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czerwiec 2015wydarzenia

Z okazji 25-lecia istnienia samorządu te-
rytorialnego w Polsce 27 maja br. odprawiona 
została w kościele pw. Świętego Józefa Oblu-
bieńca NMP w Zagnańsku uroczysta Msza św. 
w intencji samorządowców. Zamówił ją wójt 
Szczepan Skorupski. Zaproszeni na nią zosta-
li włodarze gminy: Edward Adamiec, Andrzej 
Długosz, Andrzej Jóźwicki, Andrzej Świątek 
i Zbigniew Zagdański oraz samorządowcy.

Eucharystii przewodniczył ks. Ryszard Nie-
miec, proboszcz parafii – w swym kazaniu 
podkreślił znaczenie samorządności, która 
miała pozytywny wpływ na rozwój Ojczyzny. 
Na zakończenie duchowny życzył samorzą-
dowcom, by nadal owocnie pracowali na rzecz 
gminy, ale też, aby nadal współpracowali 
ze znajdującymi się na jej terenie parafiami.

Po części liturgicznej, którą uświetnili swo-
im śpiewem członkowie chórów parafialnego 
i gminnego Con Passione, wszyscy zaproszeni 
goście, w tym, samorządowcy i pracownicy 
Urzędu Gminy oraz kierownicy instytucji 
gminnych wzięli udział w spotkaniu zorga-
nizowanym w sali konferencyjnej. Na zapro-
szenie wójta Szczepana Skorupskiego przybyli 
także specjalni goście – włodarze, którzy za-

rządzali gminą w minionych latach: naczelnicy 
– Edward Adamiec i Andrzej Długosz oraz 
wójtowie – Andrzej Jóźwicki, Andrzej Świątek 
i Zbigniew Zagdański.

Wszyscy włodarze mieli okazję do krót-
kich wspomnień na temat swojej minionej 
pracy w gminie. Zgodnie przypominali, że 
początki funkcjonowania gminy Zagnańsk 
i samorządu terytorialnego nie były czasem 
łatwego zarządzania. Napotykali oni na róż-
nego rodzaju trudności i musieli podejmować 
niejednokrotnie pio-
nierskie decyzje. Przy 
okazji podkreślali, że 
zarządzanie instytucja-
mi gminnymi to ciężka 
i odpowiedzialna praca 
bardzo dobrze wyszko-
lonych pracowników.

Natomiast wójt 
Szczepan Skorupski 
dziękując przybyłym 
gościom za przyję-
cie jego zaproszenia 
do wspólnego uczcze-
nia tej ważnej dla kraju 

rocznicy oraz osobom zaangażowanym w pro-
ces tworzenia życia naszej małej Ojczyzny 
złożył w imieniu swoim i przewodniczącego 
Rady Gminy Artura Kudzi najserdeczniejsza 
życzenia wielu sukcesów zawodowych, sa-
tysfakcji z realizacji zadań podejmowanych 
dla dobra społeczności lokalnej oraz aby po-
dejmowany trud był zauważony i doceniony 
przez całą wspólnotę samorządową.

Apis

W przededniu setnych urodzin Heleny 
Świątek z Zagnańska wójt gminy Szczepan 
Skorupski złożył jubilatce życzenia, wręczając 
dyplom okolicznościowy, kosz kwiatów i prak-
tyczny podarunek – koc z pościelą.

W uroczystości tej uczestniczyła najbliższa 
rodzina, przedstawiciele Urzędu Gminy wraz 

z wójtem na czele. Wójt Szczepan Skorupski 
wręczając kwiaty, złożył dostojnej Jubilat-
ce w 100. rocznicę urodzin wyrazy uznania 
i głębokiego szacunku oraz życzenia wszelkiej 
pomyślności, dalszych długich i szczęśliwych 
lat życia.

Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz w spe-
cjalnym liście, zwracając się 
do Jubilatki w dniu wspaniałe-
go jubileuszu 100-lecia urodzin, 
podkreśliła, że dane było pani 
Helenie Świątek przeżyć cały 
wiek polskiej historii, doświad-
czyć trudów i radości z nią zwią-
zanych.

„Tak długie życie jest skarbni-
cą doświadczeń dla kilku poko-
leń Polaków. Głęboko wierzę, że 
wielu ludzi czerpie z niej obficie, 
ponieważ Pani sędziwy wiek jest 
naszym wspólnym, drogocen-

nym dziedzictwem. Papież Jan Paweł II w Li-
ście do ludzi w podeszłym wieku pisał: »Cechą 
cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek 
i miłość dla ludzi starych, dzięki którym mogą 
oni czuć się żywą częścią społeczeństwa«. Niech 
mi zatem będzie wolno tą drogą podziękować 
Pani w imieniu własnym i całego Rządu Rze-
czypospolitej Polskiej za wszelkie trudy i owoce 
minionych stu lat oraz złożyć życzenia zdro-
wia i pogody ducha na kolejne lata” – napisała 
z wyrazami szacunku premier.

Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba skła-
dając najserdeczniejsze życzenia, jednocześnie 
podziękowała, że Jubilatka dała młodym po-
koleniom przykład pięknego i dobrego życia: 
„Taka postawa dowodzi wewnętrznej siły, doj-
rzałości i niezwyklej wrażliwości na drugiego 
człowieka. Życzę wiele sił, zdrowia oraz jak 
najwięcej powodów do radości. Niech każdy 
dzień wnosi w Pani życie coraz więcej ciepła 
i miłości”. U.G.

Do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rol-
niczej wybrani zostali 31 maja br. z terenu gminy 
Zagnańsk Ewa Kita z Tumlina-Zacisze i Edward 
Krzeszowski z miejscowości Umer.

W roku bieżącym upłynęła czteroletnia kaden-
cja obecnych organów statutowych izb rolniczych. 
W związku z tym, na podstawie art. 25 ust.1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych 
– Krajowa Rada Izb Rolniczych, we współpracy 
z gminami i powiatami, przeprowadziła w całym 

województwie, w dniu 31 maja 2015 roku, wybory 
do rad powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Członkami samorządu rolniczego są osoby 
fizyczne i prawne będące podatnikami podatku 
rolnego, podatku dochodowego z działów spe-
cjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP 
posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje 
im prawo kandydowania do rad powiatowych 
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej i uczestniczenia 
w ich wybieraniu.

W gminie, w której powierzchnia użytków 
rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jedno-
mandatowy) do Rady Powiatowej ŚIR wybiera 
się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. 
ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch 
członków. Gmina Zagnańsk jest okręgiem 
dwumandatowym, reprezentowanym przez 
Ewę Kitę i Edwarda Krzeszowskiego.

Apis 
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100 lat życia Heleny Świątek

Wybrano członków Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
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inwestycje

Zakończone zostały prace przy budowie 
chodnika i poszerzeniu drogi w Borowej Gó-
rze. Odbiór końcowy nowej infrastruktury 
odbył się 1 czerwca z udziałem m.in. kierow-
nictwa Urzędu Gminy z wójtem Szczepanem 
Skorupskim na czele.

W ramach inwestycji poszerzona została 
jezdnia oraz wykonany chodnik przez Boro-
wą Górę oraz chodnik do istniejącego placu 
zabaw. Całość połączona została z wykonaną 
wcześniej infrastrukturą przy łączniku Ka-
niów-Borowa Góra i od 1 czerwca br. roku 
stanowić będzie jeden ciąg komunikacyjny. 
Zdaniem mieszkańców Borowej Góry inwe-
stycja ta jest bardzo potrzebna, gdyż spowo-
duje uatrakcyjnienie miejscowości i znacznie 
poprawi bezpieczeństwo na drodze.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo 
Budowlane „KAMBUD” Krzysztofa Doma-

gały z Tumlina-Węgle. Rozbudowa drogi jest 
kolejną inwestycją, na którą gmina uzyskała 
dofinansowanie ze środków pochodzących 
z PROW – Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, środków Unii Europejskiej w wy-
sokości 75 proc. poniesionych kosztów kwa-
lifikowanych operacji. Zadanie nosiło 
nazwę „Budowa ciągu pieszego w miej-
scowości Borowa Góra, gm. Zagnańsk”.

Za pomyślne zakończenie inwestycji 
sołtys Kaniowa-Borowej Góry Renata 
Knez przysłała do redakcji „Gazety Za-
gnańskiej” podziękowania:

„W imieniu Sołectwa i mieszkańców 
Borowej Góry dziękuję władzom gminy, 
wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu, 
przewodniczącemu Rady Gminy Ar-
turowi Kudzi, radnej Helenie Musiał, 
byłemu radnemu Januszowi Schmeide-

lowi i byłemu sołtysowi Andrzejowi Starzo-
wi za zmodernizowaną drogę i wybudowany 
chodnik. Inwestycja ta znacznie poprawi bez-
pieczeństwo i atrakcyjność turystyczną naszej 
miejscowości” – napisała sołtys Renata Knez.

Apis

Rozpoczęła się przebudowa drogi 
powiatowej Samsonów – Szałas – Od-
rowąż na odcinku Samsonów-Ciągłe 
– Szałas, która jest bardzo ważna, gdyż 
łączy dwa powiaty. Jest to największe 
przedsięwzięcie drogowe powiatu kie-
leckiego w tym roku.

Zadanie to obejmuje swym zakresem 
przebudowę drogi na odcinku 7,5 km. 
Inwestycja kosztuje 4,5 mln zł, z cze-
go wkład własny samorządów powiatu 

i gminy wynosi po 1,5 mln zł. Reszta kwoty 
pochodzi z dofinansowania programu tzw. 
schetynówek.

Dodatkowo powstaną: chodniki, zatoki 
autobusowe, bezpieczne przejścia dla pieszych, 
zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne.

Inwestycja realizowana jest w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Do-
stępność i Rozwój.

Apis 

Zakończył się pierwszy etap 
realizacji inwestycji polegającej 
na modernizowaniu placów za-
baw w gminie. Wraz z nadejściem 
wiosennej aury, ze środków fun-
duszy sołeckich zostały zamon-
towane na nich nowe kolorowe 
urządzenia.

Na placu zabaw w Długo-
jowie zainstalowano huśtawkę 
podwójną i karuzelę krzyżakową; 
w miejscowości Umer – piaskow-
nicę, karuzelę krzyżakową i cho-
dziarza; w Zachełmiu – huśtawkę 
podwójną i huśtawkę sprężynową 
BMX; w Chrustach – chodziarza; 
w Zabłociu – urządzenia dla dzie-
ci niepełnosprawnych – karuzelę 
krzyżakowa i tarczową.

Przed Międzynarodowym 
Dniem Dziecka komisja powo-
łana przez wójta Szczepana Sko-
rupskiego dokonała przeglądów 
wszystkich placów zabaw. Stwier-
dzone usterki zostały usunięte 
przez pracowników gminy.

Apis

Zakończenie budowy chodnika i poszerzenie drogi w Borowej Górze

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej

Modernizowane są place zabaw w gminie

Foto: Zenon Więckowski
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W gminie Zagnańsk zakończone zostały 
roboty budowlane przy modernizacji oczysz-
czalni ścieków w Barczy i Bartkowie. Są one 
obiektami nowoczesnymi z najnowszymi roz-
wiązaniami technologicznymi, dzięki którym 
zwiększona została prawie dwukrotnie ich 
przepustowość.

Zmodernizowana oczyszczalnia ście-
ków w Barczy

W czerwcu br. zakończone zostały roboty 
budowlane przy modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Barczy. Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo Energotechnika-Energo-
rozruch z Gliwic. Zadanie dofinansowane było 
ze środków unijnych w wysokości 75 proc. 
poniesionych kosztów kwalifikowanych. Wy-
budowana oczyszczalnia jest obiektem no-
woczesnym z nowymi rozwiązaniami tech-
nologicznymi.

W ramach inwestycji został wyposażony 
w nowe urządzenia oraz uruchomiony drugi 
ciąg technologiczny. Wykonano między in-
nymi prace polegające na modernizacji i wy-
posażeniu pompowni ścieków surowych, wy-
konana została nowa instalacja odwadniania 
osadu wyposażona w nowoczesną prasę osadu, 
zakupiono i zamontowano nowe dmuchawy 
w ciągu napowietrzania.

Zrealizowanie powyższych prac zwiększy 

dwukrotnie przepustowość oczysz-
czalni oraz stworzy możliwość przy-
łączenia do sieci sanitarnej wielu 
nowych budynków mieszkalnych 
odprowadzających ścieki do zlewni 
wymienionej aglomeracji.

Dotychczas funkcjonował jeden 
ciąg technologiczny, który ze wzglę-
du na dużą ilość ścieków okazał się 
niewystarczający. Całkowita war-
tość inwestycji wyniosła  1 024 528, 
62 zł brutto, z czego dofinansowa-
nie Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich obejmuje 624 712, 00 zł netto 
kosztów kwalifikowanych zadania.

Rozbudowana oczyszczalnia 
w Bartkowie

W siedzibie Wodociągów Kieleckich 
podpisano w marcu br. z INSTALEM 
Warszawa protokół odbioru oczyszczal-
ni ścieków w Bartkowie. W ten sposób 
Wodociągi przejęły całkowicie we wła-
danie oczyszczalnię z rąk wykonawcy, 
po jej modernizacji i rozbudowie. Te-
raz Bartków może przyjąć prawie dwa 
razy więcej ścieków i oczyścić je zgodnie 
z polskimi i europejskimi normami.

Po rozbudowie i modernizacji prze-
pustowość oczyszczalni w Bartkowie 

wzrosła prawie dwukrotnie, z 1000 do 1700 
metrów sześciennych na dobę. Osady wy-
wożone są do działającej w Sitkówce Stacji 
Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych, 
również należącej do Wodociągów Kieleckich.

Apis

Dobiegają końca prace budowlane przy bu-
dowie kanalizacji w gminie Zagnańsk. W miej-
scowościach Tumlin-Osowa, Tumlin-Zacisze 
i Tumlin-Węgle lada dzień będzie można roz-
poczynać budowę przyłączy do nieruchomości. 
Wodociągi Kieleckie prowadzą akcję informa-
cyjną „Obudź się! Czas się włączyć! ”. Urucho-
miły też nową usługę – fakturę elektroniczną.

Wkrótce odbiór skanalizowanych od-
cinków

Zadanie ZS2 (Tumlin-Osowa, Tumlin-Zaci-
sze, Tumlin-Węgle) zostało odebrane, a inżynier 
kontraktu wydał świadectwo przejęcia. Trwa 
procedura administracyjna w celu uzyskania 
zgody na użytkowanie. Wtedy będzie można 
rozpocząć wykonanie przyłączy do poszcze-
gólnych domostw.

Na terenie objętym Zadaniem ZS1 (Koło-
mań, Umer, Tumlin-Dąbrówka) trwa końcowe 
uzgadnianie dokumentacji. Termin odbioru 
przewidywany jest na połowę czerwca 2015 r.

Na terenie Zadania ZS9 (Belno) trwa proce-
dura administracyjna w celu uzyskania zgody 
na zmianę pozwolenia na budowę dotyczącego 
pompowni.

Wodociągi Kieleckie do 16 kwietnia 2015 
roku zawarły w ramach projektu „Kompleksowa 
Ochrona Wód Podziemnych Aglomeracji Kie-
leckiej” 115 nowych umów na sprzedaż wody 
dla 400 osób i 819 umów na odprowadzanie 
ścieków od 2890 osób.

Akcja informacyjna „Obudź się! Czas 
się włączyć”

Oprócz zakończonych robót budowlanych 
związanych z wykonaniem nowych odcinków 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Wodociągi 
Kieleckie prowadzą akcję informacyjną „Obudź 
się! Czas się włączyć”. Dzięki niej mieszkań-
cy poszczególnych obszarów dowiadują się 
o możliwościach przyłączenia do nowej sieci 
kanalizacyjnej czy wodociągowej. Przyszedł 
czas, by do tego grona dołączyli mieszkańcy 
Wiśniówki, Woli Kopcowej w Masłowie oraz 
Samsonowa-Ciągłych i Goleniaw w Zagnańsku. 
Wystarczy, że wykonają jedną, bardzo prostą 
czynność – podpiszą umowę z Wodociągami 
Kieleckimi.

Zyskają nie tylko wygodę i spokój o odpro-
wadzenie ścieków, ale zaczną też liczyć oszczęd-
ności. Wynikają one z faktu, że korzystanie 

z sieci kanalizacyjnej jest zdecydowa-
nie tańsze niż eksploatacja szamba. Już 
niebawem z takiej wygody i finanso-
wych oszczędności będą mogli tak-

że skorzystać 
mieszkańcy 
miejscowości: 
Tumlin-Oso-
wa, Tumlin-
-Węgle, Tumlin-Zacisze w gminie Zagnańsk 
oraz Dąbrowy-Łąki w gminie Masłów.

Fakturowanie elektroniczne
Wodociągi Kieleckie uruchomiły nową 

usługę – fakturę elektroniczną. Drogą elek-
troniczną, na wskazany przez odbiorcę adres 
e-mail, Wodociągi Kieleckie wysyłają w for-
macie PDF (Portable Document Format) 
faktury oraz duplikaty i korekty faktur. Aby 
otrzymywać e-fakturę, trzeba wypełnić i pod-
pisać formularz zgody, który można otrzymać 
w Biurze Obsługi Klienta Wodociągów Kie-
leckich przy ul. Krakowskiej 64 lub pobrać 
ze strony internetowej spółki.

Podpisany formularz można wysłać listem 
lub złożyć osobiście. I to wszystko – faktury 
za zużytą wodę i odprowadzone ścieki będą 
wysyłane na skrzynkę e-mail odbiorcy.

Korzystanie z e-faktury jest dobrowolne. 
Wodociągi Kieleckie promują tę usługę, gdyż 
oszczędza ona czas i papier, a więc jest przyjazna 
dla środowiska naturalnego.

Apis 

Nowoczesne oczyszczalnie ścieków w gminie Zagnańsk

Dobiega końca kanalizacja gminy – „Obudź się! Czas się włączyć! ”
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społeczeństwo

Artyści z naszej gminy na Jarmarku Świętokrzyskim

INDIAŃSKA WIOSKA I SZACHOWE ZMAGANIA W ZAGNAŃSKIEJ „JEDYNCE”

Na Świętym Krzyżu odbył się 17 maja br. jubi-
leuszowy X Jarmark Świętokrzyski zorganizowany 
przez Starostwo Powiatowe w Kielcach. Niedzielne 
uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, której 
przewodniczył ojciec superior Zygfryd Wiecha, 
przełożony Klasztoru Ojców Oblatów Maryi 
Niepokalanej. Homilię wygłosił ojciec Dariusz 
Malajka, zaś o oprawę muzyczną zadbał gminny 
Chór Con Passione z Zagnańska.

X Jarmark Świętokrzyski uświetnili swą obec-
nością goście z wielu gmin powiatu kieleckiego, 
między innymi starosta kielecki – Michał Godow-
ski, wójtowie gmin z naszego powiatu, w tym wójt 
gminy Zagnańsk – Szczepan Skorupski. Po uro-
czystej Eucharystii zebrani goście, przedstawiciele 
władz lokalnych oraz licznie zgromadzeni piel-
grzymi udali się na błonia świętokrzyskie, gdzie 
odbywała się część artystyczna przygotowana przez 
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Gminny 
Ośrodek Kultury w Rudkach oraz Centrum Kul-
tury w Bielinach.

Można było zobaczyć m.in. występy zespołów 
ludowych, wokalistów i artystów kabaretowych, 
pokazy walk rycerskich, wyrabianie garnków 

g l i n i a ny c h 
oraz prezen-
tację dawnych 
z w y c z a j ó w 
wsi kieleckiej. 
Odbyło się też 
wiele konkur-
sów w tym dla 
zaproszonych 
wójtów.

Ciekawost-
ką była zorganizowana poraz pierwszy konkurencja 
Kasowania Chórów, w której uczestniczył reprezen-
tujący naszą gminę Chór Con Passione, mierząc się 
na scenie z Chórem Sabaton z Bielin. Nie zabrakło 
licznych straganów ze świętokrzyskimi potrawami 
regionalnymi oraz rękodziełem ludowym. Do-
datkową atrakcją dla zwiedzających była replika 
Papamobile Star z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła 
II w 1978 roku. Święty Krzyż odwiedziło dużo 
pielgrzymów i mimo chłodnej i wietrznej aury, 
atmosfera była gorąca.

Jarmark Świętokrzyski zorganizowany był pod 
nazwą „Wehikuł czasu”. Organizatorom chodziło 

o to, by podczas imprezy pielgrzymi i turyści, którzy 
przybędą do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzy-
ża Świętego, przenieśli się w czasy średniowiecza. 
Impreza odbyła się na błoniach świętokrzyskich, 
od wschodniej strony klasztoru. Aby podkreślić ju-
bileuszową edycję Jarmarku, zaproszono do udziału 
wszystkie gminy powiatu kieleckiego. 

Organizatorami X Jarmarku Świętokrzyskiego 
byli m.in.: Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej, Starostwo Powiatowe w Kielcach, 
Urząd Gminy w Bielinach, Urząd Gminy w Nowej 
Słupi, Miasto Kielce, WDK Kielce.

Apis

Z okazji Dnia Dziecka wójt gminy Szczepan 
Skorupski, częstując słodyczami, złożył wszyst-
kim dzieciom zagnańskiej „jedynki” serdeczne 
życzenia oraz wręczył medale w turniejach 
– szachowym i warcabowym.

W poniedziałek, 1czerwca br. z okazji Dnia 
Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 w Zagnań-
sku-Chrustach plemiona z różnych rejonów 
rozbiły swój obóz. Mali Indianie pod czujnym 
okiem wodza Olbrzymiego Niedźwiedzia wspa-
niale się bawili. Oczywiście, wszyscy przyjęli in-
diańskie imiona, a następnie poznawali kulturę 
niezwykłego ludu zamieszkującego Amerykę. 
Dla dzieci i dorosłych taniec indiański nie sta-
nowił żadnego problemu, dzięki wskazówkom 
Doroty Sabat, a śpiew Małej Miczitanki rozru-
szał i rozbawił wszystkich współplemieńców. 
Obóz ożywił się, gdy najmłodsi zdobywali 
sprawności w polowaniu na bizony, ujeżdżaniu 
mustanga, strzelaniu z łuku czy bezszelestnym 
poruszaniu się obok śpiącego węża.

Za ten niezwykły dzień grupa Smerfów 
serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom, 
a szczególnie paniom: Ewelinie Skrzyniarz, 

Beacie Kopeć, Ewie Zimnickiej, Katarzynie 
Orzech, Agnieszce Starz, Justynie Borek oraz 
panu Krystianowi Tuśniowi za włączenie się 
w przygotowanie indiańskiej wioski. Rodzice 
wykonali, m.in.: dekoracje, tipi, ognisko, totem, 

piękne stroje dla najmłodszych. Nie zabrakło 
także pysznej indiańskiej galaretki.

SZACHOWE ZMAGANIA
Po raz kolejny odbyły się Szkolny Turniej 

Szachowy oraz Szkolny Turniej Warcabowy. 
Zaproszenie do udziału w zawodach przyję-
ło 30 uczniów podzielonych na dwie grupy 
wiekowe: klasy I–III, klasy IV–VI. Zwycięzcy 
w turnieju warcabowym – grupa młodsza: 
I miejsce Jakub Zachara (kl. II), II miejsce 
Weronika Kołodziejczyk (kl. II), III miejsce 

Kacper Karcz (kl. I); grupa starsza: I miejsce 
Maria Cieślak (kl. VI), II miejsce Bartosz Pię-
ta (kl. VI), III miejsce Dawid Parkita (kl. V). 
W turnieju szachowym w grupie młodszej: 
I miejsce Adrian Daszkiewicz (kl. II), II miejsce 
Wiktoria Haba (kl. I), III miejsce Antoni Za-
gdański (kl. I); w grupie starszej: I miejsce Maria 
Mazur (kl. VI), II miejsce Michał Zagniński (kl. 
VI), III miejsce Kamil Cedro (kl. VI).

Medale, dyplomy i upominki wręczali 
wójt Szczepan Skorupski oraz dyrektor szkoły 
Anna Tuz. Gratulując zwycięzcom, dyrektor 
szkoły podkreśliła ogromne znaczenie tych 
dyscyplin sportu. Nagrody dla uczestników 
sfinansowała Rada Rodziców, a upominki 
przekazało Nadleśnictwo Zagnańsk.

Choć zawodnikom towarzyszył duch ry-
walizacji, turniej odbył się w miłej atmosfe-
rze, a pojedynki stały na dobrym poziomie. 

Nie brakło też niespodziewanych rozstrzygnięć, 
którym czasem towarzyszył uśmiech, czasem 
niemal łzy... jak to w sporcie bywa. Żegnając się 
i życząc sobie wspaniałego świętowania Dnia 
Dziecka, uczestnicy zawodów już zapowie-
dzieli udział w przyszłorocznych zmaganiach. 
Szkolny Turniej Szachowy i Szkolny Turniej 
Warcabowy przygotował Roman Piskulak, 
który od czterech lat prowadzi koło szachowe.

RUCH TO ZDROWIE
Po zmaganiach szachowych, warcabowych 

i zdobywaniu sprawności w indiańskiej wiosce, 
uczniowie wzięli udział w wielu konkurencjach 
sportowych na boisku szkolnym. Tę część pro-
wadziła Agnieszka Dziwoń. Dzieci rywalizowa-
ły w zawodach indywidualnych i drużynowych. 
Na zakończenie uczestnicy otrzymali drobne 
upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

O naszej społeczności uczniowskiej pa-
miętali również strażacy z OSP w Chrustach, 
w których imieniu przekazała serdeczne ży-
czenia i częstowała cukierkami radna Grażyna 
Wawszczak.

Relację przygotował: Roman Piskulak
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czerwiec 2015gry młodzieżowe

W dniach 28–31 maja w świetlicy środowi-
skowej „Jaworze” został zorganizowany XXI 
Ogólnopolski Turniej Middle-Earth Collectible 
Card Game (MECCG), będący nieoficjalnymi 
Mistrzostwami Polski w tej grze. Nad imprezą 
patronat objął wójt Szczepan Skorupski. Ak-
tywnymi graczami są przede wszystkim miłoś-
nicy twórczości J.R.R. Tolkiena, autora takich 
dzieł jak „Władca Pierścieni” czy „Hobbit” 
(ostatnio zekranizowanych przez reżysera Pe-
tera Jacksona). Ta nieformalna społeczność sku-
piona jest wokół internetowego Forum MECCG 
(adres: www.meccg.tolkien.com.pl/forum/).

MECCG to anglojęzyczna gra karciana 
oparta na realiach świata wymyślonego przez 
J.R.R Tolkiena, do której ilustracji użyczyli m.in. 
John Howe i Ted Nasmith, wydawana przez Iron 
Crown Enterprises w latach 1995–1999.

Od 2004 r. członkowie Forum MECCG każ-
dego roku organizują ogólnopolskie turnieje 
MECCG, na które przybywają pasjonaci tej gry 
z całej Polski. Dotychczas turnieje odbywały 
się m.in. w Warszawie, Zabrzu, Kędzierzynie-
-Koźlu czy Pabianicach. W 2011 r. członkowie 
Forum zorganizowali w Warszawie Mistrzostwa 
Świata MECCG, w których uczestniczyli przed-
stawiciele m.in. z Niemiec, Holandii i Hiszpanii.

Jednym z przedstawicieli tej grupy jest Ra-
dosław Adamiec, mieszkaniec naszej gminy, 
który w tym roku podjął się zorganizowania 
turnieju w naszym regionie, wybierając świetlicę 
środowiskową „Jaworze” na miejsce rozgrywek.

Do Jaworza zawitali gracze z Warszawy, 
Gdańska, Wrocławia, Rzeszowa, Częstochowy, 

Kędzierzyna-Koźla i Pabianic. Turniej wygrał 
Paweł „Muad’Dib” z Warszawy, odbierając z rąk 
organizatora główną nagrodę – replikę miecza 
Glamdring.

Bardzo wysokie – trzecie miejsce zajęła nowi-
cjuszka, córka organizatora – Oliwia, będąca jed-
nocześnie najmłodszym uczestnikiem turnieju. 
Oprócz rozgrywek głównego Turnieju MECCG, 
uczestnicy podczas pobytu rozegrali mnóstwo 
potyczek, przy innych grach karcianych i plan-
szowych, spędzając miło czas w naszym regionie.

– MECCG to jedna z najlepszych gier kar-
cianych, jakie kiedykolwiek po-
wstały, a na pewno jest najlepszą 
grą osadzoną w klimacie tolkie-
nowskim. Ze względu na do-
syć dużą szczegółowość zasad 
i bogaty wachlarz możliwości 
taktycznych samej rozgryw-
ki jest to jednocześnie jedna 
z trudniejszych gier tego typu. 
Jednakże ci, którym udało się 
poznać tajniki i mechanikę tej 
gry, nie mogą się z nią rozstać 
od 20 lat. To pokazuje, jaką moc 
ma ta gra – wyjaśnia Radosław 
Adamiec.

– Miłośnicy gier planszo-
wych i karcianych dość często szukają przy-
jemnej, ale i prostej, przyswajalnej rozgrywki, 
dlatego w ich ręce wpadają tytuły mniej skom-
plikowanych gier. Natomiast poświęcenie tro-
chę większej ilości czasu na przyswojenie zasad 
bardziej skomplikowanej gry, może zostać zre-
kompensowane po stokroć w niezwykłej przy-
jemności grania w „inteligentną” grę – dodał.

Zdaniem organizatora turnieju, utarło się 
w kręgach fascynatów gier planszowych i kar-
cianych twierdzenie, iż MECCG to karcianka 
„na wymarciu”, z czym nie może się absolutnie 
zgodzić, a uczestnicy organizowanych przez nie-
go turniejów są tego fizycznym zaprzeczeniem.

– W tym roku w Turnieju w Jaworzu wzię-
ła udział moja 12-letnia córka Oliwia i zajęła 
bardzo wysokie 3. miejsce. Pokazuje to, że „nie 
taki diabeł straszny”, skoro nie dość, że dzie-

cko przyswoiło dość obszerne zasady i karty 
w języku angielskim, to jeszcze pokazała klasę 
i ograła weteranów tej gry – podkreśla z dumą 
tata organizator.

– Dlatego zachęcam miłośników gier kar-
cianych i planszowych po sięganie po bardziej 
ambitne gry, z którymi nie będą się mogli rozstać 
przez wiele wieczorów. Pokładam nadzieję, że 
chociaż dla niektórych taką właśnie grą stanie się 
również Middle-Earth Collectible Card Game 
– zachęca Radosław Adamiec.

Uczestnicy Turnieju byli zachwyceni nie 
tylko samą organizacją, ale 
i naszym regionem. Punktem 
programu zatem musiały być 
odwiedziny znanego w całym 
kraju dębu Bartka oraz ruin 
Huty w Samsonowie. Z dużym 
zainteresowaniem przeglądali 
materiały promujące gminę 
i województwo świętokrzyskie. 
Wielu stwierdziło, że wróci 
w piękne strony z rodzinami 
w najbliższe wakacje.

– Jednocześnie chciałbym 
podziękować niezmiernie 
wszystkim, którzy pomogli 
mi w organizacji tego eventu 

i bez których wsparcia ta impreza nie doszłaby 
do skutku.

Szczególnie pragnę podziękować Szczepa-
nowi Skorupskiemu, wójtowi gminy Zagnańsk, 
który objął patronatem nasz turniej, użyczył 
pomieszczeń świetlicy w Jaworzu i wsparł ma-
teriałami promocyjnymi i gadżetami, które jako 
nagrody uświetniły finał imprezy – informuje 
organizator imprezy.

Podziękowania należą się również spon-
sorom – firmom, które prężnie działają także 
w naszym regionie, bez których impreza nie 
zakończyłaby się takim sukcesem, tj. „NiK” Fir-
ma Budowlano-Handlowa Krzysztof Niburski, 
KONKRET PLUS „Wszystko dla Twojego Biura” 
i Zespołowi Archiwistów Kielce (archiwisci.
com.pl).

Apis

Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Za-
gnańsku 29 maja br. zajęli III miejsce w HI-
STORYCZNEJ GRZE MIEJSKIEJ pod tytułem: 
„Śladami II wojny światowej i jej bohaterów”.

Konkurs zorganizowany przez Ośrodek Myśli 
Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach to jeden 
z elementów IX Międzyszkolnego Projektu Edu-
kacyjnego Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów 
Armii Krajowej. W tym roku poświęcony był 
Wojtkowi Szczepaniakowi i Szarym Szeregom. 
Patronat objęli Świętokrzyski Kurator Oświaty 
oraz Urząd Miasta w Kielcach.

Każda drużyna otrzymała folder z niezbęd-

nymi informacjami i 80 pytaniami, plan miasta 
oraz kartę. Celem zespołów było odnalezienie 
wskazanych miejsc i rozwiązanie zadań związa-
nych z nimi. Liczyły się poprawne odpowiedzi 
oraz czas przejścia trasy.

Działania te rozwijały postawy patrio-
tyczne młodzieży, kształtowały szacunek 
dla przeszłości. Wzbogacały wiedzę o hi-
storii regionu w okresie II wojny światowej, 
a szczególnie wiadomości o roli AK i dzia-
łalności Polskiego Państwa Podziemnego. 
Pytania dotyczyły także najnowszej historii 
Polski. Bardzo ważnym elementem gry było 
poznawanie miejsc pamięci na terenie Kielc.

Całość zrealizowana została przez uczniów 
pod kierunkiem nauczycieli Magdaleny Gareckiej 
i Romana Piskulaka.

R.

Ogólnopolski turniej miłośników twórczości J.R.R. Tolkiena

UCZNIOWIE Z „JEDYNKI” W CHRUSTACH NA PODIUM

Foto: Radek „Thorin”

Foto: Radek „Thorin”
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młodzież

27 kwietnia 2015 roku miało miejsce ogło-
szenie wyników konkursu „Szkoła zawodowa 
– mój wybór” zorganizowanego przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej we współpracy 
z kuratoriami oświaty. W kategorii FILM 
uczniowie zagnańskiego gimna-
zjum nie mieli sobie równych! 
Pierwsze miejsce zajęły: Karolina 
Gała, Katarzyna Kołda, Małgo-
rzata Pytka, Nikola Zakrzewska, 
a drugie miejsce – Karolina Starz 
i Małgorzata Ślefarska.

Zadanie uczestników polegało 
na wykazaniu się umiejętnościami, 
kreatywnością i takim sposobem 
prezentacji tematu, który zachęci 
młodych ludzi do świadomego 
planowania własnej kariery edu-
kacyjno-zawodowej. Uczniowie 
mieli zaprezentować swój talent 
w jednej z trzech kategorii: praca 
pisemna, praca plastyczna lub film. 
W województwie świętokrzyskim 
wpłynęło 182 prace uczniów z gimnazjów oraz 
184 prac uczniów ze szkół ponadgimnazjal-
nych.

Filmy powstały w ramach zajęć artystycz-

nych prowadzonych przez Annę Gębską. Pra-
ce konkursowe, które zajęły pierwsze miejsca 
w każdej z kategorii zostaną wysłane do Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej i wezmą udział 
w etapie ogólnopolskim.

Wręczenie nagród ufundowanych przez 
Małgorzatę Muzoł, Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty, odbyło się na konferencji „Razem dla 
świętokrzyskiej edukacji i gospodarki”, podczas 

której podpisane zostało porozumienie o po-
wołaniu Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Za-
wodowej (ŚKEZ). Inicjatywa ta została podjęta 
w ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji 
Narodowej „Roku Szkoły Zawodowców”.

P o r o z u m i e n i e 
o powołaniu Świę-
tokrzyskiego Klastra 
Edukacji Zawodowej 
zostało objęte hono-
rowym patronatem 
Ministra Gospodarki 
i Ministra Edukacji Na-
rodowej. Podczas kon-
ferencji wiceminister 
gospodarki Arkadiusz 
Bąk, przewodniczący 
Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, 
wręczył nagrody mini-
stra gospodarki święto-
krzyskim firmom, które 
w sposób szczególny 

zaangażowane są w rozwój edukacji zawodo-
wej oraz umożliwiają młodzieży zdobywanie 
praktycznych umiejętności zawodowych.

A.P.

Pola Nadziei to organizowana od 18 
lat kampania charytatywna na rzecz osób 
terminalnie, paliatywnie chorych. Jej ce-
lem jest szerzenie idei hospicyjnej, uwraż-
liwianie dzieci i młodzieży, budowanie 
ich solidarności z osobami cierpiącymi. 
Od jesieni 1997 r. akcję prowadzi Cari-
tas w całej Polsce – pierwsze polskie Pola 
Nadziei zakwitły wiosną 1998 r., w kra-
kowskich parkach.

Symbolem kampanii są żonkile przy-
pominające o ludziach bardzo chorych, 
oczekujących wsparcia, towarzyszenia im 
w trudnym okresie odchodzenia z tego 
świata. Wiosną kwiaty trafiają w ręce dar-
czyńców, którzy w zamian za datek otrzy-
mują „żonkilowy upominek”.

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas 
działającego w Publicznym Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Samsonowie już po raz 
drugi zaangażowali się w lokalną edycję 
tegorocznej akcji. Pozyskane w trakcie jej 
trwania środki finansowe Caritas Diecezji 
Kieleckiej przeznaczy na wykończenie bu-
dynku, wyposażenie Hospicjum im. Błogo-
sławionej Matki Teresy z Kalkuty (w pla-
cówce tej, oddanej do użytku w 2014 roku, 
obecnie dostępnych jest 17 z 44 miejsc).

Jesienią ubiegłego roku młodzież z Samso-
nowa zasadziła przed szkołą sadzonki żonkili 
– stworzyła w ten sposób swoje Pole Nadziei. 
Rośliny przezimowały, zakwitły, a ci, którzy 

od początku śledzili ten proces, zerwali kwia-
ty, by sprzedając je, pomóc potrzebującym. 
Wolontariusze spotkali się ze zrozumieniem 
wielu osób, którym w tym miejscu serdecznie 
dziękujemy. Szczególne wyrazy wdzięczności 
kierujemy wójta Szczepana Skorupskiego, 
dzięki uprzejmości którego kwesta mogła 
odbyć się także w budynku Urzędu Gminy 
w Zagnańsku.

Na koniec uwa-
ga natury ogólnej. 
We współczesnym 
świecie wiele lęku 
i cierpienia ro-
dzą wojny, kata-
strofy… Toczą się 
one gdzieś daleko, 
ale i tuż za naszą 
granicą. Patrząc 
na to, co się dzieje 
z prostej, ludzkiej 
perspektywy, nie 
sposób uniknąć 
wrażenia, że zło, 
które nas otacza 
w znacznej mierze 
wynika z pogardy 
wobec osób słab-
szych. Stąd wziął się pomysł zaangażowania 
dzieci i młodzieży w Pola Nadziei będące 
(poza doraźnym celem) próbą budowania 
cywilizacji nadziei, miłości i pokoju.

Pamiętajmy też, że nowoczesne proce-
dury medyczne, najdroższe nawet leki nie 
wystarczą w walce z chorobą. W najtrud-
niejszych, bo ostatnich momentach życia 
kluczowa okazuje się rola drugiego czło-
wieka, ofiara złożona cierpiącemu z czasu, 
zainteresowania, obecności, pamięci… Jan 
Paweł II pisał: „Czujesz się osamotniony. 

Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jesz-
cze bardziej samotny”.

Wolontariusze i opiekunowie 
Szkolnego Koła Caritas 

Sukces uczniów Gimnazjum w Zagnańsku!

Pola Nadziei 2015 w Samsonowie
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czerwiec 2015festyny, pikniki, zawody

W przepiękną majową scenerię wpisał 
się Piknik Rodzinny, który odbył się 30 maja 
br. pod hasłem „Zdrowiejemy razem – Tum-
lin 2015” na terenie ZSPPiG w Tumlinie. 
Była to wspólna inicjatywa dyrekcji szkoły, 
GOPS-u w Zagnańsku oraz sołectwa Tumlin.

W organizację festynu 
włączyły się także Gmina 
Zagnańsk, Gmina Miedzia-
na Góra, GOSiR, Wodociągi 
Kieleckie oraz stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Rowerowe 
„Pod Bartkiem”, Amatorski 
Klub Sportowy „Zagnańsk 
Biega”, Towarzystwo Przyja-
ciół Tumlina, Stowarzysze-
nie „Kobiety z klasą”. Patro-
nat medialny nad festynem 
objęły „Gazeta Zagnańska” 
oraz „Głos Miedzianej Góry”. 
Podczas pikniku zbierane były 
pieniądze na leczenie chorego 
Olka – ucznia tutejszej szko-
ły. Impreza podzielona zosta-
ła na dwie części: sportową 
i konkursowo-artystyczną

Pierwsza rozpoczęła się o godz. 11.30 
i obejmowała Międzygminne Mistrzostwa 
w Kolarstwie Górskim oraz Bieg Przełajo-
wy o puchar „Zdobywcy Góry Grodowej”. 
Wszystko to w ramach projektu „Wspólne 
Pasje 2015”, realizowanego przez Zagnańskie 
Stowarzyszenie Rowerowe „Pod Bartkiem”, 
Amatorski Klub Sportowy „Zagnańsk Biega”, 
przy wsparciu rady sołeckiej Tumlina oraz 
sołtys Zofii Korskiej, która objęła patronatem 
zawody w Tumlinie. Najlepszymi w katego-
riach rowerowych okazały się siostry Sobczyk: 
Kasia, Małgosia i Julia, wypełniając podium 
kategorii żeńskiej. Wśród mężczyzn najlepsi 
okazali się: Bartosz Gamoński, Mikołaj Szy-
monek oraz Hubert Szymonek. Dużym za-
interesowaniem cieszył się bieg przełajowy, 
w którym bezkonkurencyjne okazały się za-
wodniczki AKS „Zagnańsk Biega”: Magdalena 
Wójtowicz, Katarzyna Miądzel oraz Milena 
Fiuk. Na podium męskiej kategorii stanęli ko-
lejno: Michał Chrzęszczyk, Mariusz Stefaniec 
oraz Łukasz Suchenia. Nowością w tegorocz-
nych zawodach było połącznie obu dyscyplin 
w formie duathlonu, w którym w łącznej kla-
syfikacji najlepszymi okazały się: Magdalena 
Wójtowicz, Katarzyna Miądzel, Milena Fiuk, 
a wśród mężczyzn najlepsi duathloniści to: 
Łukasz Suchenia, Mateusz Stefański oraz Da-
mian Adamczyk.

O godz. 16.00 dyrektor ZSPPiG w Tumlinie 
pani Barbara Domagała oraz zaproszeni go-
ście: poseł Renata Janik, wójt gminy Zagnańsk 
– Szczepan Skorupski, wójt gminy Miedziana 
Góra – Zdzisław Wrzałka, wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Kieleckiego Robert Kaszuba 
oraz radni:, Leszek Suchenia, Paweł Molik, 
Janusz Zapała, Dariusz Siwek dokonali uro-

czystego otwarcia drugiej części pikniku.
Wrażeń i emocji było całe mnóstwo. Do-

starczyła nam ich również pogoda, bo raz 
świeciło gorące słońce, raz przetaczały się 
ciemne chmury, wróżące deszcz. Nie sposób 
wymienić i opisać wszystkich atrakcji i wy-

stępów, które miały miejsce na tumlińskiej 
scenie i wokół szkoły. Faktem jest, że dostar-
czyły widzom nie tylko śmiechu, ale także 
łez wzruszenia i umocniły rodzinną, ciepłą 
atmosferę.

Piknik rzeczywiście był bardzo rodzinny, 
wręcz wielopokoleniowy. Przybyli dziadkowie 
z wnukami, rodzice z najmłodszymi pocie-
chami, ciocie i wujkowie zaproszeni przez 
małych i większych artystów. Scena cały czas 
tętniła życiem, nawet na chwilę nie pozosta-
wała pusta. Zaprezentowali się na niej przede 
wszystkim tumlińscy uczniowie, zarówno 
przedszkolaki, jak i uczniowie szkoły pod-
stawowej i gimnazjum. Najmłodsi śpiewali 
piosenki, grali utwory muzyczne na keybor-
dzie i tańczyli układy przygotowane przez 
wychowawców. Widzowie mogli zobaczyć 
pokaz tańca chińskiego, country i rock’n’rolla.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się „wy-
piórki” w wykonaniu zespołów Tumlinianie 
i Małe Tumlinianki, które pokazywały dawne 
zwyczaje związane z darciem pierza na wsi. 
Dzieci miały dużo radości, bo śpiewały pio-
senki gwarą świętokrzyską, której na co dzień 
nie używają.

Wielkie brawa zebrali uczniowie, którzy 
zatańczyli zumbę, a chłopcy w bibułkowych 
spódniczkach i białych rajstopkach przed-
stawili fragment baletu „Jezioro Łabędzie”. 
Wszyscy widzowie z niecierpliwością czekali 
na występ orkiestry dętej, która pod batutą 
Katarzyny Klusek wykonała kilka utworów 
rozrywkowych. Warto dodać, że orkiestra 
działa od stycznia br. Niektórzy jej członko-
wie zaczynali od nauki nut, niemniej jednak 
występ wzbudził wiele emocji i pokazał, że 
jeśli wytrwale dąży się do obranego celu, 

to można go osiągnąć. Miesiące wspólnych 
i indywidualnych prób przyniosły wspaniały, 
muzyczny efekt.

Na scenie można było również zobaczyć 
pokaz sprzętu strażackiego i policyjnego 
oraz sprawdzić swoje umiejętności udziela-

nia pierwszej pomocy, 
a na boisku szkolnym 
obejrzeć tresurę psa po-
licyjnego. Swoje stoisko 
wystawiło też Wojsko 
Polskie, które zaprezen-
towało samochód bojo-
wy Hummer. Szczególnie 
chętnie wsiadali do niego 
chłopcy i przymierzali 
się do kierowania.

Chyba najwięcej 
śmiechu i pisku słychać 
było przy dmuchanym 
zamku z basenem z pi-
łeczkami i tunelu – gą-
sienicy, który należało 
pokonać boso i na kola-
nach, co zresztą nie sta-
nowiło dla najmłodszych 

żadnego problemu.
Piknik zakończył się recitalem zespołu 

K2 z Kielc, który wprawił w ruch nie tylko 
nogi, ale i parasole, ponieważ akurat zaczął 
padać deszcz.

Przypomnijmy, że celem festynu było ze-
branie funduszy na leczenie chorego Olka, 
który dzielnie walczy z chorobą. Janusz Kor-
czak, patron tumlińskiej szkoły, powiedział 
kiedyś, że „kiedy śmieje się dziecko, śmieje 
się cały świat”, dlatego organizatorzy gorą-
co dziękują tym wszystkim, którzy zechcieli 
wesprzeć leczenie Olka i sprawić, by mógł 
szybko wrócić do zdrowia i swoich szkolnych 
kolegów.

Wszyscy organizatorzy, wykonawcy oraz 
widzowie pragną serdecznie podziękować 
rodzicom uczniów za okazaną pomoc oraz 
upieczenie 50 pysznych ciast, którymi mo-
gliśmy się delektować.

Za wsparcie finansowe, ufundowanie 
bonów okolicznościowych, zapewnienie 
pieczywa, smakołyków i atrakcji dla dzieci 
dziękujemy również: radnemu powiatowemu 
Robertowi Kaszubie, sołtys Zofii Korskiej, 
państwu Kamizelom, państwu Gumułom 
z piekarni „Osówka”, Karolinie Pękowskiej 
z zakładu kosmetycznego z Tumlina-Pod-
grodu, właścicielom pizzerii „La Formica” 
z Ćmińska. „Kobietom z klasą” oraz pani Ewie 
Kicie składamy podziękowanie za ulepienie 
3000 pierogów, szkolnym paniom kucharkom 
za bigos i ciepłe napoje, rodzicom dzieci z kla-
sy III SP za smalec i ogórki. Mamy nadzieję, 
że następny Piknik Rodzinny w Tumlinie bę-
dzie równie udany, wesoły, aktywny i gwarny. 
Serdecznie zapraszamy już dziś!

Marta Wesołowska

Piknik Rodzinny w Tumlinie



Gazeta Zagnańska

– 9 –

festyny, pikniki, zawody

Jubileuszowa X Świętokrzyska Niezapomi-
najka 2015 w Zagnańsku odbyła się 3 czerwca 
br. nad zalewem w Borowej Górze. W progra-
mie były m.in.: wręczenie pucharu i statuetek 
Świętokrzyskiej Niezapominajki, a także biegi, 
gry i zabawy dla przedszkolaków. Imprezie towa-
rzyszyły kiermasze i kramy oraz stoiska instytucji 
i firm sponsorujących wydarzenie. Równolegle 
odbywała się impreza o charakterze sportowym 
pn. II Biegi Mistrzowskie Dorzecza Bobrzy.

Uroczystego otwarcia dorocznej imprezy doko-
nali na scenie: wójt Szczepan Skorupski, posłanka 
Renata Janik, nadleśniczy Tomasz Kuszewski, dy-
rektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku-
-Chrustach Anna Tuz, dyrektorka Technikum 
Leśnego Anna Kowalska, dyrektor firmy Barlinek 
Artur Rostocki. Wodociągi Kieleckie reprezento-
wał dyrektor Karol Jacewicz.

Wszyscy uczestnicy festynu wywołali Ducha 
Lasu Sylwana i towarzyszące mu nimfy leśne 
(ucharakteryzowanych uczniów Technikum 
Leśnego). Wśród dymu wynurzyli się oni łodzią 
zza wyspy na zalewie, budząc ogromne zainte-
resowanie dzieci i młodzieży. Ich pojawienie się 
oznajmili sygnaliści.

Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego Świę-
tokrzyska Niezapominajka to przede wszystkim 
impreza, która ma na celu promowanie zdrowe-
go stylu życia, dbałości o środowisko naturalne 
i przyrodę.

Wszyscy zabierający głos wspominali Andrzeja 
Zalewskiego, pomysłodawcę odchodów Dnia Pol-
skiej Niezapominajki, przypominając jego słowa: 
„Polska Niezapominajka jest rodzajem ruchu spo-
łecznego i musi być spontaniczna. A nade wszystko 
pragnę, aby w tych dniach były z nami wszędzie 

i wędrowały z rąk do rąk modre niezapominajki, 
kwiaty serdecznych ludzi”. 

Po biegach i zabawach przedszkolaków z całej 
gminy przeprowadzonych przez nauczycieli SP nr 
1 w Zagnańsku, Sławomira Biernata i Beatę Ada-
miec, przy wsparciu pozostałych nauczycieli, oraz 
uhonorowaniu ich medalami, nagrodami, słody-
czami oraz workiem piłek dla każdego przedszkola 
nastąpiło wręczenie Pucharu X Świętokrzyskiej 
Niezapominajki, który otrzymał Amatorski Klub 
Sportowy „Zagnańsk Biega”: „za zorganizowanie 
masowych imprez I i II Biegowych Mistrzostw 
Gmin Dorzecza Bobrzy dla szkół podstawowych 
i gimnazjów oraz ustawiczne popularyzowanie 
biegania jako zdrowego trybu życia”.

Statuetki Świętokrzyskiej Niezapominajki 
otrzymały 4 osoby: Świętokrzyski Kurator Oświaty 
Małgorzata Muzoł, nauczycielka Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Zagnańsku – Agnieszka Raczyńska, 
kierownik GOSiR w Zagnańsku Michał Salwa 
i pracownik Urzędu Gminy Artur Cieślak.

Świętokrzyski Kurator Oświaty otrzymała sta-
tuetkę „za wspieranie wszelkich inicjatyw ekolo-
gicznych i prozdrowotnych organizowanych przez 
świętokrzyskie szkoły, obejmowanie patronatem 
działań promujących zdrowy styl życia przez orga-
nizacje, stowarzyszenia, kluby sportowe i promo-
wanie w kraju naszej pięknej ziemi świętokrzyskiej”.

Nauczycielka Agnieszka Raczyńska uhonoro-
wana została „za ogromne zaangażowanie w pro-
wadzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży 
oraz za szczególną aktywność we wszystkich edy-
cjach Świętokrzyskiej Niezapominajki”.

Kierownik Michał Salwa i pracownik Urzę-
du Gminy Artur Cieślak otrzymali wyróżnienie 
„za organizację pikników ekologicznych i popula-

ryzujących zdrowy tryb życia w gminie Zagnańsk, 
za ogromne zaangażowanie w przygotowanie zajęć 
sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie 
imprez ogólnopolskich promujących naszą eko-
logiczną gminę”.

Podczas imprezy odbyły się różnego rodzaju 
prezentacje sponsorów. Pracownicy Technikum 
Leśnego i Nadleśnictwa Zagnańsk zorganizowa-
li m.in.: konkursy ekologiczne, koncert sygnalistów 
i pokaz sokołów. Konkurs zorganizowali na swo-
ich stoiskach także pracownicy Wodociągów 
Kieleckich, a firma Barlinek sponsorowała watę 
cukrową, fikuśne balony i malowane buźki. Nad 
bezpieczeństwem uczestników czuwali funkcjo-
nariusze policji I Komisariatu Policji w Kielcach, 
strażacy OSP Zagnańsk-Chrusty oraz ratownik 
medyczny Leszek Mączka.

Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycie-
lom wszystkich obecnych szkół za przygotowanie 
dzieci i młodzieży do udziału w niezapominaj-
kowym pikniku oraz zapewnienie im opieki 
i bezpieczeństwa w tym pięknym, upalnym dniu. 
Dziękujemy Amatorskiemu Klubowi Sportowemu 
„Zagnańsk Biega za wspólną zabawę.

Świętokrzyska Niezapominajka to cykliczne 
wydarzenie na terenie gminy Zagnańsk, którego 
głównym pomysłodawcą był Andrzej Zalewski 
– dziennikarz, znany z audycji pogodowych na an-
tenie Programu 1 Polskiego Radia.

Organizatorem imprezy były instytucje: Gmina 
Zagnańsk, GOSiR Zagnańsk, Zespól Szkół Leś-
nych, SP nr 1 w Zagnańsku-Chrustach. Sponsora-
mi -Wodociągi Kieleckie, Barlinek, Nadleśnictwo 
Zagnańsk, OSP Zagnańsk-Chrusty i Starostwo 
Powiatowe w Kielcach.

Apis

W środę, 3 czerwca br. w pobliżu zbiornika 
wodnego w Kaniowie, gm. Zagnańsk, odbyły się 
II Biegowe Mistrzostwa Gmin Dorzecza Bobrzy. 
Pomysłodawcą i organizatorem zawodów był Ama-
torski Klub Sportowy Zagnańsk Biega. Współor-
ganizatorem mistrzostw była Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Urząd Gminy Zagnańsk, 
natomiast honorowy patronat nad imprezą objął 
Starosta Kielecki Michał Godowski, Świętokrzyski 
Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł oraz wójt gminy 
Zagnańsk – Szczepan Skorupski.

W biegowych zmaganiach wzięło udział bez 
mała 400 uczniów z 15 szkół z terenu 5 gmin wcho-
dzących w skład Lokalnej Grupy Działania Dorzecze 
Bobrzy, tj. gminy: Miedziana Góra, Mniów, Pieko-
szów, Strawczyn oraz Zagnańsk. Odbyły się trzy biegi 
z podziałem na kategorie wiekowe. Do zdobycia były 
puchary, medale, statuetki oraz atrakcyjne nagrody 
rzeczowe.

W kategorii rocznika 2005 i młodszych wśród 
dziewczynek pierwsze zajęła Magdalena Ciosek 
– SP w Porzeczu, drugie – Daria Kołodziej z SP 
w Tumlinie, trzecie - Wiktoria Kapuścińska – SP nr 
1 w Zagnańsku; wśród chłopców pierwsze miejsce 
zajął Alan Wiśniewski z Tumlina, drugie - Antek Do-
magała z Tumlina, trzecie Jakub Kita z Samsonowa.

W kategorii roczników 2002–2004 wsród 
dziewczynek najlepszą trójkę stanowiły: Natalia 
Borowiec  z Brynicy, Daria Jopkiewicz z Kostomło-
tów, Anna Hellmann z Brynicy; wśród chłopców 
na podium stanęli: Eryk Żak – SP nr 2 w Zagnań-
sku, Mateusz Cichoń z Brynicy, Michał Pękowski 
z Kostomłotów.

W kategorii roczników 2001–1999 pierwsze 
dziewczynki na podium to: Paulina Koza – Tum-
lin, Nikola Zarychta – Ćmińsk, Wiktoria Gaik – 
Ćmińsk; wśród chłopców na podium stnęli: Adam 
Masaczyński z Tumlina, Marcin Walczyńsk z Bry-
nicy, Marek Kasprzyk z Ćmińska.

Zwycięzcą klasyfikacji drużynowej została szko-
ła z Tumlina, zdobywając Puchar Starosty Kiele-
ckiego, reprezntacja ta otrzymała także wyróżenie 
za to, że była najlicznijsza.

Impreza mogła odbyć się dzięki determinacji 
i ogromnemu zaangażowaniu członków AKS Za-
gnańsk Biega, wspartym życzliwością wielu ludzi 
i instytucji.

– Dzięki takiemu wsparciu mogliśmy goś-
cić na terenie gminy Zagnańsk tak liczną grupę 
dzieci i młodzieży. II Biegowe Mistrzostwa Gmin 
Dorzecza Bobrzy to nasz duży sukces. Dlatego 
śmiało mogę powiedzieć, że dzień 3 czerwca był 

szczególnym sportowym wydarzeniem dla nas 
wszystkich – skomentował w imieniu organiza-
torów Marcin Mazur.

– Ja zaś czuję wielką radość i ogromną satys-
fakcję, że nasza pasja do biegania przerodziła się 
w tak duże zawody sportowe. Mamy nadzieję, że 
Biegowe Mistrzostwa Gmin Dorzecza Bobrzy wpi-
szą się na stałe do kalendarza imprez sportowych 
organizowanych w naszej gminie. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z przebiegu II edycji Biegowych Mi-
strzostw Gmin Dorzecza Bobrzy. Do rywalizacji 
zgłosiło się dwukrotnie więcej uczestników niż 
w roku ubiegłym – podkreślił.

AKS Zagnansk Biega wyraża wdzięczność 
za przyjęcie zaproszenia i serdecznie dziękuje za po-
moc organizacyjną: poseł Renacie Janik za ufun-
dowanie poczęstunku dla wszystkich uczestników, 
Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty Małgo-
rzacie Muzoł – za honorowy patronat i częściowe 
sfinansowanie pamiątkowych medali, staroście 
kieleckiemu Michałowi Godowskiemu – za hono-
rowy patronat i ufundowanie pucharu dla zwycięz-
cy klasyfikacji drużynowej, wójtowi Szczepanowi 
Skorupskiemu – za honorowy patronat, OSP w Za-
gnańsku – za pomoc w zabezpieczeniu trasy biegu.

Apis 

Gminne obchody jubileuszowe Świętokrzyskiej Niezapominajki

Biegowe Mistrzostwa Gmin Dorzecza Bobrzy

Galeria fotografii na str. 16 
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czerwiec 2015jubileusz

16 maja br. w świetlicy  „Stasicówka” OSP 
w  Samsonowie odbyła się uroczystość jubileuszo-
wa Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej. W związku 
20-leciem działalności Stowarzyszenia Walne Ze-
branie Członków zwołane w tej sprawie postanowiło 
wyróżnić członków i sympatyków TZS nagrodami, 
aby w ten sposób podziękować i uhonorować wszyst-
kich tych, którzy pracowali społecznie lub udzielali 
nam wsparcia. Obchody rozpoczęto od powitania 
przybyłych gości, co uczyniła Marta Polak prowa-
dząca spotkanie a potem oddała głos Lidii Putow-
skiej. Przewodnicząca TZS z ogromną radością 
i satysfakcją przedstawiła wielu z nich, bo sala była 
wypełniona po brzegi.

Uroczystość uświetnili swą obecnością: Małgo-
rzata Kowalińska – wicedyrektor Departamentu 
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turysty-
ki Urzędu Marszałkowskiego, wójt Szczepan 
Skorupski, ks. Zbigniew Krzyszkowski, radna 
Grażyna Wawszczak, Jolanta Jacewicz i Karol 
Jacewicz, dyrektor ds. Ekonomicznych Wo-
dociągów Kieleckich – reprezentujący jedno-
cześnie prezesa Henryka Milcarza, Tomasz Ku-
szewski – nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk, 
Janina Lesińska, reprezentując również męża 
Wojciecha (właściele Firmy Kamieniearskiej 
„Dąbrówka” w Tumlinie), Jarosław Wałek – 
Prezes LGD „Dorzecze Bobrzy”, Jadwiga Zie-
lińska – wicedyrektor WBP w Kielcach, Zyta 
Trych – prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Kielcach i Maria Salus, wiceprezes 
TPSP, Magdalena Klamka – zastępca kierownika 
Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, 
Agnieszka Pokrzywińska – wicedyrektor ZSP, 
PiG w Samsonowie, Marzanna Moćko – dyrektor 
ZSP nr 2, PiG w Zagnańsku, Stella Ślefarska – 
dyrektor Gminnej BP w Samsonowie, Tomasz 
Witecki – naczelnik OSP w Samsonowie, Ma-
rianna Kłosowska wraz z delegacją Zespołu Lu-
dowego Tumlinianie, Jan Reczyński z delegacją 
grupy Hakownica oraz Honorata Durlik – sołtys 
Samsonowa.

Część artystyczna rozpoczęła się od występu 
dzieci, które pod kierunkiem instruktorki tańca, 
Katarzyny Klusek, ćwiczą w świetlicy OSP w Sam-
sonowie. Elegancko ubrane maluchy z prawdziwym 
przejęciem demonstrowały swe umiejętności. Po ich 
pierwszym występie, entuzjastycznie przyjętym okla-
skami, zabrała głos Lidia Putowska, aby podzielić 
się refleksjami na temat jubileuszu. Mówiła o pracy 
społecznej, że to jest swego rodzaju pasja. Pracujemy, 
bo lubimy się udzielać, bo daje nam to satysfakcję. 
Osiągamy w tej pracy dwojakiego rodzaju rezultaty. 
Takie, które są wymierne i zapisane sprawozdaniach 
oraz takie, których wymierzyć się nie da. Nasze wie-
czory poetyckie, promocje książek, wernisaże pople-
nerowe czy wystawy dają uczestnikom coś więcej 
– uwrażliwiają i dostarczają pozytywnych emocji. 
W gronie członków TZS są osoby posiadające róż-
norodne talenty i każdy z nich może je doskonalić, 
czyli wszyscy się rozwijamy. Natomiast współpraca 
ze szkołą w organizacji uroczystości patriotycznych 
daje możliwość integracji społeczność lokalnej wo-
bec naszej historii. Przygotowane przez nauczycieli 

przedstawienia wzbogacają nasze przedsięwzięcia 
i przezentują miejscowe talenty – dzieci i ich opieku-
nów. Natomiast współpraca z innymi organizacjami 
pozwala na wymianę doświadczeń i uatrakcyjnienie 
form działalności. Zwróciła się też do założycieli 
TZS Zuzanny i Norberta Samulaków, podkreślając, 
że gdyby oni nie powołali do życia organizacji, nie 
byłoby następnej dekady działalności statutowej.

Wystąpienie to było krótkie, ponieważ działalność 
TZS została omówiona w wydawnictwie jubileu-
szowym, wydanym z tej okazji i rozdanym później 
obecnym. Folder jubileuszowy, to edycja z kolorowy-
mi fotografiami, omawiająca ważniejsze dokonania 
statutowe organizacji w ciagu 20 lat jej istnienia – au-
torstwa Zuzanny Samulak i Lidii Putowskiej.

Drugim tańcem, w którym zaprezentowały się 
dzieci, był żywiołowy rock and roll. Następnie Marta 

Polak zwróciła uwagę na towarzyszącą uroczystości 
wystawę fotograficzną poetki Małgorzaty Sajkiewicz-
-Kręt (członkini TZS i TPSP). Wystawa ta mogłaby 
nosić tytuł „Uchwycić nieuchwytne”, ponieważ au-
torka fotosów skupiła się na rzeczach powszechnie 
niezauważalnych. Takich np. jak spadanie kropli 
rosy czy unoszenie przez wiatr delikatnego nasionka. 
Część artystyczną dopełniły dwa występy Chóru 
Con Passione z Zagnańska, który przygotował dla 
nas pięć utoworów.

Najważniejszym punktem programu uroczystości 
było wręczanie nagród i wyróżnień, które odbywało 
się przez odczytywanie nazwisk w kolejności alfabe-
tycznej. W tle na ekranie pokazywane były fotografie 
(ok. 70) z organizowanych przez nas przedsięwzięć 
Nagrody jubileuszowe otrzymali: Wiesława Barucha, 
Mirosław Borzęcki, dla OSP w Samsonowie obebrał 
Tomasz Witecki, dla Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów 
ZSP, PiG w Samsonowie odebrała Agnieszka Po-
krzywińska, Karol Jacewicz odebrał nagrodę swoją 
oraz Henryka Milcarza, Tomasz Kuszewski, Janina 
Lesińska (odebrała nagrodę przyznaną właścicie-
lom Zakładu Kamieniarskiego „Dąbrówka”), Janina 
Orzechowska, Janusz Putowski, Zuzanna Samulak, 
Norbert Samulak, Teresa Ślęk, Jakub Szczepań-
ski, Marianna Kłosowska (dla Zespołu Ludowego 
Tumlinianie), Zyta Trych – prezes TPSP w Kielcach, 
Zdzisława Witecka.

Nagrodę odbierał wójt Szczepan Skorupski, 
wręczały mu ją członkinie zarządu – Elżbieta Korus 
i Lidia Putowska. Uzasadnienie tej nagrody składa-
ło się z wielu ciepłych słów na temat pomocy, jaką 
uzyskujemy od gospodarza gminy. Wspaniała była 

reakcja sali i ogromny aplauz, gdy nagrodę otrzymy-
wali Zuzanna i Norbert Samulakowie. Była to bardzo 
wzruszająca chwila dla założycieli TZS. Poproszono 
ich, aby wręczyli nagrody obecnemu zarządowi, czyli 
Elżbiecie Korus, Stefanowi Kędzierskiemu i Lidii 
Putowskiej. Następnie była chwila dla fotografów, 
gdy wspólnie pozowaliśmy do zdjęć. Pani Zuzanna 
zabrała głos i złożyła gratulacje obecnemu zarządowi. 
Podziękowała obecnym z ciepłe przyjęcie. Podkre-
śliła, że z racji urodzenia w Samsonowie, czuje tu się 
zawsze jak u siebie a mieszkańcy miejscowości są jej 
niezmiennie bliscy.

Potem powróciliśmy do wręczania wyróżnień 
przyznanych z okazji 20 lat istnienia naszego Stowa-
rzyszenia. Wyróżnienia te otrzymali: Marek Bucki, 
Chór Con Passione, Robert Graczkowski, Kazimierz 
Gruszczyński, Marta Jass, Krystyna Kędzierska, Anna 

Lisowska, Marta Polak, Tadeusz Purtak, Ja-
nusz Reczyński, Maria Salus, Michał Salwa 
(GOSiR) odebrała Sylwia Zawisza, Janina 
Sarnat, Celina Ślefarska, Mateusz Wierciń-
ski, Teresa Wojtasińska i Krystyna Wójcik.

Gdy zakończono wręczanie nagród 
i dyplomów jubileuszowych, przyszedł 
czas na wystąpienia gości. Marta Polak od-
czytała list od marszałka Adama Jarubasa. 
Gratulacje i pamiątkowy drobiazg przeka-
zała na ręce przewodniczącej Małgorzata 
Kowalińska, reprezentująca Urząd Mar-
szałkowski. Gratulacje z okazji jubileuszu 
składali także: Szczepan Skorupski, Tomasz 

Kuszewski, Jadwiga Zielińska, Zyta Trych i Maria 
Salus przekazały w imieniu TPSP list i obraz, Jarosław 
Wałek prezes LGD „Dorzecze Bobrzy” przekazał list 
z gratulacjami, delegacja Zespołu Tumlinianie wy-
stąpiła z prezentami, ale było również wiele pięknych 
bukietów od Wodociągów Kieleckich, pracowników 
Pałacyku H. Sienkiewicza w Oblęgorku czy chórzy-
stów z Zagnańska.

Na zakończenie części oficjalnej przewodnicząca 
Lidia Putowska złożyła podziękowania za patronaty 
honorowe i medialne wydawnictwa jubileuszowego 
marszałkowi, staroście powiatu kieleckiego, wójtowi 
gminy Zagnańsk, ośrodkowi TVP Kielce i Radiu 
Kielce. Dodała również, że redaktor Ewa Okońska 
z Radia Kielce nagrała wywiad z przewodniczącą 
w przeddzień jubileuszu. Natomiast 16 maja wielo-
krotnie na antenie kieleckiego radia przypominano 
o uroczystości.

Szczególne słowa uznania skierowała do spon-
sorów, bez których wsparcia nie udałoby się zorga-
nizować uroczystości: Henryka Milcarza i Karola 
Jacewicza z Wodociągów Kieleckich, Szczepana 
Skorupskiego, Józefa Florka, prezesa Banku Spół-
dzielczego w Samsonowie oraz Tomasza Kuszew-
skiego z Nadleśnictwa Zagnańsk. Ponadto dzięko-
wała wszystkim, którzy udzielili jej pomocy przy 
tym przedsięwzięciu: Marcie Polak za prowadzenie 
spotkania, Elżbiecie Korus za pomoc w organizacji 
jubileuszu, nauczycielom naszej szkoły, paniom, 
które przygotowały wypieki i tym, które pracowały 
w kuchni.

Potem zaproszono wszystkich na poczęstunek.
Janusz Putowski

20 lat działalności Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej
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Uroczystości 75. rocznicy pacyfikacji Sza-
łasu rozpoczęły się w środę, 8 kwietnia 2015 
roku o godz. 18.00 w kościele filialnym pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Szałasie. 
Mszę świętą poprzedził występ uczniów z Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej w Szałasie, 
którzy przygotowali część artystyczną przy-
pominającą o poświęceniu, męstwie i odwadze 
tych mężczyzn ze wsi Szałas, którzy swoje życie 
poświęcili za naszą wolność.

Ksiądz proboszcz Wincenty Chodowicz pod-
kreślił, że była to swoista ofiara sprzed 75 lat, 
która jest ciągle żywa w pamięci mieszkańców 
oraz rodzin poległych przodków walczących 
o wolność. Podczas Eucharystii ks. Chodowicz 
odczytał nazwiska i imiona pomordowanych.

Po Mszy św. delegacje samorządu, szkoły, 
rady sołeckiej oraz OSP w Szałasie w uroczystym 
przemarszu udały się przed mogiłę, gdzie złożyły 
wiązanki kwiatów i zapaliły znicze w hołdzie 
pomordowanym. Tragiczne wydarzenia z 1940 

roku upamiętnia pieta ustawiona przed kościo-
łem, wykonana przez kieleckiego rzeźbiarza 
Sławomira Micka.

75 lat temu Niemcy paląc doszczętnie zabu-
dowania, spędzili do pobliskiej szkoły ponad 60 
mężczyzn i później ich rozstrzelali. Była to ze-
msta za pomoc, jaką mieszkańcy miejscowości 
okazali żołnierzom majora Henryka Dobrzań-
skiego „Hubala”. Po kilku dniach od pacyfikacji 

pomordowani zostali pochowani w zbiorowej 
mogile. Zbrodni wojennej towarzyszyły wów-
czas liczne aresztowania wśród miejscowej 

ludności. Los kilkudziesięciu osób do dziś 
nie jest do końca znany. Według historyków 
IPN mogły one być rozstrzelane w pobliskich 
lasach.

W uroczystościach 8 kwietnia br. wziął 
udział wójt gminy Zagnańsk Szczepan Sko-
rupski, wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Zagnańsk Kazimierz Tomasiak, radny Janusz 
Zapała, sołtys Władysław Zaczkiewicz wraz 
z przewodniczącą Rady Sołeckiej Haliną 
Kuncik oraz radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Mieczysław Gębski. Chwila 

zadumy i nostalgiczne dźwięki marsza żałob-
nego w wykonaniu parafialnej orkiestry dętej 
Perły Wincentego zakończyły oficjalną część 
uroczystości.

Justyna Wzorek

5 maja br. młodzież Gimnazjum w Za-
gnańsku wraz z nauczycielami wzięła udział 
w dwugodzinnym spotkaniu z zaproszonym 
gościem, Jerzym Zawadzkim (pseudonim 
„Mały”), uczestnikiem powstania warszaw-
skiego.

Na początku Pan Jerzy zaprezentował książ-
kę swojego autorstwa pt.: „Generał Brygady 
Antoni Heda ps. »Szary«”, którą podarował 
bibliotece szkolnej. Opisuje w niej legendarną 
postać generała.

Następnie Jerzy Zawadzki opowiadał 
o trudnych dla naszej Ojczyzny latach 
II wojny światowej, o swojej rodzinie, 
o dzieciństwie w okupowanej Warszawie 
i pobycie w obozie koncentracyjnym. 
Uczniowie dowiedzieli się, jak chłopcy 
i dziewczęta – członkowie podziemnych 
organizacji – w okupowanej stolicy wal-
czyli o wolną Polskę. Swoje wspomnienia 
uatrakcyjnił krótkim odśpiewaniem znanej 
piosenki „Siekiera, motyka”.

Mówił o ideałach, wartościach, jakimi 
kierują się całe życie żołnierze AK, warto-

ści, które chcą nadal przekazywać młodemu 
pokoleniu. Wielokrotnie powtarzał słowa 
„Bóg, honor, ojczyzna”. Jerzy Zawadzki w swo-
jej wypowiedzi podkreślał, jak ważny jest sza-
cunek dla drugiego człowieka, pielęgnowanie 
kultury i mowy ojczystej. Zachęcał młodzież 
do zdobywania wiedzy, ciągłego kształcenia 
się. Zwracał uwagę, jak ważną rolę w życiu 
młodego pokolenia pełnią nauczyciele oraz 
szkoła.

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem 
i uwagą słuchali wspomnień Gościa. Na za-
kończenie dyrektor Szkoły Marzanna Moćko 
wraz z harcerzami Kingą Wiatr i Kariną Szym-
kiewicz (kl. IA) podziękowały Panu Jerzemu 
Zawadzkiemu za wspaniałą lekcję historii 
i patriotyzmu.

A.P.

„Gdyby miłość mogła uzdrawiać, a łzy 
wskrzeszać, byłabyś z nami”. Ze smutkiem po-
żegnaliśmy 30 maja br. Sewerynę Letkowską-
-Plech, która była mocno związana z historią 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku.

W 1952 roku rozpoczęła pracę nauczy-
ciela w szkole w Kaniowie, a 5 lat później 
objęła stanowisko kierownika tej placówki. 
Rozpoczęła też starania w Wydziale Oświaty 
w Kielcach o pozwolenie na budowę nowej 
szkoły podstawowej w centrum Zagnańska. 
Dzięki jej zaangażowaniu wydano decyzję 
o budowie Szkoły Podstawowej nr 2.

Pani Seweryna Letkowska-Plech pracowa-
ła w Szkole Podstawowej nr 2 w Zagnańsku 
w latach 1964–1979 jako nauczycielka fizyki 
i kierowniczka świetlicy szkolnej. W latach 
1964–1967 pełniła funkcję wicedyrekto-
ra szkoły. Była przez wiele lat nauczycielką 

w kilku szkołach na terenie gminy Zagnańsk. 
Wszyscy, którzy spotkali panią Senię na swo-
jej drodze, zarówno uczniowie, jak 
i nauczyciele oraz współpracowni-
cy, cenili jej oddanie pedagogicznej 
pracy, wrażliwość na krzywdę i po-
trzeby innych. Pozostanie w naszej 
pamięci, jako osoba pełna ciepła 
i niezwykłego poczucia humoru.

Była kochanym nauczycielem, 
przyjacielem, koleżanką.

Społeczność Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Zagnańsku cieszyła się, 
że Pani Seweryna, będąc na emery-
turze, zawsze chętnie do nich wracała, uczest-
nicząc w różnych uroczystościach i spotka-
niach szkolnych.

Jej ciepło, dobroć, skromność pozostaną 
z nami na zawsze. Odeszła, pozostawiając 

po sobie pustkę, której nic wypełnić nie zdo-
ła, ale pozostanie w naszej pamięci i sercach 

na zawsze, bo przecież serce nie umie zapo-
mnieć, ono zawsze pamięta.
Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Zespołu 

SP nr 2,PiG w Zagnańsku Z.O ZNP, Sekcja 
Emerytów ZNP w Zagnańsku

Upamiętnienie pomordowanych w Szałasie

Spotkanie z Jerzym Zawadzkim – uczestnikiem powstania warszawskiego

Pożegnanie Seweryny Letkowskiej-Plech
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Firma Pogrzebowa Sędzielewscy, istniejąca 50 lat na rynku oferuje komplek-
sową obsługę pogrzebową, w tym: trumny dębowe (10 wzorów), karawan, obsługę 
z autobusem, dowóz zwłok do 25 km w cenie, chłodnię gratis (dysponuje chłodnią 
w Kielcach i Bodzentynie), transport krajowy i zagraniczny. Koszt całej obsługi wy-
nosi 1900 zł. Wystawę trumien można obejrzeć na posesji w Borowej Górze 45. Kon-
takt telefoniczny – 880 128 168. Kontakt z właścicielem pod numerami telefonów: 

41 311 57 02 i 694 719 547.

W podziękowaniu za wieloletnią współpracę 
pracownicy biblioteki gminnej zorganizowali 
spotkanie integracyjne. Bibliotekarki pełniące 
rolę moderatorek oraz aktywne klubowiczki 
zaprezentowały historię działalności pięciu 
dyskusyjnych klubów książki. W spotkaniu 
uczestniczyli partnerzy projektu: wójt Szcze-
pan Skorupski, Dorota Chmielewska – dyrektor 
ZSPPiG w Samsonowie, Barbara Domagała 
– dyrektor ZSPPiG w Tumlinie, moderatorki 
z dwóch szkół partnerskich oraz wierni czytel-
nicy, a zarazem przedstawiciele ze wszystkich 
tzw. DKK-ów.

Stella Ślefarska – dyrektor biblioteki pod-
kreśliła, że działalność klubów finansowana 
jest ze środków Wojewódzkiej Biblioteki Pub-
licznej w Kielcach i Instytutu Książki, poprzez 
pokrycie kosztów zakupu książek do oma-
wiania i kosztów spotkań autorskich. Wła-
dze gminy wspierają naszą działalność m.in. 
zapewniając transport podczas wyjazdów 

klubowiczów na spotkania autorskie. Dzięki 
współpracy nauczycieli z pracownikami bi-
blioteki działają trzy kluby w szkołach w Za-
gnańsku, Samsonowie i Tumlinie.

Po obejrzeniu prezentacji multimedialnych 
wójt gminy wyraził uznanie dla wszystkich, mło-
dych i dorosłych klubowiczów, którzy realizują 
swoje pasje czytelnicze. Na ręce dyrektor bibliote-
ki złożył podziękowanie dla pracowników biblio-
teki gminnej. Panie dyrektor szkół zaznaczyły, 
jak ważny jest kontakt z tradycyjną książką oraz 
doceniły zaangażowanie bibliotekarek.

W drugiej części spotkania obejrzeliśmy 
występ Piotra Resteckiego – znanego i ce-
nionego wirtuoza gitary, mieszkańca naszej 
gminy. Minirecital dostarczył wiele radości 
wielbicielom jego talentu. Wszyscy chętni 
klubowicze mieli okazję sfotografować się 
z muzykiem. Pan Piotr po udanym występie 
otrzymał z rąk dyrektor dyplom nadający mu 
tytuł „Przyjaciela Biblioteki”.

Po części oficjalnej częstowaliśmy się 
tortem i wymienialiśmy poglądy, nie tylko 
czytelnicze.

Dzięki spotkaniu poszczególne kluby po-
znały nawzajem swoją działalność. Zwracano 
uwagę, jak dużo miłośników książek mieszka 
w naszej gminie oraz jak dużo z nich „wybie-
ra bibliotekę” zgodnie z tegorocznym hasłem 
Tygodnia bibliotek.

Moderatorki dyskusyjnych klubów książki 
w gminie Zagnańsk

Sympatycy trylogii o przypadkach księdza 
Grosera mieli okazję spotkać się z jej autorem. 
Pisarz Jan Grzegorczyk okazał się doskonałym 
gawędziarzem, myślicielem i pieśniarzem. 
Człowiekiem pełnym tolerancji i zdolności 
wybaczania. Z humorem zaktualizował swo-
ją biografię, wyjaśniając, że od kilku lat nie 
redaguje miesięcznika „W drodze”, a obecnie 
jest dziadkiem aż pięciu wnuków.

Tłumaczył słuchaczom, że „jesteśmy mą-
drzy między głupotami”, dlatego po niepo-
wodzeniach trzeba się podnosić i iść dalej. 
W człowieku fascynuje go niedoskonałość. 
W powieściach porównuje ich do „Świętych 
garbusów”, gdyż największą sympatią wśród 

konsekrowanych darzy nawróconych grzesz-
ników.

Oprócz powieści przywołujących biografie 
świętych tworzy też powieści sensacyjne. W ich 
narracji eksponuje poszukiwanie sensu, a nie 
brutalne sceny. Ten rodzaj literatury przypadł 
do gustu czytelnikom obecnym na spotkaniu, 
gdyż chętnie kupowali powieści z dedykacją 
J. Grzegorczyka.

W spotkaniu uczestniczyła Anna Godowska 
– kierownik Działu Metodyki WBP w Kielcach, 
młodzież z Technikum Leśnego w Zagnańsku 
wraz z nauczycielką Ewą Makuch, klubowicze 
Dyskusyjnych Klubów Książki z Samsonowa 
i Zagnańska, przyjaciele i sympatycy biblioteki.

Spotkanie dofinansowano ze środków In-
stytutu Książki.

Pracownicy GBP 
w Samsonowie

Pragniemy jeszcze raz uprzejmie przypomnieć, że tzw. rewolucja odpadowa obowiązująca od 1 lipca 2013 roku 
wprowadziła szereg nowych uregulowań. Podstawową zmianą było położenie nacisku na sferę segregacji odpadów.

Po raz kolejny pragniemy Państwu serdecznie podziękować za współpracę na linii samorząd – mieszkańcy.
Zgodnie z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska gmina Zagnańsk osiąga wymagane przepisami 

współczynniki dotyczące recyklingu i ograniczania składowania odpadów. Zgodnie z umową zawartą przez Gminę 
Zagnańsk z firmą „Cedrox” mieszkańcy mają prawo wystawiać przed teren swoich posesji poszczególne frakcje odpadów.

Reagując na sygnały zgłaszane przez Państwa w ostatnim czasie do tutejszego Urzędu, przypominamy, że do worków 
o kolorze niebieskim możemy również oprócz makulatury wrzucać tekstylia.

Zachęcamy Państwa do dalszej efektywnej współpracy z powyższym zakresie, dziękując równocześnie za wszystkie 
dotychczasowe sygnały.

Spotkanie integracyjne dyskusyjnych klubów książki

O duchowości i wierze w bibliotece

Szanowni Państwo
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leśna oświata

W dniach 20–22 maja br. w Technikum Leś-
nym w Zagnańsku odbywało się VIII Forum 
Samorządów Uczniowskich Szkół Leśnych pro-
wadzonych przez Ministra Środowiska.

Przedsięwzięcie polega na cyklicznych 
spotkaniach uczniów zaangażowanych w dzia-
łania na rzecz społeczności szkoły. Każde ko-
lejne spotkanie organizowane jest przez inne 
technikum leśne. Były już Fora Samorządów 
Uczniowskich w: Miliczu, Białowieży, Goraju, 
Brynku, Rogozińcu, Lesku, Warcinie i tym razem 
w Zagnańsku.

Za każdym razem młodzież omawia ważne 

zagadnienia dla funkcjonowania w szkole. Ucz-
niowie wymieniają się pomysłami i ciekawymi 
rozwiązaniami. W tym roku obrady zarządów 
samorządów uczniowskich z kilku szkół (Biało-

wieża, Biłgoraj, Brynek, Goraj, Le-
sko, Milicz, Rogoziniec, Zagnańsk) 
poświęcone były omówieniu we-
wnątrzszkolnych zasad oceniania 
na podstawie dokumentów po-
szczególnych szkół. Przedstawiciele 
każdej szkoły prezentowali własne 
wewnątrzszkolne zasady oceniania 
oraz ich zalety i wady, wykorzystu-
jąc różnorodne formy wystąpienia, 

np.: omówienie, prezentację multimedialną itp. 
Z uwagą dyskusji młodzieży przysłuchiwali się 
opiekunowie samorządów uczniowskich oraz 
Anna Kowalska – dyrektor Technikum Leśnego 
w Zagnańsku.

Po każdym spotkaniu znajdujemy jakiś cie-
kawy pomysł do zrealizowania w naszej szkole, 
tym razem uczniom naszej szkoły bardzo spo-
dobało się wyróżnianie najlepszych uczniów 

specjalnymi odznakami do munduru.
Oczywiście obrady to najważniejszy moment 

Forum Samorządów, ale spotkania te dały do-
skonałą okazję do integracji młodzieży z całej 
Polski oraz do pokazania gościom uroków ziemi 
świętokrzyskiej. Uczestnicy Forum zwiedzali 
przepięknie odrestaurowany zamek w Chęcinach 
oraz zgłębiali tajniki wiedzy w Centrum Nauki 
Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim.

Kolejną propozycją zarówno dla uczniów, 
jak i opiekunów były warsztaty psychologicz-
ne na temat podnoszenia motywacji do nauki. 
Prowadzący byli pod wrażeniem aktywności 
i zaangażowania młodych ludzi podczas zajęć.

Prawdziwy relaks i integracja miały miej-
sce na ognisku na polanie w Goleniawach oraz 
na dyskotece w internacie ZSL w Zagnańsku.

Dla wszystkich gości upominki ufundowało 
Nadleśnictwo Zagnańsk i Nadleśnictwo Kielce, 
a pamiątkowe obrazki i motylki wykonały kole-
żanki z sekcji plastycznej działającej w internacie 
szkolnym.

Marzena Błaut

W Technikum Leśnym w Zagnańsku już 
po raz trzeci spotkali się 28 kwietnia br. wraż-
liwi na piękno ziemi świętokrzyskiej gimna-
zjaliści z całego województwa. Rozstrzyg-
nięto konkursy w ramach III Artystycznych 
Spotkań z Przyrodą. W tym roku konkursy 
były organizowane z okazji obchodów Dni 
Przyjaciół Lasu 2015. Honorowy patronat 
nad obchodami Dni Przyjaciół Lasu objął 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Broni-
sław Komorowski.

Artystyczne Spotkania z Przyrodą obej-
mują trzy konkursy: fotograficzny i plastycz-
ny pod wspólnym tytułem „Świętokrzyskie, 
jakie cudne”, Konkurs Wiedzy Leśnej, a także 
inne atrakcje dla zaproszonych gości. Mło-
dzież gimnazjalna i opiekunowie wysłucha-
li wykładu Jerzego Pawińskiego – eksperta 
w kwestii sokolnictwa, zwiedzali sokolarnię 
działającego przy szkole Koła Sokolników 
„Ćwik” oraz podziwiali wystawę nadesła-
nych prac.

By podsumować zmagania konkursowych, 
zorganizowano uroczystą galę wręczenia na-
gród i wyróżnień, podczas której uczniowie 
klas drugich zaprezentowali krótki program 
artystyczny pt. „Wiosna w lesie” na podstawie 
wierszy Janusza Marjańskiego. Uroczystość 
uświetnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich, 
odgrywając sygnały dla nagrodzonych i wy-
różnionych.

MB

W auli Technikum Leśnego odbyło się 
24 kwietnia br. uroczyste zakończenie roku 
szkolnego klasy IV. Na akademię przybyli 
znamienici goście: Tomasz Kuszewski – nad-
leśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk, Jarosław 
Mikołajczyk – Łowczy Wojewódzki, Mał-
gorzata Stanioch – dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kielcach, Piotr Szafraniec 
– dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodo-
wego, wójt Szczepan Skorupski, Paweł Król – 
przewodniczący Rady Rodziców, nauczyciele 
i wychowawcy, rodzice uczniów klasy IVa 
i oczywiście uczniowie.

Dyrektor szkoły Anna Kowalska przedsta-
wiła podsumowanie czterech lat nauki oraz 
wręczyła uczniom, którzy uzyskali najwyższe 
wyniki w nauce, cenne nagrody. Dla najlep-
szych „zawodowców” upominki tradycyjnie 
ufundowały Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych i Świętokrzyska Izba Rolnicza.

Następnie wójt Szczepan Skorupski wrę-
czył wyróżnionym uczniom odznaki gminy 
Zagnańsk.

Po raz pierwszy uczniowie z najwyższą 

średnią z przedmiotów zawo-
dowych (z czterech lat) otrzy-
mali Stypendium Naukowe Rady 
Krajowej Związku Leśników Pol-
skich w RP.

Na najlepszych sportowców, 
sokolników, krwiodawców cze-
kały tak jak co roku Sylwany, 
czyli pamiątkowe statuetki pod-
kreślające dokonania uczniów. 
Wprowadzona została jeszcze 
jedna kategoria Sylwanów – Ro-
dzic na Medal. Sylwanami zosta-
li uhonorowani rodzice, którzy 
przez cztery lata angażowali się 
w pracę społeczną na rzecz klasy 
i szkoły (pomoc przy organizacji jubileuszu 
szkoły, studniówki, rykowiska itp.).

Małgorzata Stanioch, dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Kielcach oraz Marcin 
Kulewski – koordynator projektu „Rozwój 
uczniów, rozwojem szkoły” podsumowali re-
alizację projektu edukacyjnego w Technikum 
Leśnym w Zagnańsku.

Specjalnie dla czwartaków uczniowie z kla-
sy Ia i Ib przygotowali dwie niespodzianki: 
występ kabaretowy i pamiątkowy film na po-
żegnanie klasy IV.

Uroczystość uświetnił Zespół Sygnalistów 
Myśliwskich, odgrywając sygnały dla nagro-
dzonych i wyróżnionych.

MB

VIII Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Leśnych w Zagnańsku

III Artystyczne Spotkania z Przyrodą

Najlepsi uczniowie „Leśnika” zostali nagrodzeni
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Zagnańsk Biega w warszawskiej Sztafecie Maratońskiej EKIDEN

Zagnańska Liga w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

Uczniowie z Zagnańskiej podstawówki wśród najlepszych badmintonistów

W sobotę, 9 maja br. odbyła się już XI edy-
cja sztafety maratońskiej EKIDEN w Warsza-
wie. Zawodnicy zmagali się na trasie 42 km 
195 m usytuowanej w malowniczej scenerii 
Parku Szczęśliwickiego na warszawskiej Ocho-
cie. W tegorocznych zmaganiach na królewskim 
dystansie udział wzięło przeszło 4500 biegaczy 
z całego kraju podzielonych na 6-osobowe ze-
społy.

Do tegorocznej edycji imprezy Amator-
ski Klub Sportowy Zagnańsk Biega wystawił 
dwie drużyny w następujących składach: ZA-
GNAŃSK BIEGA – Tomasz Frydrych – Tum-
lin, Tomasz Rydzewski – Tumlin, Waldemar 
Nawara – Gruszka, Marcin Mazur – Zagnańsk, 
Katarzyna Miądzel – Zagnańsk, Magdalena 
Wójtowicz – Zagnańsk, ZAGNAŃSK BIEGA 2 

– Michał Woźniak – Kielce, Michał Grudzień 
– Bartków, Mariusz Szmidt – Ścięgna, Kata-
rzyna Szmidt – Ścięgna, Magdalena Badziń-
ska – Zagnańsk, Rafał Zieliński – Zagnańsk.

Oba zespoły zaprezentowały się znakomicie. 
Drużyna ZAGNAŃSK BIEGA zameldowała się 
na mecie biegu z czasem 3h10m47s, co dało jej 
bardzo wysokie 30. miejsce w I turze zwodów 
na ponad 250 zespołów, a w klasyfikacji general-
nej 103. miejsce na blisko 800 drużyn z całego kra-
ju (poprawiła tym samym lokatę z roku ubiegłego 
o blisko 50 miejsc; wówczas było to151. miejsce).

Natomiast drużyna ZAGNAŃSK BIEGA 2, 
debiutująca w takim składzie, ukończyła 41km 
195 m w czasie 3h23m07s i zajęła 70. miejsce 
w I turze oraz 220. miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej.

Już dziś AKS Zagnańsk Biega planuje start 
w kolejnej edycji tej wspaniałej imprezy. Zamie-
rzamy poprawić nie tylko czasy i lokaty w klasyfi-
kacji generalnej, ale również zgłosić do zawodów 
trzy lub cztery drużyny, by w jeszcze większym 
składzie reprezentować naszą gminę w Sztafecie 
Maratońskiej EKIDEN.

U.G.

W niedzielę, 17 maja br. w Hali Gminne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zagnańsku 
dobiegły końca rozgrywki Zagnańskiej Ligi 
w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn. W tego-
rocznych zmaganiach wzięło udział 10 drużyn 
(4 żeńskie i 6 męskich).

Wśród kobiet bezkonkurencyjna okazała się 
drużyna KCDP, wygrywając swoje wszystkie 
mecze zarówno w fazie zasadniczej, jak i me-
czach finałowych. W meczu finałowym dru-
żyna KCDP pokonała Ekstreme Zagnańsk 3:0. 
Młode siatkarki z Zagnańska nie mają się czego 
wstydzić, gdyż walczyły jak równy z równym 
i przy odrobinie szczęścia mogły się pokusić 
o niespodziankę w tym meczu. Ekstreme po-
wtórzył wynik sprzed roku. Trzecie miejsce 
po bardzo emocjonującym meczu zajęła druży-
na Sparty Zagnańsk, pokonując po pięciu setach 
UKS 4 Kielce. Najlepszą zawodniczką okazała 
się Sara Pięt reprezentująca KCDP, wybierana 
jako mvp meczów grupowych sześć razy.

W rozgrywkach mężczyzn po raz szósty 

z rzędu bezkonkurencyjna okazała się drużyna 
Trentino, pokonując w trzech setach Trans Gruz 
Rumunia. Sześciokrotny z rzędu mistrz gminy 
Zagnańsk nieprzypadkowo nosi nazwę Trenti-
no. Taki klub istnieje naprawdę i występuję w li-
dze włoskiej z dużymi sukcesami. – Przy wybo-
rze nazwy kierowaliśmy się tym, by wzorować 
się na najlepszych – takim klubem właśnie jest 
Trentino: najlepszym na świecie z siatkarzami 
o najwyższych umiejętnościach – podkreślił 
Mateusz Markiewicz, kapitan zespołu Trentino. 
Ze zwycięskiej drużyny wyróżniono Daniela 
Jaśkowskiego, który został mvp Zagnańskiej 
Ligi w Piłce Siatkowej Mężczyzn. W meczu 
o brązowy medal Defektor pokonał Kolosy.

Na zakończenie rozgrywek wszyscy 
uczestnicy fazy finałowej otrzymali z rąk 
wójta gminy Zagnańsk Szczepana Sko-
rupskiego pamiątkowe medale, puchary 
i talony na sprzęt sportowy. Zwycięska 
drużyna Trentino będzie reprezentować 
gminę Zagnańsk w Mistrzostwach Wo-

jewództwa, które odbędą się 31 maja 2015 
roku w Skarżysku-Kamiennej. Zagnańską Ligę 
w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn sędzio-
wali: Milena Nowak, Dorota Stocka, Zbigniew 
Staniec i Paweł Szwed. Obsługa medyczna 
Leszek Mączka. Organizatorem był Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. 
Już dzisiaj organizatorzy zapraszają na cykl 
turniejów w Siatkówkę Plażową, które odbędą 
się na przełomie lipca i sierpnia na terenie 
gminy Zagnańsk. Więcej szczegółów wkrótce.

GOSiR Zagnańsk

W dniach 27–28 maja br. w hali spor-
towej GOSiR w Zagnańsku odbył się Finał 
Wojewódzki Świętokrzyskiej Ligi Badmin-
tona Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Jak 
co roku, w finale spotkali się reprezentanci 
szkół z całego województwa: Kielc, Suchednio-
wa, Końskich, Łagowa, Bielin, Ćmińska, Os-
trowca Św., Czostkowa, Ostojowa, Łącznej, 
Morawicy oraz Zagnańska. Reprezentanci 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku, a za-
razem zawodnicy UKS Tęcza Zagnańsk zajęli: 
w kategorii dziewcząt V miejsce, w kategorii 
chłopców IV miejscece. Indywidualnie I miej-
sce w rankingu wojewódzkim zajęła Oliwia 
Kocz – uczennica kl. VIa.

Turniej finałowy rozgrywany był między 
najlepszymi drużynami w swoich rejonach, 
które zostały wyłonione po rozegraniu kolej-

nych czterech turniejów ligowych. Reprezen-
tacja Gimnazjum w Zagnańsku zajęła: IV 
miejsce w kategorii dziewcząt oraz V miejsce 
w kategorii chłopców.

Organizatorem zawodów oraz fundatorem 
nagród był Świętokrzyski Związek Badminto-
na z prezesem Zbigniewem Wojciechowskim 
oraz wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski. 

Gospodarzami oraz współorganizatorami 
turnieju był GOSiR w Zagnańsku oraz ZSP 
nr 2, PiG w Zagnańsku reprezentowany przez 
zastępcę dyrektor Małgorzatę Dąbrowską 
oraz nauczycieli wychowania fizycznego, 
a zarazem opiekunów UKS Tęcza Zagnańsk 
– Annę Zalewską i Dorotę Wikło.

Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni 
pucharami, medalami, dyplomami oraz na-
grodami rzeczowymi. Gospodarze posta-

rali się o miłą atmosferę zawodów w duchu 
sportowej rywalizacji, m.in. przygotowując 
słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników. 
Wszystkim zawodnikom, sportowcom, opie-
kunom składamy gratulacje i życząc dalszych 
sukcesów, mówimy do zobaczenia na kolejnych 
turniejach.

D.W.
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Reprezentacja artystyczna na Jarmarku Świętokrzyskim

 Piknik Rodzinny w Tumlinie 

Gminne obchody X Świętokrzyskiej Niezapominajki

II Biegowe Mistrzostwa Gmin Dorzecza Bobrzy


