania było omówie-
nie zasad wzajemnej współpracy. 

Delegacja radnych i kierownictwa Urzędu Gminy z wójtem 
Szczepanem Skorupskim na czele podczas wizji lokalnej zapozna-
ła się ze stanem robót, jakie zostały wykonane i będą realizowane 
w niedalekiej przyszłości w ośrodku. Jego oddanie planowane jest na 
wiosnę przyszłego roku. 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Polanika będzie ofero-
wać programy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 
zarówno dorosłych, jak i dzieci. Ideą wiodącą ośrodka jest integracja 
osób niepełnosprawnych i pomoc w uczynieniu ich życia jak najbar-
dziej samodzielnym i aktywnym. Jest to jedna z największych inwe-
stycji w regionie świętokrzyskim.

Polanika dysponować będzie nowoczesnym sprzętem, np. robo-
tem do nauki chodzenia – innowacyjnym w skali kraju. Dla dzieci 
przeznaczone będą urządzenia łączące efektywną rehabilitację z ele-
mentami zabawy i rozwoju zdolności poznawczych.

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

Leczenie prowadzić będzie zespół wykwalifikowanych terapeu-
tów pod kierownictwem lekarza rehabilitanta. Nadzór merytoryczny 
sprawować będzie Rada Naukowa Ośrodka, składająca się z wybit-
nych specjalistów.

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

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

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

Andrzej Piskulak

Gmina Zagnańsk 
otrzyma dofinanso-
wanie na utworze-
nie nowej siedziby 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Sam-
sonowie. W związku 
z przyznaniem środ-
ków przez Minister-
stwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultu-
ra+ Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek” zawarta 
została umowa o dofinansowanie na wykonanie zadania pn. „Mo-
dernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, gm. Zagnańsk”. 
Wartość zadania wynosi 1 614 264,00 zł, z czego wysokość dofi-
nansowania – 1 210 000,00 zł.

Głównym celem realizacji zadania jest poprawa warunków lo-
kalowych budynku byłej szkoły podstawowej i wyposażenie biblio-

teki, która będzie w nim zlokalizowana. Co za tym idzie stworzenie 
w nowej siedzibie efektywniejszych warunków jej działania. Ponadto 
duży nacisk będzie położony na to, aby budynek biblioteki był ener-
gooszczędny i spełniał najwyższe standardy. Przewidziane jest pełne 
wyposażenie: umeblowanie, sprzęt komputerowy, dostęp do interne-
tu, sala multimedialna oraz zagospodarowanie terenu. Dogodna loka-
lizacja pozwoli na łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 614 264,00 zł, w tym wy-
sokość dofinansowania – 1 210 000,00 zł (74,96 proc.), rzeczowy 
wkład własny wnioskodawcy – 264 264,00 zł (25,04 proc.), zaś fi-
nansowy – 140 000,00 zł (8,67 proc.). 

W bieżącym roku sfinansowane będą koszty przygotowania do-
kumentacji technicznej oraz pokryte koszty ekspertyz i i opinii. 

Na 2014 r. zaplanowano, by dotacja w wysokości 586 000,00 zł 
pokryła w dużej części m.in. koszty remontowe. Natomiast w 2015 r. 
dotacja w wysokości 750 000,00 zł oraz wkład własny 140 000,00 zł 
pokryją m.in.: koszty prac remontowych – 613 000,00 zł oraz zakupu 
i montażu wyposażenia – 130 000,00 zł. 

Apis 
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Inwestycje, które zmieniają i uatrakcyjniają gminę...

Tablice informacyjne na placu zabaw

Urząd Gminy odnawia mogiły

Na terenie placu zabaw dla dzieci i sakteparku przy ul. Kie-
leckiej zamontowano w październiku br. cztery tablice informa-
cyjne dotyczące atrakcji, jakie znajdują się w gminie Zagnańsk. 

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu 
w ramach rewitalizacji poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, ska-
teparku oraz nasadzenie zieleni i ekspozycję zabytkowej kolejki wraz 
z budową oświetlenia terenu” wykonano 8 plansz informacyjnych za-
mieszczonych obustronnie na 4 tablicach o wymiarach 1,2 m x 2,3 m. 

Na jednej z tablic umieszczona jest mapa, na której przedstawio-
ne zostały atrakcje gminy, informacje turystyczne i punkty zabytko-
we. Na kolejnej tablicy opisana została historia zabytkowego paro-
wozu Las Ty-1131-55. Na pozostałych dwóch tablicach opracowa-
nych przez Bartosza Kozaka można przeczytać o historii przemysłu 
drzewnego i zabytkowej kolejki wąskotorowej. Na rewersach tablic 
informacyjnych zamieszczone są zdjęcia z najciekawszymi atrakcja-
mi i miejscami zabytkowymi gminy Zagnańsk.  Apis 

Urząd Gminy w Zagnańsku realizując zadania wynikające 
z ustawy o mogiłach wojennych w 2013 roku, dokonał renowacji 
mogiły na cmentarzu w Zachełmiu – za kwotę 29 402,00 zł oraz 
dwóch mogił z pierwszej wojny światowej na cmentarzu w Tum-
linie – za kwotę 21 849,88 zł. Planowane jest odrestaurowanie 
dwóch następnych w przyszłym roku.

Na cmentarzu w Tumlinie odrestaurowano pomnik poległych 
w latach 1914–1915 żołnierzy narodowości rosyjskiej i niemieckiej 
za kwotę 7390,00 zł (w tym środki wojewody 1500,00 zł). Drugi po-
mnik poległych w dniu 13 maja 1915 roku ośmiu żołnierzy niemiec-
kich odremontowano za kwotę 14 459,88 zł. 

Środki w wysokości 13 500,00 zł gmina otrzymała z wniosku 
pozytywnie rozpatrzonego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa w Warszawie. Pozostałą kwotę 959,88 zł dofinansowała ze 
swojego budżetu.

W sierpniu 2013 roku gmina złożyła wnio-
sek do Wydziału Polityki Społecznej Święto-
krzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 
o środki na renowacje mogiły zbiorowej żołnie-
rzy polskich i partyzantów poległych w walce 
z faszyzmem hitlerowskim w latach 1939–1945 
oraz żołnierzy Wojska Polskiego poległych w bi-
twie pod Samsonowem. Z otrzymanej informacji 
wynika, że wniosek jest pozytywnie rozpatrzony 
i gmina w 2014 roku otrzyma środki w wysoko-
ści 17 500,00 zł. 

Gmina przygotowuje 
wniosek do Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa 
w Warszawie o fundusze na 
renowację pomnika w miej-
scowości Kołomań upamięt-
niającego poległych 29 VI 
1944 r. w walce z okupantem 
hitlerowskim partyzantów 
AK. Wniosek zostanie zło-
żony w styczniu 2014 roku.

Informacje przygotował 
Zenon Więckowski
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Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zatwierdził listę ran-
kingową przedsięwzięć zakwa-
lifikowanych do dofinansowania 
w ramach programu prioryteto-
wego „System zielonych inwe-
stycji SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”. Do dofi-
nansowania zakwalifikowała się również gmina Zagnańsk.

Zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Zagnańsk” rozpocznie się na przełomie I i II kwartału 2014 r. W ra-
mach przedsięwzięcia przewiduje się wymianę opraw oświetlenia ze-

Nowe energooszczędne lampy
wnętrznego oraz wysięgników rurowych na słupach na nowe oprawy 
z odpowiednio sodowymi oraz ledowymi energooszczędnymi źró-
dłami światła. Łącznie projekt obejmuje wymianą ponad 1000 opraw 
oświetleniowych. 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii 
a w konsekwencji ograniczenie kosztów utrzymania oświetlenia 
ulicznego. Modernizowany obszar obejmuje około 85 proc. wszyst-
kich punków oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Zakończenie 
realizacji projektu przewidziane jest w 2015 r. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia wyniesie 1 199 823,00 zł. Kwota dofinansowania 
45 proc. to 539 920,00 zł.

Apis

25 listopada br. podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy uchwalone 
zostało stanowisko w sprawie przejęcia przez Gminę Zagnańsk budynku 
po byłym posterunku policji w Zagnańsku przy ul. Turystycznej. 

 Radni uchwalili stanowisko w sprawie spłaty w pięciu ratach rocznych 
kwoty, za którą odkupiony został budynek po dawnym posterunku policji 
w Zagnańsku od Świętokrzyskiej Komendy Policji. Pieniądze w kwocie 175 
tys. zł przekazywane będą w ratach po 35 tys. zł na Fundusz Wsparcia Policji 
z przeznaczeniem na bieżące wydatki Policji Państwowej, związane z bezpie-
czeństwem mieszkańców, m.in. zwiększenie liczby patroli na terenie gminy 
Zagnańsk. Obecna na sali obrad posłanka Renata Janik wyraziła zadowolenie, 
że po długich negocjacjach zarówno jej, jak też kierownictwa Urzędu Gminy 
z wójtem Szczepanem Skorupskim i Rady Gminy z Wojciechem Chłopkiem 
na czele udało się doprowadzić do wykupienia budynku, który teraz będzie 
służył mieszkańcom gminy. Całkowita spłata nastąpi w 2018 r.  Apis 

Gmina przejęła budynek policyjny

Na terenie gminy Zagnańsk w 2012 r. 
było 81 zdarzeń drogowych (wypadków 
i kolizji). Śmierć poniosły dwie osoby, 
a 20 było rannych. W 2013 r., w ciągu 11 
miesięcy, doszło do 91 zdarzeń, ale zginę-
ła tylko jedna osoba, a 18 było rannych. 
W tym roku więcej było jednak zdarzeń 
z udziałem nietrzeźwych kierowców.

– Pomimo stwierdzonego wzrostu licz-
by zdarzeń drogowych odnotowano spadek liczby zabitych i rannych 
w wypadkach drogowych i ten trend należy odczytać jako pozytywny 
– skomentował nadkomisarz Tomasz Jarosz, komendant I Komisa-
riatu Policji w Kielcach.

– Wzrost liczby zatrzymanych sprawców zdarzeń drogowych po-
pełnionych przez nietrzeźwych świadczy o nadal utrzymującym się 

negatywnym trendzie warunkowanym czynnikami społecznymi. Wy-
maga to w dalszym ciągu intensywnych, wielopłaszczyznowych dzia-
łań policji – podkreślił komendant Jarosz. Opisane i skomentowane 
dane obrazują wykresy. 

Policjanci apelują do użytkowników dróg!
Okres jesieni i zimy to czas, w którym wzrasta zagrożenie dla 

pieszych uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo 
I Komisariat Policji w Kielcach apeluje do mieszkańców o zachowa-
nie szczególnej ostrożności w poruszaniu się po drogach oraz stoso-
wanie się do przepisów o ruchu drogowym.

– Proszę również o przekazywanie policjantom wszelkich uwag 
i spostrzeżeń mogących mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa na 
drogach, w tym o zaobserwowanych zagrożeniach ze strony innych 
uczestników, czy też związanych z zastosowanymi rozwiązaniami inży-

Policyjny raport o bezpieczeństwie drogowym w gminie

Więcej wypadków i kolizji, mniej rannych i zabitych

nieryjnymi i oznacze-
niem dróg – informuje 
nadkomisarz Tomasz 
Jarosz, komendant 
I Komisariatu Policji 
w Kielcach. 

Policja przypo-
mina o tym, że pie-
szy jest bezpieczny 
wtedy, kiedy prze-
strzega zasad ruchu 
drogowego, a tym 
bardziej wtedy, kie-
dy jest widoczny dla 
innych uczestników 
ruchu drogowego.

Opr. ApisLiczba rannych Liczba kolizji
Liczba wypadków Liczba zabitychIlość zdarzeń drogowych
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Braterskie Serca otwarte dla niepełnosprawnych

Szydełkowanie jest cool

Warsztat Terapii Zajęciowej uruchomiony zostanie 27 grudnia 
br. i będzie się mieścił w budynku po dawnej szkole podstawowej 
w miejscowości Belno. Z zajęć organizowanych w placówce korzy-
stać będą pełnoletnie osoby niepełnosprawne. Zarządzać nim bę-
dzie powstałe w 2012 r. Stowarzyszenie „Braterskie Serca”. 

Zakończony został już nabór pracowników Warsztatu Terapii Za-
jęciowej. Zatrudnieni zostaną m.in. instruktorzy terapii, rehabilitant, 
psycholog, główna księgowa, kierowca oraz palacz. Dzięki warszta-
tom powstanie w gminie 11 nowych miejsc pracy. W chwili obecnej 
trwają zaawansowane prace remontowe, które mają na celu przysto-
sowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

– Pierwsza myśl o utworzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej po-
jawiła się w 2011 r., kiedy zaczęto mówić, że nasza szkoła będzie 
zamknięta. Szkoda było obiektu, który wcześniej został wyremonto-
wany. Wykonane zostały m.in.: podłogi, okna i odnowiona elewacja 
– wspomina była dyrektor szkoły w Belnie, a obecnie prezes stowa-
rzyszenia Elżbieta Ślewa. 

Stowarzyszenie „Braterskie Serca” powstało 11 kwietnia 2012 r. 
Członkami założycielami zostali: ówczesna radna powiatowa, obec-
nie posłanka Renata Janik, dyrektor SP nr 1 w Chrustach Anna Tuz, 
ks. płk Tadeusz Skrzyniarz, radny Tomasz Dąbrowski, Władysław 
Kowalewski, nauczyciele ze zlikwidowanych szkół – Bożena Na-
wrot, Beata Piasecka, Anna Fąfara, Marzanna Knez, mieszkanki Bel-
na: Urszula Piękoś, Joanna Boszczyk, Jolanta Adamiec, jak również 
Piotr i Grażyna Sobczyk oraz Malwina Kowalska. 

– Zarząd Stowarzyszenia od początku był wspierany przez wice-
przewodniczącą Rady Powiatu Kieleckiego Renatę Janik. Wszyscy 
członkowie zaangażowali się, docierając do tych osób, które mogły 
być  podopiecznymi 
WTZ. Pozyskanie tych 
osób było najtrudniej-
szym zadaniem. W chwi-
li obecnej swoją chęć 
korzystania z zajęć tera-
peutyczno-rehabilitacyj-
nych zadeklarowało 25 
osób. W większości są to 
mieszkańcy naszej gmi-
ny. Mamy też chętnych 
z gmin ościennych – 
opowiada prezes Ślewa. 

Bardzo duże wspar-
cie „Braterskie Serca” 
otrzymały od starosty 
kieleckiego Zdzisława 
Wrzałki i członków Zarządu Powiatu Kieleckiego, którzy przychyl-
nie ustosunkowali się do pomysłu. Na potwierdzenie tego Zarząd 
Powiatu Kieleckiego przekazał kwotę ponad 76 tys. zł dla Stowarzy-
szenia na wyposażenie WTZ.

– Dzięki poparciu Urzędu Gminy z wójtem Szczepanem Skorup-
skim na czele i Rady Gminy w Zagnańsku uzyskaliśmy kwotę 60 tys. 
zł na adaptację i przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało na 
nasze potrzeby samochód do przewozu osób niepełnosprawnych – 
podkreśla prezes. 

Pragniemy podziękować za pomoc i wsparcie: posłance Renacie 
Janik, staroście kieleckiemu Zdzisławowi Wrzałce, wójtowi Szcze-
panowi Skorupskiemu, całej Radzie Gminy, dyrektor PCPR Annie 
Bielnej, wiceprezes Annie Tuz, kierownik GOPS Elżbiecie Korus 
oraz wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia, którzy pomagali 
w doprowadzeniu do szczęśliwego finału. Bardzo dziękuję mieszkań-

com Belna, którzy dali tak ogromny mandat zaufania Stowarzyszeniu, 
dzięki czemu mógł powstać WTZ – dodaje szefowa Stowarzyszenia.

Posłanka Renata Janik w jednym z wywiadów udzielonych „Ga-
zecie Zagnańskiej” podkreśliła, że Stowarzyszenie „Braterskie Ser-
ca” podjęło się bardzo ważnego przedsięwzięcia. 

– Wychodzimy naprzeciw osobom, które z powodu swojej ułom-
ności czują się samotne i opuszczone. Pragniemy stworzyć dla nich 
miejsce, gdzie będą mogły się rozwijać i nawiązywać kontakty towa-
rzyskie. Uruchomienie WTZ jest moim priorytetem – mówiła ówcze-
sna wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kieleckiego. 

Warsztat Terapii Zajęciowej ma za zadanie rehabilitację społecz-
ną i zawodową osób niepełnosprawnych, zmierzającą do poprawy 

ogólnego rozwoju oraz 
sprawności każdego 
uczestnika, niezbędnej 
do możliwie niezależne-
go, samodzielnego i ak-
tywnego życia w środo-
wisku.

W ramach warszta-
tów prowadzone będą 
pracownie: gospodar-
stwa domowego i ogrod-
nictwa, informatyczna, 
plastyczno-muzyczna, 
techniczno stolarska 
i rękodzielnicza. Każdy 
uczestnik warsztatów 
otrzyma również 80,00 

zł na miesiąc w ramach tzw. treningu ekonomicznego. Dodatkowo 
w placówce znajdować się będzie sala rehabilitacyjna. W placówce 
prowadzone będą również zajęcia z psychologiem.

Warsztaty czynne będą od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–
15.00. Każdy uczestnik będzie miał zapewniony transport specjali-
stycznym samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 
dla osób poruszających się na wózkach. Warunkiem uczestnictwa 
w ww. warsztatach jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym z zaleceniem „uczestnictwa 
w warsztatach terapii zajęciowej”. 

Niezbędnym warunkiem przyjęcia jest ukończenie 18. roku życia.
Andrzej Piskulak 

Zarząd Stowarzyszenia „Braterskie Serca” stanowią:  
prezes – Elżbieta Ślewa, wiceprezes – Anna Tuz, skarbnik – Jolanta 
Adamiec, sekretarz – Urszula Piękoś, członek – Bożena Nawrot.

W Zespole Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum 
w Tumlinie odbyły się w październiku zajęcia szydełkowania. 
Wzięli w nich udział gimnazjaliści, a poprowadziły panie z Towa-
rzystwa Aktywnych Kobiet. 

Na lekcjach techniki w tumlińskim gimnazjum Ewa Olesińska, 
Ewa Kita i Teresa Ślęk przekazały uczniom podstawy szydełkowa-

nia. Po zapale i zaangażowaniu gimnazjalistów widać było, że zorga-
nizowanie takich lekcji było strzałem w dziesiątkę. 

„Nawet panowie żartobliwie stwierdzili, że teraz zamiast grać 
w nogę będą się spotykać i szydełkować”; „To były naprawdę fajne 
i owocne zajęcia” – komentowano w szkole. 

Apis 
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Gminną uroczystość Święta Niepodległości rozpoczęła uroczy-
sta odpustowa Msza św. w intencji Ojczyzny koncelebrowana pod 
przewodnictwem ks. dr. Adama Wilczyńskiego – ojca duchownego 
Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Odprawiona zo-
stała w kościele pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu.

W swej homilii ks. Adam Wilczyński zwracając uwagę na analo-
gię losów Polski i świętego Marcina, zaapelował, by przedstawiciele 
władzy, którzy prowadzą obywateli ku przyszłości nie zapominali 
o Bogu i wartościach chrześcijańskich. 

W gminnych uroczystościach niepodległościowych wzięły udział 
poczty sztandarowe ze wszystkich szkół gminnych i jednostek ochot-
niczych straży pożarnych z całej gminy. 

W swym wystąpieniu na zakończenie Mszy św. wójt Szczepan 
Skorupski podziękował za sprawowaną Eucharystię i wygłoszone 
Słowo Boże ks. dr. Adamowi Wilczyńskiemu, ojcu duchownemu 
Wyższego Seminarium w Kielcach. Na ręce księdza dziekana zło-
żył podziękowania wszystkim księżom, jednocześnie z całego ser-
ca dziękując księdzu proboszczowi Tadeuszowi Skrzyniarzowi i ks. 
Pawłowi Kowalskiemu za pomoc w organizacji gminnych uroczysto-
ści patriotycznych Święta Niepodległości.

Serdecznie podziękował posłance Renacie Janik, przedstawicie-
lom Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z wiceprzewodniczą-
cym Mieczysławem Gębskim, przedstawicielom powiatu kieleckiego 
z radnym Mirosławem Gębskim, radnym gminy Zagnańsk z przewod-
niczącym Wojciechem Chłopkiem, przedstawicielom kierownictwa 
Urzędu Gminy, placówkom 
oświatowym, instytucjom 
gminnym oraz organizacjom 
społecznym i religijnym. 

Zwieńczeniem Euchary-
stii była procesja z Najświęt-
szym Sakramentem wokół ko-
ścioła. Odbyła się ona z okazji 
odpustu parafialnego – patro-
nem świątyni obok św. Roza-
lii, jest bowiem św. Marcin. 

Po Mszy św. przedstawi-
ciele parlamentu, władz wo-
jewódzkich, gminnych, straży 
pożarnych, szkół gminnych, 
Nadleśnictwa 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 hołdzie poległym obrońcom Ojczyzny wiązankę złożyła Re-
nata Janik, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dla uczcze-
nia pamięci obrońców Ojczyzny w imieniu mieszkańców Zagnańska 
i władz samorządowych wieniec złożyli: wójt Szczepan Skorupski, 
radna Grażyna Wawszczak i Anna Tuz, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 imienia Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku. W imieniu 
Nadleśnictwa Zagnańsk wiązankę złożyli: Witold Wałek, Robert Jaros, 
Marek Lenartowicz. W imieniu OSP działających na terenie gminy Za-
gnańsk wiązankę złożyli: Henryk Milcarz, prezes Zarządu Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Jan Kaczmar-
czyk, prezes OSP Szałas, radny Tomasz Dąbrowski.

W hołdzie walczącym o niepodległość Polski wiązankę w imie-
niu społeczności szkolnej gminy Zagnańsk złożyły: Marzanna Moć-
ko, dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gim-
nazjum w Zagnańsku, Dorota Chmielewska, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej Przedszkola i Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Samso-
nowie, Stanisława Skowera, dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Kajetanowie, Anna Kowalska, dyrektor Technikum 
Leśnego. W imieniu Stowarzyszenia Ziemi Samsonowskiej znicze 
zapalili: Lidia Putowska, Elżbieta Korus i Krzysztof Wesołowski.

W imieniu organizacji pozarządowych oraz Stowarzyszenia 
Rowerowego „Pod Bartkiem” wiązankę złożyli: wicewójt Robert 
Kaszuba, Marcin Kraska, prezes Stowarzyszenia Rowerowego pod 
„Bartkiem”, Sylwia Będkowska oraz Artur Cieślak. Wiązankę złożył 
także Marek Jończyk, pracownik oddziału kieleckiego Instytutu Pa-
mięci Narodowej. Znicz zapalili harcerze z 48. Zagnańskiej Drużyny 
Wielopoziomowej „Skała” wspólnie z innymi harcerzami. 

Po uroczystościach kościelno-patriotycznych w świetlicy „Przy-
stań” (organistówce) zebrani obejrzeli niezwykle wzruszający mon-
taż słowno-muzyczny pod tytułem „Bóg – Honor – Ojczyzna” w wy-
konaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Nauczycieli Tajnego 
Nauczania w Zagnańsku z udziałem Zespołu Ludowego Jaworzanki. 
Inscenizację przygotowano według autorskiego scenariusza i pod 
kierunkiem nauczyciela języka polskiego Romana Piskulaka. 

Wójt Szczepan Skorup-
ski wręczył odznakę gminy 
Zagnańsk Irenie Jończyk 
(córce nauczycielki Ireny Do-
rynek) i Marii Szymkiewicz. 
Irena Dorynek prowadziła 
tajne nauczanie na poziomie 
szkoły powszechnej. Jako 
nauczycielka w Zagnańsku 
-Chrustach pracowała od 
1926 roku. W czasie okupa-
cji ukrywała w domu część 
księgozbioru bibliotecznego 
oraz sztandar szkoły. W za-
wodzie nauczyciela praco-
wała 40 lat. Zmarła w 1986 

roku. Została pochowana na cmentarzu w Zagnańsku.
Maria Szymkiewicz była uczennicą, potem nauczycielką w Szko-

le Podstawowej nr 1 Zagnańsku-Chrustach. Angażowała się w kulty-
wowanie pamięci o nauczycielach i ludziach okresu wojny i okupacji, 
w szczególności o nauczycielach Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. 
Obecnie jest przewodniczącą Okręgowej Sekcji Emerytów i Renci-
stów oraz wiceprzewodniczącą Krajowej Sekcji Emerytów i Renci-
stów. Za swą działalność odznaczona została m.in.: Złotym Krzyżem 
Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy udali się na poczęstu-
nek – „gęsinę na świętego Marcina” – przygotowany przez panie ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku-Chrustach. Apis 

Święto Niepodległości w gminie Zagnańsk

Rowerowy Przejazd Niepodległościowy
11 listopada br. tradycyjnie Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe „Pod Bartkiem” 

zorganizowało Rowerowy Przejazd Niepodległościowy po miejscach pamięci narodowej na 
terenie Gminy Zagnańsk. Obchodom towarzyszyło Walne Zebranie Stowarzyszenia podsu-
mowujące sezon 2013.

Duża grupa uczestników wyruszyła o godzinie 10 spod dębu Bartka i przejechała przez Sam-
sonów, Kołomań, Piechotne i Kajetanów. Przy miejscach pamięci narodowej zapalali znicze. Na 
koniec wszyscy wzięli udział w głównych uroczystościach gminnych w kościele w Zachełmiu, 
składając wieniec pod pamiątkową tablicą na dzwonnicy. 

W budynku Świetlicy Środowiskowej Jaworze podczas podsumowania wręczone zostały 
podziękowania dla wspierających Stowarzyszenie instytucji i firm z naszej gminy. Wyróżniono 
strojami rowerowymi aktywnych członków Stowarzyszenia oraz przyjęto 12 nowych członków.

Po zakończeniu zebrania odbył się wieczór wspominkowy, na którym uczestnicy oglądając 
slajdy ze zdjęciami z wyścigów analizowali osiągnięcia sportowe mijającego sezonu.

ZSR „Pod Bartkiem”
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Gimnazjaliści z Tumlina najlepsi w Polsce

Obchody uroczystości patriotycznych w Samsonowie 
Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej zorganizowało 17 listopa-

da br. uroczystość patriotyczną w 5. rocznicę poświęcenia i uko-
ronowania pomnika ofiar II wojny światowej w Samsonowie. Od-
prawiona została uroczysta Msza św. w kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP, złożone wieńce i zapalone znicze 
przed pomnikiem. Program artystyczny 
w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
zaprezentowali uczniowie samsonowskiej 
szkoły, Tumlinianie i Marek Bucki.

Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej 
przewodniczył ks. Zbigniew Krzyszkowski, 
proboszcz samsonowskiej parafii. Ks. Józef 
Smulczyński wygłosił kazanie, odwołując 
się do trudnych kart z historii Polski. Nagro-
dzone zostało ono oklaskami.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: 
posłanka Renata Janik, wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
Mieczysław Gębski, wójt Szczepan Skorup-
ski, radny Powiatu Kieleckiego – Mirosław 
Gębski, radni gminy Zagnańsk – wiceprze-
wodnicząca Aneta Rutowicz, Kamil Piasec-
ki i Ewa Kita, zaproszeni goście: Henryk 
Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich, dyrektor Karol Jacewicz, 
dyrektor ds. ekonomicznych Wodociągów Kieleckich, dyrektorzy 
placówek oświatowych z terenu całej gminy oraz członkinie Zespołu 
Ludowego Tumlinianie i harcerze. 

Obecne były poczty sztandarowe placówek oświatowych w Sam-
sonowie i Zagnańsku, samsonowskiej jednostki OSP, samsonowskiej 
drużyny harcerskiej oraz delegacja Grupy Rekonstrukcyjnej „Ha-
kownica”. Przed kościołem prezentowali się także jeźdźcy Święto-
krzyskiego Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. mjr. Henryka Do-
brzańskiego „Hubala” w barwach 13. Pułku Ułanów Wileńskich. 

Po Mszy św. wszyscy udali się przed pomnik. Przed złożeniem 
wieńców przedstawiciel z Grupy Rekonstrukcyjnej „Hakownica” 
oddał z hakownic salwy honorowe. Następnie ks. Zbigniew Krzysz-
kowski odmówił modlitwę za ofiary II wojny z terenu ziemi samso-
nowskiej upamiętnione w tym miejscu. 

Przed pomnikiem wiązanki kwiatów i zapalone znicze wraz z po-
słanką Renatą Janik, wójtem Szczepanem Skorupskim i wiceprzewod-
niczącą Rady Gminy Anetą Rutowicz, złożyli przedstawiciele władz 
wojewódzkich, powiatowych oraz organizacji społecznych i harcerze. 

W części artystycznej zorganizowanej w świetlicy OSP rolę gospo-
dyni spotkania pełniła organizatorka uroczystości Lidia Putowska, pre-
zes Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej. Występy artystyczne przygoto-
wali uczniowie ze szkoły w Samsonowie pod opieką nauczycielki Marty 

Jass. Zaprezentowali przedstawienie na kanwie 
słynnej noweli Henryka Sienkiewicza „La-
tarnik”. Oprawę multimedialną przygotował 
Grzegorz Perczak. Dekorację wykonały na-
uczycielki – Marta Polak i Joanna Pawłowska. 
Z programem muzyczno-wokalnym wystąpił 
Marek Bucki, artysta muzyk z Samsonowa. Na 
zakończenie wiązankę pieśni patriotycznych 
zaprezentował Zespół Ludowy Tumlinianie. 

Wójt Szczepan Skorupski wręczył Jaku-
bowi Szczepańskiemu, nauczycielowi sam-
sonowskiej szkoły i zarazem druhowi dru-
żyny harcerskiej, odznakę gminy Zagnańsk 
oraz przyznany przez TZS dyplom za udział 
w projekcie „Historia na żywo”. 

Gospodarz gminy w swym wystąpieniu, 
nawiązując do homilii ks. Józefa Smulczyń-
skiego przypomniał, że w tym roku w gminie 
Zagnańsk było wiele znaczących i ważnych 

wydarzeń o charakterze patriotycznym, m.in.: wykonanie i uroczyste 
odsłonięcie pomnika w Kajetanowie Żołnierzom Września Poległym 
w bitwie w 1939 r. oraz wyremontowanie i uroczyste oddanie na 
cmentarzu w Zachełmiu pomnika żołnierzy poległych w dniach 5–7 
września 1939 r. pod Kajetanowem i Zagnańskiem. 

Wójt wspomniał też o zorganizowaniu we wrześniu festynu pa-
triotycznego oraz listopadowych obchodów Święta Niepodległości 
na placu przykościelnym w Zachełmiu i we wszystkich szkołach 
na terenie gminy, a także spotkania patriotycznego pt. „Historia na 
żywo” przed pomnikiem Hubalczyków w lesie koło Adamowa. 

Członkinie z Towarzystwa Przyjaciół Samsonowa przygotowa-
ły poczęstunek – bigos, ciasta i napoje – dla wszystkich biorących 
udział w uroczystości. 

Pomnik ofiar II wojny światowej, który stoi w centrum Samsonowa 
przy skrzyżowaniu dróg wykonał po wojnie Jan Wesołowski, kamie-
niarz z Tumlina. Z inicjatywy członków Towarzystwa Ziemi Samso-
nowskiej został on w 2009 r. ukoronowany (koronę wykonał Wojciech 
Lesiński) i poświęcony przez ks. kanonika Stanisława Świerka. 

Andrzej Piskulak 

Spektakl „Zamknięci” Grupy Teatralnej Tumlin zdobył 
pierwsze miejsce w kategorii gimnazjów w I Internetowym Prze-
glądzie Szkolnych Zespołów Teatralnych o zasięgu ogólnopol-
skim, zorganizowanym przez Tele-
wizję Polską w Warszawie.

Uczniowie z Publicznego Gimna-
zjum im. Janusza Korczaka w Tumli-
nie rywalizowali o miano najlepszego 
spektaklu w kategorii „Gimnazjum” ze 
spektaklem „Wyspa Bezludna” w wy-
konaniu Zespołu Teatralnego „Zebra” 
z Gimnazjum nr 43 we Wrocławiu.

Kapituła Honorowa Konkursu 
przyznała również nagrodę specjalną 
za scenariusz do spektaklu. Otrzymał 
ją Rafał Skrok, nauczyciel języka pol-
skiego z Tumlina. Na gali obecny był 
wójt Szczepan Skorupski, który pogra-
tulował nagrodzonym.

„Emocji rzeczywiście było wiele. Spektakl »Zamknięci« potwier-
dził raz jeszcze, że zasłużył na ogromny sukces. Wprawdzie wszyscy 
się tego po cichu spodziewaliśmy, bo w końcu zawsze własne dziecko 
jest najpiękniejsze, ale werdykt przeszedł nasze najśmielsze oczeki-
wania. Internauci poprzez swoje głosy zdecydowali, że zdobyliśmy 
nagrodę główną w swojej kategorii (gimnazjum). A jest nią profesjo-
nalne wyposażenie studia nagrań. I w tym miejscu pragnę jeszcze raz 

w imieniu całej szkolnej społeczności gorąco podziękować za każdy 
oddany głos i każde miłe słowo, które przy okazji niejednokrotnie 
usłyszeliśmy. Natomiast potwierdzeniem werdyktu internautów było 

przyznanie specjalnej nagrody (pie-
niężnej) Kapituły Honorowej Rafało-
wi Skrokowi za scenariusz spektaklu. 
Ze swej strony dziękujemy również po-
mysłodawcom i twórcom Internetowe-
go Teatru dla Szkół, a w jego ramach 
Internetowego Przeglądu Szkolnych 
Zespołów Teatralnych za dostarczenie 
nam tylu pozytywnych wrażeń, a rów-
nocześnie stworzenie okazji do zapre-
zentowania efektów naszej pracy całej 
Polsce. Skoro jesteśmy przy podzięko-
waniach, to należą się one każdemu, kto 
dziś zechciał przyjść do naszej szkoły, 
aby wspólnie oczekiwać na ogłoszenie 
wyników. Bez Was, drodzy Uczniowie 

i Rodzice nie byłoby tylu emocji” – pisze nauczycielka Beata Sidło 
na stronie internetowej Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola 
i Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Tumlinie.

Serdecznie gratulujemy całej ekipie teatralnej i życzymy dal-
szych sukcesów! Szerzej na ich temat napiszemy w noworocznym 
wydaniu naszej gazety.

Opr. Apis
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14 listopada br. w Przedszkolu w Zagnańsku odbyło się spotkanie 
dzieci z emerytowanymi nauczycielkami wychowania przedszkolne-
go: Anną Łuć, Marią Zapałą, Ewą Gębską i Barbarą Korus. 

W dwóch grupach wiekowych 5- i 6-latków zorganizowane zo-
stały ciekawe zajęcia. Panie przypomniały dawne, tradycyjne zaba-
wy dziecięce, które okazały się niezwykle atrakcyjne, również dla 
naszych przedszkolaków. Tematem zabaw muzycznych była aktual-
na pora roku i zagadnienia związane bezpieczeństwem. 

 W Zachełmiu uroczyście oddano do użytku 29 listopada br. 
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Tetrapoda”, którego orga-
nem prowadzącym jest Stowarzyszenie „W Krainie Tetrapoda”. 
W uroczystości wzięli udział, m.in.: posłanka Rana Janik, staro-
sta kielecki Zdzisław Wrzałka, wójt Szczepan Skorupski, radni: 
Tomasz Dąbrowski, Agnieszka Gębska, Artur Kudzia i Grażyna 
Wawszczak. Poświęcenia obiektu dokonał ks. płk Tadeusz Skrzy-
niarz, proboszcz parafii św. Rozalii i św. Marcina. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: posłanka Rana Ja-
nik, starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, wójt Szczepan Skorupski, 
radny Tomasz Dąbrowski, pre-
zes Stowarzyszenia „W Krainie 
Tetrapoda” Renata Salwa oraz 
dyrektorka przedszkola Iwona 
Zarzycka. 

W swym wystąpieniu Renata 
Janik podkreśliła, że oddanie do 
użytku niepublicznego przed-
szkola jest wielką chwilą nie tyl-
ko dla Stowarzyszenia „Kraina 
Tetrapoda”, ale też wszystkich 
mieszkańców Zachełmia oraz 
dzieci, które do niego zaczynają 
już uczęszczać. 

– Pragnę pogratulować wy-
trwałości i życzę sukcesów. Panu 
wójtowi pragnę podziękować za zaangażowanie w to piękne dzieło. 
Mam nadzieję, że będzie się ono rozwijało, że będzie coraz więcej 
małych pociech, które będą się tu garnęły – mówiła posłanka. 

Starosta Zdzisław Wrzałka pogratulował aktywności mieszkań-
com Zachełmia oraz wszystkim, którzy włączyli się w działania po-
wołujące przedszkole. – Obecnie potrzebne jest to, aby mieszkańcy 
gminy organizowali się w stowarzyszenia i współpracowali z samo-
rządami przy pozyskiwaniu funduszy unijnych. Bo wzajemna integra-
cja, wzajemne działania organizacji pozarządowych i samorządów 
mogą prowadzić do takich efektów, jakie widzimy dzisiaj na Zacheł-
miu – mówił starosta kielecki.

Wójt Szczepan Skorupski gorąco podziękował za pracę i wysiłek 
włożone, by sfinalizować oddanie do użytku przedszkola. – Te po-
dziękowania należą się wielu osobom, które działały wspólnie. Myślę, 
że należy podziękować za naszą jedność, że mieliśmy wspólny cel i do 
niego dążyliśmy – mówił wójt Skorupski. 

– Pragnę podziękować wszystkim radnym, którzy głosowali za 
tym, by upoważnić wójta do podpisania umowy partnerskiej ze Sto-
warzyszeniem. Abyśmy mogli wspólnie aplikować o to, by przystoso-
wać obiekt pod przedszkole. Bardzo dziękuję za wiarę w sukces. Bo 
tam, gdzie nie ma wiary, nadziei i miłości, to sukcesów też nie ma. Tu 
na Zachełmiu wszystko to było – podkreślił gospodarz gminy. 

Radny Tomasz Dąbrowski podziękował wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w powołanie przedszkola. Szczególne słowa wdzięcz-
ności skierował pod adresem prezes Renaty Salwy, której zaangażo-
wanie i praca przyczyniłaysię dużym stopniu do sukcesu. 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia w swym wystąpieniu podzięko-
wała wszystkim za zaangażowanie i pomoc przy tworzeniu przed-
szkola: – Dziękuję mojemu mężowi i córce, Zarządowi, Iwonie Za-
rzyckiej, Kindze Jeruzalskiej za to, że miałyśmy wspólne marzenie, 
które właśnie się spełniło. Wszystkim członkom Stowarzyszenia, 

bo bez was i waszego zaufania nie byłoby przedszkola. W sposób 
szczególny chcę w imieniu Zarządu i członków Stowarzyszenia pra-
gnę podziękować posłance Renacie Janik za zaangażowanie i pomoc, 
wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu za wsparcie naszego Stowarzy-
szenia i partnerstwo w projekcie, radnemu Łukaszowi Chlebnemu za 
pomoc prawną, za duchowe wsparcie oraz propagowanie przedszko-
la proboszczowi ks. Tadeuszowi Skrzyniarzowi oraz wszystkim, którzy 
nam pomagali – mówiła prezes Renata Salwa. 

Stowarzyszenie „W Krainie Tetrapoda” zostało powołane na ze-
braniu wiejskim po ogłoszeniu decyzji o likwidacji Szkoły Podsta-

wowej w Zachełmiu, a wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego 
uzyskało 19.02.2012 r. Człon-
kowie prężnie działają i mogą 
pochwalić się licznymi przedsię-
wzięciami społecznymi. 

Priorytetem Stowarzysze-
nia było powołanie przedszkola, 
w którym dzieci z Zachełmia 
i okolicznych miejscowości 
mogłyby nie tylko rozpoczynać 
swoją edukację, ale także bardzo 
przyjemnie spędzać czas. 

W oddanym do użytku Nie-
publicznym Przedszkolu „Kraina 
Tetrapoda” dzieciaki znalazły 

opiekę wykwalifikowanej kadry. Zajęcia odbywają się w nowocze-
snych salach wyposażonych we wszystkie niezbędne podręczniki, 
gry edukacyjne, sprzęt RTV, komputery, ale także zabawki, tak by 
maluchy mogły czuć się jak w domu. 

Warto zaznaczyć, że w pomieszczeniu znajduje się dywan mul-
timedialny. Ponadto trzylatki i czterolatki są w bardzo dobrym mo-
mencie na rozpoczęcie nauki języków obcych, tak niezwykle po-
trzebnych w późniejszym życiu. Jak wiadomo tak młody człowiek 
będąc bardzo ciekawym świata i każdej nowej rzeczy, z którą ma do 
czynienia, znacznie szybciej chłonie wszelką wiedzę. 

Oprócz nauczania języków angielskiego i rosyjskiego, w przed-
szkolu odbywają się także zajęcia ekologiczno-przyrodnicze, na któ-
rych dzieciaki poznają najbliższe otoczenie. Aby takie zajęcia uatrak-
cyjnić, organizowane będą bezpłatne wyjazdy edukacyjne. Nie od 
dziś wiadomo, że takie atrakcje mogą tylko korzystnie wpływać na 
rozwój młodego człowieka. Jeśli któryś z maluchów będzie miał pro-
blemy z niewłaściwym wysławianiem się, może uczestniczyć w za-
jęciach wspomagających zmniejszenie problemów logopedycznych. 
Zorganizowane będą dodatkowe zajęcia, wedle uznania rodziców. 
Takie zajęcia będą się odbywać w grupach dziesięcioosobowych. 

Ponadto Stowarzyszenie w ramach swej działalności statutowej 
zorganizowało w grudniu 2012 r. wigilijne spotkanie dla seniorów 
zamieszkałych na terenie Zachełmia i Lekomina oraz powołało Klub 
Seniora. Następną inicjatywą było zorganizowanie zabawy sylwe-
strowej dla mieszkańców Zachełmia oraz kulig. 

Takie inicjatywy pokazują, że mieszkańcy Zachełmia potrafią 
świetnie współdziałać i organizować różne przedsięwzięcia na bar-
dzo dobrym poziomie. Organizatorzy spotykają się z dużą serdeczno-
ścią całej lokalnej społeczności i docierają do nich miłe opinie z całej 
gminy.

 Andrzej Piskulak 

Uroczyście oddano Niepubliczne Przedszkole  
„Kraina Tetrapoda”

Spotkanie pokoleń w przedszkolu
Pani Anna Łuć ze wzruszeniem oglądała historyczną kronikę, 

której była współautorką. Wzbudziło to zainteresowanie dzieci, które 
zadawały mnóstwo pytań związanych ze wspomnieniami. Najmłod-
si podziękowali za wspólną zabawę, wręczając miłym gościom ko-
szyczki i laurki. Panie zostały zaproszone do dalszej współpracy. Za 
inicjatywę wspólnych zabaw w życzliwej, radosnej atmosferze cała 
społeczność przedszkola składa gorące podziękowania.

Maria Przepióra
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W ramach projektu „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na 
terenach wiejskich” przedstawicielki Towarzystwa Aktywnych 
Kobiet odwiedziły niemiecką gminę Glonn w pobliżu Mona-
chium. Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń po-
między aktywnymi ko-
bietami z Polski i Nie-
miec, poznanie i funk-
cjonowanie organizacji 
pozarządowych w obu 
tych krajach. 

Podczas pobytu po-
znałyśmy organizacje 
kobiece, które działają 
w Moosach – ich cele, mi-
sje, sukcesy, aktywność 
w lokalnym środowisku. 
Przedstawiono nam za-
kres działań organizacji. 
Na warsztatach nt. „Par-
tycypacja obywatelska 
i budowanie sieci współ-
pracy Workshop”, wysłu-
chałyśmy prezentacji naj-
aktywniejszych mieszka-
nek Moosach m.in. Renaty Glaser, kandydatki na burmistrza gminy, 
Bettiny Marquis i Doris Rauscher ze Stowarzyszenia Pracy Socjal-
demokratycznych Kobiet oraz Janette Dreß, przewodniczącej orga-
nizacji „Kobiety dla Moosach”. Dzięki ich projektom usprawniono 
połączenia komunikacyjne, powstał nowy chodnik dla pieszych przy 

ruchliwej ulicy, boisko siatkówki plażowej, ławki w ładnych i cieka-
wych miejscach gminy, świetlica dla dzieci, skatepark. 

Kolejne spotkanie odbyło się w Ratuszu Glonn, gdzie uczestni-
czyłyśmy w seminarium „Rola i zaangażowanie kobiet na rzecz lo-

kalnego rozwoju”. Jak się 
okazało dla kobiet z Glonn 
ważna jest ekologia, te-
maty energii odnawialnej 
i walki z wprowadzaniem 
na rynek konsumencki 
żywności modyfikowanej 
genetycznie. 

Z naszej strony prezen-
tacje przedstawiły panie: 
Joanna Klich – animatorka 
powiatu kieleckiego oraz 
beneficjentka z gminy Za-
gnańsk, przedstawicielka 
Towarzystwa Aktywnych 
Kobiet – Ewa Olesińska. 
W stroju regionalnym opo-
wiedziała o swojej gminie, 
celach i zadaniach TAK, 
dotychczasowej działalno-

ści oraz zaprezentowała wyroby rękodzielnicze. Koleżanki z Niemiec 
tak się nimi zachwyciły, że za symboliczną kwotę zakupiły na pamiąt-
kę. Zapewniły również o wymianie takich dzieł w przyszłości. Wizyta 
w Glonn pozostawiła po sobie niezatarte wrażenia. 

Ewa Olesińska, Anna Wołosiuk

Samorząd i organizacje pozarządowe ramie w ramię

Darczyńcą Szlachetnej Paczki może zostać każdy

Międzynarodowa partycypacja kobiet

Radni 25 listopada br. podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 
podjęli uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Gmi-
ny Zagnańsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

Wójt Szczepan Skorupski uzasadniając konieczność tej uchwały, 
podkreślił, że rolą samorządu jest nie tylko realizacja zadań publicz-
nych, ale również wspieranie aktywnej działalności organizacji poza-
rządowych w obszarach ich działalności. 

– Program współpracy jest podstawowym dokumentem opisują-
cym zasady kooperacji pomiędzy władzami samorządowymi a lokal-
nym sektorem pozarządowym – mówił wójt.

Uchwalony program jest wynikiem doświadczeń ze współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. Powstał w oparciu o wiedzę i prak-
tykę zarówno pracowników samorządowych, jak również organizacji 
pozarządowych.

Uchwałę radnych poprzedziło robocze spotkania, które odbyło 
się 8 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, mające na 
celu wspólnie wypracowanie rocznego programu współpracy Gminy 
Zagnańsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
pożytku publicznego na 2014 rok. Spotkaniu przewodniczyła sekre-
tarz Urzędu Gminy w Zagnańsku – Mirosława Badzińska.

W spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób, reprezentujących sto-
warzyszenia, fundacje, instytucje, kluby sportowe. Uczestnicy rozma-
wiali m.in. o metodach pozyskiwania środków finansowych na realiza-
cje pomysłów i problemach, z jakimi borykają się na co dzień. 

Sekretarz Mirosława Badzińska poinformowała, że aby móc 
ubiegać się o środki z budżetu Gminy na działania zlecone, stowa-
rzyszenia będą musiały przystąpić do konkursu. Zachęcała także, aby 
organizacje z terenu gminy Zagnańsk sięgały po środki unijne na re-
alizację ciekawych inicjatyw. Apis 

W ramach trwającej charytatyw-
nej akcji Szlachetna Paczka podaru-
nek dla potrzebującej rodziny z Le-
komina sprezentował wójt Szczepan 
Skorupski. Opisy rodzin zostały opu-
blikowane na stronie www.szlachetna-
paczka.pl i to właśnie tam każdy za-
interesowany może odnaleźć rodzinę, 
której zechce pomóc.

Po raz pierwszy biorący udział w ak-
cji wójt Szczepan Skorupski wybrał 
z bazy potrzebujących pomocy wie-
lodzietną rodzinę z Lekomina i z wła-
snych pieniędzy kupił dla niej pralkę 
automatyczną. Nie znał tej rodziny, ale 
dowiedział się z opisu, że mają tylko 
starą pralkę Franię, a rodzina jest wielo-
dzietna. – Bardzo podoba mi się ta akcja. 
Przekonali mnie wolontariusze Paczki, 

którzy przyszli do 
Urzędu Gminy i na 
początku poprosili 
o możliwość rozpro-
pagowania akcji na 
stronie internetowej 
gminy i w gazecie 
gminnej. Bardzo chętnie zostałem darczyńcą 
– powiedział wójt.

Ofiarodawcą może zostać każdy. Pomoc 
polega na przygotowaniu paczki według okre-
ślonej listy potrzeb. W tym roku wolontariusze 
rejonu Miedziana Góra-Zagnańsk-Mniów od-
wiedzili ponad 50 rodzin, a każda z nich jest 
inna, ma inne problemy i potrzeby, nie ma więc 
dwóch takich samych list. W razie jakichkol-
wiek pytań i wątpliwości należy się skontak-
tować z Liderem Rejonu, Piotrem Popielem.  
Numer telefonu 884 986 600.  Opr. Apis
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Komunikat w sprawie kwesty na rzecz rodziny Szymona Szweda

Ministerialne odznaczenie dla Edwarda Krzeszowskiego

Przedsiębiorczość wśród dzieci

Komunikat LGD „Dorzecze Bobrzy”

Komitet ds. przeprowadzenia kwesty powołany na spo-
tkaniu w dniu 20.10.2013 r. w lokalu prywatnym w Tumli-
nie-Zacisze 18, działając na podstawie Decyzji Wójta Gminy 
Zagnańsk Znak O.5311.4.2013.OW z dnia 21.10.2013 r. ze-
zwalającej na przeprowadzenie zbiórki publicznej w formie 
zbierania ofiar do puszek kwestorskich na terenie sołectwa 
Tumlin, gm. Zagnańsk z przeznaczeniem na pomoc rodzinie 
Szymona Szweda, poszkodowanej w pożarze, informuje, że 
wykonał nałożone zadanie i zakończył prace (zbiórkę) w dniu 
24.10.2013 r.

W rezultacie zbiórki przeprowadzonej na terenie sołectwa 
Tumlin, gm. Zagnańsk w dniach 23–24.10.2013 r. zebrano do 
puszek 5878 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt 
osiem złotych).

Zebrane środki zostały przekazane w dniu 24.10.2013 r. 
Szymonowi Szwedowi do rąk własnych.

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego Skała Tumlin składa 
podziękowania za zakup pralki automatycznej do szatni 

klubowej Fundatorom: Zofii Korskiej, Barbarze Domagale, 
Ewie Kicie, Mieczysławowi Gębskiemu, Januszowi 
Zapale, Jarosławowi Wałkowi, Bogusławowi Kicie.

Komitet uiścił opłatę w wysokości 82 zł (słownie osiem-
dziesiąt dwa złote) za wydanie Decyzji do Urzędu Gminy Za-
gnańsk. Kwota ta stanowiła całkowity koszt przeprowadzenia 
zbiórki i pokryta została ze środków prywatnych członków 
komitetu (kwoty tej nie odliczono od pieniędzy zebranych 
w ramach przedmiotowej kwesty).

Sławomir Stefański
Przewodniczący Komitetu ds. przeprowadzenia kwesty  

na rzecz Szymona Szweda

Informacja o naborach wniosków o przyznanie pomocy na ope-
racje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekt” w ra-
mach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pragniemy poinformować, iż w ramach realizacji Lokalnej Strate-
gii Rozwoju w grudniu 2013 roku Lokalna Grupa Działania „Dorzecze 
Bobrzy” planuje ogłaszanie naboru wniosków o przyznanie pomocy 
na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

O pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” mogą ubie-
gać się gminy, instytucje kultury, dla których organizatorem jest jed-
nostka samorządu terytorialnego, osoba prawna lub jednostka organi-
zacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związ-

ków wyznaniowych oraz o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania oraz 
organizacja pozarządowa o statusie or-
ganizacji pożytku publicznego. Celem 
działania „Odnowa i rozwój wsi jest 
poprawa jakości życia na obszarach 
wiejskich przez zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturalnych mieszkań-
ców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Natomiast o pomoc 
w ramach działania „Małe projekty” mogą ubiegać się osoba fizyczna, 
osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości 
prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. „Małe projekty” 
to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnico-
wania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

Informacje na temat ogłaszanych konkursów, wdrażanie LSR oraz apli-
kowania o środki w ramach LGD można uzyskać pod nr telefonu 041 303 
22 44 bądź bezpośrednio w Biurze LGD Dorzecze Bobrzy – Kostomłoty II, 
ul. Kościelna 2a 26-085 Miedziana Góra, www.dorzeczebobrzy.eu.

15 września podczas posiedzenia rad powiato-
wych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej mieszkaniec 
naszej gminy Edward Krzeszowski został jednym 
z wyróżnionych resortową odznaką „Zasłużony 
dla rolnictwa”, którą wręczyli marszałek Adam 
Jarubas wraz z członkiem zarządu Województwa 
Piotrem Żołądkiem. Odznaczenie nadawane jest 
już od ponad ćwierć wieku przez ministra rolnic-
twa za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwo-
ju wsi i rynków rolnych. 

Edward Krzeszowski jest dobrym przykładem 
aktywności życiowej oraz zaangażowania na rzecz 
lokalnej społeczności. Pomimo przejścia na emerytu-
rę i niskiej opłacalności wciąż prowadzi 3-hektarowe 
rodzinne gospodarstwo rolne we wsi Umer. Posiada 3 

sztuki bydła, a uprawiane zboża i trawy przeznacza-
ne są na pasze. Jego codzienna działalność na rzecz 
swojej miejscowości jest zauważana przez otoczenie, 
czego wyrazem jest powierzenie mu przez mieszkań-
ców funkcji sołtysa wsi. Pełni ją z sukcesami już dru-
gą kadencje, zwłaszcza że w 2012 roku w Wąchocku 
uzyskał tytuł „sołtysa roku” gminy Zagnańsk. 

Jest także wieloletnim członkiem samorządu 
rolniczego, a od dwóch kadencji także gminnym de-
legatem do rady powiatowej Izby Rolniczej. Pomi-
mo coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej Edward 
Krzeszowski widzi pewną szansę na zrównoważony 
rozwój swojej wsi. Zresztą jak sam zauważa obecnie 
najpilniej potrzebni są lokalni liderzy, którzy spo-
łecznie dbaliby o dobro wspólne.  MaF

Słowa Janusza Korczaka „Pomóżmy dzieciom, by każdy 
z nich stał się tym, kim stać się może” – przyświecały prelekcji 
na temat „Przedsiębiorczość i inicjatywa wśród dzieci w oparciu 
o teorię E. Eriksona”, która odbyła się w Zespole Szkoły Podsta-
wowej nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku. 

Zorganizowana ona była dla rodziców przedszkolaków w związ-
ku z przystąpieniem przedszkola do projektu programu Comenius 
„Uczenie się przez całe życie – przedszkolak z inicjatywą – świat 
bajek krainą magicznych spotkań z wartościami”. W prelekcji uczest-
niczyło 23 rodziców, dyrektorka Marzanna Moćko i nauczyciele bez-
pośrednio uczestniczący w realizacji programu. 

Baza przedszkola wzbogacona o kąciki kompetencyjne zaku-
pione w ramach projektu I i II edycji „Przedszkole dla wszystkich” 
umożliwia przedszkolakom kształtowanie zdolności do przejawiania 

inicjatywy i przedsiębiorczości. Dziecko, którego inicjatywa jest 
wspierana, staje się aktywne, dąży co celu, lubi zmiany, potrafi od-
różnić dobro od zła, współpracować z innymi, przyjmować kierow-
niczą rolę. Musi się przekonać, czy jego zdanie się liczy, czy jego 
pomysły i sposób wykonywania są dobre i doceniane przez innych. 

Warto pamiętać, że dla przedszkolaka zabawa jest nauką najpo-
ważniejszą i przynoszącą najwięcej korzyści. Na zakończenie rodzi-
ce byli poproszeni o wyrażenie opinii, spostrzeżeń związanych z ini-
cjatywą i przedsiębiorczością najmłodszych. Wszyscy jednogłośnie 
stwierdzili, że zabawy w wieku przedszkolnym są fundamentem 
przygotowującym dzieci do takich postaw.

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Euro-
pejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora 
i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich 
zawartość merytoryczną.

Prelekcję przygotowały i prowadziły
Maria Piskulak i Maria Przepióra
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Serdeczne życzenia bożonarodzeniowe  
pragniemy przekazać Panu Józefowi Florkowi i Panu 

Krzysztofowi Kondrakowi oraz całej Radzie Nadzorczej 
Banku Spółdzielczego w Samsonowie,

dziękując za życzliwość i wsparcie finansowe przy zakupie 
sprzętu sportowego niezbędnego do ćwiczeń. Zdrowych, 

wesołych świąt, pełnych ciepła i blasku choinkowych 
świeczek oraz szczęśliwego Nowego Roku życzą wdzięczne 

dzieci z „zerówki” z Samsonowa wraz z rodzicami 
i wychowawcą Agnieszką Wojtaszek.

Zdrowych, wesołych i pogodnych 
świąt Bożego Narodzenia. 

Niech będą one okazją do radości z rodzinnych 
spotkań, ale też czasem zadumy. 

Niech przyniosą trochę wytchnienia od codziennych 
obowiązków i trosk.

Natomiast nadchodzący nowy 2014 rok 
Niech przyniesie wszystkim same radosne i pogodne dni.

Życzy Mieczysław Krzysztof Gębski  
wiceprzewodniczący 

Sejmiku Świętokrzyskiego.

Drodzy Mieszkańcy gminy Zagnańsk
W tym wyjątkowym czasie pragnę złożyć Wszystkim

życzenia
Zdrowych, ciepłych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia,

Świąt pachnących choinką, owianych melodią kolędy,
Chwil pełnych miłości spędzonych w gronie najbliższych.
Niech Boże Dziecię zagości w sercu każdego z Nas i sprawi,

Że nowy 2014 rok będzie upływał we wzajemnym 
szacunku i szczęściu.

Renata Janik
Posłanka na Sejm RP

Wyrazy współczucia dla Koleżanki
Marii Kubickiej

Z powodu śmierci
Mamy

Składa Zarząd Oddziału ZNP
i emerytowani pracownicy oświaty  

z S.E.R w Zagnańsku

Z głębokim żalem i smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Antoniego Sykulskiego 

Mieszkańca gminy Zagnańsk
 Jego Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom 

Składamy wyrazy współczucia 
Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Chłopek  

wraz z radnymi Gminy Zagnańsk
Wójt Gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski  

wraz z pracownikami Urzędu Gminy i GOPS

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy przed-
siębiorca działający na terenie gminy Zagnańsk, powinien posia-
dać umowę na wywóz odpadów komunalnych z tytułu prowadzo-
nej działalności gospodarczej. Coraz częściej na terenie gminy 
dochodzi do nieprawidłowości, polegających na tym, że wraz 
ze zbiórką odpadów komunalnych wytworzonych w gospodar-

Urząd Gminy w Zagnańsku uprzejmie informuje 

Wiele jest dróg… do odśnieżania 

stwach domowych wystawiane są odpady wytwarzane z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym w najbliższym czasie planuje się 
przeprowadzenie stosownych kontroli w tym zakresie.

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 właścicielem jest 
gmina, utrzymywane będą przez gminę, a pozostałe ich odcinki, po-
łożone wzdłuż nieruchomości utrzymywane muszą być przez wła-
ścicieli nieruchomości. Przez właściciela nieruchomości rozumie się: 
użytkownika wieczystego, współwłaściciela, jednostkę organizacyj-
ną, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także inne podmioty władające nieruchomością.

Wszelkie nieprawidłowości w zakresie utrzymania dróg, ciągów 
pieszych, parkingów, zatok autobusowych itp. można zgłaszać w go-
dzinach pracy Urzędu Gminy (7.00–15.000 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 dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad przez całą dobę pod nr tel. 41 366 39 36.

Za stan drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku od drogi ekspreso-
wej E-7 w kierunku Ćmińsk – po trasie: Lekomin, Ścięgna, Chrusty-
Zagnańsk ul. Turystyczna, Janaszów, Samsonów, Tumlin-Osowa ul. 
Sosnowa, Umer odpowiada Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Kielcach, ul. Jagiellońska nr 72; tel. w godz. 6.00–22.00 – 
41 347 04 92, Obwód Drogowy w Zgórsku – dyżur całodobowy tel. 
41 346 58 40, 604 401 210.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Miła nr 73 odpowiada za 
utrzymanie dróg powiatowych: Zagnańsk – Kielce, Jaworze, Gruszka, 
Kajetanów, Zachełmie, Zagnańsk ul. Wrzosowa, ul. Przemysłowa, Bel-
no, Kaniów, Osiedle Kaniów ul. Młynarska, Jasiów, Samsonów-Pie-
chotne, Samsonów-Ciągłe, Szałas (Szałas I, Szałas-Komorniki wraz 
z łącznikiem do Szałasu I, szałas Zaupust), Chrusty, Bartków, Golenia-
wy, Samsonów-Komorniki, Tumlin-Osowa, Tumlin-Dąbrówka, Tumlin-
Węgle, Tumlin-Zacisze, Kołomań, Umer, Długojów. Interwencje należy 
zgłaszać w godz. 7.30–15.30 tel. 41 345 64 12 oraz przez całą dobę do 
Obwodu Drogowego w Strawczynku pod nr tel. 41 3038 777. Apis 

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk
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W dniach 17–21 listopada z wizytą roboczą w Turcji prze-
bywała delegacja ZSP nr 2, PiG w Zagnańsku. W jej składzie 
znaleźli się wicedyrektor szkoły Barbara Kowalska, nauczycielki 
Dorota Starz i Sylwia Maksymo-
wicz oraz pracownik administra-
cji Marta Górzyńska. Realizację 
projektu Comenius w tym roku 
rozpoczęło Przedszkole im. St. 
Staszica w Zagnańsku. 

Była to pierwsza wizyta w pro-
jekcie. Niebawem nauczyciele pra-
cujący w zagnańskim przedszkolu 
wyjadą z wizytą do Estonii i Włoch. 
W następnym roku poznają Litwę, 
Hiszpanię i Grecję, aby na koniec 
podsumować program w Polsce, 1 
czerwca 2015 roku. Projekt w ca-
łości realizowany jest z fundu-
szy Unii Europejskiej, polega na 
współpracy i spotkaniach w szko-
łach partnerskich. Jego celem jest 
wymiana doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem. Akcja służy 
wzmacnianiu europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie 
współpracy międzynarodowej. 

Podczas spotkań z nauczycielami, uczniami i przedszkolakami 
mieliśmy okazję przyjrzeć się funkcjonowaniu ogromnej szkoły, 
w skład której wchodzi przedszkole i ośmioletnia szkoła podstawo-
wa. Całością zarządza jeden dyrektor z pomocą czterech zastępców. 
Uczęszcza do niej 1800 uczniów. Dzieci w Turcji noszą mundurki, 
przed budynkiem szkoły spotykają się z wychowawcami, którzy na-

W dniach 6–8 listopada br. w Zespole Szkół Leśnych w Za-
gnańsku spotkali się uczniowie i opiekunowie kół zainteresowań 
– sekcji sokolniczych ze szkól leśnych z Białowieży, Milicza, Ro-
gozińca i Zagnańska. Spotkanie zorganizował Ośrodek Rehabi-
litacji Ptaków Drapieżnych przy Zespole Szkół Leśnych w Za-
gnańsku pod patronatem dyrektor szkoły Anny Kowalskiej.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z problemami ochrony aktyw-
nej ptaków drapieżnych, zasadami prowadzenia ośrodka rehabilitacji. 
Referaty przedstawione podczas spotkania zapoznały uczestników 
z prawnymi wymogami posiadania ptaków drapieżnych, zasadami 
i wymogami opieki weterynaryj-
nej. Program spotkania obejmo-
wał zwiedzanie wystawy trofeów 
łowieckich, które znajdują się 
w Muzeum Narodowym oddział 
w Kielcach. Tematyka wystawy 
pozwoliła zwiedzającym zapo-
znać się z eksponatami sprepa-
rowanych zwierząt strefy lasów 
Europy, a także Afryki i Azji. 

Drugiego dnia sokolnicy 
wzięli udział w 40. Ogólnopol-
skich Łowach z Sokołami zor-
ganizowanych przez Gniazdo 
Sokolników na ziemi kieleckiej. 
Łowy te zostały organizowane 
po raz dwunasty w okolicach 
Buska. Uczestniczyło w nich 
ponad 100 sokolników z Polski 
oraz Słowacji, Czech, Niemiec, 
Austrii. Prezentowano ptaki uło-
żone do polowania na zwierzynę 
drobną. Sokolnicy z Polski i Niemiec polowali z orłami przednimi, 
inne grupy polowały z sokołami wędrownymi, rarogami, białozora-
mi, a liczna grupa posiadała jastrzębie gołębiarze. 

Uczniowie techników leśnych nie mogą polować z sokołami, 
ale udział w łowach na zasadzie obserwatorów stanowił ciekawe 

Z wizytą partnerską w Stambule

Ogólnopolskie spotkanie sekcji sokolniczych 

stępnie wprowadzają dzieci do sal. Panuje ład i dyscyplina. Szkoła 
partnerska w Turcji wyposażona jest w tablice interaktywne, rzutniki 
i dzienniki elektroniczne. 

Wszystkich jednak urzekło 
przedszkole, a szczególnie dzieci 
przebrane w narodowe stroje i wy-
konujące tańce tureckie przy mu-
zyce na żywo. Zwiedzając przed-
szkole, poznawaliśmy metody 
pracy, uczyliśmy się sztuki Ebru 
– malowania na wodzie. Dalsze 
prace dotyczyły prezentacji bajek 
wybranych przez dzieci, wymiany 
zdjęć i metod nauczania w każdej 
ze szkół partnerskich. 

Prezentowaliśmy filmy, prezen-
tacje multimedialne, zdjęcia, książ-
ki – wymienialiśmy się pracami 
i doświadczeniem. Utworzyliśmy 
wspólną stronę projektu na portalu 
etwinning, na której umieszczamy 

materiały projektowe. Przywieźliśmy cenne pamiątki dla przedszko-
la, w którym utworzymy kącik Comeniusa, a swoje wrażenia i do-
świadczenia zaprezentujemy przedszkolakom i rodzicom.

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Euro-
pejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora 
i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich 
zawartość merytoryczną.

Dorota Starz,  
Koordynator szkolnych projektów Comenius w ZSP nr, PiG w Zagnańsku

doświadczenie i przyniósł sporą dawkę wiedzy. Ciekawostką było 
obserwowanie pracy psów specjalnie wyszkolonych do współpraco-
wania z sokołem w czasie polowania. Ułożenie i wyszkolenie psa 
podsokolego wymaga od sokolnika olbrzymiej wiedzy i doświadcze-
nia w pracy z psem i ptakiem.

Uroczyste otwarcie łowów i zakończenie pokotem uświetnił wy-
stęp sygnalistów myśliwskich z Zespołu Szkół Leśnych z Zagnańska.

Uczestnicy spotkania – uczniowie szkół leśnych wywiezli sporo 
doświadczeń i wrażeń sokolniczych, spotkania takie staną się stałym 
elementem kultywowania tradycji sokolniczej na ziemi kieleckiej 

i w Ośrodku Rehabilitacji Pta-
ków Drapieżnych, jaki działa 
przy Zespole Szkół Leśnych 
w Zagnańsku.

Początki sokolnictwa w Ze-
spole Szkół Leśnych sięgają lat 
70. Działało wówczas koło so-
kolnicze zorganizowane przez 
uczniów. Obecnie w szkole funk-
cjonuje sekcja sokolnicza zało-
żona w 1981 roku. W 1994 roku 
został utworzony Ośrodek Re-
habilitacji Ptaków Drapieżnych, 
w którym do listopada 2012 roku 
objętych opieką było 413 ptaków. 

Niedawno uczniowie samo-
dzielnie wyremontowali soko-
larnię, utrzymują i konserwują 
woliery. Corocznie nowi ucznio-
wie odbywają staż w sekcji so-
kolniczej – zdobywają wiedzę 
z zakresu biologii ptaków dra-

pieżnych, metod leczenia, układania ptaków oraz dostosowania ich 
do życia na wolności. Dodatkowo sokolnicy prowadzą prelekcje na 
temat ochrony ptaków drapieżnych, reprezentują szkołę na różnych 
imprezach o charakterze ekologiczno- przyrodniczym oraz kultywują 
tradycje sokolnicze i łowieckie.  Jerzy Pawiński 
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„Gmina Zagnańsk – Panoptikum Tradycji” to nazwa konkur-
su organizowanego przez Punkt Informacji Turystycznej w Sam-
sonowie. Inicjatywa ta skierowana jest do uczniów z gminy Za-
gnańsk: klas I–III gimnazjum oraz 
klasy VI szkoły podstawowej.

– Celem jest kształtowanie 
w młodym pokoleniu poczucia toż-
samości, przynależności do miejsca 
oraz szacunku względem historii 
i tradycji. Wyrażamy nadzieję, że 
w dobie globalizacji inicjatywa sta-
nie się pewnym odreagowaniem na 
napór obcych idei, próbą obrony 
wartości i wyjątkowego charakteru 
ziemi zagnańskiej – powiedziała Syl-
wia Pytka z Punktu Informacji Tury-
stycznej.

Konkurs ten składa się z trzech 
etapów. W pierwszym GMINA ZA-
GNAŃSK W MOZAICE BARW 
I SŁÓW zadaniem uczestników jest nadesłanie lub dostarczenie oso-
biście literackiej lub plastycznej pracy konkursowej do GOKSiR (ul. 
Turystyczna 59 b, 26-050 Zagnańsk).

Prezentacja potraw regionalnych, podsumowanie roczne 
działalności Zespołu Ludowego Jaworzanki oraz próba general-
na „Świętokrzyskiego Wesela” odbyły się 23 listopada br. w Świe-
tlicy Środowiskowej Jaworze. Wśród wielu zaproszonych gości 
byli m.in.: proboszcz ks. płk Tadeusz Skrzyniarz, wikary ks. Pa-
weł Kowalski z parafii św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu, 
radni Grażyna Wawszczak i Artur Kudzia oraz dyrektorzy szkół 
Anna Tuz i Marzanna Moćko. 

Na początku imprezy Grażyna Grudziecka, kierowniczka Jawo-
rzanek, złożyła podziękowania personalne dla osób, które pomagały 
zespołowi w realizacji zadań artystycznych, m.in.: wójtowi Szczepa-
nowi Skorupskiemu, ks. Tadeuszowi Skrzyniarzowi, nauczycielowi 
„jedynki” Romanowi Piskulakowi, Adamowi Młodawskiemu i Grze-
gorzowi Michcie. 

Do degustacji przygotowane 
zostały potrawy regionalne, w tym 
m.in.: prazoki, kapusta z grochem 
i kiełbasą, pierogi z mięsem, żurek 
z kiełbasą, pyzy z mięsem i grzybami 
oraz smalec i wędliny. 

Przy tak zastawionym stole kie-
rowniczka Grażyna Grudziecka po-
informowała, że w bieżącym roku do 
zespołu ludowego przyjęci zostali: 
Jowita Makuch, Ryszard Piwowar, 
Jerzy Adamiec i Jan Jaworski, a na-
stępnie przypomniała najważniejsze 
wydarzenia i występy Jaworzanek. 

Wśród wymienionych brały 
udział m.in. w: zajęciach z najmłod-
szymi w przedszkolu w Zagnańsku, gminnym Przeglądzie Kolęd 
i Pastorałek, koncercie kolęd połączonym z wystawą wyrobów lu-
dowych w ZSP nr 2 PiG w Zagnańsku, widowisku obrzędowym 
„Wesele Świętokrzyskie” na scenie w Filharmonii Świętokrzyskiej, 
lekcji folklorystycznej na temat wykonywania palm wielkanocnych 
i koszyczków oraz w kiermaszu wielkanocnym. 

Wydarzeniem był udział w finale projektu Comenius w zagnań-
skiej „dwójce”, w „Majówce powiatowej” w Kostomłotach, uroczy-
stości Bożego Ciała w parafii w Zachełmiu, Święcie Kielc i na festy-
nie współorganizowanym na Jaworzu.

Młody mistrz marketingu terytorialnego

Podsumowanie działalności Jaworzanek
Jaworzanki aktywnie uczestniczyły w „Wakacjach z kulturą”, któ-

re były zorganizowane w gminie. Organizowały wycieczki dla dzieci 
z Białorusi do Nowej Słupi, Kielc i Skarżyska-Kamiennej. W sierpniu 
wykonały i zaprezentowały na dożynkach powiatowych winiec dożyn-
kowy. Wzięły też udział w Święcie Pieroga w Ćmińsku. 

We wrześniu podczas Festynu Rodzinnego w Zachełmiu wraz 
uczniami z SP nr 1 zaprezentowały widowisko patriotyczne przy-
gotowane według scenariusza Romana Piskulaka. Uczestniczyły 
w odsłonięciu i poświęceniu pomnika w Kajetanowie oraz poświę-
ceniu odnowionego krzyża w Siodłach. Podczas obchodów Święta 
Niepodległości w Zachełmiu ponownie wystąpiły razem z uczniami 
z „jedynki” w widowisku patriotycznym oraz przygotowały gęsinę 
na świętego Marcina.

W tym roku planują wziąć udział 
w konkursie na potrawę wigilijną 
i wykonać szopkę bożonarodzeniową. 

Po podsumowaniu działalności 
rocznej zaprezentowana została ge-
neralna próba „Świętokrzyskiego 
Wesela” z udziałem nowych mło-
dych aktorów. Zdaniem obserwato-
rów wypadła ona bardzo dobrze.

Początki Zespołu Ludowego Ja-
worzanki sięgają roku 1973. Zespół 
tworzyły wtedy wyłącznie panie, 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
z miejscowości Jaworze. Jego prze-
wodniczącą i założycielką była Mie-
czysława Kudzia. Miejscem spotkań 
zaś był Klub „Ruch” w Jaworzu. Jed-

nak wszelkie rocznice zespołu liczone są od 1998 r., kiedy to został po 
długiej przerwie reaktywowany przez Marzannę Moćko.

Aktualnie Jaworzanki tworzą następujące osoby: Grażyna Gru-
dziecka (kierowniczka zespołu), Teresa Chłopek, Genowefa Kubic-
ka, Mieczysława Milcarz, Ewa i Krzysztof Pięta, Grażyna Staniec, 
Teresa Tkacz, Zofia Tkaczyk, Andrzej Grudziecki, Stanisław Py-
cia, Marek Stępień, Joanna Dudkowska, Barbara Pastuszka, Zofia 
i Krzysztof Wesołowscy, Jowita Makuch, Ryszard Piwowar, Jerzy 
Adamiec i Jan Jaworski.

Apis 

Kategorie: praca plastyczna wykonana dowolną technika na papie-
rze formatu 50 cm x 70 cm; wiersz własnego autorstwa nieprzekracza-
jący 2 stron A4 (czcionka 12, Times New Roman, interlinie 1,5); opo-

wiadanie własnego autorstwa nieprze-
kraczające 5 stron A4 (czcionka 12, 
Times New Roman, interlinia 1,5).

Po rozstrzygnięciu tego etapu 
zwycięzcy spotkają się w etapie 
drugim – na szkoleniu GMINA ZA-
GNAŃSK – ZNAM, DOCENIAM 
I PROMUJĘ prowadzonym przez 
mgr ekonomii Sylwię Pytkę. Szko-
lenie wyłoni trzy osoby, które stawią 
czoła zadaniu etapu trzeciego I JA 
MOGĘ ZOSTAĆ SPOŁECZNYM 
LIDEREM, jakim będzie zaistnienie 
w charakterze szkoleniowca na Uni-
wersytecie Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, a tym samym uzyskanie 
tytułu Młodego Mistrza Marketingu 

Terytorialnego z rąk dr Pawła Dziekańskiego. Wszelkie informa-
cje dotyczące inicjatywy uzyskać można pod numerami telefonów: 
41 300 37 18 lub 661 246 024. Apis
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Redakcja życzy Czytelnikom rodzinnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym 2014 roku.

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

bić naszą gminną choinkę świąteczną niecodziennymi ozdobami. Na świątecznych bombkach umieściliśmy 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, polegającą na odgadnięciu personaliów osób ze 
zdjęć i wpisaniu ich nazwisk w kratki choinkowej krzyżówki. Choć nie przewidujemy nagród rzeczowych, życzymy, by nagro-
dami były inspiracje, jakie może spowodować udział w zabawie oraz okazja, by jeszcze raz przewertować tegoroczne wydania 
„Gazety Zagnańskiej” i utrwalenie naszych bohaterów w pamięci.


