
ISSN 1427-6038 •  M IES IĘCZN IK  SAMORZĄDOWY     G M I N Y  Z A G N A Ń S K  •  E G Z E M P LA R Z  B E Z P ŁAT N Y

Nº12/225	 grudzień	2014

Pracownik socjalny to człowiek, 
który pomaga str.  6

 Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Kieleckiego str. 7

 Nowy przewodniczący Rady 
Gminy Zagnańsk str. 7

 Świąteczne Pomaganie z DB 
Schenker Logistics str. 6

Nowe władze Rady Gminy Zagnańsk str. 2

Zagnańskie przedszkole liderem str. 2 Tanecznie w Zagnańsku str. 14

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zagnańsk
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Wam zdrowia oraz szczęścia, wielu radości, 

miłej atmosfery w domach rodzinnych, w gronie najbliższych 
i przyjaciół. 

Zaś w nowym 2015 roku, pokoju i pomyślnej realizacji 
wszelkich planów i zamierzeń oraz dużo siły 

i optymizmu w zmaganiach z przeciwnościami losu.
Przewodniczący Rady Gminy Artur Kudzia 

Wójt Gminy Szczepan Skorupski
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Nowe władze Rady Gminy Zagnańsk

Robert Kaszuba – wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Kieleckiego

Zagnańskie przedszkole liderem Edukacji Fundamentalnej

Podczas inauguracyjnej sesji VII kaden-
cji Rady Gminy Zagnańsk, która odbyła się 
1 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy radni wybrali jednogłośnie nowe wła-
dze. Przewodniczącym został Artur Kudzia, 
wiceprzewodniczącymi Kamil Piasecki i Ka-
zimierz Tomasiak.

Posiedzenie pierwszej sesji Rady Gminy 
odbyło się na mocy postanowienia Komi-
sarza Wyborczego w Kielcach. Rozpoczął ją 
przewodniczący senior Kazimierz Tomasiak. 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wybor-
czej Szymon Jan Olesiński wręczył nowo wy-
branym radnym i wójtowi zaświadczenie 
o wyborze. Następnie złożyli oni ślubowanie. 
Po tej ceremonii i stwierdzeniu prawomocno-
ści obrad (quorum) radni przyjęli porządek 
obrad i rozpoczęli wybory władz Rady Gminy.

Radni wybrali na funkcję przewodniczą-
cego Artura Kudzię oraz na wiceprzewodni-
czących – Kamila Piaseckiego i Kazimierza 
Tomasiaka. Następnie przegłosowali składy 

wszystkich komisji: Rewizyjnej; Planowania, 
Budżetu i Finansów; Promocji, Turystyki 
i Rolnictwa; Ochrony Środowiska i Bezpie-
czeństwa Publicznego; Oświaty, Kultury, Spor-
tu, Pomocy Społecznej i Zdrowia; Rozwoju 
Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej.

Przedstawicielem do Międzygminnego 
Związku Wodociągów i Kanalizacji został Ar-
tur Kudzia, do Związku Gmin Gór Świętokrzy-
skich – Władysław Kowalewski, do Związku 
Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej 
Nidy – Tomasz Dąbrowski.

Dyrektorki placówek oświa-
towych – Anna Tuz, Marzanna 
Moćko, Barbara Domagała i Do-
rota Chmielewska wręczając wój-
towi Szczepanowi Skorupskiemu 
wiązankę kwiatów, a radnym gu-
stowne serca, pogratulowały wy-
boru na nową kadencję. Wyraziły 
radość, że przez kolejne lata będą 
mogły z władzami gminy współpra-

cować w klimacie życzliwości i wzajemnego 
zrozumienia potrzeb oświatowych. Podczas 
drugiej sesji, która odbyła się 5 grudnia br. 
radni wybrali i przegłosowali skład Rady Sa-
morządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Zagnańsku. W jej skład weszli: wójt Szcze-
pan Skorupski – przewodniczący, posłanka 
Sejmu RP – Renata Janik oraz radni gminy 
Zagnańsk: Kazimierz Tomasiak, Tomasz Dą-
browski, Helena Musiał, Anna Piotrowska, 
Jacek Zawisza, Urszula Jończyk.

Apis 

Dotychczasowy zastępca wójta gminy 
Robert Kaszuba po pomyślnym wyborze 
na radnego powiatowego został wiceprzewod-
niczącym Rady Powiatu Kieleckiego. W swej 
wypowiedzi dla „Gazety Zagnańskiej” złożył 
serdeczne podziękowania wyborcom z gminy 
Zagnańsk za obdarzenie go kredytem zaufania 
i określił cele i zadania, jakie na niego czekają 
po objęciu funkcji wiceprzewodniczącego.

– Na wstępie pragnę podziękować wszyst-
kim Mieszkańcom gmin Zagnańsk, Ma-

słów i Miedziana Góra, którzy wzięli udział 
w wyborach, a szczególnie tym, którzy od-
dali na mnie swój głos i obdarzyli kredytem 
zaufania do działań na rzecz gminy, ale już 
na szczeblu powiatowym – podkreślił wice-
przewodniczący Robert Kaszuba.

Świeżo wybrany radny powiatowy nie kryje 
radości z wyboru i przyjęcia go w poczet pre-
zydium Rady Powiatu Kieleckiego.

– Pomimo tego że większość w Radzie Po-
wiatu Kieleckiego stanowią radni z PSL,  za-
ufano mi i powierzono zaszczytną i bardzo 
ważną w niej funkcję – wiceprzewodniczą-
cego. Cieszę się, że jestem w gronie osób do-
świadczonych, takich jak Ryszard Barwinek, 
Jan Cedro – zwrócił uwagę.

– Ta funkcja jest też bardzo ważna dla 
mieszkańców gminy Zagnańsk z powodu 
korzyści, jakie może przynieść w przyszłości, 
gdyż ich przedstawiciel zasiada w takim pre-
zydium, które jest opiniotwórcze i ma wpływ 
na działalność Rady Powiatu – podkreślił.

Dla wiceprzewodniczącego jest to nowe 

wyzwanie i nowa rola w jego dotychczasowej 
działalności samorządowej.

– Przypomnę, że kilka lat temu byłem pra-
cownikiem starostwa, a teraz jestem radnym. 
Byłem też radnym gminy Zagnańsk i zastępcą 
wójta. Teraz zmienia się układ mojego funk-
cjonowania. Pełnienie takiej funkcji jak wi-
ceprzewodniczący i zasiadanie w prezydium 
Rady Powiatu może mieć wpływ na inwestycje 
zarówno te kontynuowane, jak i te, które będą 
w czasie kadencji planowane i realizowane – 
zaakcentował.

– Moje kandydowanie od samego początku 
było wpisane w działania związane z gminą 
Zagnańsk i powiatem. Zamysł polityczny był 
taki, by radny powiatowy z naszego terenu 
miał wpływ na to, co się będzie w gminie Za-
gnańsk działo – podkreślił

Na zakończenie radny Robert Kaszuba wy-
raził radość z wyniku wyborczego, gdyż otrzy-
mał 845 głosów, co dało mu drugie miejsce 
wśród kandydujących w okręgu wyborczym.

Apis 

Z dużym sukcesem zakończył 
się projekt w Publicznym Przed-
szkolu w Zagnańsku, znalazło się 
ono bowiem na drugim miejscu na-
grodzonych przedszkoli w Polsce 
i uzyskało tytuł Lidera Edukacji 
Fundamentalnej w ramach kon-
kursu „Ćwiczenia, gry i zabawy 
Edukacji Fundamentalnej”. Wy-
różnienie to przyznane zostało 24 
października br. w Wyższej Szkole 
Handlowej podczas kongresu pod-

sumowującego w Warsza-
wie. Koordynatorką pro-
jektu jest Agnieszka Bekier.

Projekt Edukacja Funda-
mentalna w Przedszkolu pro-
wadzony był przez Instytut 
Nowoczesnej Edukacji. Brało 
w nim udział 80 przedszkoli 
z całej Polski, w tym również 
Przedszkole im. Stanisława 
Staszica z Zagnańska. Ideą 
programu Edukacji Funda-

mentalnej było wszechstronne wspieranie 
rozwoju dziecka od drugiego do szóstego 
roku życia, ujednolicenie oddziaływań domu 
i przedszkola oraz uściślenie współpracy wy-
chowawcy z rodzicami. Program oparty był 
na teorii inteligencji wielorakich H. Gardne-
ra, które dane są człowiekowi od urodzenia. 
To jednak, w jakim stopniu i które z nich się 
rozwiną, zależy w dużej mierze od rodziny, 
otoczenia i szkoły, w której dziecko się wy-
chowuje.

Apis 
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Robert Kaszuba – wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Kieleckiego

ciąg dalszy na str. 4 

Kolejne istotne dla mieszkańców gminy inwestycje zostały za-
kończone pod koniec tego roku. Przebudowana droga wojewódzka 
w Chrustach poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo w tym 
rejonie. Budynek „organistówki”, w którym znajduje się świetlica 
„Przystań pod Tetrapodem” będzie służył nie tylko młodzieży, 
ale i starszym mieszkańcom parafii św. Rozalii i św. Marcina. 
Pożyteczne dla dzieci i młodzieży będą oddane do użytku boi-
ska sportowe w Szałasie i Jaworzu. Nowa nawierzchnia drogi 
w Tumlinie-Zaciszu świadczy o tym, że inwestorzy zostawiają 
porządek po sobie, czyli po budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

Przebudowano drogę wojewódzką w Chrustach
Blisko 900 tys. zł kosztowała przebudowa drogi wojewódzkiej 

nr 750 w miejscowości Chrusty. Prace budowlane na tej trasie 
rozpoczęte zostały 6 sierpnia br. a zakończone 21 listopada br.

Droga została odremontowana na odcinku od przejazdu kolejo-
wego w Chrustach do nowo zrealizowanej drogi św. Jana Pawła II 

prowadzącej na Zachełmie. Ponad kilometrowy odcinek remonto-
wała firma TRAKT. Została poszerzona i wyremontowana jezdnia, 
wybudowano zatoki autobusowe oraz chodnik po lewej stronie. 
Drogowcy poprawili także wjazdy na przyległe posesje i wykonali 
barierki zabezpieczające ruch pieszy. Gmina Zagnańsk na ten cel 
przekazała w postaci dotacji celowej 350 tys. zł.

– Poszerzona i wyremontowana jezdnia oraz wybudowany chod-
nik wraz z zatokami autobusowymi w zdecydowanym stopniu 
poprawią bezpieczeństwo pieszych na tym terenie – ocenia wójt 
Szczepan Skorupski. – Powyższa inwestycja była długo oczeki-
wana, ostatecznie umożliwia ona docelowe rozwiązanie systemu 
komunikacyjnego na tym odcinku. Ponadto w znacznym stopniu 
przyczyniła się do poprawy walorów estetycznych naszej gminy 
– podkreśla.

„Organistówka” jak nowa
Dobiegł końca remont znajdującego się na górce kościelnej 

budynku parafialnego powszechnie znanego jako „organistówka”. 
Znajduje się w nim świetlica „Przystań pod Tetrapodem”, która 
będzie służyła nie tylko młodzieży, ale i starszym mieszkańcom 
parafii św. Rozalii i św. Marcina. Uroczyste oddanie do użytku 
nastąpi na początku stycznia 2015 roku.

W ramach przedsięwzięcia wymieniono stolarkę okienną 
i drzwiową, docieplono ściany zewnętrzne budynku, wymieniono 
pokrycie dachowe, a także przeprowadzono roboty towarzyszące, 
polegające na wymianie orynnowania i obróbkach blacharskich 
oraz ułożono kostkę brukową.

Parafia pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu pozyskała 

na remont „organistówki” środki finansowe w ramach Programu 
„Odnowa i rozwój wsi” z działania „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 140 000,00 
zł; dofinansowanie stanowi 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Nowe boiska w Szałasie i Jaworzach
Zakończone zostały prace przy budowie boiska do piłki siatkowej 

w Szałasie, którego realizacja umożliwi wzrost zaangażowania spo-
łecznego mieszkańców sołectwa w zakresie działalności kulturalnej 
i sportowej. Korzystający z obiektu będą mieli do dyspozycji płytę 
boiska ze sztuczną nawierzchnią (poliuretanową) oraz trybuny. 
Ponadto usytuowanie nowoczesnego obiektu zwiększy atrakcyjność 

miejscowości. Dodatkową zaletą jest lokalizacja obiektu – w bliskim 
sąsiedztwie Ochotniczej Straży Pożarnej – po remoncie zdecydo-
wanie poprawi się estetyka na tym terenie.

W ramach przyznanej dotacji ze środków Unii Europejskiej 
udało się również zrealizować modernizację boiska do piłki nożnej 
w miejscowości Jaworze. Została wykonana płyta boiska z na-
wierzchnią trawiastą, trybuny, piłkochwyty. Obiekt usytuowany 
jest za budynkiem Świetlicy Środowiskowej Jaworze – miejsca 
spotkań mieszkańców, w którym odbywają się warsztaty, zajęcia 
i spotkania kulturalne, edukacyjne i artystyczne.

– Ze względu na duże zainteresowanie młodzieży, zasadnym 
była przebudowa boiska w obrębie świetlicy, które będzie miejscem 
spotkań dzieci i młodzieży. Dodatkowym elementem cieszącym się 
dużym zainteresowaniem jest wykonany w ubiegłych latach plac 
zabaw zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego. Wykonana 
przebudowa boiska stanowić więc będzie dopełnienie lokalnego 
centrum kultury i sportu – skomentował wójt Szczepan Skorupski.

Ważne inwestycje w gminie zakończone w tym roku
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Nowa nawierzchnia drogi w Tumlinie-Zaciszu
W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitar-

nej w miejscowości Tumlin-Zacisze udało się w porozumieniu 
z wykonawcą i Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach wykonać 
dodatkowo nową nawierzchnię na całej szerokości jezdni. Prace 
nadzorowali: ówczesny starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, wójt 
Szczepan Skorupski i mieszkaniec Paweł Molik, obecny radny 
gminy Zagnańsk.

Apis 

Gmina Zagnańsk wyłoniła 21 paździer-
nika br. w drodze przetargu firmę Energo 
–Inwest Jacek Mielczarek na wykonaw-
cę zadania „Modernizacja oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy Zagnańsk” 
w ramach programu priorytetowego 
Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 3 listopada 
podpisana została umowę na wykonanie 
inwestycji.

Zakres prac obejmuje modernizację 
1203 sztuk opraw oświetleniowych na te-
renie gminy. (70 proc. oświetlenia drogo-
wego). Obejmuje ona zakup, dostawę oraz 
montaż opraw o mocy całkowitej 68W (35 
sztuk) i opraw o mocy całkowitej 105W 
LED (123 sztuk) oraz zakup, dostawę 
i montaż opraw sodowych wraz ze źródłem 
światła (oprawy o mocy całkowitej 79W 
SODA – 475 szt., oprawy o mocy całkowitej 
112W SODA – 547 szt. oprawy o mocy 
całkowitej 168W SODA – 23 szt., źródła 
światła dwużarnikowe).

Wykonawca ma również za zadanie 
monitorowanie efektu ekologicznego in-
westycji przez okres 6 lat. Taki sam jest 
okres gwarancji na wykonane oświetlenie. 

Termin zakończenia prac 
modernizacyjnych zgod-
nie z umową to 2 czerwca 
2014 r.

– Inwestycja przyczyni 
się do ograniczenia emi-
sji CO2 do atmosfery, 
a co za tym idzie uczyni na-
szą gminę jeszcze bardziej 
ekologiczną – komentuje 
wójt Szczepan Skorupski.

– Z drugiej strony ww. 
inwestycja przyczyni się 
do poprawy estetyki w ca-
łej gminie z uwagi na to, 
że znikną z terenu pasów drogowych stare 
oprawy rtęciowe pobierające ogromne ilo-
ści energii elektrycznej i mające bardzo ni-
ską efektywność oświetleniową (30–40-let-
nie relikty oświetleniowe tzw. trumny). 
Na koniec należy dodać, że oświetlenie, 
które ma zostać wykonane do 2 czerwca 
2015 roku jest energooszczędne, a co za tym 
idzie pozwoli zaoszczędzić środki finanso-
we przeznaczone na oświetlenie drogowe 
w granicach administracyjnych gminy – 
podkreślił gospodarz gminy.

Gmina Zagnańsk na zadanie „Moder-
nizacja oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy Zagnańsk” w ramach programu 
priorytetowego Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
„System zielonych inwestycji (GIS – Green 
Investment Scheme), część 6 SOWA – Ener-
gooszczędne oświetlenie uliczne, otrzymała 
dotację w wysokości 539 920,00 złotych 
oraz pożyczkę w wysokości 600 000,00 zł. 
Wkład ze środków własnych wynosi 59 
903,00 złotych.

Apis 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sam-
sonowie oraz filiach w Zagnańsku i Tum-
linie na młodych czytelników czekają spe-
cjalnie wyodrębnione regały z zakupionymi 
lekturami i nowościami wydawniczymi.

24 października zakupiono 637 ksią-
żek za sumę 12 000 zł z dotacji pozyskanej 
z priorytetu 2 Programu Biblioteki Naro-
dowej Zakup nowości wydawniczych do bi-
bliotek publicznych zgodnie z potrzebami 
partnerskich bibliotek szkolnych. Zgod-
nie z umowami partnerskimi realizujemy 
z bibliotekami szkolnymi konkursy, głośne 
czytania, spotkania dyskusyjnych klubów 
książki skierowane do dzieci ze szkół pod-
stawowych i młodzieży gimnazjalnej.

Uprzejmie prosimy czytelników o zgła-
szanie się od stycznia 2015 roku z dowodem 
osobistym (w przypadku osób pełnoletnich) 

lub nr PESEL dziecka (opiekunowie osób 
niepełnoletnich) w Gminnej Bibliotece Pub-
licznej w Samsonowie oraz filii w Zagnań-
sku, Tumlinie i Szałasie w celu rejestracji 
w elektronicznym systemie bibliotecznym 
MAK+.

W dniach od 15 do 23 li-
stopada br. obchodzony był 
Tydzień Edukacji Globalnej. 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Samsonowie przyłączyła się 
do akcji. Przez cały tydzień roz-
dawano zakładki czytelnikom, 
którzy wypożyczali książki pro-
mujące edukacje globalną. Ga-
dżety pozyskane zostały z Fun-
dacji Edukacja dla Demokracji. 
Specjalna półka z wydzieloną 
literaturą na temat godności, 

sprawiedliwości, solidarności, równości 
i pokoju cieszyła się zainteresowaniem wielu 
czytelników.

Stella Ślefarska,  
GBP w Samsonowie

Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy

Książki z dotacji ministerialnej

dokończenie ze str 3
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„Obudź się! Czas się włączyć”, to hasło ak-
cji, którą rozpoczynają Wodociągi Kieleckie. 
Kogo, zdaniem inicjatorów, należy budzić? 
Wszystkich tych, którzy mają okazję przyłą-
czenia się do nowego wodociągu i kana-
lizacji, a jeszcze tego nie robią.

Dobiega końca realizacja olbrzymie-
go unijnego projektu Kompleksowej 
ochrony wód podziemnych aglomeracji 
kieleckiej. Kosztem ponad 200 milio-
nów złotych sieć kanalizacji i wodocią-
gów w Kielcach oraz gminach Masłów, 
Zagnańsk i Sitkówka-Nowiny została 
znacznie rozbudowana i zmodernizo-
wana. Powstało w sumie 182 km nowej 
kanalizacji i 17 km nowego wodociągu. 
Ale te rury nie mogą bezczynnie leżeć 
pod ziemią. Pompownie muszą mieć, 
co pompować do zmodernizowanych i powięk-
szonych oczyszczalni w Sitkówce i Bartkowie. 
Do nowych rur trzeba podłączyć budynki i stąd 
apel do wszystkich właścicieli – „Obudź się! 

Czas się podłączyć”.
Unia Europejska zgodziła się sfinansować 

85 proc. kosztów kwalifikowanych tej wielkiej 
inwestycji, ale postawiła warunek – spełnienie 

tzw. efektu ekologicznego. Do nowej kanali-
zacji trzeba podłączyć budynki zamieszkałe 
przez ponad 15 tys. osób, do wodociągu ponad 
1000. Aby sprostać tym wymaganiom, właś-

ciciele budynków muszą spełnić wymagane 
formalności do 30 czerwca 2015 r. Wodociągi 
Kieleckie apelują, aby przyłącza robić już teraz, 
wszędzie tam, gdzie dotarła nowa sieć, a nie 

czekać do ostatniej chwili.
– Przez całe lata w wielu miejsco-

wościach ludzie prosili o wodociąg, 
kanalizację. Wszyscy podpisywali 
deklaracje, że chcą się podłączyć. 
A teraz, kiedy sieć powstała, jakby 
zapał wygasł. Proszę Państwa, nie 
ma na co czekać, czas się włączyć – 
mówi prezes Wodociągów Kieleckich 
Henryk Milcarz.

– Tak wielkich inwestycji w rozwój 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
w Kielcach i okolicy jeszcze nie było. 
Te pieniądze mają służyć ludziom i za-

pewniam, że zostały dobrze wydane – dodaje 
Władysław Karol Jacewicz, dyrektor ds. ekono-
micznych Wodociągów Kieleckich.

Opr. Apis

Dobiega końca modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Bartkowie. W całej 
gminie przybywa dokończonych odcinków 
nowej kanalizacji. Budowę pierwszych od-
cinków odebrano już m.in. w miejscowoś-
ciach Ciągłe, Komorniki-Dutków, Kaniów 
II i Zachełmie.

Wodociągi Kieleckie z powodzeniem rea-
lizują projekt wielkiej rozbudowy sieci kana-
lizacyjnej w gminie Zagnańsk oraz związaną 
z nim rozbudowę i modernizację oczyszczalni 
ścieków w Bartkowie. Termin zakończenia 
modernizacji oczyszczalni, 20 lutego 2015 
roku, nie jest zagrożony.

Do 24 listopada zakończono rozruch 
technologiczny reaktorów nr 2 i 3. Trwają 
badania laboratoryjne, które mają potwierdzić 
gotowość do pracy reaktora nr 1. Są to nowe 
reaktory, dzięki którym przepustowość 
oczyszczalni wzrośnie o połowę. Natomiast 
cztery pozostałe reaktory zostały rozbudo-

wane i pomyślnie przeszły próby podczas 
rozruchu mechanicznego. Teraz są gotowe 
do rozruchu technologicznego i następnie 
przyjęcia ścieków i ich oczyszczania.

Budynek socjalno-techniczny jest już wy-
kończony, wykonawca oczekuje tylko na decy-
zję o dopuszczeniu do użytkowania. Na całej 

oczyszczalni zakończono 
zagospodarowanie terenu 
– placów i dróg. Jest nawet 
wysiana trawa. W sumie ro-
boty zaawansowane są w 95 
procentach.

Pomyślnie przebiega bu-
dowa nowej kanalizacji, któ-
ra w gminie Zagnańsk jest 
podzielona na dwa kontrak-
ty. Pierwszy z nich (Kontrakt 
VI/2) realizuje kieleckie 
konsorcjum firm pod kie-
runkiem spółki Akwedukt. 
Do 24 listopada wykonano 
w miejscowościach – Koło-

mań, Umer i Tumlin-Dąbrówka prawie 12 km 
kanalizacji, co stanowi 97 proc. całości zada-
nia. W miejscowościach Tumlin-Osowa, Tum-
lin-Węgle i Tumlin-Zacisze położono 8,5 km 
rur (95 proc. całości zadania). W Belnie jest 
już 5,6 km nowej kanalizacji (83 proc. zada-
nia). W sumie w tym kontrakcie Wodociągi 
Kieleckie zbudowały już 26 km nowej sieci. 
Stanowi to 93 proc. zaawansowania kontraktu.

Drugą część kanalizacji 
buduje Skanska S.A. Ode-
brano już w całości budowę 
odcinków w miejscowoś-
ciach: Ciągłe (1,8 km sieci), 

Piechotne (3,1 km i uzyskano pozwolenie 
na użytkowanie), Komorniki-Dudków 
(288 m), Bartków Goleniowy (2,9 km), Ka-
niów II (563 m, wystąpiono o pozwolenie 
na użytkowanie), Zachełmie (653 m). W Za-
chełmiu zaawansowanie prac wynosi 99 proc. 
(6,1 km), w Chrustach 88 proc. (1,7 km), 
w Ścięgnach 58 proc. (1,2 km) i w Siodłach-
-Jaworzu 80 proc. (3 km).Trwają prace od-
biorowe pompowni ścieków P14.

Ostatni kontrakt dotyczy budowy przeci-
sków w miejscach kolizyjnych. Obecnie re-
alizowane są one w miejscowościach Ciągłe 
(60 proc. zaawansowania) oraz Komorniki-
-Dudków (97 proc. zadania).

Już wkrótce coraz więcej mieszkańców 
będzie mogło przyłączać się do nowej kana-
lizacji. Wodociągi Kieleckie apelują, aby nie 
zwlekać z dopełnieniem formalności. – Nowa 
sieć ma służyć mieszkańcom i ochronie środo-
wiska. Nie chodzi przecież o to, aby nowe rury 
leżały pod ziemią, ale żeby płynęły nimi ście-
ki. Z projektu unijnego musimy się rozliczyć 
w konkretnym terminie – przypomina Hen-
ryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

Inwestycje te wykonywane są w ramach 
unijnego projektu Kompleksowej Ochrony 
Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej, 
który realizowany jest przez Wodociągi Kie-
leckie.

Apis

 Akcja promocyjna Wodociągów Kieleckich

Oczyszczalnia w Bartkowie na finiszu, przybywa kanalizacji w gminie
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Wychowankowie Rodzinnego Domu 
Dziecka nr 2 w Jaworzu mieli w tym roku 
wyjątkowe mikołajki. W sobotę, 6 grudnia 
do drzwi domu dziecka zapukali wolonta-
riusze – pracownicy magazynu logistyczne-
go DB Schenker Logistics, zlokalizowanego 
w Zagnańsku.

Przynieśli ze sobą farby, pędzle, drabiny, 
szczotki i inne rzeczy konieczne do remontu. 
Celem tej wizyty było odmalowanie pokoi 
i korytarza, odnowienie tapety i ogólna popra-
wa estetyki budynku. Rodzinny Dom Dziecka 
w Jaworzu koło Zagnańska zapewnia obecnie 
opiekę trzem chłopcom i dwóm dziewczyn-
kom w wieku od 14 do 17 lat. Remont pozwoli 

lepiej funkcjonować zarówno młodzieży, jak 
i wychowawcom. Wolontariusze przygotowali 
także dla wszystkich świąteczne podarunki 
oraz zaplanowali spotkanie integracyjne.

– Rodzinny Dom Dziecka w Jaworzu do-
skonale spełnia swoją rolę domu, z którego 
dzieci pozbawione rodzicielskiej opieki, mogą 
mimo przeciwności losu, wyjść silne. Placów-
ka przez wiele lat wychowała i wychowuje 
dzieci – dlatego uważamy, że nasza pomoc 
dla niej jest ważna i potrzebna. Naszym 
projektem chcemy pokazać wychowankom, 
mieszkańcom Jaworza oraz nam samym, że 
warto być wsparciem dla tych, którzy każ-
dego dnia pomagają potrzebującym – mówi 
Anna Kumor, liderka projektu, ML Kielce DB 
Schenker Logistics.

Skąd pomysł? Pracownicy DB Schenker 
Logistics z Zagnańska zorganizowali projekt 
wolontariacki w ramach programu wolon-
tariatu pracowniczego. Program działa już 
od 6 lat. Każdego roku odbywają się jego dwie 
edycje: Świąteczny Czas Pomagania – w okre-
sie bożonarodzeniowym oraz Zielony Czas 
Pomagania – na wiosnę. Łącznie zrealizowano 
już 243 projekty wolontariackie w całej Polsce. 
Wolontariusze poświęcili blisko 19 tys. godzin 
na niesienie pomocy, z której skorzystało po-
nad 27 tys. odbiorców. W grudniu tego roku 

ruszyło 31 kolejnych projektów, w ramach 
13. edycji programu.

DB Schenker Logistics to wiodący operator 
logistyczny w Polsce, zarządzający globalnymi 
łańcuchami dostaw dla producentów, eks-
porterów oraz importerów. Firma prowadzi 
projekty skierowane do różnych branż. Za-
trudnia ponad 1800 osób, posiada 17 termi-
nali przeładunkowych oraz 13 magazynów 
logistycznych na terenie całego kraju. Dzięki 
tej infrastrukturze oraz sieci 400 regularnych 
połączeń samochodowych, towary tysięcy 
firm są codziennie dostępne na sklepowych 
półkach lub liniach produkcyjnych. DB 
Schenker Logistics stawia na zrównoważony 
rozwój i odpowiedzialność w biznesie. Firma 
podejmuje wiele starań, aby nieustannie do-
skonalić jakość usług oferowanych klientom, 
być dobrym pracodawcą, dobrym sąsiadem 
dla społeczności lokalnych i ekopionierem. 
W 2014 roku zajęła pierwsze miejsce w Ran-
kingu Odpowiedzialnych Firm, przygotowa-
nym przez „Dziennik Gazetę Prawną”.

Opr. Apis

Podczas obchodzonego 21 listopada w Pol-
sce Dnia Pracownika Socjalnego w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagnańsku 
spotkali się pracownicy socjalni z władza-
mi gminy: wójtem Szczepanem Skorupskim 
i Mirosławą Badzińską – sekretarz gminy.

Wójt wszystkim pracownikom GOPS prze-
kazał serdeczne podziękowania za szczegól-
ną pracę i poświęcenie w niesieniu pomocy 
osobom potrzebującym. Życzył wytrwałości, 
satysfakcji i radości z pełnionej misji oraz 
uznania i szacunku ze strony podopiecznych.

Zdaniem kierownik GOPS Elżbiety Korus, 
pracownik socjalny to nie tylko nazwa wyko-
nywanego zawodu – to człowiek, który służy 
osobom potrzebującym pomocy. To wielka 

odpowiedzialność za podejmowane decyzje 
i losy konkretnego człowieka. Aby spełniać 
się w tym zawodzie, potrzebne jest oddanie, 
pasja, życzliwość i głębokie przeświadczenie 
o słuszności wsparcia skrzywdzonych przez 
los.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reali-
zuje wiele zadań z zakresu polityki społecznej, 
pojawiają się nowe wyzwania i oczekiwania 
wobec tej instytucji, dlatego też życzenia 
i podziękowania za trud niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi ze strony wójta gminy, 
GOKSiR i innych zaprzyjaźnionych instytu-
cji i osób dały poczucie, że nie są sami w tej 
oddanej służbie.

Apis 

W dniu 23 listopada ksiądz Ryszard Nie-
miec odprawił Mszę św. z okazji 17. rocznicy 
istnienia Grupy AA „BARTEK”. Mottem ot-
wartego mityngu dla grupy AA i osób zaprzy-
jaźnionych z grupą były słowa: „Przeżywaj 
każdy dzień tak, jakbyś całe życie żył dla tego 
właśnie dnia”.

W spotkaniu rocznicowym uczestniczyli: 
ks. Ryszard Niemiec, wójt Szczepan Skorupski, 
sekretarz gminy Mirosława Badzińska, Elżbie-
ta Korus – kierownik GOPS, Barbara Milcarz, 
artysta rzeźbiarz Krzysztof Wesołowski z żoną 
Zofią, Zofia Korska – sołtys sołectwa Tumlin, 

przyjaciele i sympatycy grupy AA „Bartek”.
Rzecznik Grupy Stefan Mróz wspomniał 

inicjatora grupy biskupa Kazimierza Gurdę. 
Na ręce wójta Szczepana Skorupskiego złożył 
podziękowania przedstawicielom samorządu 
i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej za pomoc i wsparcie.

Wójt Szczepan Skorupski w ciepłych sło-
wach przekazał wyrazy uznania dla tych, któ-
rzy potrafili podnieść się z upadku i podjąć 
trudną walkę z choroba alkoholową. Stwier-
dził, że członkowie Grupy AA są dowodem 
tego, że można odbudować to, co wydawało-

by się nie do uratowania, jeżeli wokół siebie 
ma się przyjaciół i rodzinę.

Kierownik GOPS Elżbieta Korus podzię-
kowała członkom Grupy AA i ich rodzinom 
za wytrwałość i dawanie świadectwa trzeźwo-
ści. Podkreśliła, że bardzo ważna jest współ-
praca wielu osób i instytucji, które inicjują 
działania profilaktyczne na terenie gminy Za-
gnańsk. GOPS i Gminna Komisja Rozwiązy-
wania problemów Alkoholowych to miejsca, 
gdzie można uzyskać pomoc i informację 
na temat uzależnienia i współuzależnienia.

Apis 

Świąteczne pomaganie z DB Schenker Logistics

Pracownik socjalny to człowiek, który służy osobom potrzebującym pomocy

Obchody 17. rocznicy Grupy AA „BARTEK”
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Nowa Rada Gminy Zagnańsk
W naszej gminie podczas wyborów powszechnych 16 listopada br. wybrani zostali wójt oraz radni gminni, po-

wiatowi i do sejmiku wojewódzkiego. W niniejszej prezentacji informujemy o tym, jakie funkcje powierzone zostały 
radnym w Radzie Gminy i jej komisjach.

Artur Kudzia – okręg 4 w Chrustach i Jaworzu. Prze-
wodniczący Rady Gminy Zagnańsk. Przedstawiciel 
gminy Zagnańsk w Międzygminnym Związku Wo-
dociągów i Kanalizacji.

Jacek Zawisza – okręg 3 w Zagnańsku. Za-
stępca przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Infrastruktury Technicz-
nej. Członek Komisji Ochrony Środowiska 
i Bezpieczeństwa Publicznego. Członek Rady 
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Urszula Jończyk – okręg 6 w Kajetanowie. 
Członek Komisji Rewizyjnej oraz Oświaty, 
Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Zdro-
wia. Członkini Rady Samorządowego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej.

Helena Musiał – okręg 14 w Kaniowie. 
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Go-
spodarczego i Infrastruktury Technicz-
nej. Zastępca przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. Członkini Rady Samorządo-
wego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Grażyna Wawszczak – okręg 2 w Za-
gnańsku. Przewodnicząca Komisji Pro-
mocji, Turystyki i Rolnictwa, członkini 
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów.

Marcin Fąfara – okręg 5 w Gruszce 
i Ścięgnach. Członek Komisji Planowania, 
Budżetu i Finansów oraz Ochrony Śro-
dowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.

Anna Piotrowska – okręg 1 w Bartko-
wie. Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej 
i Zdrowia, członkini Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Infrastruktury Tech-
nicznej. Członkini Rady Samorządowego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Aneta Rutowicz – okręg 7 w Samsono-
wie. Przewodnicząca Komisji Planowa-
nia, Budżetu i Finansów. Zastępca prze-
wodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia.

Janusz Zapała – okręg 9 w Tumlinie. 
Zastępca przewodniczącego Komisji 
Promocji, Turystyki i Rolnictwa. Czło-
nek Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Infrastruktury Technicznej.

Tomasz Dąbrowski – okręg 13 w Lekominie 
i Zachełmiu. Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej. Zastępca przewodniczącego Komisji 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pub-
licznego. Przedstawiciel gminy Zagnańsk 
w Związku Gmin Powiatu Kieleckiego 
w Zlewni Górnej Nidy. Członek Rady Sa-
morządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Władysław Kowalewski – okręg 15 w Belnie. 
Zastępca przewodniczącego Komisji Plano-
wania, Budżetu i Finansów. Członek Komisji 
Promocji, Turystyki i Rolnictwa. Przedstawi-
ciel gminy Zagnańsk w Związku Gmin Gór 
Świętokrzyskich.

Paweł Molik – okręg 10 w Tumlinie. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Śro-
dowiska i Bezpieczeństwa Publicznego. 
Członek Komisji Planowania, Budżetu 
i Finansów.

Kazimierz Tomasiak – okręg 11 w Długojowie i Szałasie. 
Wiceprzewodniczący Ray Gminy Zagnańska. Członek Ko-
misji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia. 
Członek Rady Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Kamil Piasecki – okręg 8 w Janaszowie i Jasiowie. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zagnańsk. Członek 
komisji: Promocji, Turystyki i Rolnictwa oraz Oświaty, 
Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia.

KWW Sprawdzeni Społecznicy

Leszek Suchenia – okręg 12 Kołomań i Umer. 
Członek Komisji Promocji, Turystyki i Rol-
nictwa oraz Rozwoju Gospodarczego i Infra-
struktury Technicznej.

przygotował Andrzej Piskulak
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rodzinne korzenie są najważniejsze 
– tak wspomina pan Szczepan adop-
cyjnego ojca, który zmarł kilka lat te-
mu. – Myślę, że ze swojej strony też 
nie zawiodłem przybranych rodzi-
ców. Nie przysparzałem im kłopo-
tów wychowawczych, choć zdarzały 
się lepsze i gorsze momenty, jak  
w każdej rodzinie – dodaje. 

Zosia, Basia, Ewa, Leszek, Bożena 
regularnie się widywali. Na spotka-
niach często pojawiał się pomysł od-
nalezienia brakującej dwójki.

– To właśnie ja najbardziej odra-
dzałem to rodzeństwu – przyznaje 
wójt. – Wiedziałem, że Jacek i Doro-
ta byli na tyle mali, że ich rodzice ad-
opcyjni mogli zataić przed nimi ich 
prawdziwą tożsamość.

Zagadkę rozwiązał 
detektyw

Dorota rzeczywiście nie wiedziała 
o istnieniu rodzeństwa. Gdy adop-
cyjni rodzice, pani Halina i jej mąż, 
Fin, zabierali ją z domu małego dzie-
cka, usłyszeli, że jest sierotą, co było 
prawdą, oraz… że nie ma rodzeń-
stwa. Wychowała się w Finlandii, ale 
co roku odwiedzała rodzinę pani 
Haliny w świętokrzyskiem. Kilka lat 
później jej mama urodziła córkę.  
W codziennych rozmowach w do-
mu przeszli z polskiego na fiński.

Dorota dobiegała czterdziestki, 
gdy postanowiła odnaleźć grób ro-
dziców. Sprawa rodzinnych korzeni 
nie dawała jej bowiem spokoju. Ra-
zem z fińskim mężem wynajęła na-
wet detektywa. Ponieważ kartoteki 
w domu małego dziecka zniszczył 
pożar, detektyw nie znalazł tam po-
trzebnych informacji. Jednak dzięki 
temu, że była to adopcja zagranicz-
na, trafił na dokumenty w minister-
stwie. W ten sposób temu odnalazł 
grób biologicznych rodziców Doro-
ty w Rajcu Szlacheckim.

Przed wizytą w Polsce Dorota po-
stanowiła skontaktować się z pro-
boszczem. Chciała żeby pokazał jej 
mogiłę rodziców, kiedy przyjedzie.

– Ale jest jeszcze rodzeństwo… 
Wie Pani o tym? – zapytał ksiądz.

Przeżyła szok. Przez kilka dni 
z nikim nie kontaktowała się w tej 
sprawie. Nagle, po tylu latach, do-
wiedziała się, że ma siedmioro ro-
dzeństwa! Gdy otrząsnęła się trochę, 
zaczęła szukać sióstr i braci przez in-
ternet. Najpierw natrafiła na Ewę. 
Rozmawiając przez komunikator 
Skype, rozpłakały ze wzruszenia. 
Od Ewy dowiedziała się, że Szcze-
pan jest wójtem Zagnańska, gdzie 
stoi najstarsze drzewo w Polsce, Dąb Fo
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G dy Szczepan Skorupski, 
obecny wójt Zagnańska 
w woj. świętokrzyskim, 
miał zaledwie trzy lata, 

spotkała go rodzinna tragedia. Jego 
mama miała wówczas 43 lata. Z mę- 
żem, który pracował na kolei, pro-
wadziła gospodarstwo rolne w miej-
scowości Rajec, na trasie z Radomia 
do Kozienic. Mieli ośmioro dzieci. 

Był 1974 rok. W styczniu ojciec 
Szczepana uległ ciężkiemu wypad-
kowi w pracy. Kilka dni później 

zmarł. – Byliśmy zrozpaczeni. Zo-
staliśmy tylko z mamą, która próbo-
wała nas sama wychować i utrzymać 
– wspomina pan Szczepan.

Trafiliśmy do  
domów dziecka

 – Nadszedł grudzień. Pamiętam, 
że siostra Ewa szykowała w tym cza-
sie paczki na Mikołaja – kontynuuje 
opowieść wójt. – Dorota i ja spali-
śmy z mamą w łóżku, a w łóżeczku 

obok nasz najmłodszy brat, Jacek. 
Mama wstała z łóżka i nagle upadła. 
Już się nie podniosła, nic nie mówi-
ła, choć krzyczeliśmy do niej... Za-
częliśmy płakać. To był zawał. 

Zosia, Basia, Ewa, Leszek, Boże-
na, Szczepan, Dorota i Jacek stracili 
wszystko: kochających rodziców, 
dom i beztroskie dzieciństwo. 

Najstarsza córka, Zosia dobiegała 
osiemnastki, została na gospodar-
stwie. Jacek i Dorota nie mieli jesz-
cze trzech lat, więc trafili do domu 

małego dziecka w Kielcach. Pozo-
stali – do różnych innych placówek 
opiekuńczych.

– Najlepszy kontakt miałem wte-
dy z Leszkiem, bo jako chłopcy byli-
śmy w jednym domu i w jednej gru-
pie. Siostry też przebywały wpraw-
dzie blisko, jednak w tej trudnej sy-
tuacji trochę się ze sobą gubiliśmy 
– wspomina Szczepan Skorupski.  
– Spędziłem tam trzy lata.

W tym czasie w domu dziecka 
w Radomiu pojawili się Wiesława 
i Henryk Baruchowie. Chcieli ado- 
ptować jednego z wychowanków.

– To była rodzicielska miłość od 
pierwszego wejrzenia – powtarzała 
potem często pani Wiesława. – Mo-
że dlatego, że Szczepan był trochę 
podobny do mojego Henryka? 

Kiedy państwo Baruchowie do-
wiedzieli się o Dorotce i Jacku, 
chcieli także ich zabrać do siebie. Ale 
gdy dotarli do Kielc, najmłodszej 
dwójki już tam nie było.

– Nie szukajcie ich. Trafili do do-
brych rodzin. Możecie tylko zepsuć 
im życie… – usłyszeli od praco- 
wników domu małego dziecka. 

U adopcyjnych rodziców Szcze-
pan znalazł miłość i troskliwość. Był 
też wdzięczny za życzliwe podejście 
do jego rodziny biologicznej. 

– Rodzice nie zmienili mi nazwi-
ska. Mama co roku na wakacje za-
praszała do nas całą piątkę, z którą 
mieliśmy kontakt. Tata powtarzał, że 

Bartek. Ponieważ wcześniej przy-
jeżdżała do Polski, kiedyś już pod 
nim była. Teraz okazało się, że to jej 
biologiczny brat, z racji swojej funk-
cji, opiekuje się Bartkiem i dba o je-
go kondycję. O korzenie…

Ze Szczepanem skontaktowała 
się przez portal Facebook. Obojgu  
z początku trudno było uwierzyć, że 
to wszystko dzieje się naprawdę. 
Szczepan pamiętał Dorotę, gdy była 
malutka. Ona jego nie.

Rodzeństwo trudno było zebrać 
w jednym miejscu w komplecie. 
Najpierw Dorota odwiedziła grób 
rodziców, gdzie spotkała się z trze-
ma siostrami. A Szczepana poznała 
osobiście kilka dni później, w Kra-
kowie. On w tym dniu wracał z sy-
nem z wakacji w Anglii, ona wylaty-
wała do Helsinek. Zanim doszli  
w umówione miejsce, spotkali się 
przypadkiem już na Rynku. – Rzu-
ciliśmy się sobie w objęcia – mówi 
wzruszony wójt. – Oboje nie mogli-
śmy opanować łez.

– Moim rodzicom adopcyjnym 
powiedziano, że nie mam rodzeń-
stwa, ale przez tyle lat coś mnie 
pchało do odnalezienia grobu. Czu-
łam, że kryje się za tym jakaś tajem-
nica. Ale nie spodziewałam się, że 
odkryję tak liczną rodzinę! – opo-
wiadała później Dorota. Oboje ze 
Szczepanem nie posiadali się ze 
szczęścia, że się odnaleźli. Że po-
znali swoje rodzinne korzenie. 

Teraz wiemy,  
skąd jesteśmy

Dorota nieźle rozumie po polsku, 
ale niezbyt dobrze mówi. Dlatego 
rodzeństwo musiało rozmawiać ze 
sobą po angielsku. 

Opowieściom podczas spotkania 
nie było końca. Przecież musieli so-
bie streścić aż trzydzieści osiem lat!

– Przybrana mama Doroty po-
chodzi z gminy Nowy Korczyn  
w powiecie buskim. Dorotka, będąc 
dzieckiem, przylatywała tu na waka-
cje. Była tak blisko nas! – mówi pan 
Szczepan z żalem w głosie. 

Dorota przyjechała do Krakowa 
z mężem i dwoma synami: 15-let-
nim Patrykiem i 12-letnim Krystia-
nem. Jej małżonek pracuje w zna-
nym koncernie Nokia, mieszkają 
pod Helsinkami. Dorota opowie-
działa też o swoim hobby – z powo-
dzeniem grała w fińskiej lidze piłki 
nożnej kobiet! 

Synowie Doroty poznali swojego 
brata stryjecznego, Bartka, który jest 
synem Szczepana. Co ciekawe, od 
razu złapali ze sobą dobry kontakt, 

posługując się… tłumaczem w tele-
fonie komórkowym! Wszyscy byli 
więc zadowoleni i podekscytowani 
tym, co się im w tym roku zdarzyło.

– To cudowne! Wciąż jestem ura-
dowana i oszołomiona. Nigdy nie 
spodziewałam się, że niemal w ciągu 
jednej chwili mogę na nowo odkryć 
siebie. Teraz spróbujmy odnaleźć 
Jacka – mówiła Dorota. Jej postawa 
rozwiała wątpliwości pana Szczepa-
na co do tego pomysłu. Widząc ra-
dość siostry, także postanowił się-
włączyć w poszukiwania. Może po-
mogą w nich również czytelniczki 
„Tiny”? Redakcja chętnie przekaże 
naszym bohaterom wszelkie infor-
macje na ten temat. 

– Tak jak w przypadku Dorotki, 
nie mamy dostępu do żadnych do-
kumentów – mówi pan Szczepan. 
 – Zresztą, teraz tylko po stronie sa-
mego Jacka i jego rodziców adopcyj-
nych leży możliwość odnalezienia 
nas. Ale coś mi mówi, że doczekamy 
się jeszcze kolejnego cudu spotkania 
po latach. „Podpowiada” mi też to 
nasz sędziwy Dąb Bartek, którym 
opiekuje się moja gmina. Dzięki nie-
mu widzę na co dzień, jak ważne są 
ojczyste i rodzinne korzenie. 

Tomasz Bąk

po 38 latach 
– W dzieciństwie straciłem oboje rodziców – opowiada 
Szczepan Skorupski. – Po adopcji słuch o mojej najmłodszej 
siostrze zaginął. – Teraz mogłem ją znowu przytulić! Same o sobie

Najnowsza
„Moja historia”

Jak co miesiąc kobiety takie jak Ty dzielą 
się z nami swoimi historiami. We wrześ-
niowym, 9 numerze „Mojej historii” Pau-
lina, która zawsze nosiła rozmiar XL, 
opowie, jak rozprawić się z własnymi 
kompleksami. Marzena zdradzi, jak zna-
leźć wspólny język z dorastającą córką. 
Przeczytasz też historię Martyny, której 
narzeczony zniknął w tajemniczych oko-
licznościach. Basia opowie o swojej syno-
wej, dla której koty stały się ważniejsze 
niż rodzina… A poza tym przepisy na-
szych czytelniczek na pyszne potrawy! 

Reportaż

tina 19

Historia wójta Skorupskiego i jego odnalezio-
nej po latach siostry jest tak niezwykła,  
że mogłaby być tematem filmu. Publi-
kujemy zdjęcie z ich spotkania w Kra-
kowie, wykonane telefonem komór-
kowym. Dorota, która mieszka 
pod Helsinkami, udostępniła 
nam swoją fotografię z Facebo-
oka. W Polsce spotkała się też 
z pozostałymi siostrami. Pan 
Szczepan często ogląda ich 
wspólne zdjęcie.

Pan Szczepan jako wójt 
opiekuje się Dębem Bart-
kiem. – Jego i moja histo-
ria świadczą, jak ważne 
są korzenie – podkreśla. Siostra z Finlandii

odnalazła mnie

8 rodzeństwa zostało rozdzielonych po śmierci rodz iców. Niedawno się spotkali, teraz szukają jeszcze jednego brata

I  – Szczepan Skorupski 
i adopcyjna mama. Zdję-
cie z albumu rodzinnego.

I Pamiątkowa fotografia 
z pierwszej komunii świę-
tej świętej Szczepana. 
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rodzinne korzenie są najważniejsze 
– tak wspomina pan Szczepan adop-
cyjnego ojca, który zmarł kilka lat te-
mu. – Myślę, że ze swojej strony też 
nie zawiodłem przybranych rodzi-
ców. Nie przysparzałem im kłopo-
tów wychowawczych, choć zdarzały 
się lepsze i gorsze momenty, jak  
w każdej rodzinie – dodaje. 

Zosia, Basia, Ewa, Leszek, Bożena 
regularnie się widywali. Na spotka-
niach często pojawiał się pomysł od-
nalezienia brakującej dwójki.

– To właśnie ja najbardziej odra-
dzałem to rodzeństwu – przyznaje 
wójt. – Wiedziałem, że Jacek i Doro-
ta byli na tyle mali, że ich rodzice ad-
opcyjni mogli zataić przed nimi ich 
prawdziwą tożsamość.

Zagadkę rozwiązał 
detektyw

Dorota rzeczywiście nie wiedziała 
o istnieniu rodzeństwa. Gdy adop-
cyjni rodzice, pani Halina i jej mąż, 
Fin, zabierali ją z domu małego dzie-
cka, usłyszeli, że jest sierotą, co było 
prawdą, oraz… że nie ma rodzeń-
stwa. Wychowała się w Finlandii, ale 
co roku odwiedzała rodzinę pani 
Haliny w świętokrzyskiem. Kilka lat 
później jej mama urodziła córkę.  
W codziennych rozmowach w do-
mu przeszli z polskiego na fiński.

Dorota dobiegała czterdziestki, 
gdy postanowiła odnaleźć grób ro-
dziców. Sprawa rodzinnych korzeni 
nie dawała jej bowiem spokoju. Ra-
zem z fińskim mężem wynajęła na-
wet detektywa. Ponieważ kartoteki 
w domu małego dziecka zniszczył 
pożar, detektyw nie znalazł tam po-
trzebnych informacji. Jednak dzięki 
temu, że była to adopcja zagranicz-
na, trafił na dokumenty w minister-
stwie. W ten sposób temu odnalazł 
grób biologicznych rodziców Doro-
ty w Rajcu Szlacheckim.

Przed wizytą w Polsce Dorota po-
stanowiła skontaktować się z pro-
boszczem. Chciała żeby pokazał jej 
mogiłę rodziców, kiedy przyjedzie.

– Ale jest jeszcze rodzeństwo… 
Wie Pani o tym? – zapytał ksiądz.

Przeżyła szok. Przez kilka dni 
z nikim nie kontaktowała się w tej 
sprawie. Nagle, po tylu latach, do-
wiedziała się, że ma siedmioro ro-
dzeństwa! Gdy otrząsnęła się trochę, 
zaczęła szukać sióstr i braci przez in-
ternet. Najpierw natrafiła na Ewę. 
Rozmawiając przez komunikator 
Skype, rozpłakały ze wzruszenia. 
Od Ewy dowiedziała się, że Szcze-
pan jest wójtem Zagnańska, gdzie 
stoi najstarsze drzewo w Polsce, Dąb Fo
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18 tina

G dy Szczepan Skorupski, 
obecny wójt Zagnańska 
w woj. świętokrzyskim, 
miał zaledwie trzy lata, 

spotkała go rodzinna tragedia. Jego 
mama miała wówczas 43 lata. Z mę- 
żem, który pracował na kolei, pro-
wadziła gospodarstwo rolne w miej-
scowości Rajec, na trasie z Radomia 
do Kozienic. Mieli ośmioro dzieci. 

Był 1974 rok. W styczniu ojciec 
Szczepana uległ ciężkiemu wypad-
kowi w pracy. Kilka dni później 

zmarł. – Byliśmy zrozpaczeni. Zo-
staliśmy tylko z mamą, która próbo-
wała nas sama wychować i utrzymać 
– wspomina pan Szczepan.

Trafiliśmy do  
domów dziecka

 – Nadszedł grudzień. Pamiętam, 
że siostra Ewa szykowała w tym cza-
sie paczki na Mikołaja – kontynuuje 
opowieść wójt. – Dorota i ja spali-
śmy z mamą w łóżku, a w łóżeczku 

obok nasz najmłodszy brat, Jacek. 
Mama wstała z łóżka i nagle upadła. 
Już się nie podniosła, nic nie mówi-
ła, choć krzyczeliśmy do niej... Za-
częliśmy płakać. To był zawał. 

Zosia, Basia, Ewa, Leszek, Boże-
na, Szczepan, Dorota i Jacek stracili 
wszystko: kochających rodziców, 
dom i beztroskie dzieciństwo. 

Najstarsza córka, Zosia dobiegała 
osiemnastki, została na gospodar-
stwie. Jacek i Dorota nie mieli jesz-
cze trzech lat, więc trafili do domu 

małego dziecka w Kielcach. Pozo-
stali – do różnych innych placówek 
opiekuńczych.

– Najlepszy kontakt miałem wte-
dy z Leszkiem, bo jako chłopcy byli-
śmy w jednym domu i w jednej gru-
pie. Siostry też przebywały wpraw-
dzie blisko, jednak w tej trudnej sy-
tuacji trochę się ze sobą gubiliśmy 
– wspomina Szczepan Skorupski.  
– Spędziłem tam trzy lata.

W tym czasie w domu dziecka 
w Radomiu pojawili się Wiesława 
i Henryk Baruchowie. Chcieli ado- 
ptować jednego z wychowanków.

– To była rodzicielska miłość od 
pierwszego wejrzenia – powtarzała 
potem często pani Wiesława. – Mo-
że dlatego, że Szczepan był trochę 
podobny do mojego Henryka? 

Kiedy państwo Baruchowie do-
wiedzieli się o Dorotce i Jacku, 
chcieli także ich zabrać do siebie. Ale 
gdy dotarli do Kielc, najmłodszej 
dwójki już tam nie było.

– Nie szukajcie ich. Trafili do do-
brych rodzin. Możecie tylko zepsuć 
im życie… – usłyszeli od praco- 
wników domu małego dziecka. 

U adopcyjnych rodziców Szcze-
pan znalazł miłość i troskliwość. Był 
też wdzięczny za życzliwe podejście 
do jego rodziny biologicznej. 

– Rodzice nie zmienili mi nazwi-
ska. Mama co roku na wakacje za-
praszała do nas całą piątkę, z którą 
mieliśmy kontakt. Tata powtarzał, że 

Bartek. Ponieważ wcześniej przy-
jeżdżała do Polski, kiedyś już pod 
nim była. Teraz okazało się, że to jej 
biologiczny brat, z racji swojej funk-
cji, opiekuje się Bartkiem i dba o je-
go kondycję. O korzenie…

Ze Szczepanem skontaktowała 
się przez portal Facebook. Obojgu  
z początku trudno było uwierzyć, że 
to wszystko dzieje się naprawdę. 
Szczepan pamiętał Dorotę, gdy była 
malutka. Ona jego nie.

Rodzeństwo trudno było zebrać 
w jednym miejscu w komplecie. 
Najpierw Dorota odwiedziła grób 
rodziców, gdzie spotkała się z trze-
ma siostrami. A Szczepana poznała 
osobiście kilka dni później, w Kra-
kowie. On w tym dniu wracał z sy-
nem z wakacji w Anglii, ona wylaty-
wała do Helsinek. Zanim doszli  
w umówione miejsce, spotkali się 
przypadkiem już na Rynku. – Rzu-
ciliśmy się sobie w objęcia – mówi 
wzruszony wójt. – Oboje nie mogli-
śmy opanować łez.

– Moim rodzicom adopcyjnym 
powiedziano, że nie mam rodzeń-
stwa, ale przez tyle lat coś mnie 
pchało do odnalezienia grobu. Czu-
łam, że kryje się za tym jakaś tajem-
nica. Ale nie spodziewałam się, że 
odkryję tak liczną rodzinę! – opo-
wiadała później Dorota. Oboje ze 
Szczepanem nie posiadali się ze 
szczęścia, że się odnaleźli. Że po-
znali swoje rodzinne korzenie. 

Teraz wiemy,  
skąd jesteśmy

Dorota nieźle rozumie po polsku, 
ale niezbyt dobrze mówi. Dlatego 
rodzeństwo musiało rozmawiać ze 
sobą po angielsku. 

Opowieściom podczas spotkania 
nie było końca. Przecież musieli so-
bie streścić aż trzydzieści osiem lat!

– Przybrana mama Doroty po-
chodzi z gminy Nowy Korczyn  
w powiecie buskim. Dorotka, będąc 
dzieckiem, przylatywała tu na waka-
cje. Była tak blisko nas! – mówi pan 
Szczepan z żalem w głosie. 

Dorota przyjechała do Krakowa 
z mężem i dwoma synami: 15-let-
nim Patrykiem i 12-letnim Krystia-
nem. Jej małżonek pracuje w zna-
nym koncernie Nokia, mieszkają 
pod Helsinkami. Dorota opowie-
działa też o swoim hobby – z powo-
dzeniem grała w fińskiej lidze piłki 
nożnej kobiet! 

Synowie Doroty poznali swojego 
brata stryjecznego, Bartka, który jest 
synem Szczepana. Co ciekawe, od 
razu złapali ze sobą dobry kontakt, 

posługując się… tłumaczem w tele-
fonie komórkowym! Wszyscy byli 
więc zadowoleni i podekscytowani 
tym, co się im w tym roku zdarzyło.

– To cudowne! Wciąż jestem ura-
dowana i oszołomiona. Nigdy nie 
spodziewałam się, że niemal w ciągu 
jednej chwili mogę na nowo odkryć 
siebie. Teraz spróbujmy odnaleźć 
Jacka – mówiła Dorota. Jej postawa 
rozwiała wątpliwości pana Szczepa-
na co do tego pomysłu. Widząc ra-
dość siostry, także postanowił się-
włączyć w poszukiwania. Może po-
mogą w nich również czytelniczki 
„Tiny”? Redakcja chętnie przekaże 
naszym bohaterom wszelkie infor-
macje na ten temat. 

– Tak jak w przypadku Dorotki, 
nie mamy dostępu do żadnych do-
kumentów – mówi pan Szczepan. 
 – Zresztą, teraz tylko po stronie sa-
mego Jacka i jego rodziców adopcyj-
nych leży możliwość odnalezienia 
nas. Ale coś mi mówi, że doczekamy 
się jeszcze kolejnego cudu spotkania 
po latach. „Podpowiada” mi też to 
nasz sędziwy Dąb Bartek, którym 
opiekuje się moja gmina. Dzięki nie-
mu widzę na co dzień, jak ważne są 
ojczyste i rodzinne korzenie. 

Tomasz Bąk

po 38 latach 
– W dzieciństwie straciłem oboje rodziców – opowiada 
Szczepan Skorupski. – Po adopcji słuch o mojej najmłodszej 
siostrze zaginął. – Teraz mogłem ją znowu przytulić! Same o sobie

Najnowsza
„Moja historia”

Jak co miesiąc kobiety takie jak Ty dzielą 
się z nami swoimi historiami. We wrześ-
niowym, 9 numerze „Mojej historii” Pau-
lina, która zawsze nosiła rozmiar XL, 
opowie, jak rozprawić się z własnymi 
kompleksami. Marzena zdradzi, jak zna-
leźć wspólny język z dorastającą córką. 
Przeczytasz też historię Martyny, której 
narzeczony zniknął w tajemniczych oko-
licznościach. Basia opowie o swojej syno-
wej, dla której koty stały się ważniejsze 
niż rodzina… A poza tym przepisy na-
szych czytelniczek na pyszne potrawy! 

Reportaż

tina 19

Historia wójta Skorupskiego i jego odnalezio-
nej po latach siostry jest tak niezwykła,  
że mogłaby być tematem filmu. Publi-
kujemy zdjęcie z ich spotkania w Kra-
kowie, wykonane telefonem komór-
kowym. Dorota, która mieszka 
pod Helsinkami, udostępniła 
nam swoją fotografię z Facebo-
oka. W Polsce spotkała się też 
z pozostałymi siostrami. Pan 
Szczepan często ogląda ich 
wspólne zdjęcie.

Pan Szczepan jako wójt 
opiekuje się Dębem Bart-
kiem. – Jego i moja histo-
ria świadczą, jak ważne 
są korzenie – podkreśla. Siostra z Finlandii

odnalazła mnie

8 rodzeństwa zostało rozdzielonych po śmierci rodz iców. Niedawno się spotkali, teraz szukają jeszcze jednego brata

I  – Szczepan Skorupski 
i adopcyjna mama. Zdję-
cie z albumu rodzinnego.

I Pamiątkowa fotografia 
z pierwszej komunii świę-
tej świętej Szczepana. 
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grudzień 2014życzenia, komunikaty

Orszak Trzech Króli w Samsonowie 
Spod Kościoła pw. WNMP w Samsonowie-

-Piechotnych wyruszy  6 stycznia 2015 r., o godzinie 
13.00 I Orszak Trzech Króli. Do udziału w nim 
zaproszone zostały  osoby, instytucje, stowarzysze-
nia i organizacje zaangażowane w pracę na rzecz 
społeczności lokalnej. Impreza zorganizowana bę-
dzie na licencji ogólnopolskiej Fundacji Orszak 
Trzech Króli przez Zespół Szkoły Podstawowej 
Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sam-
sonowie oraz Parafię pw. Wniebowzięcia NMP w 
Samsonowie-Piechotnych.  

Imprezę rozpocznie o godz. 12 uroczysta Msza 
św. w kościele parafialnym. Orszak Trzech Kró-
li wyruszy o godz. 13 do centrum Samsonowa. 
Jego czoło stanowić będzie Święta Rodzina i Trzej 
Królowie, którzy staną czele trzech orszaków: eu-
ropejskiego, azjatyckiego i afrykańskiego. 

Na trasie pochodu zorganizowane będą  na 
dwóch scenach prezentacje pt. „Dwór Heroda”, 

„Gospoda” i „Walka dobra ze złem”. Na zakończenie 
w okolicach ruin Huty „Józef” odbędzie się kolę-
dowanie wraz z zespołami ludowymi, artystami z 
terenu gminy Zagnańsk.

W postać Maryi wcieli się posłanka Renata Ja-
nik. Orszak królewski stanowić będą: wójt Szcze-
pan Skorupski (Król Baltazar), Henryk Milcarz 
– prezes Wodociągów Kieleckich (Król Kacper), 
Rafał Szpak – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum 
Matki i Noworodka w Kielcach (Król Melchior), 
Józef Florek – prezes Banku Spółdzielczego w  Sam-
sonowie (św. Józef),  Kamil Piasecki – wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Zagnańsk (Kwiryniusz).

W skład orszaku wejdą ponadto m.in.: rad-
na Aneta Rutowicz, Elżbieta Korus – kierownik 
GOPS w Zagnańsku, kierownictwo i pracownicy 
GOKSiR w Zagnańsku, Zespół Ludowy „Tumlinia-
nie”, Zespół Ludowy „Jaworzanki”, strażacy z OSP 
Samsonów, przedstawiciele Towarzystwa Ziemi 

Samsonowskiej, kapela krakowska, Chór Gmin-
ny „ Con Passione”, Koło Łowieckie „Gajus”, Koło 
Łowieckie „Rosochy”, Koło Pszczelarzy, „ Bartek”, 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Hakownica”, 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jod-
ła” oraz artyści muzycy i młodzi wokaliści.

Apis

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku 2015 wszystkim Czytelnikom 

„Gazety Zagnańskiej” oraz Mieszkańcom 

Gminy Zagnańsk składam najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę, 

aby nadchodzące dni upłynęły Państwu w pełnej 

miłości i nadziei rodzinnej atmosferze, a zbliżający 

się nowy rok przyniósł spokój, stabilizację i wiele 

okazji do realizacji zamierzeń, tak zawodowych, jak 

i osobistych. Życzę też Państwu, aby te święta były 

wolne od kłopotów i problemów dnia codziennego, 

aby czas spędzony w gronie rodzinnym był 

nasycony zgodą i zrozumieniem. 

Henryk Milcarz, Prezes Zarządu Wodociągów 

Kieleckich, Radny Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego

Zarząd Banku Spół-
dzielczego Samsonów 
zaprasza wszystkich 
swoich klientów z gmi-
ny Zagnańsk do swojej 
odnowionej siedziby 
mieszczącej się w Sam-
sonowie. Godziny otwar-
cia banku: 8-14. Telefony: 
41 300-34-03, 300-36-67, 
faks: 41 300-31-21.
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Uroczystość przed Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej w Samsonowie
W listopadzie br. z okazji zbliżającej się 

5. rocznicy poświęcenia i ukoronowania Po-
mnika Ofiar II Wojny Światowej w Samsonowie 
odbyła się doniosła uroczystość. Zorganizowało 
ją Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej pod pa-
tronatem wójta Szczepana Skorupskiego. Roz-
poczęła się Mszą Świętą odprawioną w kościele 
parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny.

Mszy przewodniczył ks. kanonik Zbigniew 
Krzyszkowski w asyście ks. Józefa Smulczyń-
skiego, któremu w udziale przypadło również 
wygłoszenie homilii. Księża wprowadzili przed 
ołtarz poczty sztandarowe: Korpusu „Jodła” 
z Dionizym Krawczyńskim, grupę „Hakow-
nica”, poczet sztandarowy ZPSPiG nr 2 w Za-
gnańsku, poczet sztandarowy ZPSPiG im. Jana 
Pawła II w Samsonowie, poczet sztandarowy 
OSP w Samsonowie.

Galowo ubrani strażacy i harcerze gminnych 
drużyn z druhem Jakubem Szczepańskin stali 
pośrodku kościoła. Ks. probosz powitał gości, 
którzy zaszczycili organizatorów swoim przyby-
ciem: Beatę Oczkowicz – wiceminister obrony 
narodowej z mężem, senatora Krzysztofa Słonia, 
Renatę Janik – posłankę na Sejm RP, Mieczysła-
wa Gębskiego – wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, Mirosława Gęb-
skiego – radnego powiatu kieleckiego, gospodarza 
gminy Szczepana Skorupskiego z synem, Henryka 
Milcarza – prezesa Wodociągów Kieleckich, Karola 
Jacewicza – dyrektora ds. ekonomicznych Wodo-
ciągów Kieleckich, radną Anetę Rutowicz, Dorotę 
Chmielewską – dyrektora ZPSPiG im Jana Pawła 
II w Samsonowie.

Po Mszy św. udaliśmy się przed pomnik, gdzie 
modliliśmy się za ofiary wojny wraz z księdzem 
proboszczem. Na warcie stanęły harcerki, w głębi 
za pomnikiem ustawiły się poczty sztandarowe. 
Trzy salwy oddane przez członków grupy „Ha-
kownica” na cześć zamordowanych były sygnałem 
do składania wieńców. Delegacje podchodziły 
w następującej kolejności: jako pierwsi wiązankę 
złożyli senator Krzysztof Słoń i Mirosław Gębski, 
potem była posłanka Renata Janik, Beata Ocz-
kowicz towarzyszyła Szczepanowi Skorupskie-
mu i Anecie Rutowicz, Henryk Milcarz i Karol 
Jacewicz reprezentowali Wodociągi Kieleckie, 
dyr. Dorota Chmielewska i Marta Polak szkołę 
w Samsonowie, Halina Mańko i Wanda Stępień 
złożyły wieniec w imieniu Zespołu Ludowego 
Tumlinianie, znicze zapalili nauczyciele szkoły 

nr 2 w Zagnańsku.
Ostatnim punktem programu była część ar-

tystyczna przygotowana w „Staszicówce” przez 
nauczycieli ZPSPiG w Samsonowie. Był to montaż 
słowno-muzyczny wsparty prezentacją multime-
dialną. Inspiracją dla widowiska stała się nowator-
ska nowela Elizy Orzeszkowej pt. „Gloria victis” 
(„Chwała zwyciężonym”). Pisarka zastosowała 
niezwykle interesujący zabieg literacki. Po 50 latach 
od wybuchu powstania styczniowego, w 1910 roku 
napisała nowelę, w której narratorem uczyniła 
poleskie drzewa, opowiadające Wiatrowi dzieje 
tego narodowego zrywu.

W programie artystycznym reżyser przedsta-
wienia Marta Jass zastosowała podobny zabieg. 
Dokonała personifikacji, czyli ożywiła drzewa, któ-
re przyjęły na siebie rolę opowiedzenia publiczno-
ści a zarazem „wichrowi historii” dziejów pokoleń 
Polaków począwszy od powstania styczniowego 
do dziś. W prezentacji multimedialnej zawarte 
zostały migawki wybranych filmów. Oglądaliśmy 
fragmenty „Nocy i dni”, „Katynia”, „Powstania 
Warszawskiego”, filmu o księdzu Jerzym Popiełusz-
ce itd. Dokonano wyboru znaczących, mocnych 
scen, mających często charakter symboliczny. Wi-
dzieliśmy na przykład, gdy wleczono za nogi ledwie 
żywego powstańca, unurzanego w błocie podobnie 
jak flaga Królestwa Polskiego. Czy równie wstrzą-
sającą scenę likwidacji polskich oficerów w lesie 
katyńskim. Znana melodia z filmu „Polskie drogi” 
przypominała skomplikowaną drogę Polaków 
do Wolności. Wiersze i piosenki były znaczącymi 
akcentami spektaklu przeplecionymi wołaniem 
postaci-drzew o „Chwałę zwyciężonym”, którzy 
na to miano zasłużyli; bo Polacy swoje Termopile 
mieli wieloktrotnie. Żołnierz idący walczyć za oj-
czyznę miał tylko jedno zadanie: albo zwyciężyć, 
albo zginąć – innej możliwości nie było. Nieważne 
były kalkulacje. Ważny był opór i walka.

Nakładem pracy i pomysłowoś-
cią wykazały się nauczycielki, które 
przygotowały dekoracje tego przed-
stawienia. Głównym elementem 
oprawy plastycznej było drzewo 
ubrane w białe i czerwone kwiaty 
(takie same rozłożono na stołach 
i umocowano do oparć krzeseł). 
Tłem była neutralna ciemna tka-
nina, zza której wychodzili młodzi 
aktorzy. Zaś środek wnęki-sceny 
zajmowały trzy postacie w kostiu-
mach przypominających drzewa 

i gałązkami na głowach, które tworzyły ich koronę. 
Postaci te za pomocą umocowanej do sufitu tka-
niny wywoływały podmuchy wiatru w przerwach 
między kolejnymi punktami programu i wołały 
donośnie „Gloria victis” na cześć bohaterskich po-
koleń Polaków. Po prawej stronie sceny znajdował 
się ekran, na którym emitowano sceny prezentacji 
multimedialnej korespondującej z pozostałymi 
punktami programu.

Przedstawienie okazało się kolejnym wydarze-
niem artystycznym. Poruszyło i wzruszyło wszyst-
kich obecnych. Zostało nagrodzone gromkimi 
oklaskami. Zespół pedagogów przygotowujących 
spektakl to: Marta Jass, Marta Polak, Anna Lisow-
ska, Joanna Pawłowska, prezentację multume-
dialną opracował Grzegorz Perczak, śpiewającym 
absolwentom Kamilowi Szpankowskiemu i Annie 
Żak akompaniował Łukasz Gronostaj. W spekta-
klu brali udział: Maja Pietrzyca, Karol Błoński, Nel 
Jass, Oliwia Kundera, Ola Wojtasińska, Nikola Sal-
wa, Natalia Ślefarska, Zosia Salwa, Konrad Gębski, 
Kacper Cedro, Piotr Połeć, Tomasz Gębski. Osiąg-
nięcie takiego efektu wymagało ogromu pracy 
uczniów i ich opiekunów, dlatego Lidia Putowska 
i Elżbieta Korus gratulowały występu i dziękowały 
za wysiłek. Młodzi aktorzy otrzymali upominkowe 
paczki a pozostałe osoby albumy z dedykacjami.

Na zakończenie Zespół Ludowy Tumlinianie 
z Marianną Kłosowską na czele wystąpił w repertu-
arze piosenek żołnierskich, które publiczność śpie-
wała razem z nimi. W przerwie głos zabrali Henryk 
Milcarz i Mieczysław Gębski. Obaj podkreślili, że 
program był niezwykle ciekawy i skłonił ich do re-
fleksji. Spotkanie zakończyło się rozmowami przy 
kawie i herbatce oraz degustacją wyśmienitego 
bigosu, ugotowanego przez członkinie TZS pod 
kierunkiem Krystyny Kędzierskiej.

Lidia Putowska

Chór Con Passione na Pieśniobraniu
Już od 2009 r. istnieje w Kielcach trady-

cja organizowania Pieśnioobrania z okazji 
obchodów różnorodnych świąt, szczególnie 
Święta Niepodległości. Również w tym roku, 
w niedzielę, 9 listopada br. licznie zgromadze-
ni na Placu Zamkowym kielczanie, pomimo 
niesprzyjającej aury uczestniczyli we wspól-
nym śpiewaniu pieśni patriotycznych.

Ze sceny popłynęły utwory legionowe, żoł-
nierskie i partyzanckie, z ochotą podchwyty-
wane przez publiczność. W 29. Pieśniobraniu 
pn. „Hej, hej, Komendancie” wystąpiły liczne 
chóry, zespoły i soliści z Kielc i okolic. Wśród 
nich znalazł się Piotr Bogucki z Zagnańska 
oraz Chór Gminny Con Passione. Wspólnie 
z zespołami Antidotum, Contabile, Masło-

wianie i Wrzosy dyrygent maestro Michał 
Kopeć utworzył okazjonalny 100-osobowy 
Chór Kielecki, który pod jego kierownictwem 
wykonał pięć pieśni na zakończenie koncertu. 
Michał Kopeć akompaniował także wielu in-
nym solistom i zespołom, był również mocno 
zaangażowany w przygotowanie całej imprezy.

A.Ch.P
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WÓJT GMINY ZAGNAŃSK INFORMUJE
W dniu 18 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 

w sali nr 8 (sala konferencyjna) w Urzędzie 
Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26–050 
Zagnańsk odbędzie się trzeci ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych położonych w miejscowo-
ści Zagnańsk, obręb geodezyjny Zagnańsk, 
gmina Zagnańsk oznaczonej numerami ewi-
dencyjnymi:

– 870/14 o pow. 0,1135 ha cena nierucho-
mości w wysokości 122 401,91 zł w tym VAT 
w wysokości 23 proc. wymagane wadium 
– 12 240,19 zł

– 870/15 i 870/17 o łącznej powierzchni 
0,1505 ha, cena nieruchomości w wysokości 
155 915,41 zł w tym VAT w wysokość 23 proc., 
wymagane wadium 15 591,54 zł

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przed-
miotowej nieruchomości na podstawie De-
cyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 
stycznia 2005 r., znak: SP.IV.7723-58-2/04. Dla 
ww. nieruchomości prowadzona jest przez 
Sąd Rejonowy w Kielcach, Księga Wieczysta 
KI1L/00097587/1 w której w Dziale II jako 
właściciel wpisana jest Gmina Zagnańsk. 
Działy III i IV ww. księgi wpisów nie zawie-
rają.

Ogłoszenie o przetargu zostało umiesz-
czone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy na stronie internetowej Urzędu – Za-
gnańsk Gminny Portal Internetowy www.
zagnansk.pl, Biuletynie Informacji Publicznej 
www.zagnansk.biuletyn oraz na tablicy ogło-
szeń w sołectwach gminy.

Szczegółowe informacje w sprawie przetar-
gu udziela Referat ds. Nieruchomości, Plano-
wania Przestrzennego, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Gminy Zagnańsk w godz. 
pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwar-
tek, piątek 7.00–15.00, środa 7.00–17.00), 
telefonicznie pod numerem 41 300–13–22 
wew.43

•
W dniu 17 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 

w pok. nr 8 (sala konferencyjna) w Urzędzie 
Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26–050 
Zagnańsk odbędzie się czwarty ustny prze-

targ nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej położonej w obrębie 
geodezyjnym Zachełmie, gmina Zagnańsk 
oznaczonej numerami ewidencyjnymi 322/11 
i 323/11 o łącznej pow. 0,1613 ha.

Gmina Zagnańsk jest właścicielem 
przedmiotowej nieruchomości na podsta-
wie aktów notarialnych Rep. A 6948/2008 
i Rep. A 1079/2009. Dla ww. nieruchomości 
prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kiel-
cach, Księgi Wieczyste KI1L/00123209/0 
i KI1L/00125014/0 w których jako właściciel 
wpisana jest Gmina Zagnańsk. Działy III i IV 
ww. ksiąg wpisów nie zawierają. 

Cena wywoławcza 103 243,13 złotych 
w tym VAT w wysokości 23 proc. Wymagane 
wadium 10 324,31 zł. 

Ogłoszenie o przetargu zostało umiesz-
czone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy, na stronie internetowej Urzędu – Za-
gnańsk Gminny Portal Internetowy www.
zagnansk.pl, Biuletynie Informacji Publicznej 
www.zagnansk.biuletyn.net oraz na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach gminy. Wyciąg z ogło-
szenia zostanie zamieszczony w „Gazecie 
Wyborczej”.

Szczegółowe informacje w sprawie prze-
targu udziela Referat ds. Nieruchomości, 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Za-
gnańsku w godz. pracy Urzędu (poniedziałek, 
wtorek, czwartek, piątek 7.00–15.00, środa 
7.00–17.00), telefonicznie pod numerem 
41 300–13–22 wew. 34.

•
W dniu 16 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 

w pok. nr 8 (sala konferencyjna) w Urzędzie 
Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8, 26–050 
Zagnańsk odbędzie się czwarty ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych położonych w miejscowo-
ści Zagnańsk, obręb geodezyjny Zagnańsk, 
gmina Zagnańsk oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi:

302/3 o pow. 0,2456 ha, cena nieruchomo-
ści w wysokości: 201 823,32 zł, w tym VAT 
w wysokości 23 proc., wymagane wadium 

– 20 182,33 zł,
302/7 o pow. 0,1651 ha, cena nieruchomo-

ści w wysokości: 143 698,75 zł, w tym VAT 
w wysokości 23 proc., wymagane wadium 
–14 369,87 zł,

302/8 o pow. 0,1181 ha, cena nieruchomo-
ści w wysokości: 102 793,56 zł, w tym VAT

w wysokości 23 proc., wymagane wadium 
–10 279,35 zł,

302/10 o pow. 0,1058 ha, cena nierucho-
mości w wysokości: 107 519,22 zł, w tym VAT

w wysokości 23 proc., wymagane wadium 
–10 751,92 zł,

302/11 o pow. 0,1307 ha, cena nierucho-
mości w wysokości: 113 760,86 zł, w tym VAT

w wysokości 23 proc., wymagane wadium 
–11 376,08 zł,

302/12 o pow. 0,1450 ha, cena nierucho-
mości w wysokości: 129 720,42 zł, w tym VAT

w wysokości 23 proc., wymagane wadium 
–12 972,04 zł.

Gmina Zagnańsk jest właścicielem 
przedmiotowych nieruchomości na podsta-
wie Decyzji Wojewody Kieleckiego z dnia 
11.12.1997 r., znak: GG.VI.A-7413/58/3/97. 
Dla ww. nieruchomości prowadzona jest przez 
Sąd Rejonowy w Kielcach, Księga Wieczysta 
KW KI1L/00038001/9 w której jako właściciel 
wpisana jest Gmina Zagnańsk. Dział III i IV 
ww. księgi wpisów nie zawiera.

Ogłoszenie o przetargu zostało umiesz-
czone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy, na stronie internetowej Urzędu – Za-
gnańsk Gminny Portal Internetowy www.
zagnansk.pl, Biuletynie Informacji Publicznej 
www.zagnansk.biuletyn.net oraz na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach gminy. Wyciąg

z ogłoszenia zostanie zamieszczony w „Ga-
zecie Wyborczej”.

Szczegółowe informacje w sprawie prze-
targu udziela Referat ds. Nieruchomości, 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Za-
gnańsku w godz. pracy Urzędu (poniedziałek, 
wtorek, czwartek, piątek7.00–15.00, środa 
7.00–17.00), telefonicznie pod numerem 41 
300–13–22 wew. 34.

PUH „Cedrox” – odbiorca odpadów komunalnych w gminie
Informujemy, że w wyniku przeprowadzo-

nego postępowania przetargowego od 1 stycz-
nia 2015 roku do 31 maja 2016 roku odpady 
komunalne od mieszkańców z terenu gmi-
ny Zagnańsk odbierać będzie PRZEDSIĘ-
BIORSTWO USŁUGOWO–HANDLOWE 
„CEDROX” – Józef Cedro, 25–431 Kielce, ul. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 18/54.

Ponadto informujemy, że kosze wydzier-
żawione przez mieszkańców od firmy „Fart 
– Bis”, będą odbierane od mieszkańców z po-
szczególnych miejscowości w następujących 
terminach:
– 5 stycznia 2015 r. – Zagnańsk,
– 7 stycznia 2015 r. – Kołomań, sołectwo Sam-

sonów, sołectwo Tumlin, Umer,
– 8 stycznia 2015 r. – Barcza, Chrusty, Gruszka, 

Lekomin, Ścięgna, Zabłocie,
– 9 stycznia 2015 r. – Bartkowe Wzgórze, 

Bartków, Belno, Borowa Góra, Goleniawy, 
Jaworze, Kaniów, Siodła, Szałas,

– 10 stycznia 2015 r. – Kajetanów. Dzierżawa 
kosza od firmy „CEDROX” będzie odbywać 
się na bezpośrednie telefoniczne bądź pisem-
ne zgłoszenie zapotrzebowania dzierżawy 
kosza do firmy „CEDROX”.

Adres firmy:
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-

-HANDLOWE „CEDROX” – Józef Cedro, 
25–431 Kielce, ul. Marszałka Józefa Piłsud-

skiego 18/54, Tel. 509 813 800; 500 094 934.
Pragniemy nadmienić, że wszystkie dotych-

czas obowiązujące zasady odbioru odpadów 
komunalnych (sposób segregacji i częstotli-
wość odbioru) pozostają bez zmian.
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podziękowania, projekty

We wtorek, 18 listopada, w obecności dy-
rektor Marzanny Moćko dzieci z Przedszkola 
im. St. Staszica w Zagnańsku nawiązały kon-
takt poprzez komunikator Skype z rówieśni-
kami z Przedszkola w Pakruojis na Litwie. 
Konferencja odbyła się w ramach projektu 
Comenius, który jest realizowany drugi rok 
w naszym przedszkolu.

Spotkanie rozpoczęło się powitalnym 
okrzykiem trzylatków: „Hello! ” Każda grupa 

przedszkolna ujawniła swoje talenty wokalne 
i taneczne. Na szczególną uwagę zasługuje 
występ w języku angielskim sześciolatków 
przygotowany przez Sylwię Maksymowicz-
-Jończyk. Podczas godzinnej prezentacji mo-
gliśmy podziwiać również występ dzieci li-
tewskich, które zaprezentowały taniec i pieśń 
narodową własnego kraju. Przedszkolaki 
nawzajem nagradzały się oklaskami.

Sukces wideokonferencji zawdzięczamy 

ciężkiej pracy, jaką włożyły: Beata Szwed-
-Błońska, Marzanna Knez, Halina Starz, Ma-
ria Przepióra i Maria Piskulak. Dziękujemy 
również Henryce Górzyńskiej i Łukaszowi 
Gronostajowi za pomoc techniczną.

Dorota Starz, Sylwia Maksymowicz-
-Jończyk

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

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
„Bartek” może poszczycić się udziałem i wie-
loma sukcesami, m.in. w okręgowych zawo-
dach spławikowych grand prix, mistrzostwach 
Polski, mistrzostwach świata.

– Pod względem liczebności jesteśmy naj-
większą organizacją pozarządową w gminie, 
liczącą 242 członków – mówi prezes koła Jan 
Adamczyk. – Jak zaczynaliśmy swoją działal-
ność w 1982 roku liczba członków wynosiła 
14. Z roku na rok przybywa nam członków, 
(seniorów, dzieci i kobiet) zarząd koła orga-
nizuje od kilkudziesięciu lat różne zawody 
wędkarskie, między innymi z okazji otwarcia 
sezonu, Mistrzostw Koła „Bartek”, Pucharu 
Wójta Gminy Zagnańsk, Pucharu Prezesa Ban-
ku Spółdzielczego w Samsonowie, Pucharu 
Prezesa Koła, z okazji Międzynarodowego 
Dnia Dziecka i wielu innych – dodaje.

Mistrzowie z koła biorą udział w zawodach 
okręgowych, mistrzostwach Polski, dwukrotnie 
w mistrzostwach świata we Włoszech, w zawo-
dach Grand Prix Okręgu Kieleckiego i Polski 
oraz olimpiadach krajowych młodzieżowych. 

Od wielu lat mistrz koła Janusz Adamczyk 
zdobywa mistrzostwo okręgu kieleckiego i jest 
delegowany na mistrzostwa Polski. W ubie-
głym roku zawodnik Robert Hanulak wygrał 
finał w zwodach Grand Prix Belgijskiej firmy 
Robinson Team Cup. W 2014 roku sukces ten 
powtórzył mistrz koła i okręgu kieleckiego 
Janusz Adamczyk. Obydwaj zawodnicy zdo-
bywając tytuł mistrzowski, wygrali nagrody 
pieniężne w wysokości 10 tys. zł każdy.

– Nasza młodzież również odnosi wiele 
sukcesów na szczeblu koła, okręgu i Polski, 
dowodem niech będzie fakt, iż od kilku ład-
nych lat nasza młodzież zajmuje w okręgu 
wysokie lokaty od 1. do 3. miejsca i wygrywa 
nagrody od 600 do 1000 zł. Pieniądze te prze-
znaczamy w całości na zakup nagród, pucha-
rów oraz zanęt wędkarskich między innymi 
na zawody z okazji Międzynarodowego Dnia 
Dziecka. Na imprezę tego typu zgłasza się 
coraz więcej dzieci zrzeszonych w kole, jak 
też niezrzeszonych, zarząd koła dumny jest 
z naszych zawodników, którzy odnoszą wiele 
sukcesów w zawodach poza kołem – mówi 

prezes Adamczyk.
– Na 59 kół w okręgu kieleckim nasze koło 

od kilkunastu lat zajmuje miejsca w ścisłej 
czołówce. Oprócz działalności sportowej, za-
rząd koła zajmuje się zarybianiem akwenów 
wodnych Umer, Borowa Góra i Zachełmie. 
Od kilku dziesięciu lat na prośbę Zarządu Koła 
Urząd Gminy w Zagnańsku przyznaje dotacje 
finansowe na zakup materiału zarybieniowego 
– podkreśla prezes wędkarzy.

W kole działa społecznie Straż Rybacka – 
ponad 20 strażników. Sprawdzają karty węd-
karskie, limity dziennych połowów, wymiary 
ochronne, dla łamiących przepisy są manda-
ty karne, a sąd koleżeński może wykluczyć 
ze związku nieetycznego wędkarza.

Koło PZW „Bartek” powstało 9 kwietnia 
1982 roku i liczyło 19 członków. Jego pierw-
szym prezesem był Ireneusz Szcześniak, wice-
prezesem Jan Adamczyk. Obecnie nasze koło 
liczy 242 zrzeszonych wędkarzy. Najstarszy 
senior ma ponad 80 lat. Prezesem koła jest 
Jan Adamczyk.

Apis 

Drodzy Wyborcy!
Zaufanie jest najpiękniejszą spowiedzią zakończoną słowem „prowadź” (Seneka)
Tym cytatem wybitnego myśliciela z serca dziękuję Państwu za obdarzenie mnie tak wielkim poparciem. To ogromny dar i zobowiąza-

nie wobec Was, którzy mi tak licznie zaufaliście i powierzyliście w swoim imieniu wypełnianie mandatu radnego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego. Wybraliście mnie, abym poprowadził nas w myśl mojego wyborczego hasła: dla świętokrzyskiego dobra! Obiecuję godnie 
i z należnym szacunkiem, sumiennością realizować wyborcze hasło, wypełniać wyborczy program i obowiązki radnego.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku
Henryk Milcarz

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, oddając na mnie swój głos w wyborach do Rady Gminy Zagnańsk.
Marcin Fąfara

Podziękowanie! Dla radnych Pani Grażyny Wawszczak i Tomasza Dąbrowskiego za zorganizowanie nieodpłatnie transportu jabłek dla 
mieszkańców osiedla Wrzosy, ul. Wrzosowej, Piaskowej i Belna.

Anna Łuć

Serdecznie dziękuję wszystkim moim wyborcom, którzy oddali na mnie swój głos i obdarzyli mnie swoim zaufaniem na najbliższe 4 lata 
VII kadencji Rady Gminy Zagnańsk.

Grażyna Wawszczak

Dyrekcja wraz ze społecznością szkolną Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku składa podziękowanie 
za dofinansowanie zakupu komputerów Wójtowi Gminy Zagnańsk Panu Szczepanowi Skorupskiemu oraz Sołtysom: sołectwa Zagnańsk 
Pani Grażynie Wawszczak, sołectwa Kaniów Panu Andrzejowi Starzowi, sołectwa Bartków Panu Andrzejowi Kunderze, sołectwa Lekomin 
Panu Krzysztofowi Bernatkowi.

Dyrektor Marzanna Moćko

WIDEOKONFERENCJA Z PRZEDSZKOLEM LITEWSKIM

Wędkarze z PZW „Bartek” wśród najlepszych
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grudzień 2014kultura, sport

Muzyczne podróże z duszą w Jaworzu

Tanecznie w Zagnańsku

DZIECIĘCY FESTIWAL PIŁKARSKI

Z gminy Zagnańsk na Stadion o Puchar Tymbarku

„Muzyczne Podróże z Duszą” odbyły  się w 
Świetlicy Środowiskowej Jaworze.

Przybyłych gości powitał wójt gminy Za-
gnańsk Szczepan Skorupski. Organizatorem 
uroczystości był Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.   

 Było to spotkanie, które połączyło poko-
lenia. O tym, że Duchy Czasu nie są straszne 
zapewniała wiceminister obrony narodowej 
Beata Oczkowicz. Prezentując tekst z Kabaretu 
Starszych Panów „Duchy”. Grażyna Grudzie-
cka z Zespołu Ludowego Jaworzanki, Henryk 
Milcarz – prezes Wodociągów Kieleckich oraz 
Małgorzata Salwa i Jan Olszewski – sołtys Ja-
worzy przekonywali, że warto chwytać dzień 

i uśmiechać się do siebie. W muzyczną po-
dróż uczestników spotkania zabrały tancerki 
ze Szkoły Tańca Kamili Drezno: Żaneta Kolus, 
Marcelina Kuśmierczyk, Julia Wróbel, Marysia 
Lis, Alicja Węgrzyn. O tym, że Czas jest tylko 
szczególną formą przestrzeni śpiewały Anto-

sia Zalewska i Dominika Kubicka oraz Natalia 
Jończyk. Podczas uroczystości niezwykłe nuty 
popłynęły dzięki grze na saksofonie Katarzyny 
Klusek. Nie mogło zabraknąć niezwykłej mocy 
głosu i muzyki Gminnego  Chóru Con Passione.

Apis 

W I Ogólnopolskim Turnieju Tańca Freestyle Grand Prix Polski PZTF w Tańcach Par, 
Synchro Dance, Disco Dance i Jazz Dance, który odbył się 29 listopada br. w hali sportowej 
GOKSiR wzięło udział 350 tancerzy z całej Polski. Uroczystego otwarcia dokonał wójt Szcze-
pan Skorupski.

Na parkiecie hali sportowej można było oglądać występy w kategoriach wiekowych: dzieci, 
juniorów i dorosłych. Uczestnicy tańczyli w grupach, parach lub indywidualnie. Zaprezento-
wali m.in. jazz i disco dance oraz tańce karaibskie, salsę, bachatę i merengue.

Zawodników oceniała trzyosobowa komisja złożona z licencjonowanych sędziów Polskiego 
Związku Tańca Freestyle. Organizatorami Turnieju byli: Studio Tańca Candela Kielce i Wójt 
Gminy Zagnańsk. Patronat nad mistrzostwami objęli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
oraz Starosta Powiatu Kieleckiego.

Apis

W hali sportowej Gminnego Ośrodka Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku 9 listo-
pada br. odbył się Dziecięcy Festiwal Piłkar-
ski Chłopców w roczniku 2007 i młodszych. 
To pierwsza tego typu impreza organizowana 
dla siedmiolatków.

Do Zagnańska przyjechały 
drużyny: KKP Korona Kiel-
ce, Akademia Młodych Orłów, 
Academy Football Jędrzejów 
i gospodarz Akademia Piłkarska 
Malucha. Wszystkie drużyny 
miały możliwość rozegrać ze sobą 
mecze, w których najważniejszy 

nie był wynik końcowy, ale gra fair play, głośny 
i kulturalny doping i superzabawa z piłką nożną.

Na koniec turnieju wszyscy otrzymali z rąk 
wójta Szczepana Skorupskiego gratulacje i pa-
miątkowe medale oraz zaproszenie na podobny 
turniej za rok. Zagnańska Akademia Piłkarska 

Malucha miała okazję zaprezentować swoją 
najmłodszą grupę treningową, czyli rocznik 2007 
i młodsi. Warto nadmienić, iż trenują jeszcze 
chłopcy w rocznikach 2005 i młodsi oraz 2003 
i młodsi.

Patronat nad imprezą objęli wojewoda świę-
tokrzyska Bożentyna Pałka-Koruba, 
marszałek Adam Jarubas, wójt Szcze-
pan Skorupski. Patronat medialny: 
TVP Kielce, Radio Kielce, „Echo Dnia” 
i „Gazeta Zagnańska”. Organizatorem 
imprezy był Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.

MZ GOKSiR 

W ostatnim tygodniu października roze-
grane zostały pierwsze mecze XV Turnieju 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbar-
ku”. Do jubileuszowej edycji zgłoszonych 
zostało ponad 270 tys. dzieci z całej Polski, 
które rywalizować będą w trzech katego-
riach wiekowych. Wśród nich są trzy druży-
ny chłopców z gminy Zagnańsk. Zwycięzców 
poznamy w maju przyszłego roku podczas 
Wielkiego Finału na Stadionie Narodowym 
w Warszawie.

Naszą gminę reprezentować będzie druży-
na ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku, 

w kategorii U 8 oraz dwie drużyny w kate-
goriach U 8 i U 10 z Zespołu Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Kajetanowie. Turniej 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbar-
ku” to największe rozgrywki piłkarskie dla 
dzieci w Europie. W rozpoczynających się 27 
października rozgrywkach szansę rywalizacji 
o Puchar Tymbarku dostało ponad 270 tys. 
dzieci z całego kraju.

XV edycję Turnieju „Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku” honorowym patro-
natem objęła małżonka Prezydenta RP Pani 
Anna Komorowska. Rozgrywki podzielone 

są na trzy etapy rywalizacji. Pierwszy z nich 
to zmagania w gminach i powiatach, które 
wyłonią uczestników finałów wojewódzkich. 
Mistrzów województw poznamy na przełomie 
marca i kwietnia 2015 roku. Na tym etapie 
zakończy się również rywalizacja dzieci do lat 
8. Natomiast zwycięzców w kategoriach U 10 
i U 12 poznamy 2 maja na Stadionie Narodo-
wym w Warszawie.

Szczegółowe informacje o Turnieju znaj-
dują się na stronach: www.zpodworkanasta-
dion.pl oraz www.pzpn.pl

Apis 

Foto Michał Walczak (GOKSiR Zagnańsk)
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W Urzędzie Gminy w Zagnańsku odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród z rozstrzygniętych 
30 października br. dwóch konkursów ekolo-
gicznych. Przeprowadzone one były w ramach 
„Programu edukacji ekologicznej – segregacja 
surowców wtórnych i zagospodarowanie odpa-
dów przez szkoły z terenu gminy Zagnańsk”. 
Poniżej publikujemy wyniki oraz przykłady 
nagrodzonych prac plastycznych.

Pierwszy konkurs plastyczny dotyczył wy-
konania ulotki promującej proekologiczny 
styl życia mieszkańców gminy Zagnańsk. Zor-
ganizowany był w trzech kategoriach wieko-
wych: szkoły podstawowe klasy I–III, szkoły 
podstawowe klasy IV–VI, gimnazja klasy I–III. 
Złożone przez poszczególne szkoły prace pla-
styczne oceniane były pod względem: estetyki, 
pomysłowości, sposobu propagowania wiedzy 
ekologicznej zawartej w pracy plastycznej oraz 
techniki wykonania.

1. Kategoria szkoły podstawowe (klasy I–
III): Weronika Lisowska – Szkoła Podstawowa 
w Szałasie (klasa I) – rolki, Paweł Sroka – Szkoła 
Podstawowa w Kajetanowie (klasa II) – desko-
rolka, Julia Błocho – Szkoła Podstawowa nr 1 
w Zagnańsku (klasa III) – puzzle 3D.

2. Kategoria szkoły podstawowe (klasy IV–
VI): Martyna Danielewska – Szkoła Podstawowa 
w Kajetanowie (klasa VI) – rolki, Franciszek 
Krzeszowski – Szkoła Podstawowa w Tumlinie 
(klasa IV) – deskorolka, Damian Stolarski – 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zagnańsku (klasa 
VI) – warcaby.

3. Kategoria gimnazja (klasy I–III): Weronika 
Będkowska – Gimnazjum w Tumlinie (klasa II) 
– rolki, Julia Kita – Gimnazjum w Zagnańsku 
(klasa III) – deskorolka, Daniel Wesołowski – 
Gimnazjum w Kajetanowie (klasa I) – warcaby.

W kategorii klas I–III pierwsze miejsce zajęła 
Weronika Lisowska z SP w Szałasie (kl. II), która 
otrzymała rolki, drugie – Paweł Sroka z SP w Ka-
jetanowie (klasa II), który otrzymał deskorolkę, 
trzecie – Julia Błocho z SP nr 1 w Zagnańsku 
(klasa III), dla której nagrodą były puzzle 3D. 
W kategorii klas IV–VI zwyciężyła Martyna 
Danielewska z SP w Kajetanowie (klasa VI) – 
otrzymała rolki, na drugim miejscu był Fran-
ciszek Krzeszowski z SP w Tumlinie (klasa IV) 
– otrzymał deskorolkę, na trzecim – Damian 
Stolarski z SP nr 1 w Zagnańsku (klasa VI), który 

wygrał deskorolkę.
W kategorii gimnazjów pierwsze 

miejsce wywalczyła Weronika Będ-
kowska z Gimnazjum w Tumlinie 
(klasa II) – otrzymała rolki, drugie – 
Julia Kita – Gimnazjum w Zagnańsku 
(klasa III) – otrzymała deskorolkę, 
a trzecie Daniel Wesołowski – Gim-
nazjum w Kajetanowie (klasa I), który 
zdobył warcaby.

W drugim konkursie szkoły ry-
walizowały na najlepszą organizację 
zbiórki i segregację surowców wtór-
nych w dwóch kategoriach: szkoły 
podstawowe klasy I–VI i gimnazja 
klasy I–III.

Warunkiem udziału w tym kon-
kursie było dostarczenie potwierdze-
nia przekazania zebranych surowców 
wtórnych przez uprawnioną do tego 
firmę, a także potwierdzenie liczby 
uczestników konkursu. Kryterium 
przyznania nagród w tym konkursie 
było zebranie przez ucznia i przeka-
zanie do szkoły co najmniej 10 kg su-
rowca wtórnego. W nagrodę uczest-
nicy otrzymali deskorolki.

W Zespole Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Kajetanowie wygra-
ły: Julia Jończyk z SP i Natalia Więch 
z gimnazjum, w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Chrustach – Bartosz Pięta, 
w Zespole Szkoły Podstawowej nr 
2, Przedszkola i Gimnazjum w Za-
gnańsku – Antoni Stąpór z SP i Jakub 
Reczyński z gimnazjum, w Zespole 
Szkoły Podstawowej, Przedszko-
la i Gimnazjum w Samsonowie – 
Mateusz Haba z SP i Julia Sobczyk 
z gimnazjum, w Zespole Szkoły Pod-
stawowej, Przedszkola i Gimnazjum 
w Tumlinie – Agnieszka Kuncio z SP 
i Konrad Domagała z gimnazjum, 
w Niepublicznej Szkole Podstawowej 
w Szałasie – Jakub Fudalewski.

Do szkół przekazane zostały nagrody w po-
staci: piłek do siatki, toreb sportowych, kalku-
latorów, atlasów przyrodniczych dla każdego 
ucznia, który zebrał i oddał, co najmniej 10 kg 
surowca wtórnego. Otrzymało je ponad 170 

uczniów z podstawówek i gimnazjów.
Ponadto każda ze zgłoszonych placówek 

oświatowych otrzymała wyróżnienie w postaci 
rzutnika.

Apis 

Nagrodzeni uczniowie w konkursach ekologicznych

Bezpieczne przedszkolaki z Tumlina
W ramach prowadzonej przez Publiczne 

Przedszkole w Tumlinie akcji „Bezpieczne 
przedszkolaki”, z inicjatywy przedszkola, 
wójta Szczepana Skorupskiego i komendanta 
Komisariatu Policji I w Kielcach nadkomi-
sarza Tomasza Jarosza wręczono każdemu 
dziecku koszulki odblaskowe.

Spotkanie to było poprzedzone całym 
tygodniem zajęć dydaktycznych o tematyce 

„Na ulicy”, w których dzieci po-
znawały znaki drogowe, uczyły 
się przechodzić przez jezdnię 
w oznaczonym miejscu i w ka-
mizelkach odblaskowych. Celem 
akcji jest upowszechnienie wśród 
dzieci świadomości jak ważne jest 
oznakowanie na drodze.

Apis
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ZAGNAŃSKA CHOINKA ŚWIĄTECZNA

Z okazji Bożego Narodzenia postanowiliśmy przyozdobić naszą redakcyjną choinkę świąteczną bombkami, w których umieściliśmy twarze 
osób, o których pisaliśmy w ciągu roku z okazji odniesionych sukcesów czy też udzielanych przez nich wywiadów i komentarzy w ważnych 
sprawach naszej gminy.

Proponujemy Czytelnikom zabawę intelektualną, polegającą na odgadnięciu ich nazwisk i wpisaniu w kratki choinkowej krzyżówki. Li-
czymy i życzymy, by nagrodami były inspiracje, jakie może spowodować udział w zabawie i okazja, by jeszcze raz przewertować tegoroczne 
wydania „Gazety Zagnańskiej” i utrwalić naszych bohaterów w pamięci.

Redakcja życzy Czytelnikom Rodzinnych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym 2015 roku.
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