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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 2017 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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Wyjątkowo uroczyście w Powiecie 
Kieleckim zostały uhonorowane naj-
bardziej zasłużone przedstawicielki Kół 
Gospodyń Wiejskich z okazji Jubileu-
szu 150–lecia powstania kół w Polsce. 
Uroczystość odbyła się 7 grudnia br. 
w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawo-
wych w Nowinach.

Chcemy uczcić 150-lecie powstania 
Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie 
i podkreślić, jak ważną rolę pełnią one 
w naszym życiu – powiedział witając 
gości gospodarz spotkania, starosta Mi-
chał Godowski. – Na przestrzeni swoje-
go istnienia Koła Gospodyń Wiejskich 
wniosły ogromy wkład w społeczny, 
gospodarczy i kulturalny rozwój lokal-
nych środowisk. Jego członkinie były 
inicjatorkami wielu ważnych społecz-
nie przedsięwzięć. Organizowały kursy 
i szkolenia dla kobiet, angażowały się 
w działalność na rzecz dzieci i mło-
dzieży. Nigdy przy tym nie zapomina-
ły o pielęgnowaniu tradycji i kultury. 
I tak jest do dnia dzisiejszego. Panie są 
z nami przy okazji różnego rodzaju im-
prez, świąt kościelnych, przedsięwzięć, 
przeglądów czy dożynek. 

Starosta dodał, iż obecnie w powie-
cie kieleckim działa ponad sto kół. – 
To prawdziwy fenomen, a działania 
naszych Pań służą ocaleniu przed zapo-
mnieniem naszej bogatej tradycji i oby-
czajów ziemi świętokrzyskiej. Dziękuję 
za dotychczasowe zaangażowanie oraz 
budzący szacunek dorobek Kół Gospo-
dyń Wiejskich oraz życzę satysfakcji 
z tak chlubnej historii. Jestem przeko-
nany, że ten dorobek będzie pomnażany 

w przyszłości. Wszystkim członkiniom 
składam życzenia dobrego zdrowia, zre-
alizowania planów i zamierzeń.

O niezwykłej roli Kół Gospodyń 
Wiejskich mówił również Jan Cedro, 
przewodniczący Rady Powiatu w Kiel-
cach. – Panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich są marką poszczególnych gmin. 

Ich działalność, praca i twór-
czość to swoisty kod kulturo-
wy. Chciałbym podziękować 
wszystkim członkiniom za ak-
tywną działalność w szerzeniu 
tradycji naszych przodków, za-
angażowanie w upowszechnia-
nie kultury i tradycji polskiej 
wsi.

W imieniu Marszałka Wo-
jewództwa Świętokrzyskie-

go wypowiedział się członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Piotr 
Żołądek, który przypomniał histo-
rię organizacji kobiecych na terenach 
wiejskich. Mówił także o wyzwaniach 

jakie stoją przed kobietami w dzisiej-
szej rzeczywistości. – Koła powstawały 
w bardzo trudnym dla Polski okresie 
zaborów. Wtedy walczyliśmy o niepod-
ległość. Kiedy zaczęliśmy pod 
wpływem rusyfikacji i germa-
nizacji tracić tożsamość naro-
dową, koła zaczęły się organi-
zować. Organizacyjny zryw był 
potwierdzeniem woli i chęci, 
by te narodową tożsamość 
podtrzymywać. Chciałabym 
złożyć wyrazy wdzięczności 
za aktywną działalność i wy-
trwałą pracę społeczną służącą 

rozwojowi naszych małych ojczyzn – 
mówił Piotr Żołądek. 

W imieniu przedstawicielek wszyst-
kich Kół Gospodyń Wiejskich wypowie-
działa się Henryka Rajek, która podzię-
kowała za zaproszenie i zorganizowanie 
niezwykłej uroczystości.

Obchody uświetnił program słowno-
-muzyczny przedstawiony przez poetę, 
publicystę, scenarzystę oraz reżysera 
Adama Ochwanowskiego. Podczas ju-
bileuszu, na scenie zaprezentowali się 
podopieczni Studia Piosenki Miniaturka 
z Nowin oraz panie ze wszystkich kół 
na terenie gminy Sitkówka Nowiny. 

Na uroczystości obecni byli także: 
Zenon Janus, wicestarosta kielecki, Jó-
zef Szczepańczyk, członek zarządu i se-
kretarz kieleckiego starostwa Barbara 
Piwnik, radni powiatowi Bogumiła Ko-
walczyk, Kazimierz Bielecki, Katarzyna 
Stańko i Andrzej Michalski oraz wójto-
wie i burmistrzowie dziewiętnastu gmin 
naszego powiatu z wójtem Szczepanem 

Skorupskim na czele, który pełni 
funkcję Przewodniczącego Za-
rządu Związku Gmin Powiatu 
Kieleckiego. 

Składam najserdeczniejsze 
podziękowania wszystkim Pa-
niom z Kół Gospodyń Wiej-
skich, a szczególnie tym z tere-
nu Gminy Zagnańsk. Gratuluję 
gorąco wyróżnienia radnej Gra-
żynie Wawszczak z KGW „Flo-

rianki” i szefowej „Jaworzanek” Graży-
nie Grudzieckiej – pogratulował wójt 
Szczepan Skorupski. 

Agnieszka Madetko

Jubileusz 150–lecia KGW
W dniu 7 grudnia br. w Urzędzie 

Gminy w Zagnańsku odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród dla uczniów 
biorących udział w dwóch konkursach 
ekologicznych zorganizowanych w ra-
mach programu edukacji ekologicznej 
pt. „Segregacja surowców wtórnych 
i zagospodarowanie odpadów przez 
szkoły z terenu Gminy Zagnańsk” oraz 
„Mój Tetrapod i jego świat”.

Jak co roku uczniowie ze wszystkich 
szkół z terenu gminy okazali ogromne 
zaangażowanie w zbiórkę surowców 
wtórnych, dzięki czemu do recyklin-
gu zostało oddane łącznie 19 860 kg 
makulatury. Każdy uczeń, który oddał 
co najmniej 10 kg surowca wtórnego 
otrzymał jedną z nagród w postaci: 
piłki do siatki, piłki do nogi, plecaka 
sportowego, saszetki na pas, zestawu 
gier albo albumu przyrodniczego. 

W sposób szczególny, nagrodą w po-
staci stołu do gry w piłkarzyki zostali 
nagrodzeni uczniowie z każdej placów-
ki oświatowej, którzy oddali największą 
ilość surowców wtórnych. Dodatkowo, 
każda szkoła biorąca udział w progra-
mie, otrzymała nagrody w postaci 
zestawu składającego się z mikropor-
tu oraz instrumentu zwiększającego 
głośność dźwięku (mikrofony ze sta-
tywami). 

Łącznie na realizację zadania zaku-
piono 329 nagród za kwotę 29 608,01 
zł. 80 % tych kosztów sfinansowano 
ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach, natomiast pozo-
stałe 20 % kosztów pokryte zostało 
ze środków Gminy Zagnańsk. 

Konkurs na zbiórkę surowców wtór-
nych realizowany był w dwóch katego-
riach wiekowych:
– Szkoły Podstawowe (klasy I-VI),
– Gimnazja (klasy I-III). 

Nagrodą indywidualną (stół do gry 
w piłkarzyki) za zbiórkę największej 
ilości surowców wtórnych, nagrodzeni 
zostali następujący uczniowie: Jakub 
Niebudek z SP Nr 2 i Jakub Reczyń-

ski z Gimnazjum w Zagnańsku, Ma-
ria Gębska i Małgorzata Sobczyk z SP 
i Gimnazjum w Samsonowie, Bartło-
miej Cedro i Konrad Domagała z SP 
i Gimnazjum w Tulminie, Zuzanna 
Moćko i Anna Stodulska z SP i Gimna-
zjum w Kajetanowie, Jakub Młodawski 
z SP Nr 1 i Weronika Lisowska ze Szko-
ły Niepublicznej w Szałasie.

Drugim konkursem organizowanym 
przez Gminę Zagnańsk był konkurs 
plastyczny, w którym to uczniowie 
mieli do wykonania pracę pn.: „Mój 
Tetrapod i jego świat”. W ocenie prac 
brano pod uwagę estetykę, pomysło-
wość, sposób propagowania wiedzy 
ekologicznej zawartej w pracy, tech-
nikę wykonania oraz samodzielność. 

Konkurs plastyczny realizowa-
ny był w trzech kategoriach wieko-
wych: 
– Szkoły Podstawowe (klasy I-III),
– Szkoły Podstawowe (klasy IV-VI),
– Gimnazja (klasy I-III).

Do etapu gminnego złożonych zo-
stało łącznie 12 prac plastycznych, 
spośród których Komisja Konkurso-
wa dokonała wyboru 3 prac w każdej 
kategorii wiekowej przyznając nastę-
pujące nagrody:
Kategoria: SP (klasy I-III): 
I. Wiktoria Haba – SP Nr 1 Za-
gnańsk, 
II. Anna Lesińska – SP Tumlin,
III. Weronika Kaczmarczyk – NSP 
Szałas. 

Kategoria: SP (klasy IV – VI):
I. Eryk Telka – SP Nr 2 Zagnańsk,
II. Jagoda Pabjan – SP Nr 1 Za-
gnańsk,
III. Bartek Mendzelewski – SP Tum-
lin.
Kategoria: Gimnazja (klasy I – III):
I. Kinga Wiatr – G Zagnańsk,
II. Dawid Bętkowski – G Tumlin,
III. Elżbieta Pastuszko – G Kajeta-
nów.

Wójt Szczepan Skorupski pogra-
tulował wszystkim uczestnikom obu 
konkursów, a szczególne podzięko-
wania skierował do dyrekcji szkół, 
nauczycieli, opiekunów i rodziców, 
którzy pomagali dzieciom w zbiórce 
makulatury. „Tegoroczny wynik jest 
naprawdę imponujący, ponad 19 ton 
makulatury zebranej przez uczniów, 
często z najmłodszych klas” – mówił 
wójt Skorupski. „Pragnę wszystkim bar-
dzo gorąco podziękować za ten wynik, 
a symbolem oraz wymiernym dowo-
dem naszej wdzięczności niech będzie 
to, iż nagrody indywidualne za zbiórkę 
największej ilości surowców wtórnych, 
czyli stół do gry w piłkarzyki ważący 
ponad 20 kg, odbierają dziś ucznio-
wie, którzy i wagą i wzrostem są mniejsi 
od swojej nagrody”. Wójt podziękował 
również Tetrapodowi (maskotce), który 
uczestniczył również w uroczystości 
oraz kierownictwu i pracownikom Re-
feratu Nieruchomości.

Magdalena Piwowarczyk

Nagrody w konkursach ekologicznych
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W roku 2016 zostało zrealizowanych ponad 20 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 2 mln 240 tys. zł. Do naj-
kosztowniejszych zadań, które opisujemy poniżej gmina pozyskała łącznie ponad 640 tys. zł wsparcia ze środków 
zewnętrznych. W załączonej tabeli przedstawiamy wykaz inwestycji zrealizowanych w 2016 roku. 

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2016 roku

L.p. Nazwa zadania Wartość w zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 Wykonanie oświetlenia na Os. Wrzosy 6 000,00

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

20 Remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szałasie 5 000,00

21 Budowa oświetlenia drogi ul. Świerkowa 4 999,95

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

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

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

RAZEM 2 240 839,65

W tym roku zrealizowane zostały pra-
ce remontowe związane z przebudową 
dróg powiatowych w Kaniowie i Tum-
linie na terenie Gminy Zagnańsk, a 4 
listopada 2016 r. dokonano oficjalnego 
odbioru tych dróg.

Symbolicznego przecięcia wstęgi do-
konali starosta kielecki – Michał Go-
dowski, odpowiadający za drogi w po-
wiecie członek Zarządu Powiatu – Józef 
Szczepańczyk, wójt gminy Zagnańsk 
– Szczepan Skorupski, wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Kieleckiego – Robert 
Kaszuba, radny powiatowy – Zbigniew 
Zagnański oraz radni gminni: Helena 
Musiał i Paweł Molik.

Inwestycje powstały dzięki dobremu 
partnerstwu powiatu z gminą Zagnańsk. 
Taka współpraca przynosi same korzy-
ści – przyznał starosta kielecki podczas 
otwarcia przebudowanych dróg. – Z tych 
dróg korzystać będą mieszkańcy powia-
tu, a w szczególności mieszkańcy gminy. 
To znacznie poprawi bezpieczeństwo 
użytkowników dróg – podkreślił starosta. 

Wójt gminy Szczepan Skorupski był 
wdzięczny za zrealizowane inwestycje 
i podziękował Zarządowi Powiatu za bar-

dzo dobrą współpracę. – Obie drogi, za-
równo ta w Kaniowie jak i w Tumlinie 
były bardzo potrzebne i ważne dla tej czę-
ści gminy – powiedział wójt, deklarując 
gotowość do współpracy na przyszłość.

Inwestorem przebudowy dróg po-
wiatowych był Powiatowy Zarząd Dróg 
w Kielcach, przy dofinansowaniu Gminy 
Zagnańsk. Całkowity koszt remontu wy-
niósł ponad 427 tys. zł, w tym dofinan-
sowanie ze środków Gminy Zagnańsk 
wyniosło 225 tys. zł. W ramach zadania 
położone zostały nowe nawierzchnie 
asfaltowe na drogach: Nr 0303T w miej-
scowości Kaniów na odcinku od ul. Dę-
bowej do końca Kaniowa oraz Nr 0298T 
i 0294T w miejscowości Tumlin-Dąbrów-
ka na długości ok. 130 mb przy skrzyżo-
waniu z drogą wojewódzką Nr 750 i od-
cinek od skrzyżowania z Osówką 
w stronę kościoła Tumlin-Węgle, 
łącznie przebudowano w Tumlinie 
dwa odcinki o długości 730 metrów 
i dodatkowo wybudowano 70 mb 
chodnika.

W miejscowości Kaniów wyko-
nano także zjazdy z masy asfaltowej 
na poszczególne posesje po stronie 

południowej drogi oraz utwardzone zo-
stały pobocza materiałem kamiennym. 

Jednocześnie w Kaniowie w ramach 
środków wyodrębnionych Gminy Za-
gnańsk na wniosek radnej Heleny Musiał 
z Funduszu sołeckiego na ul. Gajowej 
oraz w drodze na działce gminnej od ul. 
Gajowej do schodów prowadzących 
w kierunku rzeki, położona została nowa 
nawierzchnia asfaltowa. Koszt remontu 
wyniósł 24.999,75 zł. 

 Przeprowadzone w roku bieżą-
cym remonty, na które gmina wydatko-
wała blisko 250 tys. zł zapewnią użyt-
kownikom dróg większe bezpieczeństwo 
oraz komfort jazdy, a wybudowane zjazdy 
umożliwią mieszkańcom lepszy i bezko-
lizyjny wjazd na swoje posesje.

Paweł Cieślak 

Pod koniec roku zakończona zosta-
ła inwestycja „Budowa drogi gminnej 
od Bartkowa do miejscowości Golenia-
wy”, w ramach której przebudowana 
została cała infrastruktura techniczna. 

W dniu 15 września 2016 r. na spot-
kaniu w Świętokrzyskim Urzędzie Wo-
jewódzkim wójt Szczepan Skorupski 
odebrał umowę podpisaną z wojewo-
dą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek, 
w ramach której Gmina Zagnańsk 
po rozliczeniu kosztów kwalifikowa-
nych otrzymała wsparcie na tę inwe-
stycję w wysokości 423.529,00 zł z Pro-

gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 
– 2019. Całkowita wartość inwestycji 
wyniosła w sumie 1.270.431,17 zł brutto. 
Wybudowana została nowa droga o na-
wierzchni asfaltowej długości 625 mb 
i szerokości jezdni 5 m. Dla poprawy 
bezpieczeństwa zarówno pieszych jak 
i pojazdów droga wyposażona została 
także w oświetlenie uliczne. Ponadto 
wykonany został również nowy chodnik 
o szer. 2 m z kostki czerwonej, zjazdy 
na posesje z kostki szarej oraz odwod-
nieniowe drogi poprzez budowę kana-

lizacji deszczowej oraz wybudowanie 
i umocnienie rowów. 

Zgodnie z terminem realizacji robót 
budowlanych w dniu 25 listopada 2016 
roku, nastąpił oficjalny odbiór technicz-
ny drogi, w którym uczestniczył wspól-
nie z radną Anną Piotrowską, sołtys 
Sołectwa Bartków Stanisław Kundera 
i wójt Szczepan Skorupski. 

Wykonawcą robót była firma STRA-
BAG, która na zrealizowane prace udzie-
liła gwarancji na okres pięciu lat.

Grzegorz Milcarz 

Zrealizowane inwestycje w 2016 roku Remonty dróg gminnych i powiatowych

Nowa droga od Bartkowa do Goleniaw

W bieżącym roku zakończone zostały 
prace mające na celu powiększenie ist-
niejącego placu zabaw dla dzieci przy 
„Skateparku” w Zagnańsku.

Mając na uwadze bardzo duże zainte-
resowanie mieszkańców gminy jak i przy-
jezdnych gości, istniejącą bazę rekreacyjną 
wzbogacono o nowy teren wypoczynkowy 
przy „skateparku” na ul. Kieleckiej w Za-
gnańsku. 

W ramach zakończonych w dniu 21 
września 2016 r. prac zostało przebudo-
wane ogrodzenie od strony zachodniej, 
co pozwoliło na utworzenie i zagospo-
darowanie nowej części placu, która zo-
stała zniwelowana i wyrównana ziemią 
pod zasianie trawy. Po stronie północnej 
utworzone zostało miejsce do rodzin-
nego grillowania, do którego prowadzą 

wybudowane schody z poręczą. W skład 
nowego miejsca rekreacyjnego wchodzą 
estetycznie wykonane i pomalowane ławki 
z bali jodłowych ustawione w kształcie 
pięciokąta wraz ze stołem. Po środku pię-
ciokąta zamontowano trójnóg grillowy 
z paleniskiem i regulowanym rusztem. 
W nieodległym terminie zamontowane 
zostaną mini bramki do piłki nożnej dla 
dzieci, a uporządkowana skarpa od strony 
wschodniej obsadzona zostanie żywopło-
tem. Nowy plac przy „skateparku” zapewni 
młodym mieszkańcom oraz ich starszym 
opiekunom przyjemne oraz bezpieczne 
spędzenie wolnego czasu. Całość robót 
budowlanych wykonana została ze środ-
ków własnych gminy przez pracowników 
Referatu Gospodarczego i Budownictwa 
Urzędu Gminy w Zagnańsku.

Warto przypomnieć, iż plac zabaw po-
dzielony jest na kilka części – dla dzieci 
młodszych (do 6 lat) oraz tych nieco star-
szych (do 14 lat). Znajduje się tu również 
ścianka do wspinaczki, boisko do koszy-
kówki, stół do ping-ponga i drewniana 
altanka z grillem oraz właściwy plac „ska-
teparkowy” o wymiarach 22 m x 12 m 
z urządzeniami do jazdy na deskorolkach 
i rowerach akrobatycznych.

Główną atrakcją „skateparku” jest 
zabytkowa lokomotywa z wagonikiem. 
Znajduje się ona w centralnej części pla-
cu zabaw. Wyprodukowany w 1955 roku 
parowóz z wagonem na węgiel wyposa-
żony został w specjalną platformę – scenę 
z przeznaczeniem na imprezy okolicznoś-
ciowe.

Marian Tymborowski

Nowy teren rekreacyjny przy SKATEPARKU
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200 lat temu utworzono Gminę Samsonów
Rozmowa z Edwardem Adamcem – pełno-

mocnikiem ds. utworzenia Gminy Zagnańsk i jej 
byłym naczelnikiem

Andrzej Piskulak: Gmina, mająca w swojej nazwie 
Zagnańsk utworzona została w obecnych swych 
granicach na mocy „Rozporządzenia Ministra 
Administracji Gospodarki i Ochrony Środowi-
ska w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, 
zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib 
gminnych organów władzy administracji pań-
stwowej w województwie m.in. kieleckim” z dnia 
9 grudnia 1976 r. Paragraf 3 tego rozporządzenia 
brzmi: „W województwie kieleckim zmienia się 
nazwę gminy Samsonów na Zagnańsk i ustala się 
siedzibę gminnych organów władzy i administracji 
państwowej w Zagnańsku”. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 1 stycznia 1977 roku. Wygląda 
na to, że w najbliższą noc sylwestrową będziemy 
mogli świętować 40-lecie istnienia naszej gminy. 
Proszę więc opowiedzieć o jej początkach, a nawet 
prapoczątkach…
Edward Adamiec: Faktycznie, jeśli chodzi o nazwę 
naszej gminy i jej obecne granice, to możemy uznać 
podaną przez pana datę rozporządzenia. Ale nie na-
leży zapominać tego, że wszystkie gminy w Polsce 
powstały 1 stycznia 1973 r. z istniejących wówczas 
Gromad. Pierwszym naczelnikiem nowo tworzonej 
Gminy był przez 2 lata Edward Wzorek. Ja pełniłem 
funkcję sekretarza. Obaj byliśmy pełnomocnikami 
ds. tworzenia nowej gminy. Oficjalnie 1 lutego 
1975 zostałem naczelnikiem Gminy Samsonów 
z siedzibą w Bartkowie poczta Zagnańsk, by w1976, 
a więc po prawie dwóch latach zostać pierwszym 
Naczelnikiem Gminy Zagnańsk …
A.P.: Proszę powiedzieć, jaka była pierwsza nazwa 
naszej gminy?
E.A.: W roku poprzedzającym reformę administra-
cyjną kraju, społeczności Samsonowa i Zagnańska 
walczyły o to, by siedzibą władz Gminy były te 
miejscowości. Odbywały się wówczas spotkania 
środowiskowe, na których dyskutowano na ten 
temat. Problem był dość trudny do rozwiązania, 
gdyż mieszkańcy Samsonowa chcieli by to w ich 

miejscowości mieścił się Urząd Gminy i aby to była 
gmina Samsonów, bo taka gmina istniała przed 
reformą administracyjną dzielącą społeczności 
lokalne na Gromady. Społeczność Zagnańska uwa-
żała, że ich miejscowość dynamicznie się rozwinęła 
oraz ma charakter małego miasteczka i jest lepiej 
skomunikowana, a tym samym wszyscy mieszańcy 
gminy mają łatwy dostęp do Urzędu Gminy i dla-
tego siedzibą winien być właśnie Zagnańsk. Wtedy 
ówczesny przewodniczący Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Kielcach podjął decyzję, by siedzi-
ba nowo tworzonej Gminy była pośrodku, czyli 
w Bartkowie, w budynku byłego Nadleśnictwa 
Samsonów, obok dębu „Bartek”. Moim zdaniem, 
był to ewenement w skali kraju, bo nie spotkałem 
drugiej Gminy, która w swojej nazwie miała te 
wszystkie elementy. Była to więc Gmina Samsonów, 
z siedzibą w Bartkowie, z pocztą w Zagnańsku. 
Wszystkie te miejscowości były w dokumentach 
oficjalnych, a więc na szyldach i pieczęciach. Ale 
nazwa ta była dziwolągiem, bo była ustalona 
na drodze kompromisu, którego ofiarą padła cała 
społeczność nowej Gminy. Wszyscy mieszkańcy 
wiedzą o czym mówię, bo nawet w drobnej sprawie 
to była cała wyprawa. Do siedziby nowego Urzędu 
można było dojechać tylko własnym samochodem, 
albo na piechotę z Zagnańska około jeden kilometr, 
a z Samsonowa około trzy kilometry. Nowa Gmina 
powstała z Gromadzkich Rad Narodowych, a ich 
pracownicy tworzyli trzon kadry Urzędu Gminy.
A.P.: Gdzie była pierwsza siedziba Urzędu Gminy?
E.A.: Jak już wspomniałem siedzibą został budy-
nek byłego Nadleśnictwa Samsonów, koło dębu 
„Bartka”. Znajdowała się tam duża sala, dwa pokoiki 
i nieduże pomieszczenie, które zostało wykorzysta-
ne na kasę. Wszyscy urzędnicy pracowali w jednym 
dużym pomieszczeniu.
A.P.: Jak długo taki stan trwał?
E.D.: Najpierw musiałem uporządkować podział 
administracyjny gminy, a więc podział na sołectwa 
– ciekawostką było to, że Zagnańsk był miejsco-
wością geograficzną, a nie był ani sołectwem, ani 
osiedlem, nie figurował w mapach geodezyjnych. 
Należało uporządkować adresy w Zagnańsku, 
bo ówczesny stan bardzo utrudniał życie miesz-
kańcom. Po drobnym remoncie budynku byłej 
GRN w Zagnańsku i uzyskaniu zgody władz 
wojewódzkich przeprowadziliśmy się do tego 
budynku. Logistycznie dobrze zorganizowana 
przeprowadzka pozwoliła na uruchomienie pra-
cy już na drugi dzień, a w budynku byłego Nad-
leśnictwa Samsonów powstało w krótkim czasie 
przedszkole. Warunki pracy pracowników, ale 
co najważniejsze dla interesantów poprawiły się 
znacznie, nie mówiąc o polepszeniu dostępności 
komunikacyjnej do Urzędu Gminy. Dopiero po 4 
latach rozpocząłem starania o to, by rozbudować 
budynek, w którym już urzędowaliśmy, by stwo-

rzyć prawidłowe warunki do funkcjonowania 
Urzędu Gminy. Było to trudne zadanie, bo brak 
było środków finansowych, a także żadna firma 
nie chciała się podjąć realizacji choćby stanu su-
rowego budynku. Po wielu staraniach udało się 
jednak załatwić pozwolenie na budowę siedziby. 
Ciekawostką jest to, że do rozbudowy budynku 
Urzędu Gminy wykorzystane zostały płyty tzw. 
szkolne, które pozostały po programie „tysiąc szkół 
na tysiąclecie państwa polskiego”. Po rozbudowaniu 
budynku nastąpiła przeprowadzka i dopiero wtedy 
warunki załatwiania spraw mieszkańców naszej 
Gminy były i są prawidłowe.
A.P.: Jest Pan twórcą Gminy Zagnańsk…
E.A.: Byłem 40 lat temu przy narodzinach Gminy 
Zagnańsk. Potem ją organizowałem. Razem z na-
czelnikiem Edwardem Wzorkiem występowaliśmy 
jako pełnomocnicy ds. tworzenia Gminy. Na mojej 
głowie było zorganizowanie pracy nowego urzędu, 
umeblowanie budynku Urzędu Gminy i zatrud-
nienie odpowiedniej kadry urzędników mogących 
realizować postawione zadania. Kierownikiem 
urzędu był bowiem Sekretarz Gminy. Nie było 
to łatwe, bo pracownicy GRN mieli ograniczone 
uprawnienia i brak im było doświadczenia w ob-
słudze interesantów, szczególnie w nowych dzie-
dzinach życia. W sytuacji, gdy wchodziły zupełnie 
nowe zadania, należało ich przeszkolić, a następnie 
wdrożyć zasady postępowania. Wówczas Urząd 
Gminy obsługiwał wszystkie sprawy związane z ob-
sługą ludności, łącznie z komunikacją, geodezją, 
budownictwem, jego nadzorem, po koordynację 
rozwoju gospodarczego Gminy. Wszystkie sprawy 
dotyczące mieszkańca gminy, można było w niej 
załatwić. Organem odwoławczym był Urząd Wo-
jewódzki w Kielcach. Po przeprowadzce do nowej 
siedziby zmieniona została także nazwa na Gminę 
Zagnańsk.
A.P.: Temat tworzenia gminy jest rozległy. Czy 
obecnie odczuwa Pan satysfakcję z wykonanej 
wówczas pracy i podjętych decyzji?
E.A.: Długo można byłoby mówić o ówczesnych 
niezliczonych problemach, które należało natych-
miast rozwiązywać i przede wszystkim uczyć się 
ich rozwiązywania. Było to dla mnie ogromne 
wyzwanie i była to bardzo ciężka praca. Po latach 
mogę stwierdzić, że mam satysfakcję z tego, iż wie-
le decyzji, które wówczas podjąłem, okazały się 
słusznymi i pożytecznymi dla mieszkańców gminy. 
Należy podkreślić to, że uczyliśmy się administro-
wania Gminą wówczas na swoich błędach. Myślę, 
że zbyt dużo ich nie było… Moim atutem było 
także i to, że urodziłem się w tej gminie, w niej się 
wychowałem i znałem problemy ludzi mieszkają-
cych w naszej gminie, a więc także ich oczekiwania 
od władz Gminy.

A.P.: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Piskulak

Dnia 30 maja 1817 roku carski namiestnik 
w Królestwie Polskim – generał Józef Zajączek 
podpisał postanowienie, w którym „dozwolono 
tworzyć gminy”. Jedną z większych gmin była 
Gmina Samsonów, których ogółem wówczas 
powstało w całym Królestwie Polskim dokładnie 
5506.

Pierwszym wójtem był Walenty Krzyżanowski 
pracownik administracji przy wielkim piecu, a wcześ-
niej administracji leśnej. Siedziba władz gminy była 
w dworze ekonoma klucza samsonowskiego. W dwo-
rze mieszkał też wójt gminy. W czasie jego administro-
wania gminą Samsonów, powstał nowoczesny zakład 
wielkopiecowy w Samsonowie i rozpoczęto budowę 
największego zespołu wielkopiecowego w Królestwie 
Polskim.

Od 1833 roku wójtem był Ludwik Grabowski, 
a następnym wójtem był Wincenty Sulimierski. 
W protokole z dnia (podwójna data dnia podawana 
wg kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego) 11/23 
kwietnia 1853 r. wójt Sulimierski podkreśla, że „od lat 
dziewiętnastu tu mojego urzędowania”. 

W 1818 roku rozpoczęto budowę huty „Józef”, 
dużego zakładu na węgiel drzewny oraz budynków 
mieszkalnych dla pracowników. Teren pod budowę 
wybrano o kilkaset metrów na południe od wcześniej 
istniejących zakładów. Wybór Samsonowa wynikał 
z tradycji tu istniejących zakładów hutniczych, loka-
lizacji kopalni rud żelaza w Miedzianej Górze, Szała-
sie, Dziadkach, Świniej Górze oraz rozległych lasów 
w okolicach Tumlina, Odrowąża, Szałasów, zapasów 
wapienia w Zagnańsku i ogniotrwałego piaskowca 
w Tumlinie do zaprawy wielkiego pieca.

Pod wsią Humer znajdowała się glinka ognio-
trwała, w Kołomani piasek formierski, a w Kaniowie 
kopalnia masy formierskiej.

Kamień węgielny pod fundamenty nowego za-
kładu wielkopiecowego położył w 1818 roku książę 
namiestnik Królestwa Polskiego – generał Józef Zają-
czek. Od jego imienia pochodzi nazwa huty. Uroczyste 
otwarcie huty odbyło się w 1823 roku. Budowniczym 
zakładu był Bogumił Schmidt.

Zbudowano wówczas:
− zakład wielkiego pieca, w skład którego wcho-

dziły: wielki piec, wieża gichtociągowa, pomieszczenie 
na koło wodne, kuźnia z suszarnią, formiernia ze sto-
larnią, gisernia, węgielnia, sień,
− skład żelaza i modeli,
− dwie szopy na skład,
− dom mieszkalny murowany,
− dom mieszkalny dla zawiadowcy wielkiego pieca,
− dom mieszkalny dla zawiadowcy fryszerek.

Budynki huty zbudowano tak, że pośrodku znaj-
dował się dziedziniec. 

W skład huty „Józef” wchodziły fryszerki do prze-
palania surówki na żelazo i kuźnice, w których wyko-
nywano przedmioty metalowe metodą kucia.

Fryszerki znajdowały się w Jasiowie, Janaszowie, 

Humerze – dwie, Światełku – dwie. Wielki piec po-
stawiono przy pomocy fachowców z Saksonii. Począt-
kowo miał kształt ostrosłupa ściętego. W 1822 roku 
dobudowano odlewnią z żeliwniakiem, w którym 
ponownie przetapiana surówka żelaza uzyskiwała 
skład chemiczny i strukturę fizyczną umożliwiającą 
produkcję dużych sztuk, a więc i dział dużego kalibru. 
Wybudowano też walcownię i drutownię. 

Huta od czasu swego powstania produkowała 
przede wszystkim na potrzeby wojska. W czasie 
powstania listopadowego w 1831 roku odlano 30 
kompletnych dział. Przodki i podwozia do nich wy-
konywali kołodzieje – chałupnicy z okolicy Odrową-
ża. Odlewano również: lichtarze, krzyże nagrobne, 
tablice pamiątkowe, naczynia, kowadła i elementy 
wyposażenia mieszkań. Niektóre przedmioty znajdują 
się w Muzeum Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej. 
Krzyże dotrwały do naszych czasów; na cmentarzu 
w Tumlinie zachował się między innymi krzyż fun-
dacyjny z 1842 roku, grobowiec żeliwny zawiadowcy 
fabryk samsonowskich – Wincentego Czernichow-
skiego i obok niego grobowiec ostatniego zawiadowcy 
zakładu – Konstantego Mikułowskiego.

W 1823 roku w samsonowskiej hucie odlano 
dwa bliźniacze obeliski o wysokości 14 metrów, upa-
miętniające budowę Traktu Brzeskiego. Ustawiono 
je na obu stronach traktu: na rogatkach Warszawy przy 
ulicy Grochowskiej i na rogatkach Terespola – przed-
mieścia Brzeska. W 1826 roku odlano pomnik Unii 
Lubelskiej, który stanął na Placu Litewskim w Lublinie. 
Autorem obelisków i pomnika był Paweł Maliński.

Zakład był modernizowany w 1829 roku. Miechy 
wężowe zastąpiono miechami cylindrycznymi poru-
szanymi kołem wodnym, zastosowano też sześciokon-
ny silnik parowy. Następne modernizacje były w 1835 
i 1836 roku. Przebudowano wielki piec, usprawniono 
wyciąg pionowej windy w wieży gichtociągowej i za-
instalowano w niej aparat do ogrzewania zimnego 
powietrza tłoczonego przez miechy do wielkiego pieca. 
W 1824 roku wyprodukowano ponad 1000 ton żelaza, 
co wynosiło 1/4 całej produkcji hut rządowych. 

Później okazało się, że w czasie suszy brakuje fa-
bryce wody, będącej zasadniczym źródłem energii. 
Za mało było wody w starym stawie. W 1829 roku 
zainstalowano małą maszynę parową, ale to niewiele 
pomogło. W 1834 roku huta pracowała tylko dwa 
tygodnie. W 1844 roku tlący się węgiel drzewny 
dowieziony z mieleszy spowodował pożar. Spalił 
się magazyn węgli drzewnych. W 1848 roku iskry 
z pieca kopułowego spowodowały pożar suszarni, 
gdzie spaliło się drzewo szczepowe. W Aktach Dy-
rekcji Ubezpieczeń z lat 1846 – 1866 zachował się 
szczegółowy opis budowli wchodzących w skład 
zakładu wielkopiecowego „Józef” w Samsonowie. 
Nie cytuję tego opisu; poszczególne zabudowania 
huty opisane są na planszach poglądowych przy jej 
ruinach w Samsonowie.

W wykazach Dyrekcji Ubezpieczeń z dnia 25 

sierpnia 1848 roku wymieniono również inne za-
budowania. „Zabudowania Rządowe” podzielono 
na budowle ekonomiczne, budowle leśne, budowle 
górnicze i budowle włościańskie. 

Huta „Józef” przyczyniła się do szybkiego rozwoju 
Samsonowa. W tym czasie zwiększyła się liczba lud-
ności, powstały nowe wioski – części Samsonowa. 
Po wybudowaniu drogi w kierunku Zagnańska po-
wstały przy niej nowe budynki, w których zamieszkali 
ludzie związani z hutą. Praciwnicy huty mieszkali 
też w Samsonowie Komornikach. Samsonów Cią-
głe skupiało chłopów, którzy odrabiali pańszczyznę 
przy pomocy siły pociągowej. Samsonów Piechotne 
utworzyli chłopi pańszczyźniani wykonujący swoją 
pracę pieszo.

Mimo ogłoszonego „Regulaminu dla włościan 
w Dobrach Rządowych do Fabryk w Górnictwie Rzą-
dowem odbywać obowiązanych” wnoszone były skargi 
włościan dotyczące rozliczenia wykonanych prac. 
Wójt Gminy Sulimierski badając wpływające skargi 
stwierdza że: „... rąbanie sążni w porębach wykonywać 
się zwykło przez ludzi biednych z zarobków utrzymu-
jących się, a zarobek ten jest im odjęty z powodu, że 
wypłata następuje dopiero wówczas, gdy wszystko 
drzewo w porębach do wycięcia przeznaczonych 
wyrąbane, odebrane i poręba oczyszczona zostanie, 
co trwa 4-6-8 miesięcy, a ludzie tam w głodzie robić 
nie mogą, gdyby płaceni byli jeżeli nie codziennie 
to przynajmniej tygodniowo, wówczas korzystaliby 
z zarobkowania, w obecnym zaś stanie podejmują 
się tylko tacy rębacze sążni, którzy ze zbiorów swoich 
wyżywić się mogą, a głodny i biedny zarobku tego 
jest pozbawiony...”.

O trudnej sytuacji materialnej mieszkańców 
świadczą pisma proboszcza parafii Tumlin księdza 
Klimaszewskiego, w których prosi o pomoc dla naj-
biedniejszych. W Probostwie Tumlin mieszkały 22 
rodziny, nad którymi opieka i wspieranie należało 
do Proboszcza.

Pierwsze szkoły w Gminie Samsonów to szkoły 
parafialne powstałe przy parafiach w Zagnańsku, 
Tumlinie, Ćmińsku i Odrowążu. Z powodu znacz-
nej odległości do tych szkół i prężnego rozwoju osady 
mieszkańcy Samsonowa od pierwszej połowy XIX 
wieku czynili starania o utworzenie Szkoły Elemen-
tarnej w Samsonowie.

W Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
znajdują się dokumenty obrazujące starania o szkołę 
w Samsonowie. Dokumenty te pochodzą z lat 1845, 
1853, 1854, 1855. W grudniu 1856 roku Kurator 
Okręgu Naukowego Warszawskiego przeznaczył 
Pana Romana Lisowskiego na nauczyciela Szkoły 
Elementarnej w Osadzie Górniczej w Samsonowie. 
W styczniu 1857 roku Pan Fabian Lerczyński zawia-
dowca hutniczy Zakładów Górniczych w Samsono-
wie został opiekunem nowo zorganizowanej Szkoły 
Elementarnej w Samsonowie.

Zdzisława Witecka

40 lat temu narodziła się Gmina Zagnańsk
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Minęło już 11 miesięcy odkąd wy-
szliśmy z domu. 11 miesięcy tułaczki 
z plecakami, mając do dyspozycji tylko 
tyle ile mieści się w plecakach, gotowi 
na zimno i piekące słońce, pozostawa-
liśmy ciągle w ruchu, korzystając z sa-
molotów, autobusów, pociągów, metra, 
tramwajów, autostopów, tuk tuków, sku-
terów, rowerów, promów, łodzi, koni, 
meleksów, traktorów, jadąc na pace 
i na przyczepie, odwiedziliśmy setki 
miejsc w 15 krajach.

Islandię, Wschodnią Kanadę, Teksas, 
Ekwador, Peru, Boliwię, Florydę, Pa-
namę, Kostarykę, Arizonę, Kalifornię, 
Zachodnią Kanadę, Hawaje, Australię, 
Nową Zelandię, Japonię, Malezję, Wiet-
nam, Kambodżę i Tajlandię.

Podczas jednego z wielu noclegów 
na lotnisku, zorientowaliśmy się że 
lwią część podróżowania zajmuje cze-
kanie. Czeka się w największej mierze 
na transport, na lotniskach, dworcach 
i przystankach, czasem na rozpoczęcie 
doby hotelowej, innym razem, siedząc 
w chatce w środku dżungli, chcąc usły-
szeć dźwięki dzikiej równikowej fauny, 
czekaliśmy na nadejście nocy.

Noc w dżungli

Niecałe 300 kilometrów na północ 
od tętniącego życiem Kuala Lumpur, 
rozpościerają się nieprzebrane połacie 
deszczowego lasu, tam na skraju dżungli 
mieści się mała wioska Taman Nagara, 
gdzie zamknięty w widłach rzeki kawałek 
dżungli otrzymał status parku narodo-
wego, później wytyczono ścieżki i udo-

stępniono go turystom. Mimo żyjących 
tam jadowitych węży, pająków, a nawet 
tygrysów, park przyciąga masy turystów 
ze świata, którzy odwiedzając Malezję 
chcą poczuć przygodę. Nie zabrakło tam 
i nas. W autobusie z Kuala Lumpur spot-
kaliśmy Francuza i Niemkę, którzy mając 
podobne plany, dołączyli do naszej dru-
żyny. Jeszcze w drodze zdecydowaliśmy, 
że nie potrzebujemy przewodnika i że 
zostajemy w lesie na noc, nocując w jed-
nej z do tego przeznaczonych „wież”. Nad 
ranem wsiedliśmy na łódkę, która zabra-
ła nas na drugi brzeg rzeki i weszliśmy 
w las.

Idąc w głąb dżungli, ścieżki coraz 
bardziej zwężały się. Po kilku godzinach 
ciężkiej wędrówki w gorącu, wilgoci i za-

duchu, dotarliśmy wreszcie 
do leśnego schronienia.

W samą porę, bo zaczy-
naliśmy już wątpić w naszą 
mapę, od kilku godzin nie 
mijaliśmy innych wędrow-
ców, zaczynało się ściem-
niać, a nieprzyjemną atmo-
sferę potęgowały złowrogo 

brzmiące dźwięki małp dochodzące z od-
dali. Nasze nocne schronienie okazało 
się być małym domkiem osadzonym 
na betonowych palach. W środku znaj-
dowały się 4 drewniane łóżka piętrowe, 
były to w sumie tylko stelaże, bez mate-
racy. Na szczęście poprzedni lokatorzy 
zostawili dwie karimaty, które z radoś-
cią wykorzystaliśmy. Po zamocowaniu 
moskitiery, zabezpieczeniu plecaków 
i podwieszeniu ich na linie pod sufitem, 
byliśmy gotowi na przyjście ciemności.

Noc w dżungli to festiwal dźwięków 
natury, nieustające brzęczenie cykad 
i świerszczy, nawoływania małp, dźwię-
ki ptaków i innych stworzeń, których 
nie potrafiliśmy rozpoznać. Dodatko-
wo wszędzie wokół nas, tzn. pod chatką, 
w chatce i na dachu, słychać było kroki 
małych stóp, a od czasu do czasu głośne 

chrupanie. Słowem, jest się dosłownie 
otoczonym przez naturę. Niestety ta noc 
nie należała do najprzyjemniejszych, go-
rąco i duchota nie pozwalała zmrużyć 
oka, dodatkowo spaliśmy praktycznie 
na gołych deskach. W środku nocy 
obudziły nas grzmoty i szum deszczu. 
Nad ranem ścieżki były rozmoknięte, 
z drzew lała się na nas woda, a siedzące 
na liściach pijawki prężyły się, wyciągając 
w naszym kierunku swoje otwory gębo-
we. Po 2 godzinach wróciliśmy do wio-
ski, mimo że spędziliśmy w dżungli tylko 
trochę ponad dobę, byliśmy niesamowi-
cie szczęśliwi z powrotu do cywilizacji.

Ameryka

Na pewno zabrzmi to banalnie, ale 
ten rok minął niesłychanie szybko i choć 
bywały momenty trudne, a czasem nawet 
niebezpieczne, całe przedsięwzięcie oka-
zało się łatwiejsze niż się spodziewaliśmy. 
Byliśmy pełni obaw o nasze zdolności 
finansowe w krajach pierwszego świata, 
oraz adaptacyjne w krajach świata trze-
ciego. Szczególnie miło wspominamy 
czas spędzony w Ameryce południowej 
i środkowej, gdzie początkowo przeraże-
ni wyglądem miast i brakiem zorganizo-

wania, stopniowo się przyzwyczajaliśmy 
i coraz bardziej odczuwaliśmy wolność 
płynącą z obowiązujących tam zasad. Nie 
twierdzę oczywiście że panuje tam pra-
wo dżungli, raczej „nie czyń drugiemu 
co tobie nie miłe... bo każdy ma maczetę”.

Czym bardziej wsiąkaliśmy w laty-
noskie standardy, tym bardziej ciągnę-
ło nas głębiej. Udawaliśmy się w coraz 
bardziej zapuszczone uliczki, w których 
ludzie wpatrywali się w nas podejrzliwie, 
a wyraz ich twarzy zdawał się mówić „ci 
gringo chyba zabłądzili”.

lekko przybrudzone, ale prawie zawsze 
podawane wraz z rozkrojoną limonką, 
która służy do ich przemycia przed je-
dzeniem – poznanie jej przeznaczenia 
trochę nam zajęło. Kolejnym przejawem 
wolności jest tam wszechobecny handel – 
każdy, kto ma coś do sprzedania (banany, 
mango, papier toaletowy, itp.) po prostu 
siada na skraju chodnika ze swym to-
warem i zaczyna nawoływać klientelę. 
Pewnie dzięki temu, mimo zauważal-
nego ubóstwa, nigdy nie dostrzegliśmy 
żebraka.

W takich miejscach, ku zdziwieniu 
mieszkańców, lubiliśmy zatrzymywać się 
na posiłek. W karcie do wyboru jedna 
pozycja – menu dnia, „pollo con arroz” 
czyli kurczak z ryżem, przedtem jakaś 
zupka i kompot o nierozpoznawalnym 
smaku. Kelner serwował go bezpośred-
nio z wiadra stojącego w rogu pomiesz-
czenia, zanurzając w cieczy kubek wraz 
z połową swej ręki. Sztućce zazwyczaj-
lekko przybrudzone, ale prawie zawsze 
podawane wraz z rozkrojoną limonką, 
która służy do ich przemycia przed je-
dzeniem – poznanie jej przeznaczenia 
trochę nam zajęło. Kolejnym przejawem 
wolności jest tam wszechobecny handel – 
każdy, kto ma coś do sprzedania (banany, 
mango, papier toaletowy, itp.) po prostu 
siada na skraju chodnika ze swym to-
warem i zaczyna nawoływać klientelę. 
Pewnie dzięki temu, mimo zauważal-
nego ubóstwa, nigdy nie dostrzegliśmy 
żebraka.

Po prawie 3 intensywnych i pełnych 
wrażeń miesiącach w Ameryce łacińskiej, 
trochę z ulgą przywitaliśmy cywilizację 

zachodu odwiedzając ponownie USA 
i Kanadę. Podczas tej podróży pracowa-
liśmy w winnicy w Teksasie, przejecha-
liśmy samochodem z Las Vegas do Los 
Angeles i w wzdłuż kalifornijskiego 
wybrzeża do San Francisco, pomagali-
śmy przy koniach na zachodzie Kanady, 
oraz spędziliśmy niezapomniany miesiąc 
na Hawajach, mieszkając w namiocie, 
dosłownie na zboczu czynnego wulkanu.

Wszędzie mieliśmy do czynienia 
z niesłychaną gościnnością i uprzejmoś-
cią Amerykanów. Byle pretekst, kontakt 
wzrokowy lub po prostu minięcie się 
na chodniku jest dobrą okazją na krótką 
rozmowę z nieznajomym.

Początek końca

Opuszczając malownicze Hawaje, zaczę-
liśmy powoli zbliżać się do polskiej strefy 
czasowej, tym samym oficjalnie zaczęli-
śmy wracać. Lecąc do Australii nie tyl-
ko zmieniliśmy porę roku, ale również 
przekroczyliśmy strefę daty, tym samym 
wylatując w sobotę rano, po 12 godzinach 
lotu dolecieliśmy na miejsce późnym wie-
czorem w niedzielę, tracąc cały weekend 
całkowicie na trzeźwo.

Po bardzo przyjemnym miesiącu 
spędzonym na antypodach, dotarliśmy 
do miejsca, którego zobaczenie oboje 
z Blanką uznaliśmy za mus – do Japonii. 
Nie zawiedliśmy się, już lądując w Osace 
poczuliśmy unikalny klimat Japońskiej 
metropolii, w których każdy metr prze-
strzeni jest na wagę złota. Gęstość zalud-
nienia sprawia, że niezwykle cenna jest 
również prywatność, dlatego w metrze 
mimo tłoku, jest cicho jak makiem zasiał. 

Jest to kraj dość drogi, jednak można tam 
spotkać udogodnienia, które sprawiają 
że podróżowanie z plecakiem przez kraj 
kwitnącej wiśni, jest przyjemne i całkiem 
niedrogie. Głównym punktem naszej wy-
prawy do Japonii, było miasto Yamaguchi 
na południowym krańcu wyspy Honshu, 
gdzie pracowaliśmy na farmie.

Wśród licznych prac typowo rolniczych 
przyszło nam pracować na polu ryżo-

wym, a doświadczenie 
to niewątpliwie sprawiło, 
że bardziej doceniamy te-
raz każde jego ziarenko. 
Brodząc w wodzie do po-
łowy łydki i stopą do kost-
ki zanurzoną w miękkim 
mule, należy bardzo 
ostrożnie przechodzić 
pomiędzy rzędami ryżu, 
te małe pęczki kłosów są 
tak niestabilne, że lekkie 
zahaczenie nogą może po-

wodować przewrócenie się kępki. Oprócz 
tego już w pierwszej chwili po zanurzeniu 
nóg w wodzie, coś użądliło mnie w spód 
stopy, a niedługo później drogę przeciął 
mi, płynąc spokojnie, metrowy wąż. 
W miarę przemierzania zarośli drogę to-
rowały nam rozlatujące się na lewo i prawo 
owady i odskakujące na nasz widok żaby, 
stopa czasem grzązła w mule lub zaplą-
tywała się w rosnące pod powierzchnią 
wody szuwary. W takim klimacie, niepew-
ni o własne życie i zdrowie pracowaliśmy 
dalej, jednocześnie delektując się tym nie-
codziennym doświadczeniem. Dobrze, że 
woda była ciepła.

Powoli zbliża się kres naszej podróży. 
Zwiedzamy właśnie tajemnicze Indochiny 
i mimo że panuje tu wieczne lato, otacza-
ją nas piękne widoki i bujna roślinność, 
my myślami jesteśmy już w Polsce.

Ciekawych zapraszamy na na nasz blog, 
„Fistaszki w plecaku” gdzie staramy się 
w opisywać odwiedzane miejsca.

Z tego miejsca pragniemy również 
życzyć wszystkim wesołych Świąt Boże-
go Narodzenia i szczęśliwego Nowego 
Roku.

Do zobaczenia w Zagnańsku!

Blanka i Filip Wojtaszek z Zagnańska w podróży marzeń dookoła świata
Druga część relacji z podróży Blanki i Filipa, którzy realizują swoje marzenia 

odbywając w roku 2016 pełną przygód podróż dookoła świata.
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W roku 2016 już po raz siódmy 
wróciłem na kołach z mojej podró-
ży w charytatywnym ekstremalnym 
rajdzie samochodowym ZŁOMBOL. 

Tegorocznym celem była Sycy-
lia w gorącej Italii. Wystartowałem 
24 września br. z pod Dębu Bartka 
odprawiony przez mojego stałego dar-
czyńcę Szczepana Skorupskiego oraz 
wodza klubu historycznego HIRD Zbi-
gniewa Kowalskiego. Oficjalny start 
w świetle kamer wszystkich stacji te-
lewizyjnych odbył się tradycyjnie spod 
SPODKA w Katowicach 25.09.2016 r. 
w samo południe. Zagnański bolid 
wzbudzał wielkie zainteresowanie 
wśród załóg, kibiców i złombolowych 
fanów. Na dachu wyeksponowany jest 
herb Gminy Zagnańsk – Dąb Bartek 
a na przedniej masce miss lata, fina-
listka miss Polski Ewa Kuras. Na tylnej 
klapie widniał napis w trzech językach 
że w jego wnętrzu zmieściło się sie-
demnaście osób i tym samym auto 
jest rekordzistą świata w tej kategorii. 
Do mety miałem do przejechania po-
nad 3000 km w cztery dni. Koś powie 
że to nic takiego, ale niech spróbuje 
zasiąść za kierownicą fiata 126p i po-
konać ten dystans to się przekona że 
to nie takie proste. Aby dziennie po-
konać od 500 do 700 km trzeba jechać 
non stop 10, 12 godzin. Jaki komfort 
jest we wnętrzu wiedzą ci co posia-
dali taki wehikuł. O temperaturze już 
nie wspomnę. Czechy pokonałem ni-
gdzie nie zatrzymując się. W Austrii 

zaczęły się góry i tępo 
mocno spadło. Po krót-
kim noclegu wjechałem 
do Włoch i przytrafiła się 
pierwsza awaria dobrze że 
nie w tunelu bo zaliczył 
bym lawetę. Pękła linka 
sprzęgła co się niezwy-
kle rzadko zdarza i nikt 
w zasadzie jej nie wozi 
w częściach zapasowych. 
Ja miałem to szczęście 
że parę dni przed wyjaz-
dem od znajomego dostałem zestaw 
linek, uszczelek i innych akcesoriów 
do malucha. Miałem je przejrzeć 
żeby nie brać za dużo ale nie zdąży-
łem i całość wrzuciłem do bagażnika. 
Gdybym jej nie miał też pewnie bym 
sobie poradził wymotując ją z innego 
fiata a tych we Włoszech nie brakuje. 
Wtajemniczeni wiedzą że aby doko-
nać wymiany trzeba rozebrać sporo 
samochodu. Schowaliśmy się w małą 
zatoczkę aby nie wzbudzać sensacji. 
Po kilkugodzinnych zmaganiach linka 
została wymieniona. W starych samo-
chodach trzeba bardzo uważać przy 
jakich kol wiek remontach bo wiele 
części jest tak zastanych że nie sposób 
ich odkręcić nie uszkadzając ich. Moż-
na rzec że zaliczyłem pół dnia w plecy 
bo w nocy jazda wśród ciężarówek i lo-
kalnych użytkowników włoskich dróg 
nie należy do przyjemności. Starsze 
osoby po prostu jadą na długich świat-
łach bo słabo widzą. Do mety dotarłem 
z moim pilotem Andrzejem Kowalew-
skim bez większych przeszkód. Na koń-
cowym campingu 
spotkałem znanego 
dziennikarza Filipa 
Hajzera który też 
startował w rajdzie 
ale polonezem. Nie 
mógł uwierzyć że 
przy j e cha l i śmy 
prawie o tym sa-
mym czasie. Po fe-
cie i całodniowym 

relaksie zaczęliśmy odwrót objeżdżając 
sycylijskie zabytki. Wchodząc na Etnę 
z parkingu na szczyt nie skorzystaliśmy 
z kolejki, następnie terenowego busika 
a na koniec z przewodnika bo to był 
spory wydatek. Na szczycie syn uznał 
że jest hardkorowo, wracając złapało 
nas załamanie pogody i tym razem 
ja stwierdziłem że było za bardzo har-
dkorowo. Objeżdżając Sycylię nasz bo-
lid wzbudzał niemałą sensację a raczej 
jego naklejki. Pompeje, Neapol, Rzym 
i inne miasta zaliczyliśmy z tak zwane-
go buta, wszystko na pieszo. Nasz fiacik 
wszędzie był oblegany przez turystów 
robiących sobie przy nim zdjęcia. Po-
czuliśmy się jak jakiś włoski zabytek. 
Czas naglił więc pojechaliśmy jeszcze 
do Wiednia na wzgórze Kahlenberg 
gdzie ma stanąć pomnik Jana III Sobie-
skiego króla Polski z wdzięczności że 
uratował Europę przed armią turecką 
w 1683 roku, Z spod Wiednia ruszyli-
śmy do domu. Przejazd w nocy przez 
Czechy nie po autostradzie to wyższa 
szkoła jazdy nawet z GPS. Ich drogi są 
oznakowane tylko lokalnie żadnych 

Moje wyprawy po Europie dalszych odnośników i tu przydała się 
mapa którą wożę od siedmiu lat raczej 
z sentymentu niż potrzeby. Po powro-
cie spotkała mnie niespodzianka zosta-
łem zaproszony przez Agnieszkę Migoń 
na pokaz mody modnych filantropów. 
Z marszu bez prób pokonałem i te wy-
zwanie nie wywracając się na wybiegu. 

W przyszłym roku charytatywny rajd 
ZŁOMBOL znowu gdzieś wyruszy 
i ja też pojadę. Wolność to podróże, 
te małe i duże, zachęcam mieszkańców 
naszej gminy do udziału w kultowym 
rajdzie i promowania króla polskich 
lasów dęba Bartka.

Przeżyjecie niekończące się pasmo 

przygód i niespodzianek. Będą to wa-
sze niezapomniane szalone wakacje 
o których nigdy nie zapomnicie!!!

Wszystko o rajdzie znajdziecie tu: 
http://zlombol.pl/index.php/pl/
https://web.facebook.com/zlombolPod-
rozwNieznane/

Władysław Bartłomiej Kowalewski

W dniu 20 listopada br. w koście-
le pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Zagnańsku proboszcz ks. Ryszard 
Niemiec i ks. Grzegorz odprawili Mszę 
Św. w intencji „19 rocznicy Grupy AA 
„BARTEK”.

Słowa: „Przeżywaj każdy dzień tak, 
jakbyś całe życie żył dla tego właśnie 
dnia „wypowiadane na mitingach sta-
nowią o sensie życia wielu osób, które 
wyszły z nałogu alkoholowego.

W spotkaniu rocznicowym uczest-
niczyli: ks. Ryszard Niemiec, ks. Grze-
gorz, wójt Szczepan Skorupski, sekre-
tarz Mirosława Badzińska oraz Elżbieta 
Korus – Kierownik GOPS, Barbara Mil-
carz, przyjaciele i sympatycy grupy AA 
„Bartek”. Rzecznik Grupy Stefan Mróz 
na ręce wójta Gminy Zagnańsk złożył 
podziękowania przedstawicielom sa-
morządu i pracownikom Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej za pomoc 
i wsparcie. Ks. Ryszard Niemiec pro-
boszcz parafii w czasie uroczystości 
jubileuszowej przypomniał, że inicjato-
rem i twórcą grupy AA „Bartek” był ks. 
bp Kazimierz Gurda, który 19 lat temu 
pełnił w parafii Zagnańskiej posługę 
proboszcza. Duchowny podkreślił, że 
w kategorii cudu dokonanego dzięki 
Bogu należy oceniać to, czego dokonały 
osoby, które zdecydowały się zerwać 
z nałogiem i uczyniły to skutecznie. 
„Bądźcie wdzięczni Bogu za wasze 
rodziny, przyjaciół, terapeutów, trene-
rów i wszystkich, którzy pomogli wam 

wyjść z trudnego nałogu – mówił ks. 
Niemiec.

Wójt Szczepan Skorupski w ciepłych 
słowach przekazał wyrazy uznania 
dla tych, którzy potrafili podnieść się 
z upadku i podjąć trudną walkę z cho-
roba alkoholową. Stwierdził, ze człon-
kowie Grupy AA są dowodem tego, że 
można odbudować to co wydawałoby 
się nie do uratowania. 

Kierownik GOPS Elżbieta Korus 
podziękowała członkom Grupy AA 
i ich rodzinom za wytrwałość i dawa-
nie świadectwa trzeźwości. Podkreśliła, 
że bardzo ważna jest współpraca wielu 
osób i instytucji, które inicjują działania 
profilaktyczne na terenie Gminy Za-
gnańsk. GOPS i Gminna Komisja Roz-
wiazywania Problemów Alkoholowych 
to miejsca gdzie można uzyskać pomoc 
oraz informację na temat uzależnienia 
i współuzależnienia. 

Patrząc na zebranych ma się wraże-
nie, że stanowią jedną wielką Rodzinę, 
emanuje z nich radość 
i ciepło. W przyjaznej 
atmosferze spotkania 
rocznicowego padało 
wiele gorzkich słów 
– dla straconych lat 
w chorobie alkoholo-
wej, wiele słów pełnych 
strachu przed możli-
wością powrotu do pi-
cia. Ale dla wszystkich 
to zaszczyt i honor być 

członkiem Grupy AA „Bartek”. W ich 
oczach było widać radość i łzy szczęścia 
bo przecież tak niedawno byli zagrożeni 
wykluczeniem społecznym. 

Grupa AA stanowi dowód na to, 
że można żyć trzeźwo, że przestali się 
wstydzić, są dumni z tego co osiągnęli 
– ale też znając zagrożenie wiedzą, że 
muszą być ostrożni. Członkowie grupy 
to nieformalna Rodzina, mogą liczyć 
na siebie kiedy przychodzi kryzys lub 
pojawiają się problemy życia codzien-
nego.

Członkowie Grupy AA „Bartek” 
i terapeuta prowadzący punkt kon-
sultacyjny przy Parafii pw. Św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Zagnańsku Henryk 
Kowalczyk wyrazili wdzięczność przed-
stawicielom Urzędu Gminy za okazy-
waną pomoc i wsparcie ich działań 
mających na celu pokonanie choroby 
alkoholowej. 

Elżbieta Korus

19 Rocznica Grupy AA
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W związku ze zbliżającymi się Świę-
tami Bożego Narodzenia, 10 grudnia 
br. w Zespole ZSPPiG im. Jana Pawła 
II w Samsonowie, odbyło się spotka-
nie dla Emerytowanych Pracowników 
Oświaty z terenu naszej gminy. Wśród 
zaproszonych był szczególny gość z Ukra-
iny – pełniący funkcję wójta w obwodzie 
lwowskim – Andrij Andruszczenko oraz 
wójt Szczepan Skorupski i prezes ZNP – 
Stefan Grudzień.

Następnie dzieci z klasy III b SP 
zaprezentowały spektakl słowno-mu-
zyczny pt. „Wigilijne rozważania”. Ju-
lia Szcześniak, uczennica klasy szóstej, 
wprowadziła gości w świąteczny nastrój 
śpiewając kolędy. 

Przedstawienie zostało zaprezento-
wane również dla Rodziców i Dziad-
ków dzieci oraz dla wszystkich uczniów 
szkoły.

Alicja Lisowska

W pachnącej świętami scenerii odbył 
się 15 grudnia br. koncert kolęd w wy-
konaniu Mai Wojtaszek z Zagnańska 
– uczestniczki tegorocznej edycji telewi-
zyjnego programu „The Voice of Poland”.

Młoda, uzdolniona wokalistka zaśpie-
wała kolędy i pastorałki w ciekawych 
aranżacjach, przy akompaniamencie 
Radosława Suligi i Sebastiana Kalwata, 
a swoim występem porwała całą publicz-
ność do wspólnego kolędowania.

– Życzę Ci, Maju, abyś rozsławiała 
naszą gminę i była tak popularna jak 
Dąb Bartek – powiedział wójt gminy Za-
gnańsk – Szczepan Skorupski – A wszyst-
kim Państwu życzę doświadczenia ma-
gii Bożego Narodzenia, cudownych, 
ciepłych spotkań w gronie najbliższych, 
odpoczynku od problemów codzienne-
go dnia, miłości, serdeczności, szacunku 
i zrozumienia. A na Nowy Rok zdrowia 
i spełnienia wszystkich marzeń i planów 
– dodał wójt.

Ten wyjątkowy koncert sprawił, że 
licznie przybyli goście mieli przedsmak 

zbliżającej się świątecznej magii. Nie lada 
atrakcją dla uczestników spotkania była 
możliwość wysłuchania opowieści wigi-
lijnych. O tradycji i zwyczajach towarzy-
szących od wieków polskim rodzinom 
mówili: Janina Stando członkini Zespołu 
Ludowego Tumlinianie, Szczepan Sko-
rupski – wójt Gminy Zagnańsk, Wła-
dysław Karol Jacewicz – dyrektor ds. 
ekonomicznych Wodociągów Kieleckich 
oraz Anna Żmudzińska – p.o. dyrektora 
GBP w Samsonowie, która opowiadała 
o najmłodszej świątecznej tradycji wrę-
czania prezentów i wspólnie z asystenta-
mi Świętego Mikołaja przygotowała dla 
gości niespodziankę. Uczest-
nicy koncertu otrzymali bo-
wiem słodkie podarunki, które 
w imieniu starosty kieleckiego 
Michała Godowskiego wręczy-
ła Anna Ciołak. Pierniczkami 
gości obdarowali także Włady-
sław Karol Jacewicz z Wodo-
ciągów Kieleckich oraz radny 
gminny Leszek Suchenia.

Koncertowi towarzyszył kiermasz 
pysznych Słoików Baby Jagi, które można 
było odnaleźć wśród ozdób świątecznych, 
pomiędzy straganami szydełkowych de-
koracji świątecznych, kosmetykami eko-
logicznymi firmy TianDe, upominkami 
pod choinkę stworzonymi przez firmę 
Ach-arte.

Organizatorami świątecznego kon-
certu byli Gminna Biblioteka Publiczna 
w Samsonowie oraz Gmina Zagnańsk 
i Bank Spółdzielczy w Samsonowie peł-
na fotorelacja z koncertu i kiermaszu 
zamieszczona jest na 16 stronie.

Anna ŻmudzińskaWe w torek, 13 grudnia br. 
ZSPnr2,PiG w Zagnańsku odwiedziły 
panie Genowefa Kubicka i Grażyna 

Grudziecka reprezentujące lokalny 
ludowy zespół Jaworzanki.

W czasie odwiedzin uczniów w po-
szczególnych 
klasach za-
p r a s z a ł y 
do wspólnego 
kolędowania, 
ale też wspo-
minały czas 
świąt ze swo-
jego dzie-
ciństwa oraz 

związane z nimi tradycje i zwyczaje. 
Szczególnego nastroju świątecznego 
doświadczyły w klasach czwartych. 
Obie Panie podkreślały moc wigilij-
nej wieczerzy, przebaczania i miło-
ści bliźniego. Obecni w trakcie tego 
szczególnego spotkania wolontariusze, 
Nerea i Jozsef przyznali, że mamy wie-
le wspólnych świątecznych tradycji, 
a spotkanie z Jaworzankami było dla 
nich bardzo miłe.

Dorota Starz

W dniu 14 grudnia br. w świetlicy 
środowiskowej w Umrze po raz pierw-
szy odbyło się wspólne spotkanie świą-
teczne, w którym uczestniczyły nie tylko 
uczęszczające do świetlic dzieci, lecz także 
ich rodzice oraz zaproszeni goście, m.in. 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zagnańsku – Elżbieta Ko-
rus, zastępca kierownika GOPS – Agata 
Sykulska, przedstawiciel Stowarzysze-
nia Integracja i Rozwój – Kamil Żuława, 
sołtys Kołomani – Aleksandra Kwiatek, 
sołtys Umru – Edward Krzeszowski oraz 
radny gminy – Leszek Suchenia.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej 
prezentacji wszystkich dotychczasowych 
działań prowadzonych w Umrze i Samso-
nowie. Następnie dzieci wystąpiły z krót-
kim programem artystycznym, w którym 

zaprezentowały przygotowane w ramach 
zajęć muzycznych utwory z repertuaru 
Arki Noego. Był to zaledwie początek 
przygotowanych niespodzianek… Pod 
koniec występu dzieci wręczyły przybyłym 
gościom świąteczne prezenty w postaci 
przygotowanych w czasie świetlicowych 
zajęć niepowtarzalnych choinek.

Kolejnym punktem programu był po-
kaz teatru ognia z udziałem Katarzyny 
Domańskiej, która w świetlicach pracuje 
na stanowisku wychowawcy. 
Po fantastycznym fire show 
oczarowani lecz lekko zmarz-
nięci goście zostali zaproszeni 
na gorącą herbatę i kawę oraz 
skromny poczęstunek. I wtedy 
nadszedł najważniejszy punktu 
spotkania, jakim było rozdanie 

cierpliwie wyczekiwanych świątecznych 
paczek. Radości nie było końca.

Fundacja Alter Edu składa wszystkim 
mieszkańcom Gminy Zagnańsk naj-
serdeczniejsze życzenia – ciepłych, ro-
dzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz 
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 
roku 2017.

Krzysztof Jasik

Spotkanie bożonarodzeniowe w Samsonowie Koncert bożonarodzeniowy i opowieści wigilijne w Bibliotece

Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi

Wspólne przedświąteczne kolędowanie

Spotkanie świąteczne w Umrze Wyjątkowy charakter miało świątecz-
ne spotkanie, które odbyło się 16 grudnia 
br. w Szkole im. Armii Krajowej w Ka-
jetanowie. Złożyły się na nie: Bożona-
rodzeniowy spektakl pt: „Odwiedziny” 
w wykonaniu uczniów szkoły w Kaje-
tanowie, charytatywny kiermasz ozdób 
choinkowych oraz wręczenie pamiątko-
wych tabliczek „Przyjaciel Szkoły w Ka-
jetanowie”.

Do grona Przyjaciół Szkoły dołączyli 
Alina Zielonka–Szwach – kierownik biu-
ra ŚZŻAK w Kielcach, Urszula Jończyk 
i Marcin Fąfara – radni Gminy Zagnańsk 
oraz Elżbieta Korus kierująca Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Za-
gnańsku. Jest to wyrazem podziękowania 
społeczności szkoły i szacunku dla osób 
szczególnie zaangażowanych w pomoc 
szkole w Kajetanowie.

Zaproszenie na spotkanie przyjęli 

żołnierze Armii Krajowej z majorem 
Zbigniewem Mielczarkiem i Pelagią 
Barwicką na czele, wójt Gminy Zagnańsk 
Szczepan Skorupski z sekretarz Gminy 
Mirosławą Badzińską, proboszcz para-
fii Wiśniówka ks. Leszek Struzik, prezes 
SRH Jodła Dionizy Krawczyński, Marek 
Jończyk z Delegatury IPN w Kielcach, na-
uczyciele emeryci z Kajetanowa, z Anną 
Łuć – przewodniczącą sekcji emerytów 
ZNP w Zagnańsku, rodzice oraz przyja-
ciele szkoły.

Spektakl opowiadał o oczekiwaniu 
na Boże Narodzenie i spotkaniu z No-
wonarodzonym ubogich pastuszków, 
Mędrców ze Wschodu i prostych ludzi. 

Wójt Gminy Zagnańsk pogratulował 
małym artystom oraz ich opiekunom 
ze Szkoły w Kajetanowie pięknego przed-
stawienia. Złożył życzenia świąteczne 
wszystkim obecnym uczniom, rodzi-

com, nauczycielom. Zaznaczył, że przy-
szły rok przyniesie szkole w Kajetanowie 
nowe inwestycje.Chodzi o zaplanowaną 
termomodernizację budynku, jak i nie-
zbędny remont i adaptację pomieszczeń 
pod przyszły dodatkowy oddział przed-
szkolny, jaki przewidziano w placówce 
w Kajetanowie.

Po zakończonym spektaklu prezes 
koła 4PP Legionów AK Pelagia Barwicka 
gratulowała uczniom występu i wyraziła 
uznanie wobec nauczycieli za patriotyczny 
model wychowania młodego pokolenia.

Na koniec do podziękowań i życzeń 
dołączył się również prezes Wodociągów 
Kieleckich Henryk Milcarz. Słodkie ży-
czenia od Wodociągów Kieleckich zo-
stały uzupełnione słodkimi życzeniami 
od „przyjaciela szkoły” – Tomasza Moćko 
z Kajetanowa. 

Stanisława Skowera 
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Uroczysta gala wyróżnień podczas gminnej wigilii 
Podczas wieczerzy wigilijnej dla samotnych 

i wszystkich ludzi otwartego serca, zorganizowanej 
17 grudnia br. w budynku Zespołu Szkoły Podstawo-
wej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie odbyła 
się uroczysta gala wręczenia Wyróżnienia Gminy 
Zagnańsk 2016. Najważniejszą gminną nagrodę 
otrzymał starosta kielecki Michał Godowski. Tytuł 
Strażaka Roku 2016 przyznany został druhowi Ro-
bertowi Kopciowi – wiceprezesowi OSP Zagnańsk-
-Chrusty. Na stopień oficerski – podporucznika Woj-
ska Polskiego – mianowany został Leopold Stępień 
z Umru, a wyróżniające się uczennice otrzymały 
stypendia gminne „Mocny Fundament 2016”.

Na wieczerzę wigilijną i uroczystą galę wyróż-
nień przybyli zaproszeni goście, osoby samotne 
mieszkające w gminie oraz przedstawiciele władz 
samorządowych szczebli: wojewódzkiego, powia-
towego i gminnego. Wśród nich byli m.in.: radni 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Henryk 
Milcarz i Mieczysław Gębski, starosta kielecki Mi-
chał Godowski i wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Kieleckiego – Robert Kaszuba oraz radni powiato-
wi Mirosław Gębski i Zbigniew Zagdański, radni 
gminni z przewodniczącym Rady Gminy Zagnańsk 
– Arturem Kudzią na czele. Wojskowy Komendant 
Uzupełnień ppłk Mirosław Smerdzyński oraz mjr 
Jacek Krawczyk z Wojewódzkiego Sztabu Wojsko-
wego w Kielcach. Obecni również byli m.in.: sołtysi, 
prezesi jednostek OSP działających na terenie gminy, 
dyrektorzy placówek oświatowych w gminie oraz 
kierownicy instytucji gminnych.

Gospodarzami uroczystości byli dyrektor Bar-
bara Domagała, kierownik GOPS Elżbieta Korus 
i wójt Szczepan Skorupski, który oficjalnie otworzył 
spotkanie.

Duże zainteresowanie wzbudziły jasełka w wy-
konaniu uczniów tumlińskiej szkoły. Po spektaklu 
wręczone zastało Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 
2016 Michałowi Godowskiemu przez przewodni-
czącego Artura Kudzię i wójta Szczepana Skorup-
skiego. Na przygotowanej prezentacji multimedialnej 
zaprezentowane zostało wraz krótkim życiorysem 
uzasadnienie kandydatury do wyróżnienia, które 
odczytał wiceprzewodniczący Robert Kaszuba.

Wójt Skorupski dziękując staroście za wzoro-
wą współpracę na linii powiat – gmina, podkreślił 
ogromne osobiste zaangażowanie Michała Godow-
skiego w wielu sprawach: „Pan starosta bardzo często 
przyjeżdża do naszej gminy i interesuje się naszy-
mi problemami. Wspiera nas w sposób znaczący 
poprzez pomoc w remontowaniu i budowie infra-
struktury dróg powiatowych, czuwa nad rozwojem 
i funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Belnie oraz wspiera lokalny rynek pracy wieloma 
działaniami Powiatowego Urzędu Pracy – powiedział 
wójt Szczepan Skorupski. 

Wójt zaprosił na scenę ppłk Mirosława Smerdzyń-
skiego z WKU w Kielcach oraz mjr Jacka Krawczyka 

z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, który odczy-
tał decyzję Prezydenta RP Andrzeja Dudy o miano-
waniu na I stopień oficerski – podporucznika – Pana 
Leopolda Stępnia zamieszkałego w miejscowości 
Umer. Akt nominacyjny wręczył Wojskowy Ko-
mendant Uzupełnień ppłk Mirosław Smerdzyński, 
a Leopold Stępień wyraźnie wzruszonym głosem 
podziękował wszystkim bardzo serdecznie.

Tytuł Strażaka Roku 2016 w gminie Zagnańsk 
przypadł druhowi Robertowi Kopciowi – wicepre-
zesowi OSP Zagnańsk-Chrusty. Nagrodę finansową 
oraz statuetkę i okolicznościowy grawerton wręczyli: 
wójt Szczepan Skorupski, prezes Zarządu Gminnego 
OSP Henryk Milcarz, Komendant Gminny OSP 
Tomasz Witecki oraz prezes OSP Zagnańsk-Chrusty 
Ryszard Wawszczak. Druh Robert Kopeć dziękując 
za tak dla niego ważne wyróżnienie podkreślił, że ten 
sukces zawdzięcza zarówno rodzinie jak i kolegom 
oraz koleżankom z jednostki OSP w Chrustach.

Gminne Stypendia „Mocny Fundament” wyróż-
niającym się uczennicom wręczyli wójt Szczepan 

Skorupski oraz starosta kielecki Michał Godowski. 
Uzasadnienia komisji stypendialnej odczytywał 
radny Paweł Molik. Stypendia które przyznawane 
są szczególnie uzdolnionej młodzieży mieszkającej 
na terenie Gminy Zagnańsk za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie nauki, kultury i sportu oraz działalności 
społecznej otrzymały:

Małgorzata Ślefarska – absolwentka Gimnazjum 
w Zagnańsku. W bieżącym roku szkolnym została 
laureatką XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Polskiego. Warto podkreślić, że do tegorocznego 
konkursu przystąpiła największa z dotychczasowych, 
rekordowa liczba uczestników, a Małgorzata zajęła 
I miejsce, uzyskując maksymalną liczbę punktów 
w finale. W roku szkolnym 2014/2015 zdobyła II 
miejsce w konkursie „Szkoła zawodowa mój wy-
bór” w kategorii – film, zorganizowanym przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy 
z Kuratorium Oświaty. Nieustannie rozwija swoje za-
interesowania i pasje literackie, filmowe i historyczne.

Natalia Stąpor – absolwentka Gimnazjum 

w Tumlinie. Natalia posiada ogromne uzdolnienia 
w wielu dziedzinach. Od kilku lat pasją Natalii jest 
teatr i w tej dziedzinie może cieszyć się wieloma 
sukcesami. Zdobyła I miejsce w Polsce za spektakl 
„Zamknięci” w 2013 roku oraz „Scyzoryk 2014”. 
Odnosi sukcesy recytatorskie – I miejsce w Konkur-
sie Recytatorskim Poezji Gajzlera w Suchedniowie. 
W 2016 roku Natalia zdobyła również I miejsce 
w świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w Finale Wojewódzkim w Drużynowych Biegach 
Przełajowych w 2015 roku oraz III miejsce w woje-
wództwie w sztafecie 4 x 100 metrów oraz w sztafecie 
szwedzkiej. Ponadto uczennica interesuje się chemią 
i biologią.

Eliza Wesołowska – uczennica Gimnazjum 
w Tumlinie, która wykazuje uzdolnienia muzyczne 
i recytatorskie. Swoje zdolności rozwija uczęszczając 
do Szkoły Muzycznej w Kielcach w klasie perku-
sji. Śpiewa także w zespole wokalnym „Wołosatki”, 
„Ósemki” oraz w scholii. Eliza zdobyła I miejsce 
w konkursie Piosenki Turystycznej Kielce w 2015 
roku, I miejsce w Konkursie Piosenki Anglojęzycz-
nej Bieliny 2015, II miejsce w Konkursie Pieśni Pa-
triotycznej organizowanym przez Wojskowe Misje 
Zagraniczne w 2016 roku. Należy do grupy teatralnej 
„Tumlin”, która zdobyła I miejsce w Polsce za spektakl 
„Zamknięci” w 2013 r. oraz „Scyzoryk 2014”.

Anna Dąbrowska – absolwentka Zespołu Szkół 
Zawodowych w Kielcach, mieszkająca w Belnie. 
Anna jest zawodniczką Kieleckiego Klubu Lekkoatle-
tycznego w Kielcach. Systematyczne treningi dają jej 
ogromną szansę na rozwój sportowy, co przekłada się 
już na sukcesy, jakie odnosi na arenie ogólnopolskiej. 
Od dwóch lat plasuje się w ścisłej czołówce dysko-
bolek polskich w kategorii Juniora. Jest członkinią 
zaplecza kadry narodowej Polski. Wytrwała, uparta 
w dążeniu do celu, koleżeńska i pracowita. 

Po wręczeniu wyróżnień i stypendiów błogosła-
wieństwa wszystkim obecnym osobom na wigilii 
gminnej udzielił ks. Czesław Biskup, proboszcz parafii 

p.w. Św. Stanisława B.M. w Tumlinie oraz zaprosił 
do podzielenia się opłatkiem. Na koniec wystąpił 
Zespół Ludowy „Tumlinianie” z krótkim koncertem 
kolęd porywając wszystkich do wspólnego śpiewu.

Paweł Cieślak



Koncert bożonarodzeniowy 
i kiermasz w Bibliotece


