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Na terenie naszej gminy odnotowano kilkadziesiąt pożarów traw, przy likwidacji których 
uczestniczyło ponad 30 zastępów gaśniczych straży pożarnej – czytaj str. 6

Dzieci z dwójki wystąpiły przed zagranicznymi gośćmi – czytaj na str. 5

Graliśmy dla Oskara Michty,  
by zdążyć z pomocą – str. 2

Klaudia Kundera z Tumlina  
– mistrzynią Polski w tańcu – str. 2

Most będzie oddany pod koniec lata,  
ale droga to pożal się Boże! – str. 3

Maja 
Wojtaszek 

dostała  
swoją szansę 

na sukces 
– str. 4
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„Gramy dla Oskara” – pod takim hasłem z inicjaty-
wy grupy przyjaciół, Gminnego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji w Zagnańsku i Stowarzyszenia „Goszen” odbył 
się turniej charytatywny. Udało się zgromadzić kwotę 1418 
zł. Została ona wpłacona na konto Fundacji „Zdążyć z Po-
mocą”, której Oskar Michta jest podopiecznym. Wsparcia 
organizacyjnego i finansowego udzielił wójt Szczepan Sko-
rupski.

Oskar jest mieszkańcem 
gminy Zagnańsk. W paździer-
niku skończy cztery latka; za-
chorował, gdy miał 16 miesię-
cy. Stwierdzono u niego dzie-
cięcy autyzm. Potrzebna jest 
ciągła rehabilitacja, leki i spe-
cjalne odżywianie. Jest to bar-
dzo kosztowne, dlatego celem 
turnieju było zebranie środków 
finansowych, które pomogą mu 
w leczeniu.

Turniej udało się zorgani-
zować w kilka dni. Swój udział 
zadeklarowało siedem drużyn: 
Płomień Niewachlów, Diabły Kielce, Mati Zagnańsk, Gruszka 
Team, Renesans Kielce, Zachełmie oraz ZUZ BUD Kielce.

– Jestem z rodziny Oskarka, ale pomógłbym każdemu inne-
mu, kto by takiej pomocy wymagał – powiedział reporterce TVP 
jeden z graczy. Dwukrotnie „wystąpił” na boisku kierownik 
GOKSiR-u Michał Salwa, wspierając składy drużyn, a w prze-
rwach zbierał datki, krążąc z puszką wśród zawodników.

Turniejowi towarzyszyła przedpremierowa wystawa zdjęć 
„Belarus Press Foto 2010/2011” – białoruskiej fotografii pra-
sowej. Inicjatywa jej zorganizowania wypłynęła od fotorepor-
tera Michała Walczaka i Regionalnego Centrum Wolontariatu 
w Kielcach, które udostępniło zdjęcia. Całą wystawę można 
było obejrzeć kilka dni później w kieleckiej „Galerii pod Pre-
tekstem”.

Zwycięską drużyną tur-
nieju okazało się Mati Za-
gnańsk, ale sportowa rywa-
lizacja zeszła na drugi plan, 
gdyż liczyło się osiągnię-
cie innego celu. Kierownik 
GOKSiR-u podsumowując 
przedsięwzięcie, podkreślił, 
że bardzo cieszy się, iż spo-
tkało się z takim pozytyw-
nym odzewem. Dziękując 
uczestnikom, zaznaczył, że 
tego typu działania będą kon-
tynuowane. 

Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim drużynom 

sportowym i ich rodzinom, sędziom, ratownikowi medycznemu 
oraz wójtowi za pomoc w organizacji turnieju i wsparcie finan-
sowe. 

Zapraszamy do galerii zdjęć na Facebooku. Znajdziecie 
nas, wpisując w wyszukiwarkę hasło: GOKSiR Zagnańsk lub 
wchodząc z adresu: goksir.zagnansk.info.pl

Grażyna

Zagrali dla Oskara

W sobotę, 31 marca 2012 roku odbyły się Krajowe Mi-
strzostwa Polski IDO w Tańcach Par w Jędrzejowie. Wzię-
ło w nich udział po-
nad 350 tancerzy 
z 26 klubów z całej 
Polski, którzy w pa-
rach, formacjach 
i solo, rywalizowali 
w trzech kategoriach 
wiekowych – chil-
dren do 11 roku ży-
cia, junior 12-15 lat 
i 16+. Na parkiecie 
pojawił się Robert 
Rowiński, dosko-
nale znany widzom 
z programu „Taniec 
z gwiazdami”, który 
walczył w kategorii 
salsa pary 16+.

W tym ważnym 
wydarzeniu brały 
udział także dzie-
ci z naszej gminy 
– Klaudia Kundera 
z Tumlina oraz Grzegorz Cebulski mieszkający na osiedlu 
Kaniów. Klaudia została mistrzynią Polski w kategorii latin 
show 16+ oraz zdobyła II miejsce w salsie solo female 16+. 
Grzegorzowi ze swoją obecną partnerką Klaudią Robak uda-

Młodzi tancerze najlepszymi w kraju

ło się osiągnąć na tegorocznych Krajowych Mistrzostwach 
Polski w Jędrzejowie dwa wysokie miejsca. Zajęli II miejsce 

w kategorii bachata 
pary 12-15 lat oraz 
III miejsce w katego-
rii salsa pary 12-15 
lat. 

Dwa pierwsze 
miejsca w katego-
riach bachata pary 
12-15 lat oraz meren-
gue pary 12-15 lat 
zajęli Marta Gałecka 
z Kielc i Bartłomiej 
Skorupski, syn na-
szego wójta. 

Celem mistrzostw 
między innymi było 
w y ł o n i e n i e  K r a -
jowych Mistrzów 
w strukturach IDO 
w poszczególnych 
konkurencjach i ka-
tegoriach wiekowych 
oraz skompletowanie 

reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy, które odbędą się 
jesienią w czeskim Libercu i Mistrzostwa Świata International 
Dance Organization na 2012 rok.

Paweł Cieślak

Podwójne mistrzostwo Polski w tańcach zdobyła para Bartłomiej Skorupski (syn wójta gminy Zagnańsk) w duecie 
z Martą Gałecką z Kielc, a mistrzostwo indywidualne – Klaudia Kundera z Tumlina. Wicemistrzostwo zdobył Grzegorz 
Cebulski (z osiedla Kaniów) w parze ze swą partnerką Klaudią Robak.
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Parafrazując tytuł przeboju Ryszarda Rynkowskiego „Szczę-
śliwej drogi już czas”, można zaapelować do Starostwa Kielec-
kiego o to, że „bezpiecznej drogi przez las z Zagnańska do Kielc 
już czas!” I jak refren przeboju śpiewać to należy nieustannie, aż 
wykonawca weźmie się w końcu za robotę i poprawi to, co spar-
tolił. Ostre słowa krytyki pod adresem wykonawcy nienadającej 
się do jeżdżenia drogi padły z ust sołtysów i radnych podczas 
ostatniej sesji Rady Gminy. Ze zdecydowaną prośbą do starosty 
kieleckiego Zdzisława Wrzałki, aby drogę nr 0296T doprowadzić 
do należytego stanu technicznego zwrócił się po raz kolejny wójt 
Szczepan Skorupski. 

Sprawa słynnej na całe województwo drogi, która przestała się 
nadawać do użytku zaraz po jej „wyremontowaniu” jest od ponad 
roku stałym punktem krytyki prawie na każdej sesji Rady Gminy. 
Tak też było i na 
ostatniej. Negatywne 
opinie wyrazili już 
wszyscy, i mieszkań-
cy, i sołtysi, i radni. 
Waldemar Wiech, 
p r z e w o d n i c z ą c y 
rady sołeckiej z Za-
gnańska, formułując 
zarzuty, że „droga 
jest fatalnie zrobiona 
i pęka, pewnie z po-
wodu oszczędności”, 
zadawał pełne troski 
pytanie: „Kiedy ta 
droga i ten wiadukt 
będą wreszcie skoń-
czone, bo dojeżdża-
nie do stolicy gminy 
okrężną drogą przez 
Wiśniówkę i Kajeta-
nów jest uciążliwe”. 

Wójt Szczepan 
Skorupski za każdym 
razem wyjaśniał, że 
Urząd Gminy wielokrotnie zgłaszał usterki do władz powiatu kie-
leckiego, zarówno do starosty Zdzisława Wrzałki, jak i do wiceprze-
wodniczącej Renaty Janik. W dniu 4 kwietnia br. podpisał kolejne 
oficjalne pismo do starosty kieleckiego, w którym prosząc o podjęcie 
czynności mających na celu doprowadzenie drogi do należytego sta-
nu, wskazał też na usterki, które uniemożliwiają bezpieczne porusza-
nie się po niej. 

„Naprawa nawierzchni, która była wykonywana w ubiegłym 
roku, nie przyczyniła się do poprawy stanu technicznego remonto-
wanych odcinków pasa drogowego. (…) Po półrocznym okresie od 

usunięcia usterek wykazanych po przeglądzie gwarancyjnym wy-
remontowane odcinki nawierzchni już kwalifikują się do ponownej 
naprawy” – pisze wójt Skorupski. 

„Widoczne spękania oraz brak spoistości na wyremontowanych 
odcinkach drogi potwierdzają tylko, że prace naprawcze były wyko-
nane nienależycie i przy użyciu technologii budzącej wiele zastrze-
żeń, o czym informowaliśmy Pana (przyp. red. – starostę Zdzisława 
Wrzałkę) w poprzednim piśmie” – przypomina wójt. 

W dalszej części pisma gospodarz gminy wskazuje na to, że nie 
tylko wyremontowane fragmenty nawierzchni budzą wątpliwości, 
ale cały odcinek przebudowanej drogi. 

„Liczne spękania i ubytki w nawierzchni, które były widoczne 
na dzień przeglądu gwarancyjnego, jeszcze bardziej się uwidocz-
niły. Stan techniczny całego odcinka jest wielce niepokojący, tym 

bardziej że droga ta 
nie jest użytkowana 
w związku z przebu-
dową wiaduktu” – 
czytamy w piśmie do 
starosty.

„Po przywróce-
niu ruchu na odcinku 
drogi Kielce – Za-
gnańsk błędy i nie-
właściwe wykonanie 
jeszcze bardziej będą 
widoczne” – prze-
strzega wójt. 

Taki stan drogi 
w opinii mieszkańców 
gminy świadczy nie 
tylko o braku facho-
wości wykonawcy, 
ale też o gminie Za-
gnańsk, ponieważ pra-
ce inwestycyjne były 
wykonywane z udzia-
łem także gminnych 
środków finansowych. 

Na zakończenie wójt zaapelował do władz powiatu kieleckiego o po-
moc w wyegzekwowaniu od wykonawcy robót działań skutkujących 
doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego, w którym zacho-
wane zostaną wszystkie parametry określone przepisami prawa.

Natomiast, jeśli chodzi o termin oddania do użytku remontowa-
nego wiaduktu, to jak poinformowała „Gazetę Zagnańską” Małgo-
rzata Pawelec-Buras, rzecznik kieleckiego oddziału Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zdaniem wykonawcy będzie to 
możliwe w drugiej połowie tegorocznego lata.

Andrzej Piskulak 

Zdaniem sygnatariuszy Stanowiska Związku Miast i Gmin 
Regionu Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego br. w sprawie sytuacji 
w oświacie w gminach województwa świętokrzyskiego, przywi-
leje płacowe i socjalne wynikające z Karty Nauczyciela rujnują 
gminne budżety. Samorządowcy chcą nowelizacji Karty Nauczy-
ciela i poważnych zmian w polskiej oświacie.

Stowarzyszenie świętokrzyskich samorządowców wystosowa-
ło apel do wszystkich przewodniczących rad gmin, wójtów, burmi-

Stanowisko Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w sprawie sytuacji w oświacie w gminach województwa świętokrzyskiego

Samorządowcy chcą nowelizacji Karty Nauczyciela
strzów, prezydentów miast naszego województwa o poparcie tego 
stanowiska. Ponadto skierowało je do komisji sejmowych i do resor-
towych ministrów oraz do regionalnych stowarzyszeń i związków sa-
morządowych w innych województwach Polski z prośbą o podjęcie 
podobnej inicjatywy.

(Całość stanowiska Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzy-
skiego zamieszczamy w specjalnej wkładce do „Gazety Zagnań-
skiej”).      Apis

Radni podczas marcowej sesji Rady Gminy przeznaczyli na 
dofinansowanie gminnej oświaty ponad 400 tys. zł.

Pieniądze wygospodarowane zostały w ten sposób, że wstrzy-
mano wykonanie utwardzenia poboczy między Jaworzem a Siodła-
mi. Wójt zrezygnował z zakupu nowych komputerów dla Urzędu 
Gminy. Ponadto zrezygnowano z remontu niektórych budynków 
gminnych. 

Ponad 400 tys. zł dofinansowania do oświaty gminnej
Ale to nie koniec szukania pieniędzy na dofinansowanie oświaty. 

Jednym z pomysłów jest znalezienie w jej funkcjonowaniu oszczęd-
ności. Choć spadł z obrad Rady Gminy punkt dotyczący uchwale-
nia nowego regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych, to powróci on ponownie pod 
obrady po rozmowach negocjacyjnych w tej sprawie z przedstawicie-
lami Związku Nauczycielstwa Polskiego. Apis 

Bezpiecznej drogi już czas
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W dniu 31 marca br. w klubie „U Ducha” odbyło się 
pilotażowe seminarium na temat nowatorskiego spojrze-
nia na ekologię. Organizatorem było Stowarzyszenie „Go-
szen” z Zagnańska. Tematyka obejmowała wykorzystanie 
mikroorganizmów. 

Rewolucyjność tej technologii, a nawet filozofii życia wy-
nika z tego, że znajduje ona bardzo szerokie zastosowanie, 

Nowatorskie spojrzenie na ekologię

Teatr Amatorski SZO w odsłonie cienia
Po udanych występach w Stąporkowie i w Wojewódz-

kim Domu Kultury w Kielcach („Zapomniany diabeł”) 

Maja Wojtaszek  
dostała szansę

Teatr Amatorski SZO z Samsonowa udanie pracował nad 
kolejną sztuką. Tym razem było to „Misterium Męki Pań-
skiej” w dość niecodziennej formie. Oryginalność scenariu-
sza polegała na tym, że aktorzy odgrywali sceny biblijne za 
specjalnie podświetlonym płótnem. Grali tylko cieniem. 

To bardzo trudne wyzwanie, gdyż uzyskanie zamierzone-
go efektu artystycznego wymaga oszczędności w ruchach oraz 
ich płynności. Aktorzy biorący udział w przedstawieniu mieli 
okazję przekonać się, że ta forma przekazu jest znacznie trud-
niejsza od tradycyjnej.

Misterium wystawione zostało w Wielki Piątek w kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP w Samsonowie. Oryginalny scena-
riusz, starannie dobrane cytaty z Biblii oraz nastrojowe pieśni 
pasyjne pozwoliły na głębsze przeżywanie Tajemnicy Zba-
wienia.

W przedstawieniu wzięli udział: Angelika Bekier, Albert 
Bałchanowski, Norbert Jaworski, Ewa Kita, Damian Kondrak, 
Ewa Olesińska, Konrad Olesiński, Celina Ślefarska i Kinga 
Ślefarska. Scenariusz i reżyseria: Marta Jass, Alicja Lisowska 
i Marta Polak.

Celina Ślefarska

Z licznej grupy uczestników, 
którzy zgłosili się w Krakowie 
na eliminacje do popularnego 
programu telewizyjnego ,,Szansa 
na Sukces”, jury wybrało zaled-
wie kilka osób. Jedną z nich była 
mieszkanka Zagnańska Maja 
Wojtaszek. 

Maja zakwalifikowana została 
do programu z udziałem Bogusła-
wa Meca, który mogliśmy oglądać 
25 marca w 2 Programie TVP. Maja 
jest uczennincą II klasy V Liceum 
Ogólnokształcącego im. Księdza 
Piotra Ściegiennego w Kielcach. 

Uczy się śpiewać w Domu Kul-
tury ,,Zameczek”, a w Małej Aka-
demii Muzycznej uznanego pia-
nisty i kompozytora Konstantego 
Wileńskiego pobiera lekcje gry na 
pianinie. Maja bierze udział i zdo-
bywa nagrody w licznych konkur-
sach. 

W ubiegłym roku jej śpiew doce-
niła np. Elżbieta Zapendowska, przy-
znając jej pierwsze miejsce w Ogól-
nopolskim Konkursie Piosenki w Bie-
lawie, za wykonanie utworu Jacquesa 
Brela ,,Nie opuszczaj mnie”.

   Apis 

W poniedziałek 26 marca br. Publiczne Przedszkole 
im. Jana Pawła II w Samsonowie odwiedziły panie: Ewa 
Olesińska, Ewa Kita i Jadwiga Olesińska z Towarzystwa 
Aktywnych Kobiet (TAK) i pokazały dzieciom jak moż-
na ozdabiać jajka wielkanocne oraz zrobić piękne kartki 
świąteczne.

Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem obserwowały 
jak z różnych materiałów można wyczarować piękne, kolo-
rowe ozdoby na wielkanocny stół. Trzeba przyznać, że dzieci 

Panie TAK pokazały, jak ozdabiać świątecznie

mi.in. w: rolnictwie, leśnictwie, hodowli zwierząt, pszczół, 
sadownictwie, rewitalizacji gleby. Może być wykorzystywana 
także w budownictwie, mechanice samochodowej, przecho-
waniu żywności, oczyszczaniu ścieków i zbiorników wod-
nych czy lecznictwie.

spisały się wzorowały się tworząc te wspaniałe rzeczy, które 
pięknie prezentowały się na Wielkanoc.

Takie zajęcia to doskonała okazja do podtrzymywania 
naszych polskich tradycji, które przekazywane są kolejnym 
pokoleniom. Na zakończenie naszych warsztatów zrobiliśmy 
kilka zdjęć, by móc uwiecznić to miłe spotkanie – poinformo-
wała Wioletta Jędrzejczyk.

Apis 

Opr. Apis
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Dzieci z zerówki i pierwszej klasy z Zespołu SP nr 2, Przed-
szkola i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Zagnańsku 28 
marca br. w Muzeum Narodowym w Kielcach zaprezentowały 
gościom z 20 europejskich państw przedstawienie pt. „Czarowni-
ce z Łysej Góry”. Następnego dnia wystąpiły w sali konferencyj-
nej Targów Kielce podczas Forum Dyrektorów pt. „Edukacja od 
potencjału kreatywności do efektów innowacyjności”.

Młodzi artyści 
z Zagnańska pod 
opieką Marii Pisku-
lak i Agaty Kopeć 
zaprezentowali swój 
spektakl na zapro-
szenie organizato-
rów Świętokrzyskie-
go Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli. 

Przebywający 
w naszym regionie 
członkowie Komisji 
Edukacji, Młodzie-
ży, Kultury i Badań 
Naukowych (EDUC) 
Komitetu Regionów 
Unii Europejskiej 
oraz przedstawiciele 
Regionu Centralnej 
Finlandii, Obwodu 
Winnickiego na Ukrainie oraz Regionu Komarom-Esztergom (Wę-
gry) brali udział w spotkaniu prezentującym innowacyjne projekty 
edukacyjne wdrażane w województwie świętokrzyskim. 

Przykładem ilustrującym realizację praktyczną projektów były wy-
stępy młodych artystów, których przygotowanie było realizowane z fun-
duszy europejskich. Występy uczniów oglądali także marszałek Adam 
Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski.

Dzieci z dwójki wystąpiły przed zagranicznymi gośćmi 

Doroczna ogólnopolska loteria Banków Spółdzielczych zrze-
szonych w Grupie BPS dobiegła końca. Szczęście uśmiechnęło 
się do Wiesława Szcześniaka z Janaszowa, długoletniego klienta 
samsonowskiego Banku Spóldzielczego, który stał się posiada-
czem jednej z 950 nagród – laptopa. 

Pan Szcześniak odebrał nagrodę od wiceprezes Zarządu Katarzy-
ny Sykulskiej. 

Niestety, również w tym roku zabrakło szczęścia klientom banku 
i nikt nie wygrał nagrody głównej, jednego z 24 samochodów Chevrolet 
Spark, ale jak mówi prezes Zarządu Józef Florek, do trzech razy sztuka. 
Mamy nadzieję, że rok 2013 będzie lepszy. Aby wziąć udział w loterii, 
wystarczyło otworzyć lub posiadać w banku konto osobiste z dostępem  
do internetu.

Do trzech razy sztuka

Tegoroczne ferie, dzięki mroźnej i śnieżnej aurze, z pewno-
ścią będzie można zaliczyć do udanych. Przerwa w lekcjach nie 
oznaczała jednak nudy i braku ciekawych zajęć – o bogatą ofertę 
atrakcji postarali się bowiem nauczyciele i rodzice uczniów Ze-
społu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Samsonowie. Codziennie w godzinach przedpołudnio-
wych odbywały się w szkole ciekawe zajęcia: plastyczne, muzycz-
ne, sportowe lub teatralne.

Spośród nich wyróżnić należy warsztaty rękodzieła artystyczne-
go. Wychowawczyni klasy II Szkoły Podstawowej Dorota Makuch, 
we współpracy z Lidią Pietrzycą i innymi rodzicami instruowała 
uczniów, a później nadzorowała proces tworzenia koszyków, mis 
i dzbanków. Działania artystyczne zostały połączone z propagowa-
niem ekologii, gdyż materiałem wyjściowym, z którego powstawały 
estetyczne przedmioty użytkowe, były stare gazety.

Podobny charakter miały także zajęcia plenerowe. 20 lutego 
uczniowie klasy I i III Szkoły Podstawowej z wychowawczyniami 
Alicją Lisowską i Dorotą Makuch uczestniczyli w ognisku przy le-

śniczówce na Świniej Górze. Impreza odbyła się dzięki uprzejmości 
leśnika Piotra Gębskiego oraz przy wsparciu mam: Lidii Pietrzycy, 
Magdaleny Sobczyk, Joanny Zapały, Stelli Ślefarskiej. Pan Piotr 
pięknie opowiadał o przyrodzie, a dzieci miały okazję poszukać w te-
renie tropów zwierząt i zjeść samodzielnie upieczoną kiełbaskę.

W dniach 13–14 lutego 2012 r. Drużyna Harcerska im. Stanisła-
wa Staszica z Samsonowa na czele z druhem Jakubem Szczepańskim 
uczestniczyła w biwaku w Łącznej, zorganizowanym przez Komen-
dę ZHP Hufca Kielce-Powiat. Harcerki i harcerze wzięli udział w za-
jęciach z musztry, zawodach sportowych, biegu patrolowym i wspól-
nych zabawach. Ponieważ termin wyjazdu zbiegł się z tegorocznymi 
walentynkami, nieodzowne okazały się warsztaty z przygotowania 
kartek walentynkowych oraz zajęcia teatralne pod hasłem: „Śre-
dniowieczne amory”. Wszystkie działania dzieci były skrupulatnie 
punktowane przez kadrę, a podnoszenie wyników przyniosło druhom 
z Samsonowa sukces w postaci II miejsca zajętego w rywalizacji 
z piętnastoma drużynami harcerskimi.

Ferie zimowe w Samsonowie

Celem ŚCDN było pokazanie gościom zagranicznym, że fundu-
sze europejskie właściwie wykorzystane doprowadziły do prawdzi-
wej rewolucji w naszym szkolnictwie. 

Oprócz dzieci z Zagnańska wystąpili również uczniowie Gimna-
zjum nr 9 im. mjr Henryka Sucharskiego w Kielcach oraz uczniowie 
ze Szkolnego Teatru „Ciąg dalszy nastąpi” Gimnazjum w Woli Ja-
chowej. 

Następnego dnia 
w sali konferencyj-
nej Targów Kielce 
dzieci z Zagnańska 
oklaskiwane były 
przez dyrektorów 
i wicedyrektorów 
szkół i placówek 
oświatowych, na-
uczycieli liderów 
zespołów przedmio-
towych i zadanio-
wych, opiekunów 
samorządów i or-
ganizacji uczniow-
skich, wizytatorów, 
przedstawicieli jed-
nostek organizacji 
p o z a r z ą d o w y c h , 
instruktorów i trene-
rów placówek i in-

stytucji kultury, doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów. 
Maluchy nagrodzone zostały okolicznościowymi upominkami.

Organizatorami Forum Dyrektorów były: Świętokrzyskie Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ka-
dry Kierowniczej Oświaty oraz Targi Kielce.

Andrzej Piskulak

Opr. Apis
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Miło nam poinformować, że konkurs o tematyce ochrony 
przeciwpożarowej w lasach „Świadomi zagrożenia” – ogło-
szony na stronie Urzędu Gminy w ramach ogólnopolskiej 
kampanii informacyjno-edukacyjnej Lasów Państwowych 
– spotkał się z dużym zainteresowaniem. Nagrody ufundo-
wane przez Nadleśnictwo Zagnańsk otrzymali: Jakub Gęb-
ski, Ania Ślusarczyk, Piotr Szcześniak i Halina Stępień. 

Społeczna kampania informacyjno-edukacyjna „Świadomi 
zagrożenia” współfinansowana była ze środków Instrumentu 
Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

„Kampania obejmuje 10 województw charakteryzujących 
się największym stopniem zagrożenia pożarowego. Na tere-

Nagrodziliśmy znawców problematyki pożarniczej
nie województwa świętokrzyskiego trwa realizacja projektu II 
»Ogień w lesie a przyroda II – drugi etap kampanii informują-
cej społeczeństwo o zagrożeniu pożarowym w lasach«; obej-
mującej województwa południowo-wschodniej części Polski. 
Kampania jest skierowana do mieszkańców terenów sąsiadu-
jących z kompleksami leśnymi oraz do turystów. Szczególnie 
intensywnie prowadzi się ją na terenie obszarów kluczowych, 
czyli gmin, gdzie w ciągu ostatnich lat zanotowano największą 
liczbę pożarów. Na terenie powiatu kieleckiego znajduje się 
aż dziesięć takich gmin: Chęciny, Chmielnik, Górno, Ra-
ków, Daleszyce, Morawica, Piekoszów, Zagnańsk, Łopusz-
no, Kielce” – poinformowała „Gazetę Zagnańską” koordyna-
torka regionalna Aneta Sławińska.     Apis 

Co roku na terenie powiatu kieleckiego odnotowuje 
się kilkaset pożarów samych traw, w tym kilkadziesiąt na 
terenie gminy Zagnańsk. Ponad 90 procent pożarów traw 
powstaje na skutek podpaleń. Pożary nieużytków, z uwagi 
na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują 
znaczną liczbę sił i środków zarówno Państwowej Straży 
Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Według danych uzyskanych z Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej, w tym roku do 19 marca na 
terenie naszej gminy odnotowano aż 12 pożarów traw, przy 
likwidacji których uczestniczyło 32 zastępy gaśnicze straży 
pożarnej. Z tego 22 to interwencje zastępów jednostek OSP 
z terenu gminy Zagnańsk. W jednym tylko pożarze, w dniu 17 
marca na gruntach wsi Jaworze, niezbędna była interwencja 
5 zastępów gaśniczych, w likwidacji pożaru uczestniczyło 35 
ratowników z 3 jednostek OSP (2 samochody i 17 ratowników 
z OSP Zagnańsk, 2 samochody i 12 ratowników z OSP 
Samsonów oraz 1 samochód 6 ratowników z OSP Zabłocie). 
Pożar objął powierzchnię około 15 ha.

Wśród wielu osób panuje przekonanie, że wypalenie trawy 
poprawi jakość gleby, spowoduje szybszy i bujniejszy odrost 

młodej trawy oraz przyczyni się do zwalczania chwastów. Nic 
bardziej błędnego. Ziemia wyjałowia się, zahamowany zostaje 
bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz 
asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się 
szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno 
dla ludzi, jak i zwierząt. Ginie wiele gatunków pożytecznych 
zwierząt i mikroorganizmów, niszczone są ich miejsca 
lęgowe, palą się gniazda ptaków, również już zasiedlone, 
a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez 
nas wszystkich skowronków). Giną zwierzęta domowe, które 
przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru.

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla 
lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie naszego województwa, 
tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą 
sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków 
niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc 
bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze 
odradzają się przez wiele dziesiątek lat.

Wypalanie jest niedozwolone i grozi za to kara aresztu lub 
grzywny. Określa to m.in. ustawa o ochronie przyrody.

Apis 

Wypalanie traw zabija i jest karalne

Uczennice z Samsonowa, Marlena Bochenek ze szkoły pod-
stawowej i Magdalena Rutkiewicz z gimnazjum, zajęły pierwsze 
miejsca w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Odbyły się 
one 29 marca w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola 
i Gimnazjum w Zagnańsku. Eliminacje połączone były z kampa-
nią „Świadomi zagrożenia” realizowaną przez Lasy Państwowe. 
Zwycięzcy konkursu reprezentować będą gminę w eliminacjach 
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Jury konkursu w składzie: mł. bryg. Marcin Charuba z KM PSP 
w Kielcach, nadleśniczy Tomasz Kuszewski i komendant gminny 
ochrony przeciwpożarowej Tomasz Witecki oceniło i nagrodziło naj-
lepszych uczniów biorących udział w konkursie. 

Zdaniem komendanta Tomasza Witeckiego, konkurs ma na celu 
popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.

– Dzieci i młodzież rywalizowały w zakresie znajomości przepi-
sów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, 
wiedzy na temat techniki pożarniczej oraz organizacji ochrony prze-
ciwpożarowej – wyjaśnia komendant Witecki.

Organizatorem eliminacji gminnych byli: Urząd Gminy w Za-
gnańsku, Nadleśnictwo Zagnańsk, Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej w Kielcach oraz gospodarz – Dyrekcja Zespołu 
Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku.

Kolejność uzyskanych miejsc w poszczególnych grupach wieko-
wych: 

Szkoły podstawowe:
I miejsce MARLENA BOCHENEK 
	 Szkoła	Podstawowa	w	Samsonowie
II miejsce PATRYCJA KONIECZNA
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Zagnańsku
III miejsce ALEKSANDRA TKACZ
 Szkoła Podstawowa w Kajetanowie

Gimnazja:
I miejsce MAGDALENA RUTKIEWICZ
	 Gimnazjum	w	Samsonowie
II miejsce LUIZA NAWROT
 Gimnazjum w Kajetanowie
III miejsce KAROLINA GĘBSKA
 Gimnazjum w Samsonowie

Młodzież zapobiega pożarom

Apis
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Marek Bucki – skromny muzyk i wokalista z Janaszo-
wa. Pochodzi z Dolnego Śląska (Sudetów). Dał się poznać 
w naszym regionie jako muzyk, występujący na scenach 
niejednego festynu rodzinnego, parafial-
nego, grając w duecie z córką Dagma-
rą. Artysta jest osobą głęboko wierzącą 
i aktywnie uczestniczy także w ważnych 
uroczystościach religijnych. Dziś przy-
szedł czas, aby przedstawić jego osobę. 
A oto kilka pytań.

Dlaczego na ziemi zagnańskiej? 
To strony mojej żony – Aliny. Razem 

zdecydowaliśmy na osiedlenie się w Jana-
szowie, bo nie ma co ukrywać, to piękne 
strony.

Skąd zamiłowanie do muzyki?
Może to, że rodzice pochodzili z gór, 

tata bardzo kochał muzykę, słuchał wte-
dy kapel ludowych i marzył, aby któreś 
z dzieci grało na jakimś instrumencie. Ja 
jednak w tamtych czasach lubiłem słu-
chać innej muzyki. Kupił mi więc gitarę 
i od tamtego czasu nie rozstaję się z tym 
instrumentem.

Jak doszło do występów w kościele?
Po śmierci Jana Pawła II Pani Celina 

Ślefarska – poetka z Janaszowa, wiedząc, 
że śpiewam i gram – przekazała mi tomik 
swoich wierszy poświęcony nieżyjącemu już papieżowi i po-
prosiła, abym spróbował stworzyć do nich melodie. Udało 
mi się. Nowe kompozycje zaśpiewałem w kościele w Sam-
sonowie. Były to utwory „Sosno Polska” „Santo Subito” „On 
umierał” i „Testament”. Sam byłem zaskoczony, bo zaśpie-
wane utwory wywołały u licznie zgromadzonej publiczności 
łzy w oczach. Następne wiersze zaśpiewałem dla księdza Sta-
nisława Świerka – „Powołanie” i ks. Zbigniewa Krzeszkow-
skiego – „Dłoń opleciona różańcem”. Mam nadzieję, że to nie 
koniec i w wolnych chwilach stworzę jeszcze inne melodie  

do wierszy Pani Celiny Ślefarskiej. Te utwory chciałbym na-
grać na płytę. 

Ale chyba na tym nie koniec? 
Oczywiście, że nie. Dzięki tym wy-

stępom zostałem zauważony w lokalnych 
stowarzyszeniach, takich jak Stowarzysze-
nie Ziemi Samsonowskiej, gdzie na jednej 
z uroczystości przypomniałem stare melo-
die patriotyczne i partyzanckie. Spodobały 
się one bardzo. Dla tego stowarzyszenia 
śpiewałem i grałem kolędy na uroczysto-
ściach wigilijnych. Ponadto sam jestem 
członkiem Stowarzyszenia Razem dla 
Wszystkich. Stowarzyszenie to dzięki do-
brym ludziom, sponsorom, co roku organi-
zuje choinki dla dzieci mniej zamożnych. 
Ostatnio razem z córkami pomagaliśmy 
przy organizowaniu takich uroczystości. 

Zauważyła mnie również szkoła w Sam-
sonowie, gdzie uczestniczyłem w wielu 
spektaklach organizowanych przez Panie 
nauczycielki. 

Zauważony zostałeś także przez or-
ganizatorów festynów gminnych…

Dużym sukcesem może być wspólny 
występ z dziećmi z samsonowskiej parafii 
na pierwszym festynie rodzinnym. Zapre-
zentowaliśmy wiele utworów religijnych 

różnych wykonawców, m.in.: „Siewce Lednicy”. Występ ten 
powtórzyliśmy na scenie przy kościele św. Rozalii w Zagnań-
sku wraz z innymi zespołami z Kielc. Mam nadzieję, że moje 
osiedliny w tym rejonie zostały zauważone i będą docenione. 

Co dalej?
Kocham każdą muzykę:współczesną, góralską i religijną. 

Będę dalej grał i jeżeli pozwolicie, to chciałbym jeszcze za-
grać i zaśpiewać dla wszystkich osób z gminy Zagnańsk. 

Wysłuchał Andrzej Piskulak

Marek Bucki – skromny muzyk i wokalista

W pierwszy dzień wiosny w zagnańskiej 
bibliotece publicznej gościliśmy Barbarę Ry-
bałtowską – pisarkę, piosenkarkę, autorkę 
tekstów piosenek, aktorkę i malarkę. 

Uczestnicy spotkania poznali pasjonują-
ce życie pisarki, które opisuje w kolejnych 
częściach sagi. W pierwszym tomie zatytuło-
wanym „Bez pożegnania” Barbara Rybałtow-
ska opowiada o dzieciństwie, które spędziła 
na Syberii. „Szkołę pod baobabem” autorka 
szczególnie poleciła uczennicom, gdyż opisuje 
w niej początki swojej nauki, którą rozpoczyna-
ła w Afryce. Nie zabrakło też opowieści o po-
dróżach z Zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze 
oraz o przygodach w czasie występów na sce-
nach Paryża. W anegdotach pisarka wspomi-
nała wielu znanych ludzi polskiej sceny kulturalnej, między 
innymi Jana Brzechwę, który zachęcił ją do pisania. 

Pani Barbara Rybałtowska dała się namówić na występ 
sceniczny – uczestnicy spotkania mogli wysłuchać trzech 
utworów w znakomitej aktorskiej interpretacji. Po występie 
artystka usłyszała wiele komplementów, zwłaszcza od męskiej 
części publiczności. Dowiedziała się też, że omawiana w klu-
bie DKK w Samsonowie biografia jej autorstwa pt. „Barbara 

Brylska w najtrudniejszej roli” została uznana 
przez klubowiczki za książkę roku 2011. Obie-
cała wspomnieć o tym pani Brylskiej, gdyż 
sama uważa, że popularność biografii zależy 
od osoby w niej opisywanej. 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowa-
niem czytelników, wszystkie miejsca były zaję-
te. Obecni na spotkaniu radna gminy Zagnańsk 
Ewa Kita oraz kierownik ds. organizacyjnych 
Urzędu Gminy Paweł Cieślak udowodnili, że 
sprawy kultury nie są obce naszym władzom 
samorządowym. Halina Panek, kierownik ds. 
metodyki z Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-
nej w Kielcach, która odwiedziła bibliotekę 
w Zagnańsku po raz pierwszy, bardzo pozytyw-
nie wyrażała się spotkaniu. 

Pracownicy biblioteki gminnej dziękują Urzędowi Gminy 
oraz GOKSiR w Zagnańsku za pomoc w organizacji imprezy. 
Szczególne podziękowania składają klubowicze DKK z Sam-
sonowa i Zagnańska dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Kielcach oraz Instytutu Książki w Krakowie, dzięki którym 
możliwe było zrealizowanie tego spotkania autorskiego. Pro-
gram realizowany jest we współpracy z Instytutem Książki.

Stella Ślefarska

Powitanie wiosny w bibliotece
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20 marca w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Kajetanowie gościł Marek Jończyk z Biura Edukacji 
Publicznej Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Naro-
dowej. Zaprezentował on najmłodszym uczniom z klas I–V 
SP wykład na temat nieznanej szerzej bitwy pod Kajetano-
wem, jaka rozegrała podczas II wojny światowej w dniach 
6–7 września 1939 r. 

– Bardzo często fascynują nas wielkie wydarzenia z odle-
głych dziejów, a nie znamy historii najbliższej okolicy – mówił 
do zebranych przed rozpoczęciem wykładu. 

Jak doszło do bitwy? Kielce zaatakowane przez Niemców 
1 września 1939 r. od strony Bukówki zajęte zostały dość szyb-
ko. 4 września lotnictwo niemieckie atakowało cele wojskowe 
i cywilne zgodnie z doktryną wojny błyskawicznej. „Marsza-
łek Rydz-Śmigły uznał, że należy założyć drugą linię obrony 
od strony Zagnańska i zatrzymać Niemców siłami z garnizonu 
kieleckiego, radomskiego na linii Gór Świętokrzyskich. W tym 
czasie w rejonie Skarżyska bez przeszkód miało się odbyć roz-
środkowanie dwóch dywizji piechoty z Armii »Prusy«.” (cyt. 
„Historia Kielc”, Zenon Guldon, Adam Massalski, Kielce 
2000).  

Linia obrony wojsk polskich rozciągała się w okolicach 
Dąbrowy, Masłowa, Mąchocic, Krajna, Świętej Katarzyny, 
Góry Wierzejskiej, Góry Białej, Wiśniówki Małej – na odle-
głość dwudziestu kilometrów.  

W bitwie nazwanej „bitwą pod Kajetanowem” lub „bitwą 
pod Barczą” dowódcą Grupy Kielce był pułkownik Kazimierz 
Glabisz, zastępcą był podpułkownik Stanisław Kowalczew-
ski, 154. Pułkiem Piechoty dowodził ppłk Aleksander Idzik, 
93. Pułkiem – Stanisław Kowalski. Oddziałem zapasowym – 
ppłk Tadeusz Knopp z Pomorza. 

– Najkrwawsze walki toczyły się między Barczą i Kajeta-
nowem. Kajetanów był trzy razy zdobywany i tracony pod-
czas bitwy. W górnym Kajetanowie jedynie trzy domy ocalały, 
reszta zabudowań została zmieciona z powierzchni ziemi. Dla 
mieszkańców, którzy ukrywali się podczas walki w lasach, to 
były bardzo ciężkie chwile. Po powrocie zastali jedynie zglisz-
cza, a przecież za pasem była zima. Można przypuszczać, że to 
były dla nich najcięższe chwile – opowiadał Marek Jończyk. 
– Niemcy wykonali dwa manewry oskrzydlające w okolicach 

Przypomnienie postaci Majora Henryka Dobrzańskie-
go „Hubala” jest kluczowym elementem tegorocznego wi-
dowiska historycznego „NA SZLAKU HUBALA”, które 
29 kwietnia 2012 roku odbędzie się na 
placu obok ruin zabytkowego pieca 
hutniczego Józef w Samsonowie. Po-
czątek planowany jest na godzinę 16.

Podczas tegorocznej edycji wido-
wiska zaprezentowane zostaną trzy epi-
zody opowiadające o czasach II wojny 
światowej. W pierwszym zobaczymy 
walki, jakie miały miejsce w Samsono-
wie w roku 1939. Drugi opowiada histo-
rię walki i śmierci majora Hubala. Trzeci 
przedstawia walki Kieleckiego Korpusu 
AK we wrześniu 1944 roku.

Kluczową rolę w widowisku będzie 
odgrywała kawaleria polska. Poza nią na 
placu widowiska zaprezentują się grupy 
rekonstrukcyjne odtwarzające oddzia-
ły polskie i niemieckie. Nie zabraknie 
zabytkowych samochodów, motocykli 

Tumlina. Druga grupa wojsk niemieckich zaatakowała Świę-
tą Katarzynę. Wkrótce Polacy musieli odpierać ataki z trzech 
stron. Oddziały polskie zostały odcięte od komunikacji. 8 
września pułkownik Idzik z wojskiem wycofał się w kierunku 
Psar. Niektórzy żołnierze zostali jeszcze w tutejszych lasach 
przez trzy tygodnie. Część z nich stanowiła wojsko Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”.

Uzupełnieniem wykładu była prezentacja multimedialna, 
na którą składały się m.in. mapy,  fotografie głównodowodzą-
cych i formacji wojskowych oraz uzbrojenia. W Zagnańsku na 
cmentarzu spoczywają ciała 80 zidentyfikowanych żołnierzy 
– ekshumowanych z lasu barczańskiego staraniem probosz-
cza z parafii Zagnańsk. Inne groby żołnierzy porozsiewane są 
w rejonie lasu w Barczy, Masłowa, Góry Wierzejskiej, Góry 
Białej. 

Czy zdołamy poznać więcej nazwisk żołnierzy, którzy tu-
taj walczyli i tutaj zginęli? – Z upływem czasu jest to coraz 
trudniejsze, ale żmudna kwerenda źródeł archiwalnych po-
zwala na odnajdywanie nowych nazwisk i faktów dotyczących 
ekshumacji – tłumaczy Marek Jończyk. 

Na koniec spotkania zaapelował do uczniów o pamięć 
o bohaterach tej bitwy. Mówił o odpowiedzialności, jaka spo-
czywa na młodym pokoleniu wobec poległych za Ojczyznę. 
– Wasze pokolenie musi o tym pamiętać. Trzeba zadbać o gro-
by tych żołnierzy, uporządkować je raz na jakiś czas, trzeba 
zapalić znicz, przynieść kwiaty. To będzie najpiękniejsza rzecz, 
jaką możecie ofiarować tym, którzy oddali życie, byśmy wszy-
scy mogli żyć w wolnej Polsce – powiedział. 

Spotkanie zorganizowała nauczycielka nauczania zintegro-
wanego Joanna Kołodziejczyk. Wykład przybliżył uczniom 
bardzo ważne wydarzenie, dotyczące historii naszego miejsca 
zamieszkania. Bitwa pod Kajetanowem w najnowszej ocenie 
historyków była jedną ze 150 najważniejszych bitew oręża 
polskiego podczas drugiej wojny światowej – podkreślał hi-
storyk. 

Z inicjatywy ks. Leszka Struzika, proboszcza parafii Wi-
śniówka, oraz Marka Jończyka z IPN ruszyły prace zmierza-
jące do upamiętnienia w Kajetanowie wszystkich żołnierzy, 
którzy walczyli w bitwie w dniach 6–7 września 1939 r. 

Katarzyna Dobrowolska

Historia zapomnianej bitwy pod Kajetanowem

Hubal na żywo oraz artylerii. Oprawę pirotechniczną oraz broń przygotują 
pracownicy Łódzkiego Centrum Filmowego. Nie zabraknie 
oczywiście wystawy uzbrojenia przygotowanej przez Mu-
zeum Orła Białego ze Skarżyska-Kamiennej.

Trwające prawie dwie godziny widowisko, jak co roku 
organizowane jest przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Hi-

storycznych „JODŁA”. Tegoroczna edycja 
finansowana będzie z funduszy: wojewódz-
twa świętokrzyskiego, starostwa powiato-
wego oraz gminy Zagnańsk. Cieszy fakt, 
że z roku na rok coraz więcej osób z terenu 
gminy bierze udział w przygotowaniu wi-
dowiska.

Major pochylił się nad drewnianym 
stołem i wtedy, noszony na stałe przy mun-
durze Krzyż Virtuti Militari oderwał się od 
wstążki orderowej i upadł na deski. Major 
sposępniał i powiedział: „Śmierć już bli-
sko”. Następnego dnia, liczący dziewięt-
nastu ludzi oddział został przez Niemców 
otoczony. W walce poległ major Henryk 
Dobrzański „Hubal”. Był dzień 30 kwiet-
nia 1940 roku… Zachęcamy do udziału 
w widowisku. Warto!

Dionizy Krawczyński
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Od 1 stycznia br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Zagnańsku realizuje projekt „Pomoc w aktywności 
zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności za-
wodowej ośmiu osób bezrobotnych, w tym również objętych 
pomocą społeczną z terenu gminy Zagnańsk i upowszechnie-
nie pracy socjalnej poprzez zatrudnienie dodatkowo w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej trzech pracowników socjal-
nych.

Beneficjenci projektu od maja do listopada br. wezmą w: 
warsztatach z doradcą zawodowym, warsztatach z psycholo-
giem, treningu kompetencji społecznych, kursach zawodo-
wych.

Pomoc GOPS w aktywności zawodowej
Proces rekrutacyjny do projektu odbywał się od stycznia 

do marca. W tym czasie zespół zarządzający przeprowadził 
diagnozę potrzeb ośmiu zakwalifikowanych uczestników. 

Więcej informacji dotyczących realizacji projektu można 
uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8a, tel. 41 3113135, e-mail: za-
gnanskops@o2.pl.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.1. Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej inte-
gracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Apis

W tym roku to ekologiczne święto VII Świętokrzyska 
Niezapominajka w Zagnańsku odbędzie się 15 maja od godz. 
11 wokół sceny i zbiornika wodnego w Borowej Górze. 

Towarzyszyć mu będzie konkursowa wystawa prac „Wy-
czarowane z drewna”, turniej gier terenowych, prezentacja 
Młodzieżowej Rady Gminy, występy artystyczne i oczywiście 
niezapominajkowy pokaz mody.

Uczestnicy wspólnie będą wzywać (przywoływać) Ducha 
Lasu Sylwana oraz relaksować się w Miasteczku Edukacji 

Wyczarowana z drewna niezapominajka
i Rozrywki. Organizatorami są: Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Zagnańsku, Szkoła Podstawowa w Bel-
nie i Szkoła Podstawowa nr 1 w Zagnańsku.

Osoby zainteresowane ustawieniem stoisk sponsorskich 
oraz kramów prosimy o kontakt z biurem GOKSiR Zagnańsk, 
tel. 41 31-13-177, 883 543 939, sekretariat@goksir.zagnansk.
info.pl

Więcej informacji na stronie:   
GOKSIR.ZAGNANSK.INFO.PL

17 marca 2012 w strażnicy OSP w Samsonowie odbyła 
się inauguracja projektu konkursowego „Aktywnie i zdro-
wo w gminie Zagnańsk”. Wzięli w niej udział zaproszeni 
goście, wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski oraz 
przedstawiciele Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej – 
Tomasz Witecki i Stefan Kędzierski. Projekt jest realizo-
wany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Za-
gnańsku od 1 marca do 30 czerwca br.  

Podczas uroczystości wójt Szczepan Skorupski podziwiał 
rękodzieło uczestniczek projektu, m.in: wykonane różnymi 
technikami obrazy, ozdoby świąteczne, przepiękne serwety. 

walking oraz warsztaty z aktywności społeczności lokalnej. 
20 beneficjentek zakwalifikowanych do projektu wspiera się 
wzajemnie w podejmowanych inicjatywach lokalnych, a tak-
że podnosi swoją sprawność fizyczną. 

Wniosek złożony przez Gminę Zagnańsk – Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Zagnańsku – „Aktywnie i zdrowo 
w gminie Zagnańsk” dotyczy dofinansowania w ramach Prio-
rytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, konkursu 
na wsparcie realizacji Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na 
rzecz aktywnej integracji”.

Apis 

Inauguracja projektu „Aktywnie i zdrowo”

– Ta forma spędzania 
czasu daje wszystkim wie-
le radości i zadowolenia 
z możliwości dzielenia się 
swoimi talentami – komen-
tuje Elżbieta Korus, szefowa 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zagnańsku.

W spotkaniu wziął udział 
Marcin Wróbel, uczeń Tech-
nikum Leśnego w Zagnań-
sku, który na akordeonie za-
grał wiosenne melodie oraz 
utwory z repertuaru twórców 
muzyki poważnej. Marcin 
jest laureatem wielu konkur-
sów o randze międzynarodo-
wej i ogólnopolskiej. 

Celem projektu jest inte-
gracja społeczności lokalnej 
poprzez udział w zajęciach 
o tematyce: edukacja proz-
drowotna, zdrowa dieta, 
artystyczna ekspresja, ak-
tywność ruchowa nordic 
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Wójt gminy Zagnańsk uprzejmie informuje, że w siedzibie 
tutejszego Urzędu (tablica ogłoszeń) zostały wywieszone wy-
kazy informujące o przeznaczeniu do wydzierżawienia:

• nieruchomości oznaczonej nr 77/12 o pow. 876 m2 sta-
nowiącej własność gminy Zagnańsk, położonej w obrębie 
geodezyjnym Zagnańsk, gm. Zagnańsk na okres do lat trzech,

• w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nie-
ruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 823/1, 
1214/1, 825/1, 1212/1, 827/1, 829/1, 831/1, 1210/1, 833/1, 
835/1, 837/1, 839/1, 841/1, 843/1, 845/1, 846/1, 847/1, 848/1, 
849/1, 850/1, 852/1, 853/1, 1216/1, 854/1, o powierzchni 0,74 
ha stanowiącej własność gminy Zagnańsk – położonej w ob-
rębie geodezyjnym Kaniów, gm. Zagnańsk,

• części nieruchomości oznaczonej nr 1232/2 o pow. 722 
m2 stanowiącej własność gminy Zagnańsk, położonej w obrębie 
geodezyjnym Samsonów, gm. Zagnańsk na okres do lat trzech.

Wykazy podaje się do publicznej wiadomości na okres 
21 dni, licząc od daty ich wywieszenia tj. od 6 kwietnia 2012 
roku do 27 kwietnia 2012 roku.

Do kwietniowego wydania gazety załączona jest wkładka 
zwierająca ogłoszenie o przetargu ustnym, nieograniczonym, 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na 
Osiedlu Wrzosy w Zagnańsku.

Ogłoszenia urzędowe

Gminna Spółdzielnia 
„SCH” w Zagnańsku 

posiada do wynajęcia 
budynek przy ulicy 

Kieleckiej 1 w Zagnańsku 
o powierzchni użytkowej 

około 700 m2. 

Kontakt pod numerem 
telefonu 606 417 920  

lub 41 300 15 20.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk
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II Ogólnopolski Turniej w Halowej Piłce Nożnej chłopców rocznika 2004 o Puchar Dębu Bartka

Dominacja Korony Kielce
W dniu 1 kwietnia 2012 roku w Hali Sportowej 

w Zagnańsku odbył się II Ogólnopolski Turniej w Halowej 
Piłce Nożnej chłopców rocznika 2004 o Puchar Dębu 
Bartka. Zwyciężyła drużyna Korony I Kielce, pokonując 
w finale Koronę II Kielce 3:0. Organizatorem turnieju był 
GOKSiR w Zagnańsku i KKP Korona Kielce.

LEŚNY BIEG PIASTÓW

Reprezentacja leśna szkoły już po raz 17 uczestniczyła w nar-
ciarskim międzynarodowym Biegu Piastów. Dwudziestosześciokilo-
metrową trasę najlepszy zawodnik Dawid Mazur pokonał w bardzo 
dobrym czasie ok. 2 godzin. 

Pozostali reprezentanci spisali się równie dobrze, zajmując 
w memoriale Andrzeja Moskaluka, w klasyfikacji uczniów szkół 
leśnych, miejsca na podium. Pierwsze miejsce w kategorii uczniów 
młodszych zajął debiutant Karol Dziedzic. W tej samej kategorii ko-
lejny debiutant Cezary Sęk zajął trzecie miejsce. Natomiast drugie 
miejsce wśród uczennic szkół leśnych zajęła Marysia Ostrowska. Na 
wyróżnienie zasługuje postawa sportowa pozostałych zawodników: 
Tomasza Stępowskiego, Kuby Wójcickiego i Magdy Taborskiej. 

Na duże brawa zasłużył opiekun Michał Buczyński, który wygrał 
klasyfikację młodszych nauczycieli szkół leśnych. 

Od kilku lat zawodnikom z Technikum Leśnego towarzyszą le-
śnicy, pasjonaci narciarstwa biegowego. W tym roku przewodzili: 
grupie z Zagnańska – nadleśniczy Tomasz Kuszewski, z Chmielnika 
– nadleśniczy Roman Wróblewski.    

Drużyna narciarska z Technikum Leśnego i Nadleśnictwa Za-
gnańsk, której komandorem sportowym był Grzegorz Hawliczek 
należała do wyróżniających się  podczas XXXVI Biegu Piastów 
oraz wchodzącego w jego skład Memoriału im. Andrzeja Moska-
luka w narciarstwie biegowym. 

Tegoroczny bieg, rozgrywany przy wspaniałej słonecznej pogo-
dzie był trudny i wymagał dobrej kondycji. Wzięło w nim udział bez 
mała pięć tysięcy zawodników z całej Polski, Czech, Słowacji, Nie-
miec, Austrii, USA, Kanady, Rosji, Ukrainy, Litwy, Białorusi i wielu 
innych krajów. Nie zabrakło także  polonusów z całego świata. Apis 

W turnieju wystąpiło osiem drużyn: Varsovia Warszawa, 
Cracovia Kraków, Unia Tarnów, GKS Bełchatów, Broń Ra-
dom, Rap Radomsko i Korona I i II Kielce. 

Turniej stał na wysokim poziomie sportowym, nie brako-
wało pięknych składnych akcji i efektownych bramek. Dopi-

sali też kibice, którzy przyjechali ze swoimi drużynami i licz-
nie dopingowali swoich pupili.

Patronat nad imprezą objęli i nagrody ufundowali: wojewoda 
świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, starosta powiatu kielec-
kiego Zdzisław Wrzałka, wójt gminy Zagnańsk Szczepan Sko-
rupski. 

W imieniu wojewody nagrody wręczał Mariusz Cołoszyń-
ski, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziem-
ców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Organizatorzy kierują szczególne podziękowania do Lesz-
ka Mączki za obsługę medyczną turnieju oraz Jacka Wójcika 
i Mateusza Łukasiewicza za obsługę sędziowską turnieju.

Kolejność końcowa:
1. KORONA I Kielce
2. KORONA II Kielce
3. VARSOVIA Warszawa
4. BROŃ Radom
5. CRACOVIA Kraków
6. RAP Radomsko
7. UNIA Tarnów
8. GKS Bełchatów
Najlepszy strzelec: Konrad Głowacki (Korona I Kielce) – 5 

bramek
Najlepszy zawodnik: Hubert Kobusiński VARSOVIA 

Warszawa
Najlepszy bramkarz: Bartosz Zapała (Korona II Kielce)

Michał Ziernik

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku 
zaprasza do częstego odwiedzania swojego facebookowego 
profilu. Znajdują się tam najnowsze zdjęcia, informacje 
o planowanych imprezach, wyniki meczów oraz ogłoszenia 
o organizowanych przedsięwzięciach. Czekamy też na Wasze 
opinie. Wkrótce udostępniony zostanie również nowy serwis 
internetowy. Na profil można wejść, korzystając z adresu: 
goksir.zagnansk.info.pl lub wpisując w wyszukiwarkę FB 
hasło: GOKSiR Zagnańsk.

Grażyna

GOKSiR na Facebooku



Wielki Post i Wielkanoc w obiektywnie
Prezentujemy obrzędy religijne, które odbyły się w kościołach znajdujących się w gminie Zagnańsk

(Foto: Katarzyna Dobrowolska, Ewa Kita, Andrzej Piskulak, Celina Ślefarska, Justyna Wzorek).

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej od Dębu Bartka
Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku

Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm  
przy Zespole SP nr 2 Przedszkola i Gimnazjum

Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku

Grób Pański wykonany  
przez członkinie Zespołu Ludowego Jaworzanki.

Kościół pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu

Wielki Czwartek – Przedstawiciele  
wiernych składają życzenia kapłanom.
Kościół pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu

Wielka Sobota – przygotowanie  
do święcenia pokarmów.

Kościół  pw. Podwyższenia  
Krzyża Świętego w Szałasie 

Czuwanie wiernych  
przy Grobie Pańskim
Kościół  pw. Podwyższenia  
Krzyża Świętego w Szałasie 

Wielka Sobota – poświęcenie ognia
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Samsonowie

Procesja rozpoczynająca  
Mszę św. rezurekcyjną
Kościół  pw. Wniebowzięcia NMP  
w Samsonowie

Uroczystości wielkosobotnie 
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Tumlinie

Procesja rozpoczynająca  
Mszę św. rezurekcyjną 
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa  
w Tumlinie

Wielki Czwartek  
– obmycie nóg wiernym przez kapłana
Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wiśniówce

Grób Pański 
Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej  

w Wiśniówce


