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kwiecień 2015wydarzenia

Przedstawiciele z gminy na Ogólnopolskim Zjeździe Orszaków 2015

Starosta kielecki na sesji – duże inwestycje powiatowe w gminie

W sobotę, 7 marca 2015 roku w Pała-
cu Arcybiskupów Warszawskich odbył się 
Ogólnopolski Zjazd Orszaków. Wśród gości 
zaproszonych na uroczystą galę znaleźli się: 
wójt Szczepan Skorupski, dyrektor ZSP PiG 
im. Jana Pawła II w Samsonowie – Dorota 
Chmielewska oraz nauczyciele ze szkoły.

Spotkanie poprowadzili prezesi Fundacji 
OTK: Maciej Marchewicz i Piotr Giertych oraz 
Anna Śmigielska – dyrektor Biura Prasowego. 
Zjazd stał się okazją do oficjalnego podsumo-
wania wydarzeń, które miały miejsce 6 stycz-
nia 2015 roku w ponad 330 miejscowościach 
w całej Polsce oraz 15 miastach położonych 
w różnych zakątkach świata.

Gościem honorowym zjazdu był Jego Emi-
nencja Kardynał Kazimierz Nycz. W swym 
wystąpieniu podziękował on za ogromne za-
angażowanie setkom, być może nawet tysią-
com osób pracujących przy organizacji OTK 
w całej Polsce.

Ponieważ spotkanie odbywało się 7 marca 
– tuż po imieninach Kazimierza – organiza-
torzy złożyli Kardynałowi serdeczne życzenia 
imieninowe. Reprezentujący naszą gminę wójt 
i dyrektor wręczyli Jego Eminencji upominek 

w postaci tablicy ze zdjęciami upamięt-
niającymi wydarzenia z Samsonowa (rela-
cjonowane w styczniu na łamach „Gazety 
Zagnańskiej”).

Zdaniem organizatorów, tegoroczną 
edycję imprezy można uznać za ogromny 
sukces – z wielkim rozmachem reaktywo-
wano bowiem starą polską tradycję jasełek 
ulicznych. Nie bez znaczenia pozostaje jej 
wyraźnie chrześcijańskie i wspólnotowe 
przesłanie, oddolny charakter. Podkre-
ślano, że Orszak przyczynił się do odbu-
dowania więzi łączących poszczególne 
wspólnoty lokalne. Mieszkańcy małych wsi 
i wielkich aglomeracji mogli za jego sprawą 
odebrać swoistą lekcję obywatelskiej aktyw-
ności. Zyskali doskonałą sposobność do tego, 
by razem (często z nieznanymi sobie ludźmi) 
zrobić coś dla innych, poprzez osobisty przy-
kład pokazać dzieciom, jak radosne i otwarte 
może być chrześcijaństwo, jak wiele zależy 
od nich samych.

Setki artykułów prasowych, relacje telewi-
zyjne i wzmianki w internecie dowodzą, że 
w naszym kraju istnieje ogromne zapotrze-
bowanie na podobne inicjatywy – mogą one 

z powodzeniem zagościć w przestrzeni 
publicznej.

Na koniec głos zabrali organizatorzy 
OTK z poszczególnych miejscowości 
nagradzani przez Fundację specjal-
nymi dyplomami. Odbierając podzię-
kowania, wójt Szczepan Skorupski 
podkreślał walory gminy, której jest 
gospodarzem. Za jeden z czynników 
odpowiedzialnych za nasz lokalny suk-
ces uznał współpracę wielu podmio-
tów: gminy, szkoły, parafii, policji, OSP, 
zespołów ludowych, stowarzyszeń.

Dodajmy, że wójt (co uznać należy za ewe-
nement) nie tylko patronował świętu, ale 
i osobiście włączył się w przygotowania doń 
– współorganizował imprezę, promował ją, 
poświęcił swój prywatny czas na próby, wy-
stąpił w roli Króla Baltazara.

W chwili, gdy piszemy te słowa, do ko-
lejnego II Orszaku pozostało 303 dni. Już 
dzisiaj, na 6 stycznia za rok zapraszamy 
wszystkich mieszkańców gminy Zagnańsk, 
zgodnie bowiem z hasłem przewodnim Fun-
dacji „Razem tworzymy kulturę! ” – zapowia-
dają organizatorzy OTK Samsonów.

I Orszak Trzech Króli wyruszył spod koś-
cioła pw. WNMP w Samsonowie-Piechotnych 
w Święto Objawienia Pańskiego i był liczny 
oraz kolorowy. W zorganizowanie jego za-
angażowały się osoby, instytucje, stowarzy-
szenia i organizacje działające na rzecz spo-
łeczności lokalnej. Organizatorami imprezy 
na licencji ogólnopolskiej Fundacji Orszak 
Trzech Króli były Zespół Szkoły Podstawowej 
Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Samsonowie, Parafia pw. Wniebowzięcia 
NMP w Samsonowie-Piechotnych oraz Gmi-
na Zagnańsk.

Opr. Apis 

Starosta kielecki Michał Godowski, gosz-
czący 25 marca br. na sesji Rady Gminy Za-
gnańsk, opowiedział o współpracy Starostwa 
i Powiatu Kieleckiego z Gminą Zagnańsk. 
Gość szczególną uwagę zwrócił na współpracę 
w kwestii inwestycji drogowych. Najważniej-
szą będzie modernizacja drogi powiatowej 
z Samsonowa do Szałasu, której koszt prze-
kroczy 4,5 mln zł.

Starosta Michał Godowski podziękował 
za owocną współpracę „orędownikom gminy”: 
wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu, wice-
przewodniczącemu Rady Powiatu Kieleckie-
go Robertowi Kaszubie, przewodniczącemu 
Komisji Budżetu i Finansów – Zbigniewowi 
Zagdańskiemu i radnemu Mirosławowi Gęb-
skiemu. – Są to osoby, które są orędownikami 
waszej gminy w Powiecie Kieleckim – mówił 
gość. W dalszej części wystąpienia zwrócił 
uwagę na to, że Powiat zarządza dużą siecią 
dróg liczącą ponad 1100 km.

Starosta poinformował, że w ramach Naro-

dowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 
i Rozwój będzie przeprowadzona przebudowa 
drogi powiatowej Samsonów – Szałas – Od-
rowąż na odcinku Samsonów-Ciągłe – Szałas, 
która jest bardzo ważna, gdyż łączy dwa po-
wiaty. Będzie to największe przedsięwzięcie 
drogowe Powiatu w tym roku.
– Zadanie to obejmuje swym zakresem prze-
budowę drogi na odcinku 7,5 km. Inwestycja 
ma kosztować 4,5 mln zł, z czego wkład własny 
samorządów powiatu i gminy ma wynieść 
po 1,5 mln zł. Reszta kwoty będzie po-
chodzić z dofinansowania programu tzw. 
„schetynówek”  – dodał starosta.

W ramach inwestycji dodatkowo po-
wstaną: chodniki, zatoki autobusowe, 
bezpieczne przejścia dla pieszych, zmo-
dernizowane zostanie oświetlenie uliczne.
Starosta podkreślał również, że gminy 
skupione w powiecie kieleckim powinny 
tworzyć jedność samorządową i zachęcał 

do wspólnych działań nie tylko inwestycyj-
nych, ale też kulturalnych.

Na koniec zwrócił uwagę na to, że czworo 
pracowników Starostwa i dwoje Powiatowego 
Urzędu Pracy jest radnymi. – To świadczy, że 
żyjemy w samorządowej symbiozie i dobrej 
współpracy – podkreślił.
Na zakończenie złożył wszystkim zebranym 
oraz mieszkańcom gminy życzenia zdrowych 
i wesołych świąt wielkanocnych.

Apis
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inwestycje

W marcu br. rozstrzygnięte zostały prze-
targi dotyczące wykonania rozbudowy drogi 
przy ulicy Dębowej w Kaniowie oraz budowy 
chodnika przy drodze prowadzącej na Bo-
rową Górę.

Przy ulicy Dębowej w Kaniowie zostanie 
dokończona bu-
dowa drogi, bu-
dowa chodnika 
oraz zostanie prze-
budowane skrzy-
żowanie z drogą 
powiatową. Pra-
ce mają na celu 
poprawę bezpie-
czeństwa i kom-
fortu w ruchu 
kołowym i pie-
szym, szczególnie 
w okresie wakacyj-
nym ze względu 
na dojazd do zbior-
nika wodnego. Roz-

budowa drogi jest kolejną inwestycją, na którą 
gmina uzyskała dofinansowanie ze środków 
pochodzących z budżetu państwa w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Etap II. Bezpieczeństwo – Do-
stępność – Rozwój.

Natomiast w miejscowości Borowa Góra 
zostanie wybudowany ciąg pieszy wzdłuż ist-
niejącej jezdni. W ramach zadania wykonane 
zostanie poszerzenie drogi o rów przy jezdni 
oraz chodnik z kostki brukowej.

Apis 

Jeszcze w tym roku większość mieszkań-
ców gminy Zagnańsk będzie miała dostęp 
do kanalizacji. W ostatnim miesiącu zakoń-
czono układanie rur m.in. w miejscowoś-
ciach Kołomań, Umer, Tumlin, odebrano 
większość nowych pompowni, a w Chrustach 
Dużych i Małych trwały prace odbiorowe. 
Teraz najważniejsze, żeby mieszkańcy nie 
zwlekali z wykonywaniem przyłączy.

Kończy się budowa kanalizacji w wielu 
rejonach gminy Zagnańsk, w ramach unij-
nego projektu Kompleksowej Ochrony Wód 
Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej. Jak wy-
nika z raportów na 25 marca 2015 r., w miej-
scowościach Kołomań, Umer i Tumlin-Dą-

brówka zakończono 
wykonywanie robót 
sieciowych i odebra-
no trzy z czterech 
pompowni. W miej-
scowościach Tumlin-Osowa, Tumlin-Węgle, 
Tumlin-Zacisze również zakończono robo-
ty sieciowe i odebrano dwie pompownie. 
A w Tumlinie-Osowej wykonano przegląd 
sieci wraz z uporządkowaniem terenu.

W Belnie, gdzie do położenia jest 6 km 
kanału, wykonano 90,1 proc. zadania. W su-
mie w tej części gminy położono już 27,4 
kilometra rur, co stanowi 97,61 proc. zaawan-
sowania kontraktu.

Drugi kontrakt realizowany jest w tym 
samym czasie w miejscowościach Chru-
sty Duże i Małe. Do 25 marca trwały tam 
czynności odbiorowe. Kontynuowana była 
budowa kanalizacji oraz dwóch pompowni 
w Zachełmiu i Kościelnej Górce. Ogólny 
stan zaawansowania robót montażowych 
na tym zadaniu osiągnął 98,5 proc. Jedna 
z pompowni jest po odbiorze technicznym 
i próbnym rozruchu.

W miejscowości Ścięgna stan zaawan-
sowania robót montażowych osiągnął 
67,5 proc. W Jaworzu i Siodłach trwała 
budowa dwóch pompowni (jedna zaawan-
sowana w 70, druga w 90 proc.).

Wodociągi Kieleckie wywiązują się 
ze swojej części tej wielkiej inwestycji, ale 
duża część odpowiedzialności spoczywa 
też na mieszkańcach. To oni muszą do-
pełnić formalności i pokryć część kosztów 
wykonania przyłączy. Dzięki korzystnemu 

dofinansowaniu płacą za to tylko 1230 zł. 
Aby zachęcić mieszkańców do aktywności, 
Wodociągi Kieleckie prowadzą akcję „Obudź 
się! Czas się włączyć”. Nie chodzi o to, aby 
nowe rury bezczynnie leżały pod ziemią, 
ale aby płynęły nimi ścieki do oczyszczalni.

Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kie-
leckich, wyraża radość, że nowa kanalizacja 
dotarła do gminy Zagnańsk i każdego mie-
siąca przyłączani są nowi odbiorcy.

– Skala inwestycji Wodociągów Kiele-
ckich jest naprawdę imponująca. Przed roz-
poczęciem unijnego projektu dwie trzecie 
mieszkańców gminy nie mogło korzystać 
z kanalizacji. Po zakończeniu projektu, już 
w tym roku, proporcje się odwrócą. O tym, że 
to wygoda, nie muszę przekonywać nikogo, 
kto męczy się od lat z szambem. Ale to nie 
wszystko – kanalizacja służy ochronie środo-
wiska. A wszędzie tam, gdzie dotrze, od razu 
wzrasta atrakcyjność inwestycyjna działek 
i wartość nieruchomości. Wiadomo, jaka 
jest różnica w cenie między działką w pełni 
uzbrojoną a taką bez dostępu do mediów – 
komentuje prezes Henryk Milcarz.

W ramach unijnego projektu w gminie 
Zagnańsk powstanie 59 km kanalizacji i 14 
pompowni. Skanalizowanie (liczba miesz-
kańców korzystających z kanalizacji) gminy 
Zagnańsk wzrośnie z 33 do ponad 72 proc.

Apis

Na budowę chodnika w Borowej Górze wójt Szczepan Skorupski 
podpisał umowę z Krzysztofem Domagałą - właścicielem Przed-
siębiorstwa Budowlanego KAMBUD.

Na rozbudowę drogi i chodnika w Kaniowie wójt Szczepan 
Skorupski podpisał umowę  ze Zbigniewem Bartelą - prezesem 
Zarządu firmy PERFECT sp. z o.o.

Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę drogi i budowę chodnika

Ten rok zmieni gminę Zagnańsk
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(Rozmowa z Ewą Kiniorską – prze-
wodniczącą Rady Sołeckiej w miej-
scowości Umer)

Minęło cztery lata kadencji rad sołeckich. Jed-
nej z nich Pani przewodniczyła, jak ocenia 
Pani ten czas…

– Byłam przez ostatnie cztery lata przewod-
niczącą Rady Sołeckiej w miejscowości Umer, 
co pozwoliło mi poznać realne potrzeby i oczeki-
wania mieszkańców sołectwa, w którym miesz-
kam. Sprawowana funkcja nie była wprawdzie 
tą, która ma znaczący wpływ na podnoszenie 
standardu życia mieszkańców, ale dała szersze 
spojrzenie na codzienne sprawy całej naszej 
gminy. W tej kadencji mieszkańcy dostali nowe 
narzędzie finansowania, jakim jest fundusz so-
łecki, dzięki któremu przy dobrej współpracy 
i jednomyślności można zmienić coś w swojej 
miejscowości. Nam udało się właśnie w mijają-
cym roku uzupełnić plac zabaw przy budynku 
byłej szkoły w Umrze, jak również dołożyć ce-
giełkę finansową do zakupu gimbusa, z którego 
już wkrótce będą korzystać codziennie dzieciaki 
dowożone do szkoły.
Jest Pani w gminie osobą rozpoznawalną, 
ale nie z racji pełnionej funkcji, ale głównie 
z działalności społecznej…

– Ktoś mi kiedyś powiedział, że społeczni-
kiem trzeba się urodzić i w moim przypadku 
to stwierdzenie jest prawdziwe. Działam spo-
łecznie od wielu lat, głównie poprzez Stowa-
rzyszenie Nowych Możliwości, które ma już 
swoje tradycje, gdyż śmiało można powiedzieć, 
że byliśmy w gminie Zagnańsk pionierami, kiedy 
w roku 2002 byłam jednym z założycieli naszego 
Stowarzyszenia. Dziś dzięki wkładowi pracy 

wielu ludzi możemy poszczycić się sukcesami. 
Stypendia, których rokrocznie jesteśmy fun-
datorami wykroczyły już znacznie poza teren 
gminy a nawet powiatu, a ich wypłacona łączna 
kwota przekroczyła 300,000 tys. zł. Wspieram 
też chętnie merytorycznie naszych przyjaciół, 
którzy niedawno podjęli inicjatywy działalności 
stowarzyszeniowej i również z sukcesami sięgają 
po publiczne pieniądze, tak jak np. Stowarzysze-
nie „Pod Bartkiem”. Bardzo zależy mi na rozwoju 
tych organizacji z powodu ważnych społecznie 
działań statutowych, jakie one realizują.
Czy wie Pani, jak i gdzie szukać i pozyskiwać 
pieniądze na działalność społeczną?

– Tak, ale wynika to nie tylko z chęci wdra-
żania nowych pomysłów i rozwiązań, których 
bez środków finansowych nie da się przepro-
wadzić, ale też z mojej pracy zawodowej. 
Jestem pracownikiem Starostwa Powia-
towego, Referatu Pozyskiwania Środków 
i Koordynacji Realizacji Projektów, gdzie 
jak sama nazwa mówi wiedza taka jest 
mi niezbędna.

Czy to prawda, że działalność społecz-
na daje ogromną satysfakcję?

– Tak, śmiało mogę zgodzić się z tym 
stwierdzeniem, ale nie byłoby tak, gdy-
bym na swojej drodze nie spotykała przy-
jaznych ludzi, którzy zawsze są chętni 
do współpracy i pomocy. Liczą się tu nie 
tylko pieniądze, bez których wiele inicja-
tyw pozostałoby niezrealizowanych, ale też 
wkład rzeczowy a zwłaszcza chęć pomocy 
i poświęcony czas. Ogromny przykład ta-
kiej współpracy dla wspólnego dobra dali 
w tym roku mieszkańcy i lokalni przedsię-
biorcy, którzy tak chętnie pomagali przy 

trzykrotnie przeprowadzonej akcji wydawa-
nia jabłek i marchewki. Jestem osobą otwartą 
na dialog, co jest bardzo pomocne w aktywnej 
współpracy z mieszkańcami, samorządem i or-
ganizacjami pozarządowymi.
Czy zdradzi Pani plany na przyszłość?

– Myślę, że nadal będę zajmować się tym, 
co lubię robić, czyli pracować społecznie, zwłasz-
cza dla gminy Zagnańsk i miejscowości, w której 
mieszkam, ponieważ widzę, że musimy znacznie 
przyspieszyć w rozwoju naszej małej ojczyzny, 
żeby znacząco nie odstawać od innych. Dlatego 
mam w planach w najbliższym czasie ubiegać 
się o funkcję sołtysa wsi Umer. Takiego sołty-
sa, który zaprosiłby wszystkich do współpracy 
na szerokiej płaszczyźnie i służył mieszkańcom 
doświadczeniem i czasem.

10 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Zagnańsku odbyło się spotkanie 
inaugurujące realizację projektu systemo-
wego EFS PO KL „Pomoc w aktywności za-
wodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
w gminie Zagnańsk”.

Gmina Zagnańsk/Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Zagnańsku realizuje 
projekt „Pomoc w aktywności zawodowej 
i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym w gminie 
Zagnańsk” współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prio-
rytetu VII Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.1. Rozwój upowszechnianie ak-
tywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej.

W spotkaniu uczestniczył wójt Szczepan 
Skorupski, który podkreślił jak istotną rolę 

odgrywa samorealizacja i aktywność własna, 
co przekłada się na zwiększenie możliwości 
odnalezienia się na trudnym rynku pracy.

Zespół realizujący projekt przedstawił 
beneficjentom zadania i harmonogram rea-
lizacji projektu. Umowa w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarta po-
między Samorządem Województwa Święto-
krzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju 
Regionalnego a Gminą Zagnańsk/Gminny 
Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Zagnańsku zakłada, że 
projekt realizowany będzie 
w okresie od 1 stycznia do 31 
sierpnia 2015 roku.

Celem projektu jest: pod-
niesienie poziomu aktywno-
ści zawodowej 6 osób bezro-
botnych lub nieaktywnych 
zawodowo, w tym również 
objętych pomocą społeczną 
z terenu gminy Zagnańsk, 

upowszechnienie pracy socjalnej poprzez 
zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej 3 pracowników socjalnych.

Beneficjenci projektu zostaną obję-
cie wsparciem w postaci: indywidualnych 
spotkań z doradcą zawodowym, warszta-
tów z psychologiem, treningu kompetencji 
społecznych (autoprezentacja i dress code), 
kursów zawodowych.

Apis 

Społecznikiem trzeba się urodzić…

GOPS pomaga w aktywności osobom zagrożonym wykluczeniem
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ludzie  i pasje

W tym roku 8 marca Dzień Kobiet dla 
zaangażowanej w wiele działań tanecznych 
w gminie Zagnańsk Kamili Drezno okazał się 
niezapomnianym dniem, gdyż odebrała nagro-
dę w plebiscycie „Echa Dnia” Kobieta Przed-
siębiorcza 2014 roku, za zdobycie pierwszego 
miejsce w powiecie kieleckim oraz czwartego 
w województwie świętokrzyskim.

Na uroczystej gali w Hotelu Binkowski 
wyróżniono najbardziej aktywne w biznesie 
i działalności społecznej mieszkanki Kielc 
i powiatu kieleckiego. Wśród nich pierwszą 
kobietą przedsiębiorczą w powiecie kieleckim 
została utalentowana tancerka, nauczycielka 
tańca i właścicielka szkoły tańca Kamila Drezno.

– Jestem bardzo szczęśliwa ze zdobycia tak 
prestiżowej nagrody. Jest to dla mnie bardzo 
duże wyróżnienie, ale przede wszystkim sygnał, 
że mam za sobą wielu wspaniałych ludzi, którzy 
chcą ze mną współpracować, dzięki czemu mogę 
się dalej rozwijać i pomagać innym – komentuje 
laureatka.

Swoją działalność taneczną od dłuższego cza-
su prowadzi w gminie Zagnańsk. Angażuje się 
w różne imprezy gminne, zapewniając atrakcje 
artystyczne. Tancerze Akademii Tańca Kamili 
Drezno dają pokazy taneczne. Od niedawna 

rozpoczęła zajęcia taneczne w hali miejsco-
wego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Zagnańsku. Prowadzi lekcje wraz z Moniką 
Wielińską – świetną tancerką i dyplomowaną 
trenerką, której obecna podopieczna dostała 
się do programu „You Can Dance”.

– Trzymamy kciuki za Klaudię Sadło! 
Z pewnością nasze nowe grupy, które trenuje-
my na terenie gminy Zagnańsk, będzie można 
podziwiać na zbliżających się gminnych im-
prezach, m.in. Dniu Zagnańska – zapowiada 
trenerka.

W wakacje planuje zorganizować obóz 
wypoczynkowo-taneczny we Władysławowie. 
A w listopadzie wraz z wójtem Szczepanem 
Skorupskim oraz Studiem Tańca i Stylu Rewanż 
Tomasza Rowińskiego – Ogólnopolską Galę 
Taneczną, na której wystąpią tancerze z całej 
Polski.

– Galę Wieczorną uświetnią tancerze znani 
z programów telewizyjnych. Na szczegóły będzie 
trzeba jeszcze chwilę poczekać, ale już wszyst-
kich gorąco zapraszam – informuje animatorka 
działań tanecznych.

– Cieszę się, że moją pasją, stylem życia mogę 
zarazić również mieszkańców gminy Zagnańsk, 
bo w życiu najważniejsze jest, aby robić to, co się 

kocha i być szczęśliwym, czego wszystkim go-
rąco życzę – dodaje.

Kamila Drezno była uczestniczką oraz 
choreografem „Tańca z Gwiazdami”. W swo-
im środowisku uznawana jest za tancerkę naj-
wyższej międzynarodowej klasy tanecznej „S” 
w tańcach latynoamerykańskich oraz standar-
dowych. Świadczą o tym jej liczne sukcesy. Jest 
wielokrotną finalistką Mistrzostw Polski oraz 
reprezentantką Polski na Mistrzostwach Świata.

Skończyła studia z socjologii oraz psycho-
pedagogiki. Bardzo jej to pomaga w pracy 
z dziećmi. Jest trenerką wielu mistrzowskich 
par w Polsce m.in. mistrzów Polski oraz drugich 
wicemistrzów świata w tańcach karaibskich.

Apis

Sołtysowanie to sprawa złożona. Czasami sołtys 
bywa politykiem, czasami „spowiednikiem”, czasa-
mi wciela się w rolę rozjemcy i negocjatora, bywa 
liderem i animatorem aktywności. Takim starała 
się być przez dwie kadencje Grażyna Wawszczak. 
W tym roku nie będzie kandydowała.

Instytucja sołtysa istnieje w Polsce już ponad 
800 lat. Zawsze sołtysami byli lu-
dzie pełniący rolę liderów, mający 
wpływ na to, co się na wsi dzieje. 
Czasem z powołania, czasem z chę-
ci wpływania na innych, z potrzeby 
współrządzenia.

W gminie Zagnańsk jest 17 
sołectw tworzących prężnie dzia-
łające Koło Sołtysów Gminy Za-
gnańsk. Sołtysi spotykają się czę-
sto, razem omawiając problemy 
istniejące w naszych sołectwach, 
jak gospodarka śmieciami, inwestycje drogowe, 
lokalne potrzeby do realizacji w ramach funduszu 
sołeckiego. Uczestniczą w sesjach Rady Gminy, 
podczas których również zabierają głos w sprawie 
sołectw. Ostatnio zaangażowali się bardzo w do-
stawę i rozprowadzenie owoców i warzyw wśród 
mieszkańców.

Koło Sołtysów należy do Stowarzyszenia Sołty-
sów Ziemi Kieleckiej. W tym gremium na szczeblu 
województwa przewodnicząca naszego Koła Gmin-
nego Grażyna Wawszczak pełni odpowiedzialną 
funkcję skarbnika, a od 11 marca bieżącego roku 
(Dzień Sołtysa) została doceniona na szczeblu 
krajowym i została członkiem Komisji Rewizyjnej 

Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Grażyna Wawszczak pełniła funkcję sołtysa sołe-

ctwa Zagnańsk dwie kadencje. Praca ta dała jej dużo 
satysfakcji, poczucie dobrze spełnionego obowiązku. 
Za swą działalność otrzymała w roku 2009 wyróżnie-
nie na szczeblu województwa, a w 2011 została Sołty-
sem Roku w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym 

przez „Gazetę Sołecką”. Zawsze 
dąży do tego, by sołectwo było 
atrakcyjne, przyciągało uwagę, 
było miejscem chętnie odwie-
dzanym przez gości i nazwanym 
przez mieszkańców – naszym 
miejscem.

Sołectwo to wspólnota miesz-
kańców. Wyrazem jej woli jest 
uchwała zebrania wiejskiego. 
Jednocześnie na czele sołectwa 
stoi sołtys, który działa w dwóch 

zasadniczych rolach. Z jednej strony jako demokra-
tycznie wybrany funkcjonariusz publiczny ma wy-
jątkowy mandat w skali sołectwa, bo jest przedsta-
wicielem wsi; z drugiej strony, jako osoba kierująca 
działalnością sołectwa działa w imieniu jednostki 
samorządu terytorialnego gminy.

Ta dwoistość funkcji stawia sołtysa w sytuacji, 
w której przychodzi mu godzić punkt widzenia 
jednostki samorządu i jej organów z punktem wi-
dzenia mieszkańców i często musi iść na kompromis. 
Zdaniem Grażyny Wawszczak, mottem pracy sołtysa 
może być wiersz „Sołecka demokracja ze szwajcarską 
precyzją” publikowany obok.

Apis 

Znana tancerka Kamila Drezno – kobietą przedsiębiorczą

Sołtys to polityk, „spowiednik”, ale przede wszystkim społecznik
Ważna to sołecka racja,
żeby kwitła demokracja.
(w inny system – powiem szczerze –
ja nie bardzo dzisiaj wierzę).
Żeby w każdym zakamarku
jak w szwajcarskim szło zegarku.
Tu sprężyna się napina –
oto dialog się zaczyna,
tam się kółko już rozkręca –
sołtys wszystkich dziś zachęca.
Tu za trybem tryb się trybi.
będzie pomysł – ani chybi!
Gada już sołecka rada:
projekt zrobić wszak wypada.
Nikt nie traci animuszu –
sołeckiego plan funduszu
zrobić trzeba nam do września,
by nam fundusz nie zapleśniał.
Uwijamy się jak mrówki,
jak w szwajcarze trzy wskazówki.
Pierwsza – ta pilnuje godzin,
żeby wszystkim nam dogodzić.
Druga minut wciąż dogląda.
Coraz lepiej wieś wygląda!
To zasługa jest odnowy.
A my mamy pomysł nowy.
Bo nas mało co uwiera,
odkąd mamy tu Leadera.
Temat za tematem myka
jak wskazówka sekundnika.
Bo się ludzie lepiej czują,
kiedy wspólnie decydują.

Sołecka demokracja 
ze szwajcarską precyzją

(Wiersz przedrukowany z „Vademecum 
wiejskiego lidera”)
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Pod względem ochrony przeciwpożaro-
wej obszar gminy Zagnańsk podlega Komen-
dzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach. W ramach organizacji Komendy 
Miejskiej PSP funkcjonują cztery jednostki 
ratowniczo-gaśnicze, z których każda nad-
zoruje bezpośrednio poszczególne gminy po-
wiatu kieleckiego. Na terenie naszej gminy 
funkcjonują 4 jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych: Samsonów, Szałas, Zabłocie, Za-
gnańsk z siedzibą w Chrustach.

Gmina jest odpowiedzialna za utrzymanie 
straży

Środki finansowe przeznaczone w 2015 r. 
na funkcjonowanie OSP na terenie gminy 
to kwota ponad 218 000 zł. Kwota ta obejmuje 
między innymi koszty doposażenie jednostek 
w sprzęt pożarniczy, koszty utrzymania straż-
nic oraz pojazdów pożarniczych i sprzętu spe-
cjalistycznego, koszty paliwa oraz zatrudnienia 
kierowców-konserwatorów sprzętu w każdej 
OSP. Likwidacja pożarów i innych miejsco-
wych zagrożeń realizowana jest przez jednostki 
ochrony przeciwpożarowej, tj. m.in. Jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej i jednostki OSP. 
Jak pokazują statystyki, znaczną ilość powsta-
łych na terenach gmin zdarzeń likwidują sa-
modzielnie jednostki OSP. Zgodnie z ustawą 
o ochronie przeciwpożarowej właśnie gminy 
są odpowiedzialne m.in. za utrzymanie jedno-
stek OSP i ponoszą koszty ich wyposażenia, 
wyszkolenia, ubezpieczenia, badań lekarskich 
oraz zapewnienia gotowości bojowej.

OSP jest stowarzyszeniem
Poszczególne jednostki OSP funkcjonują 

w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach 
i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowniczym. Działalność Ochotniczych 
Straży Pożarnych określona jest w statutach 
tych jednostek. Zawarte są w nich ramy funk-
cjonowania, tj. m.in.: działalność operacyjna, 
popularyzatorska, sportowa oraz kulturalno-
-oświatowa.

Członkami poszczególnych OSP są dru-
howie, którzy osobiście wyrażą zgodę prowa-
dzenia działalności społecznej w jednostce 
i którzy uchwałą zarządu jednostki zostali 
przyjęci na członków tych jednostek.

Poszczególne jednostki OSP działające 
na terenie naszej gminy reprezentowane są 
przez zarządy jednostek, a te przez prezesów 
zarządów OSP oraz w sprawach operacyjno-
-szkoleniowych przez naczelników jednostek.

Strażak musi być wyszkolony…

Podstawową działalnością 
jednostek jest niesienie pomocy 
potrzebującym, ratowanie życia, 
zdrowia i mienia oraz ochrona 
środowiska. Jednak do działań 
ratowniczo-gaśniczych kierowani 
są jedynie członkowie, którzy speł-
niają określone wymagania w tym 
zakresie, tj. wiek od 18 do 65 lat 
i odpowiednie wyszkolenie: kurs 
podstawowy strażaka ratownika 
OSP (12), kurs specjalistyczny 
z zakresu ratownictwa techniczne-
go dla strażaków ratowników OSP 
(4), kurs dowódców OSP (2), kurs 
kwalifikowanej pierwszej pomocy 
(8), a kierowcy – kurs kierowców konserwato-
rów OSP (2) – w nawiasach wymagana liczba 
ratowników wyszkolonych w danym zakresie 
w jednostce, specjalistyczne badania lekarskie, 
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków.

Dobry stan wyposażenia
Stan wyposażenia jednostek OSP funk-

cjonujących na terenie naszej gminy można 
ocenić jako dobry. Jednostki OSP Samsonów 
i Zagnańsk posiadają pełne wyposażenie, 
zarówno w pojazdy pożarnicze, jak i sprzęt 
specjalistyczny wymagany zgodnie z wytycz-
nymi Komendanta Głównego PSP w stosunku 
do jednostek włączonych do KSRG. Wyszkole-
nie członków tych jednostek również spełnia 
wymagania wytycznych, a w zakresie szkolenia 
podstawowego i technicznego znacznie prze-

wyższa te wymagania.
Jednostki OSP Samsonów i OSP Zagnańsk 

to jednostki włączone decyzją Komendan-
ta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. Jednostki włączone do tego systemu 
(KSRG), zgodnie ze stosownymi porozumie-
niami mogą być dysponowane przez Stanowi-
sko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP 
do zdarzeń poza teren własnej gminy, a jeśli 
zajdzie taka potrzeba, mogą być zadysponowa-
ne do działań na terenie całego województwa 
świętokrzyskiego, a w szczególnych sytuacjach 
również poza jego terenem. Uwzględniając 
taką możliwość, jednostki te corocznie są do-
finansowywane z funduszy KSRG, w ramach 
łączonych zakupów sprzętu specjalistycznego. 

Należy dodać, że w 2014 r. 
jednostki OSP Samsonów 
i OSP Zagnańsk zostały 
uwzględnione w tzw. sieci 
ratownictwa specjalistycz-
nego. Sieć ta powstała 
na terenie powiatu kie-
leckiego, województwa 
i kraju na bazie wytypo-
wanych jednostek OSP 
w oparciu o kryterium 
podjęcia działań specja-
listycznych w czasie 20 
minut przy zdarzeniach 
z zakresu specjalistycz-

nych działań ratowniczych: 
wysokościowych, wodnych, chemiczno-eko-
logicznych i poszukiwawczo-ratowniczych. 
Nasze jednostki zostały wpisane w zakres 
ratownictwa technicznego a docelowo OSP 
Zagnańsk w zakres ratownictwa chemiczno-
-ekologicznego.

Pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy 
fałszywe

Na podstawie „Oceny zabezpieczenia 
operacyjnego gmin” gmina Zagnańsk została 
zakwalifikowana do III kategorii zagrożenia 
w pięciostopniowej skali zagrożeń (od I do V). 
Duża ilość obszarów leśnych, nieużytków oraz 
w niektórych miejscowościach rodzaj oraz 
gęstość zabudowy powodują duże zagrożenie 
pożarowe, a przebiegające przez teren gminy 
szlaki komunikacyjne (zarówno drogowe, jak 
i kolejowe) stwarzają niebezpieczeństwo po-

wstania w każdym miejscu na terenie gminy 
zagrożeń technicznych, w tym również che-
miczno-ekologicznych.

Występujące na terenie gminy zbiorniki 
wodne oraz coraz częściej nawiedzające nas 
anomalie pogodowe powodują, że jednostki 
OSP mogą być dysponowane do działań z za-
kresu ratownictwa wodnego oraz technicznego. 
Średni stopień zagrożenia gminy powoduje, że 
do problematyki ochrony przeciwpożarowej 
zarówno Komenda Miejska PSP w Kielcach, 
jak i Gmina Zagnańsk podchodzą bardzo po-
ważnie.

Strażacy nie tylko ratują…
Jednostki OSP działające na terenie gminy 

Zagnańsk nie skupiają się oczywiście jedynie 

Ochotnicza straż ogniowa zawsze gotowa

dokończenie na str. 7

Komendant Gminny 
Ochrony Przeciwpożarowej

Wyposażenie jednostek OSP w podstawowy sprzęt pożarniczy
LP Jednostka 

OSP
Samo-
chody 

 Pożarni-
cze 

Ratownicze zesta-
wy hydrauliczne

Pompy 
szlamowe

Agregaty prą-
dotwórcze

Piły do cięcia 
betonu i stali

Piły do cięcia 
drewna

1 Samsonów 3 1 2 2 1 3

2 Szałas 1 - 1 1 - 1

3 Zabłocie 1 - 1 1 - 1

4 Zagnańsk 2 1 2 2 1 2

LP Jednostka Prezes OSP Naczelnik OSP

1 Samsonów Zbigniew Abramczyk Tomasz Witecki

2 Szałas Jan Kaczmarczyk Łukasz Chyb

3 Zabłocie Arkadiusz Milcarz Tomasz Moćko

4 Zagnańsk Ryszard Wawszczak Robert Kopeć



Gazeta Zagnańska

– 7 –

bezpieczeństwo

Co roku na terenie powiatu kieleckiego 
odnotowuje się kilkaset pożarów samych 
traw, w tym kilkadziesiąt na terenie gmi-
ny Zagnańsk. Ponad 90 procent pożarów 
traw powstaje na skutek podpaleń. Pożary 
nieużytków, z uwagi na ich charakter i za-

zwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną 
liczbę sił i środków zarówno Państwowej 
Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży 
Pożarnych.

Wśród wielu osób panuje przekona-
nie, że wypalenie trawy poprawi jakość 

gleby, spowoduje szyb-
szy i bujniejszy odrost 
młodej trawy oraz przy-
czyni się do zwalczania 
chwastów. Nic bardziej 
błędnego. Ziemia wyja-
łowia się, zahamowany 
zostaje bardzo pożytecz-
ny, naturalny rozkład 
resztek roślinnych oraz 
asymilacja azotu z po-
wietrza. Do atmosfery 
przedostaje się szereg 

związków chemicznych będących truci-
znami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. 
Ginie wiele gatunków pożytecznych zwie-
rząt i mikroorganizmów, niszczone są ich 
miejsca lęgowe, palą się gniazda ptaków, 
również już zasiedlone, a zatem z jajecz-
kami lub pisklętami (np. tak lubianych 
przez nas wszystkich skowronków). Giną 
zwierzęta domowe, które przypadkowo 
znajdą się w zasięgu pożaru.

Wypalanie jest niedozwolone. Okre-
śla to m.in. ustawa o ochronie przyrody. 
W świetle obowiązującego prawa (Art. 131 
Ustawy o ochronie przyrody), kto wypa-
la łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy 
przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska 
lub szuwary – podlega karze aresztu albo 
grzywny.

Apis 

10 marca br. w Zespole Szkoły Podsta-
wowej, Przedszkola i Gimnazjum w Za-
gnańsku odbyły się eliminacje gminne Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP). 
W konkursie uczestniczyło 21 dzieci ze szkół 
podstawowych oraz z gimnazjów z terenu 
gminy Zagnańsk.

Podobnie jak w latach ubiegłych, elimi-
nacje gminne zostały przeprowadzone w ka-
tegorii szkół podstawowych i gimnazjów. 
Wzięło w nich udział 21 osób, które zostały 
wyłonione w drodze eliminacji szkolnych 
(11 osób z gimnazjów oraz 10 osób ze szkół 
podstawowych).

W kategorii szkół podstawowych 
pierwsze miejsce zajęła uczennica Alicja 
Komornik z ZSP PiG w Samsonowie, dru-
gie – Kamil Cedro z SP nr 1 w Zagnańsku-
-Chrustach, trzecie – Natalia Szwed z ZSP 
PiG w Samsonowie.

W kategorii gimnazjów pierwsze miejsce 
przypadło Natalii Więch z ZSP PiG w Kaje-

tanowie, drugie – Marlenie Bochenek z ZSP 
PiG w Samsonowie, trzecie – Aleksandrze 
Tkacz z ZSP PiG w Kajetanowie.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 
wiekowych będą reprezentować gminę w eli-
minacjach powiatowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”.

Organizatorami eliminacji gminnych 
OTWP byli: Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Zagnańsku, Urząd Gminy w Za-

gnańsku, Nadleśnictwo Zagnańsk, Komenda 
Miejska PSP w Kielcach.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 
upominki ufundowane przez Nadleśnictwo 
Zagnańsk, a cenne nagrody dla zwycięzców 
turnieju (3 osoby w poszczególnych gru-
pach wiekowych) ufundował wójt gminy 
Zagnańsk Szczepan Skorupski oraz Nad-
leśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk Tomasz 
Kuszewski.

(Apis) Tomasz Witecki

Wypalanie traw zabija i jest karalne

Gminny konkurs pożarniczy

na działalności operacyjnej. Działalność OSP 
to przede wszystkim działalność społeczna, kon-
solidująca mieszkańców poszczególnych miej-
scowości, praca z młodzieżą skupioną w mło-
dzieżowych drużynach sportowo-pożarniczych. 
Corocznie dzięki wsparciu finansowemu Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnań-
sku młodzież zrzeszona w MDP wyjeżdża nad 
morze na obozy szkoleniowo-wypoczynkowe 
organizowane przez Zarząd Wojewódzki ZOSP 
RP w Kielcach. Nie ma uroczystości o charakterze 
religijno-patriotycznym, w której nie uczestniczy-
łyby poszczególne OSP ze swoimi sztandarami. 
Zarządy i członkowie OSP chętnie udzielają się 
podczas spotkań, wystaw i uroczystości organi-
zowanych przez Urząd Gminy oraz działające 
na terenie naszej gminy stowarzyszenia i orga-
nizacje. Współpracując z Komendą Miejską PSP 
w Kielcach oraz Powiatowym i Wojewódzkim 
Oddziałem Związku OSP RP, Zarząd Gminny 
ZOSP RP w Zagnańsku podejmuje cykliczne 

działania w zakresie propagowania ochrony prze-
ciwpożarowej wśród mieszkańców naszej gminy.

Na które jednostki gmina może liczyć…
Do zdarzeń powstałych na terenie gminy 

Zagnańsk w pierwszej kolejności kierowane są 
zastępy ratownicze Jednostki nr 3 Państwowej 
Straży Pożarnej w Kielcach, z siedzibę przy ul. 
Robotniczej. Do zdarzeń o większych rozmia-
rach, które wymagają udziału większej ilości sił 
i środków, kierowane są zastępy z pozostałych 
jednostek mające swoje siedziby na terenie miasta: 
JRG 1 – przy ul. Sandomierskiej i JRG 3 – przy 
ul. Grunwaldzkiej.

Starszy brygadier Tomasz Witecki, Apis

dokończenie ze str. 6

Udział jednostek OSP z terenu gminy Zagnańsk 
w zdarzeniach w 2014 roku

LP Jednostka Pożary Miejscowe zagrożenia

1 Samsonów 23 13

2 Szałas 1 0

3 Zabłocie 5 2

4 Zagnańsk 50 65
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Prezydent powinien być człowiekiem dialogu, 
wrażliwym na sprawy obywateli – mówi Adam 
Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego, kandydat PSL na urząd Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej.
Panie Marszałku, jak przyjął Pan decyzję 
władz Polskiego Stronnictwa Ludowego, że 
to właśnie Pan będzie kandydatem Stronni-
ctwa w wyborach na urząd Prezydenta RP?

– Przede wszystkim poczułem się za-
szczycony. To przecież dla każdego polityka 
ogromne, ale też nadzwyczaj rzadkie wyróż-
nienie. Nawet jeśli się jest politykiem od lat 
funkcjonującym w życiu publicznym. Ta de-
cyzja jest dla mnie szczególnie nobilitująca, 
jeśli się weźmie pod uwagę środowisko, które 
reprezentuję – a więc partię ze 120-letnią tra-
dycją, z której wyszło wiele postaci polityków 
na trwale zapisanych w historii kraju. Taka 
tradycja w oczywisty sposób nobilituje, ale 
jednocześnie stanowi też wielkie wyzwanie. 
Zrobię wszystko, żeby temu wyzwaniu spro-
stać. Wiem, że przede mną ogrom pracy, ale 
postaram się pozytywnie zaskoczyć polską 
scenę polityczną. Będę ciężko pracował, aby 
przekonać do siebie wyborców i uzyskać jak 
najlepszy wynik. Myślę, że zwłaszcza rozgryw-
ka między kandydatami młodszego pokole-
nia o prawo konkurowania w drugiej turze 
z obecnym prezydentem, może być ciekawym 
elementem tej kampanii.

Wielokrotnie w tej kampanii mówił Pan, 
że jest przedstawicielem Polski lokalnej 
i Polski samorządowej. Z tej lokalnej per-
spektywy widać więcej?

– Wywodzę się z Polski lokalnej i jestem 
z tego dumny. Znam problemy zwykłych 
ludzi i znam problemy, z którymi borykają 
się polskie samorządy. Praca marszałka daje 
wielowątkowy i dogłębny ogląd tego, czym 
żyją na co dzień obywatele. Nie jestem więc 
oderwany od rzeczywistości, nie skupiam się 
na salonowych rozgrywkach warszawskich 
elit. Nie wszystkie troski da się zauważyć 
z perspektywy Warszawy. Spojrzenie z samego 
dołu, z Polski lokalnej pokazuje więcej. A nie 
sposób nie zauważyć, że po 25 latach wolnej 
Polski nadal jest wiele obszarów biedy i wyklu-
czenia; jest wiele spraw, które wymagają nowe-
go spojrzenia – mniej liberalnego, a bardziej 
opartego na solidaryzmie społecznym. I o tym 
wszystkim będę jeszcze szczegółowo mówił.
Kampanię prezydencką rozpoczął Pan 
w swojej rodzinnej gminie, w Nowym Kor-
czynie. Dlaczego właśnie w tym miejscu?
– Uważam, że taki początek był najlepszy, 
bo najbardziej naturalny, a także w pewien 
sposób symboliczny. Stąd, z miejsca, skąd po-
chodzę, gdzie się wychowałem, gdzie – jak 
to się mówi – znam każdy kamień, wyruszam 
„na szersze wody”. Zwłaszcza że tu, w rodzin-
nej gminie odebrałem swoją lekcję obywatel-
skości. Pochodzę ze wsi i jestem z tego dumny. 

Dziedzictwo polskiej wsi traktuję jak swoje. 
Dlatego właśnie w moim „mateczniku” wy-
startowałem w tej szczególnie dla mnie ważnej 
kampanii. Chcę być kandydatem właśnie ta-
kiej Polski – lokalnej, samorządnej, skupionej 
na tradycyjnych wartościach, kultywującej 
etos pracy, szanującej ludzki wysiłek i jego 
efekty.
Jaka jest Pańska wizja prezydentury? Czy 
Prezydent RP to rzeczywiście tylko „strażnik 
żyrandola”, jak chcieliby niektórzy?
– Prezydent absolutnie nie jest i nie musi być 
„strażnikiem żyrandola”. Nie powinien ogra-
niczać się do funkcji reprezentacyjnych. Choć 
muszę przyznać, że obecnie rola prezydenta 
przypomina nieco notariusza. Chcę wyjść poza 
tę rolę. Proponuję, na bazie własnych doświad-
czeń z Polski lokalnej, z pracy w samorządzie, 
praktykę pochylania się nad problemami Po-
laków i próby rozwiązywania tych problemów. 
Prezydent powinien być człowiekiem dialogu, 

wrażliwym na sprawy obywateli, moderato-
rem ważnych dyskusji dotyczących wyzwań, 
które stoją przed Polską. Jego zadaniem jest 
jednoczenie Polaków wokół najważniejszych 
problemów, budowanie współpracy między 
parlamentem, rządem a prezydentem. Uwa-
żam też, że prezydent może bardziej energicz-
nie angażować się w bieżące sprawy kraju, 
występując w roli arbitra, a także inicjatora 
debat merytorycznych, w tym zmierzających 
do zmian ustaw.

Jako Marszałek województwa pracował 
Pan w różnych koalicjach, czy zakończenie 
tej politycznej wojny polsko-polskiej na cen-
tralnym szczeblu też jest możliwe?
– Z natury jestem koncyliacyjny, skłonny 
do szukania kompromisów. I uważam, że taki 
powinien być prezydent RP – ponad podziała-
mi. Rzeczywiście jako marszałek pracowałem 
w różnych koalicjach, zarówno z PiS-em, jak 
i z PO. Okazuje się, że przy dozie dobrej woli, 
przy skupieniu się na sprawach merytorycz-
nych, ta współpraca jest możliwa. Jestem zwo-
lennikiem łączenia, nie dzielenia, budowania 
przestrzeni do dialogu. To jest dziś polskiej 
polityce bardzo potrzebne. Po długim okresie 
wojny polsko-polskiej, wojny PO-PiS-u, po-
trzebujemy dobrej zmiany. Głęboko wierzę, że 
taką dobrą zmianę mogę dać polskiej polityce.

Powtórzę to, o czym mówiłem podczas 
inauguracji mojej kampanii prezydenckiej 
w Nowym Korczynie: czas zakończyć wojnę 
polsko-polską. Mogę to zrobić, bo chcę być 
prezydentem, który łączy, a nie dzieli. Chcę 
budować mocną pozycję Polski w Europie 
i w świecie. Ale przede wszystkim chcę budo-
wać siłę i zamożność polskiego społeczeństwa, 
przyczyniać się do lepszego działania państwa, 
dać szansę rozwoju i samorealizacji ludziom 
ze wszystkich środowisk.

Jakie najważniejsze wyzwania i problemy 
stoją teraz przed Polską i Polakami?
– Trzeba stworzyć w kraju dobrą przestrzeń 
do rozwoju dla wszystkich Polaków, bo ich 
miejsce jest tu, w kraju, nie na zmywaku 
w Anglii czy na budowie w Niemczech. 
To ogromne wyzwanie, które stoi przed 
Polską. Musimy przygotować dobry system 
zachęt i udogodnień w obszarze prawa go-
spodarczego, polityki finansowej i prawa 

podatkowego, aby ludzie, którzy nie 
widzieli tu przed laty perspektyw dla 
siebie, chcieli wrócić do kraju.

Musimy też zmierzyć się z jednym 
z najważniejszych problemów, jakim 
jest kryzys demograficzny. Dobra, sku-
teczna polityka prorodzinna powinna 
być naszym krajowym priorytetem. 
Wiele już w tej dziedzinie zrobił mini-
ster pracy i polityki społecznej Włady-
sław Kosiniak-Kamysz, ale wciąż jesz-
cze wiele jest do zrobienia. Zwłaszcza 
że skuteczna polityka prorodzinna musi 

być powiązana ze wzrostem gospodarczym, 
bo młodzi ludzie będą zakładać rodziny i pla-
nować potomstwo, jeśli będą się czuć stabilnie 
na rynku pracy.

W wielu punktach swojego programu 
odnosi się Pan do sytuacji młodych ludzi. 
Jak zachęcić młody elektorat, by poszedł 
do wyborów i zagłosował właśnie na Pana?

– Może zabrzmi to nienowocześnie i mało 
medialnie, ale chciałbym przyciągać uwagę 
ludzi, nie tylko zresztą młodych, tym, co mam 
do powiedzenia, a nie mniej lub bardziej 
zgranymi chwytami marketingowymi. Krótko 
mówiąc, nie fajerwerki, nie wyreżyserowane 
konwencje w hollywoodzkim stylu, ale po-
ważna refleksja nad Polską, jej przyszłością, 
jej miejscem w Europie i na świecie, rozmowa 
o szansach i zagrożeniach młodego pokole-
nia, możliwościach rozwoju tu, w kraju, nie 
na emigracji. Wbrew temu, co obserwujemy 
od lat, nie jest tak, że prezydent ma tylko 
przypinać ordery i przecinać wstęgi. Może 
aktywnie włączyć się w reformowanie kraju 
na wszystkich płaszczyznach, chociażby po-
przez aktywnie wykorzystywaną możliwość 
inicjatywy ustawodawczej. Takim właśnie 
prezydentem, aktywnym, znającym problemy 
Polski i Polaków, nie odizolowanym od zwy-
kłego życia, współpracującym ze wszystkimi 

Prezydent powinien być człowiekiem dialogu

dokończenie na str. 8
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Efektywna współpraca Województwa Świę-
tokrzyskiego i Gminy Zagnańsk nie byłaby 
możliwa bez bardzo dobrych relacji pomię-
dzy marszałkiem Adamem Jarubasem i wój-
tem Szczepanem Skorupskim. Przekłada się 
ona na wielość wspólnie finansowanych oraz 
dofinansowywanych z funduszów unijnych 
inwestycji, współpracę samorządu lokalnego 
z agendami marszałkowskimi, na udział 
marszałka w dofinansowaniu organizacji 
społecznych i w promocji gminy na forum 
wojewódzkim i ogólnopolskim.

Unijne środki pozyskane z PROW, 
RPO i ŚBRR pomogły uatrakcyjnić gminę. 
W czasie ubiegłej kadencji wójta gminy 
i Rady Gminy Zagnańsk zrealizowanych 
zostało kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych 
na kwotę blisko 30 mln zł. Wszystkie one 
miały na celu podniesienie standardu życia 
mieszkańców gminy oraz jej uatrakcyjnienie 
dla turystów i potencjalnych inwestorów.

Największą i najdroższą była budowa 
w 2011 roku wodociągu i kanalizacji sanitarnej 
Chrusty, Kaniów (strona południowa), Tumlin, 
ul. Sosnowa, Bartków, Samsonów-Komorniki, 
Samsonów-Podlesie. Część mieszkańców Jawo-
rzy i Siodeł po latach oczekiwania doczekało 
się kanalizacji sanitarnej. Równie ważne było 
zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej 
w Bartkowie. Wśród ważnych inwestycji było 
wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z obiektami towarzyszącymi, pompownią ście-
ków PD A1 w Kajetanowie Dolnym. Trwa kana-
lizowanie pozostałych miejscowości w gminie.

Widocznym przykładem właściwej współ-
pracy samorządów – wojewódzkiego i lokal-
nego – jest wykonanie w pobliżu dębu Bartka 
przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną 
i chodnikiem z barierkami. Wykonawcą był 
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach.

Zakończona została budowa nowej, długo 
oczekiwanej zatoki autobusowej w Janaszowie.

Przebudowano ul. Dębową, wzdłuż zalewu 
oraz łącznika do Borowej Góry. Wybudowana 
została także kanalizacja sanitarna, a w pasie 
drogowym również chodnik, oświetlenie i od-
wodnienie.

W Chrustach wykonany został ponad półki-
lometrowy odcinek drogi wojewódzkiej, w ra-
mach którego poszerzona i wyremontowana 
została jezdnia, wybudowana zatoka autobusowa 
oraz chodnik po lewej stronie. Drogowcy popra-
wili także wjazdy na przyległe posesje i wykonali 
barierki zabezpieczające ruch pieszy.

Wybudowany został budynek Świetlicy Śro-

dowiskowej „Jaworze”. Teren otoczony jest ogro-
dzeniem panelowym z dwoma bramami i furtką. 
Świetlica jest swego rodzaju wiejskim centrum 
kultury i edukacji zarządzanym przez GOK, 
w którym znalazły się rekwizyty upamiętniające 
odchodzącą w zapomnienie wieś świętokrzyską.

Wykonana została rewitalizacja centrum Za-
gnańska. Zakres prac przy przebudowie parkin-
gu przed budynkiem Urzędu Gminy objął m.in.: 
wykonanie parkingu z kostki brukowej, kanali-
zacji deszczowej i podjazdu dla niepełnospraw-
nych. Natomiast prace porządkowe wzdłuż ul. 
Spacerowej polegały m.in. na: wykonaniu nasa-
dzeń ozdobnymi roślinami, wycince części drzew 
i oczyszczeniu terenu. W centrum Zagnańska 
wykonany został skatepark, dwa place zabaw, 
ścianka do wspinaczki, boisko do gry w jednego 
kosza, stół stały do ping-ponga. Atrakcją jest też 
ekspozycja zabytkowej kolejki wąskotorowej, 
która stoi na torach kolejowych. Na całym terenie 
posadzone zostały liczne drzewa, krzewy i byli-
ny, tworząc miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Europejski Fundusz Społeczny wyciągnął 
pomocną dłoń do ponad 700 osób bezrobotnych 
w gminie.

Jednym z kluczowych projektów, jakimi 

zajmuje się agenda Urzędu Marszałkowskiego 
– Świętokrzyskie Centrum Innowacji Transfe-
ru Technologii, a w którym uczestniczy gmina, 
jest projekt „Świętokrzysko-Podkarpacki Kla-
ster Energetyczny”. Jego celem jest zbudowa-
nie platformy współpracy ponadregionalnej 
z zakresu szeroko rozumianego poszanowania 
energii a w szczególności promocja, wdrażanie 
i upowszechnianie na poziomie lokalnym, 
regionalnym i ponadregionalnym celów nowej 
polityki energetycznej Unii Europejskiej. Cho-
dzi tu przede wszystkim o korzystanie m.in. 
z energii słonecznej z uwzględnieniem nowych 
założeń ustawy o odnawialnych źródłach ener-
gii i jej konsekwencji dla poszerzenia zadań 
własnych jednostek samorządowych.

Marszałek wspiera finansowo organiza-
cje społeczne. Jest jednym z najważniejszych 
sponsorów stypendiów przyznawanych przez 
Stowarzyszenie „Nowe Możliwości”. Pomoc 
ta adresowana jest do absolwentów szkół 
średnich i ma na celu zarówno docenienie 
ich wytrwałości i wyników w nauce, jak i po-
moc finansową. Stypendia są wręczane już 
siódmy raz. Skorzystało z nich do tej pory 
ponad 60 osób.

Marszałek Adam Jarubas aktywnie uczest-
niczy w ważnych wydarzeniach kulturalnych 
gminy oraz uroczystych oddaniach obiektów 
zrealizowanych w ramach środków unijnych. 
Żywo interesuje się działalnością lokalnych 
organizacji pozarządowych. W swych wypo-
wiedziach publicznych podkreśla znaczenie 
gminy, która posiada ogromny i niezwykły 
w skali światowej kapitał i potencjał dzie-
dzictwa narodowego – kopalnia ze śladami 
tetrapoda w Zachełmiu, a w skali ogólno-
polskiej – dąb Bartek i ruiny Huty „Józef ” 
w Samsonowie, i regionalnej – miejsca pa-
mięci wydarzeń historycznych. Gospodarz 
województwa nie zapomina o Zagnańsku 
w swych wypowiedziach publicznych, jak 
ostatnio m.in. w Warszawie, w czasie pre-
zentacji kilkuset samorządowców z powiatu 
kieleckiego podczas dorocznego spotkania 
Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kie-
leckiej.

Andrzej Piskulak

Efektywna współpraca samorządów – wojewódzkiego i gminnego

środowiskami, skupionymi na pracy dla kra-
ju, chciałbym być.

Nie chciałbym, żeby w kampanii zajmo-
wano się sprawami nieistotnymi z punktu 
widzenia kraju. Ważne jest dla mnie pobudze-
nie społeczeństwa i zachęcenie do wspólnej, 
merytorycznej dyskusji, która zdecydowanie 
wzmacnia obywatelską wspólnotę. Dlatego 
w kampanii prezydenckiej w pierwszej ko-
lejności stawiam na bezpośrednie kontakty 
z wyborcami. Takie kontakty, to możliwość 

posłuchania, co tak naprawdę ludzie myślą, 
co ich boli i czego oczekują od polityków… 
Takich spotkań, takiego źródła wiedzy nie 
zastąpią żadne analizy i badania socjologiczne.

Każda funkcja publiczna oznacza brak 
czasu dla najbliższych. Jak Pana nominację 
na kandydata na Prezydenta RP odebrała 
Pańska rodzina?

– Najbliżsi – żona, synowie, rodzice – bar-
dzo mnie wspierają, choć na pewno nie jest 
to dla nich łatwa sytuacja. O ile już do tej pory 

byłem człowiekiem bardzo zajętym, to teraz 
staję się trochę gościem w domu. Dla żony 
i dzieci, no i dla mnie osobiście, nie jest to ła-
twe do udźwignięcia. Takie są koszty aktyw-
nego funkcjonowania w życiu publicznym; 
nie my jedni je ponosimy. Pocieszam się, że 
kampania nie trwa przecież wiecznie, a później 
sytuacja trochę się unormuje. W każdym razie, 
jestem pełen podziwu dla mojej rodziny, że 
tak świetnie sobie radzi w tej trudnej sytuacji.
Dziękuję za rozmowę.

dokończenie ze str. 8
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Heraldyka jest najważniejszą z nauk 
pomocniczych historii i najbardziej inter-
dyscyplinarną z jej nauk, którą zajmuję się 
od ponad trzydziestu lat. Jestem również 
autorem herbów dla współczesnej heraldyki 
samorządowej, w tym herbu województwa 
świętokrzyskiego opracowanego w 1997 roku 
i większości jego powiatów, a także kilkunastu 
gmin w tym województwie czy herbu Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W heraldyce istnieje „logika przedstawie-
nia” herbu, w tym tarczy 
herbowej i godła, ponieważ 
herb musi być skonstruo-
wany, czyli wykreślony tak, 
jak średniowieczu (okresie 
heraldyki żywej), który 
w Polsce trwał do połowy 
XVI wieku. Przykładem ta-
kiego ich rysowania i ma-
lowania są między innymi 
pochodzące z pierwszej 
połowy XIII wieku geo-
metryczne rysunki zwierząt 
Villarda de Honnecourt czy 
wykreślone w pierwszej 
połowie XVI wieku przez 
Erharta Schöna właściwe 
kształty tarcz (stosunki wy-
sokości do szerokości), będące wzorami dla 
budowniczych, kamieniarzy, snycerzy itp., 
wykonujących herby w średniowieczu i epoce 
nowożytnej (XIII–XVIII wieku).

Mówiąc współczesnym językiem, herb jest 
znakiem graficznym i tak należy go rozumieć. 
Dlatego identyfikuje nie tylko osoby fizyczne, 
ale również państwa, jednostki samorządu 
terytorialnego, korporacje itd. Herb nie jest 
„obrazem”, jakim stał się w okresie staropol-
skim (między innymi w przywilejach nobili-
tacji i indygenatu), gdzie malarze rzemieślnicy 
malowali go tak jak potrafili, tworząc z herbów 
obrazy coraz bardziej odbiegające od oryginal-
nych herbów ze średniowiecza, bo nie zdawali 
sobie sprawy, że pierwotnie był to posiadający 
wiele znaczeń znak graficzny. Tworząc współ-
cześnie herby, należy je konstruować tak samo 
jak robiono to w średniowieczu i jak robi się 
to obecnie ze znakami znanych światowych 
firm (Mercedes, Sony, Adidas), czyli herby 
(tarcze herbowe i godła) muszą być przemy-
ślane i wykreślone ze znajomością matematyki, 
a szczególnie geometrii, jak herb Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i inne. 
Należy też zaznaczyć, że w podobny sposób 
powinno tworzyć się herby dla współczesnej 
heraldyki samorządowej, i dopiero takie ich 
opracowania ikonograficzne można nazwać 
sztuką heraldyczną.

W związku z tym tworząc w heraldyce god-
ła ożywione, należy skonstruować ich jeden 
podstawowy wzorzec o ściśle określonych pro-
porcjach (wysokość, rozpiętość skrzydeł, dłu-

gość nóg, kształt dzioba, ogona itd.), które są 
identyczne u każdego godła ożywionego (orła, 
jastrzębia, lwa, gryfa, konia, itp.). Inaczej jest 
z murami miast (godła nieożywione), które 
w każdym mieście są inne (Chęciny, Wąchock, 
itd.) i mogą być indywidualnie przedstawiane, 
gdyż nie ma dwóch identycznych murów czy 
bram. Natomiast godła ożywione mają stałe 
proporcje, stąd ich przedstawienie może być 
tylko jedno, między innymi we współczesnych 
herbach samorządowych, ponieważ obecnie 

widzimy pełną różnorodność tych przedsta-
wień ikonograficznych. Najczęściej są to in-
dywidualne wyobrażenia i rysunki artystów, 
którzy nie posiadają dostatecznej wiedzy he-
raldycznej. Dlatego gdy chodzi o współczesną 
ikonografię ożywionych godeł heraldycznych, 
należy dążyć do stworzenia ich obowiązujących, 
jednolitych w całej Polsce wzorów. Herb wtedy 
jest znakiem i „nośnikiem identyfikacji”, jeżeli 
jego barwy i wyobrażenia ikonograficzne godeł 
nie mogą być robione odręcznie, ale muszą 
być wykreślone „jak tego dyscyplina geometrii 
wymaga i uczy” [Villard de Honnecourt około 
1235 roku].

Indywidualne „obrazy” herbów, tworzone 
wyłącznie przez artystów plastyków, mają też 
często charakter rysunków realistycznych. 
Przykładem może być herb gminy Zagnańsk 
w województwie świętokrzyskim, na terenie 
której znajduje się najstarszy w Polsce dąb 
Bartek. To właśnie nazbyt realistyczne przed-
stawienie drzewa dębu namalowane na tarczy, 
na żółtym polu, jest aktualnie używanym przez 
gminę herbem. Jego twórca nie wiedział, że 
w polskiej heraldyce istniał herb Dąb (żółte 
drzewo, złożone z trzech gałęzi z żołędziami 
i dwóch liści, o pięciu korzeniach na czarnym 
polu), który w drugiej połowie XVI wieku 
stanowił syntezę heraldyczną tego drzewa [B. 
Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 
1584, s. 572]. Natomiast w średniowieczu, 
czyli okresie żywej heraldyki (XIII–XV wieku), 
drzewo dębu przedstawiano w formie gałęzi 
i liści z żołędziami, które widzimy m.in. na tab-

licy numer 127 „Codexu Manesse” z pierwszej 
połowy XIV wieku. To właśnie takie przedsta-
wienie ikonograficzne powinno stanowić wzór 
przy tworzeniu herbu dla gminy Zagnańsk.

Syntezę heraldyczną zawsze należy też wy-
raźnie odróżnić od logo, (czyli abstrakcyjne-
go wizerunku graficznego) gminy Zagnańsk, 
które mogłoby zawierać tylko sam liść drze-
wa. Jak z powyższego wynika, projekt herbu 
powinien być syntezą plastyczną, a nie reali-
stycznym rysunkiem czy też wyobrażeniem 

logo. Stąd projekt herbu powinien powstawać 
przy współpracy plastyka z heraldykiem, który 
powinien być autorem merytorycznego pro-
jektu herbu i za niego odpowiadać.

Podobnie powinno tworzyć się inne herby, 
które muszą być syntezą plastyczną, jak chociaż-
by w przypadku smoka, jako godła złożonego 
z części jaszczurki, części nietoperza i części 
węża, które to obiekty połączone razem stwo-
rzą nie obraz, ale heraldyczną syntezę smoka. 
Jeżeli nie stworzymy takiej heraldycznej syn-
tezy, nawiązującej do rzeczywistych kształtów 
jaszczurki, nietoperza i węża, to wizerunek 
smoka będzie jedynie indywidualną fantazją 
artysty, tak jak to dziś widzimy między innymi 
w herbie gminy Bałtów, również znajdującej się 
w województwie świętokrzyskim.

Nawiązując do powyższych przykładów, 
widzimy, że do tworzenia herbów nie wy-
starcza jedynie uzdolnienie plastyczne, ale 
i „widzenie heraldyczne”. Od projektowania 
i merytorycznego tworzenia herbów jest he-
raldyk. Nieskrępowana dowolność rysowania 
herbów przez plastyków wynika najczęściej 
stąd, że w sztuce istnieje podstawowa zasa-
da: „Jesteś widoczny, gdy jesteś oryginalny”. 
Tworząc projekty herbów bez merytorycznego 
nadzoru heraldyka, ich autorzy traktują je jak 
przedstawienia, które z heraldyką nie mają 
nic wspólnego. Można je określić jednym 
zdaniem, że to nie jest heraldyka, ale sztuka. 
Heraldyka i sztuka to dwie różne dziedziny.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że 
w średniowiecznej heraldyce najważniejsza 

Herb gminy Zagnańsk należy poprawić zgodnie z zasadami heraldyki
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zainteresowania

Jakie warunki powinien spełniać herb 
gminy Zagnańsk – wyjaśniał radnym Rady 
Gminy Zagnańsk specjalista w dziedzinie he-
raldyki pracownik naukowy dr Jerzy Michta. 
Spotkanie odbyło się 18 marca br. w Urzędzie 
Gminy.

Jerzy Michta jest m.in. autorem herbów 
dla współczesnej heraldyki samorządowej, 
w tym herbu województwa świętokrzyskiego 
opracowanego w 1997 roku i większości jego 
powiatów, a także herbów kilkunastu gmin 
w województwie czy herbu Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Heraldyką, która 
jest najważniejszą z nauk pomocniczych histo-
rii i najbardziej interdyscyplinarną z jej nauk, 
zajmuje się od ponad trzydziestu lat. 

Gość przedstawił radnym oraz wójtowi 
zasady oraz istniejącą w heraldyce „logikę 
przedstawienia” herbu, w tym tarczy herbowej 
i godła. – Herb musi być skonstruowany, czyli 
wykreślony tak, jak średniowieczu (okresie he-
raldyki żywej), który w Polsce trwał do połowy 
XVI wieku – wyjaśnia Jerzy Michta.

Szerzej na ten temat pisze w swoim arty-
kule „Herb gminy Zagnańsk należy poprawić 
zgodnie z zasadami heraldyki”, który publiku-

jemy na łamach naszej gazety wraz z kilkoma 
projektami herbu gminy Zagnańsk.

Apis

była barwa. Potwierdzają to znane i zachowane 
dokumenty nadawania przez władców herbów 
oraz nobilitacje, w których były malowane 
herby. Już w pierwszej połowie XIV wieku 
opisując nadawane tarcze herbowe i godła, 
a także przedmioty umieszczone na hełmie 
(tzw. klejnoty), zawsze podawano ich barwy. 
Gdy w XV wieku zaczęto rezygnować z opisu 
podkreślano, że odbiorca otrzymuje herb, jaki 
został skomponowany kolorystycznie i nama-
lowany w dokumencie. Zachowane pieczęcie, 
monety, nagrobki i inne z wizerunkami go-
deł herbowych służyły tylko do identyfikacji 
otrzymanego i posiadanego herbu. Ponieważ 
często pojawiały się identyczne herby, różni-
cowała je tylko barwa. Wiedzieli o tym autorzy 
średniowiecznych traktatów heraldycznych, 
którzy szczególnaąuwagę poświęcali barwom 
występującym w herbach, w tym autor po-
chodzącego z polowy XIV wieku traktatu „De 
insignis et armis” Bartolus z Saxofferato, jeden 
z najwybitniejszych średniowiecznych praw-
ników. 

Wśród wymienionych i opisanych przez 
niego pięciu barw najważniejsza była żółta 
(złota), a następnie czerwona, błękitna, bia-
ła (srebrna) i czarna, według ich znaczenia 
i „szlachetności”. Należało je nosić i umiesz-
czać w ten sposób, że „szlachetniejsze kolory 
powinny mieć pierwszeństwo i być kładzione 
w dostojniejszym miejscu”, czyli przednim 
i wyższym, ponieważ były one doskonalsze 
(szlachetniejsze), od miejsca tylnego i niższe-
go. Chodziło mu o ich umieszczenie z pra-
wej heraldycznej strony tarczy, chorągwi czy 
proporca. Wynikało to z zaproponowanego 
przez Saxofferato podziału tarczy i chorągwi 

na „ponad” i „poniżej” (w pas) i na „przed” 
i „po” (w słup). Barwa szlachetniejsza do-
tyczyła w tym przypadku barwy pola, nie 
godła. W sytuacji podziału tarczy na cztery 
pola w słup i pas, szlachetniejszą barwę pola 
należało umieścić w prawym górnym polu, 
czyli pierwszym heraldycznym. Barwa pola 
była według niego ważniejsza od barwy god-
ła i decydowała o kolejności barw.

Natomiast inną kolejność barw zapropo-
nował autor „Księgi herbów” (Book of arms) 
Jan Bado Aureo z końca XIV wieku. We-
dług niego, w przeciwieństwie do Bartolusa 
z Saxofferato, najbardziej zaszczytną barwą 
była biała, a następnie czarna. W dalszej 
kolejności wymienił błękitną, po niej żółtą, 
czerwoną i zieloną, która u Saxofferato nie 
występuje, ponieważ uważał ją za barwę 
obowiązującą w Kościele. Na szczególną rolę 
koloru zielonego w liturgii kościelnej, zwró-
cił uwagę w swoich rozważaniach o barwach 
papież Innocenty III (1198–1216), który 
określał go jako color medius, ponieważ 
powstał z połączenia koloru błękitnego 
i żółtego. Powstała w ten sposób zieleń 
jako barwa łagodna i pojednawcza, zaczęła 
obowiązywać w zwykłe dni roku liturgiczne-
go. Dlatego w dni powszednie obowiązywały 
zielone szaty liturgiczne.

W średniowiecznej heraldyce używano tyl-
ko tych sześciu wymienionych barw, w tym 
biała (srebrna) i żółta (złota) były nazywane 
metalami. Funkcjonowała też zasada, że nie 
kładzie się barwy na barwę i metalu na metal. 
Stąd starano się przy tworzeniu herbów nie ma-
lować barwy żółtej (złotej) na białej (srebrnej) 
i odwrotnie. Podobnie gdy chodzi o barwy: 

czerwoną, błękitną zieloną, czarną, starano 
się nie kłaść tych kolorów na siebie nawzajem 
(np. czerwonej na czarnej lub zielonej, błękitnej 
na czarnej, itd.). W szczególnych przypadkach, 
głównie dotyczących drzew, czasami łamano tę 
zasadę. Widzimy to w herbie Godzięba, gdzie 
zieloną sosnę o trzech konarach (rosochach), 
kładziono na błękitnym i czerwonym polu. 
Sposób malowania barw w herbach, gdzie 
godłem jest drzewo, został przedstawiony 
na zamieszczonych dziesięciu kolorowych 
projektach herbu gminy Zagnańsk.

dr Jerzy Michta

Jaki herb gminy Zagnańsk?
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kwiecień 2015informacje

informuje, że w dniu 1 czerwca 2015 roku 
o godz. 10.00 w pok. nr 8 (sala konferencyjna) 
w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, ul. Spacero-
wa 8, 26-050 Zagnańsk odbędzie się pierwszy 
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w ob-
rębie geodezyjnym Jasiów, gmina Zagnańsk 
oznaczonej numerami ewidencyjnymi 331/1, 
332/1, 333/1, 334/1, 335/1, 336/1, 337/1, 338/1, 
339/1, 447/6, 448/1 o powierzchni ogólnej 
3,1424 ha. Cena wywoławcza nieruchomości 
w wysokości 1 897 086,60 zł, plus należny po-
datek VAT, wymagane wadium – 189 708,66 
zł.

Gmina Zagnańsk jest właścicielem 
przedmiotowej nieruchomości na podsta-
wie Decyzji Wojewody Kieleckiego z dnia 
23.03.2012 r., znak: IG.IV.7532.42.2012. Dla 
ww. nieruchomości prowadzona jest przez 
Sąd Rejonowy w Kielcach, Księga Wieczysta 
Nr KI1L/00064853/7 w której jako właściciel 

wpisana jest Gmina Zagnańsk. Dział III i IV 
ww. księgi wpisów nie zawiera. Na terenie 
nieruchomości znajdują się: ogrodzenie, bra-
ma wjazdowa i furtka o konstrukcji stalowej, 
budynki, budowle i urządzenia oczyszcza-
nia ścieków, zieleń urządzona. Ww. obiekty 
na mocy decyzji Wojewody Kieleckiego z dnia 
22 czerwca 1992 r. znak: GP.V.7413/521/92 
zostały nieodpłatnie przekazane Związkowi 
Komunalnemu Wodociągów i Kanalizacji 
w Kielcach, jako składniki majątkowe wcho-
dzące w dniu 27.05.1990 r. w skład majątku 
państwowego będącego w dyspozycji Woje-
wódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Kielcach. Tym samym obiekty 
te stanowią odrębny od gruntu przedmiot 
własności.

Ogłoszenie o przetargu zostało umiesz-
czone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du Gminy, na stronie internetowej Urzędu 
– Zagnańsk Gminny Portal Internetowy www.

zagnansk.pl, Biuletynie Informacji Publicznej 
www.zagnansk.biuletyn.net oraz na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach gminy. Wyciąg z ogło-
szenia zostanie zamieszczony w „Gazecie Wy-
borczej” wydanie ogólnokrajowe.

Szczegółowych informacji w sprawie prze-
targu udziela Referat ds. Nieruchomości, Pla-
nowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Gminy Zagnańsk w godz. 
pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek, 
piątek 7.00–15.00, środa 7.00–17.00), telefo-
nicznie pod numerem 041 300-13-22 wew. 34.

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu 
ustnym nieograniczonym. Zgodnie z art. 38 
ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz 
§6 ust. 4 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

2 maja obchodzimy Święto Flagi Narodowej. 
Po raz kolejny tego dnia odbędzie się także w Sam-
sonowie rekonstrukcja historyczna pokazująca 
wydarzenia z czasów II wojny światowej, pod 
tytułem „W OBRONIE BIAŁO-CZERWONEJ”.

Rekonstrukcja zorganizowana będzie przez 
wójta gminy Zagnańsk i Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznych „Jodła”. Sfinansowana bę-
dzie ze środków: Gminy Zagnańsk,  SRH „Jodła” 
oraz partnerów strategicznych – Wodociągów 
Kieleckich i   Banku Spółdzielczego w Samsonowie.

Podczas tegorocz-
nego widowiska zapre-
zentują się znane z po-
przednich edycji grupy 
rekonstrukcyjne. Nie za-
braknie także pirotech-
niki. Podczas trwającej 
godzinę rekonstrukcji 
będzie można zoba-
czyć historię wydarzeń 
z wiosny 1940 r., kiedy 
to w Szałasie pojawił się 
Oddział Wydzielony Wojska Polskiego majora 
Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. W kolejnym 
epizodzie zobaczymy mało znany fakt opanowa-
nia Świętej Katarzyny. Wreszcie, na zakończenie, 
zobaczymy jak wyglądały jesienią 1944 r. ostatnie 
walki z Niemcami.

– Epizody nie zostały dobrane przypad-
kowo – mówi Dionizy Krawczyński, prezes 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 
„Jodła”. – Mają one wszystkim uświadomić, że 
walka z niemieckim okupantem trwała przez 
cały czas wojny, choć na przestrzeni lat zmie-
niała się siła polskich oddziałów partyzanckich 
i metody walki.

Widowisko rozpocznie się o godzinie 16 
w tradycyjnym miejscu: ruiny huty „Józef” 
w Samsonowie. Po jego zakończeniu wszyscy 

chętni będą mogli, już z bli-
ska, przyjrzeć się, umundu-
rowaniu i uzbrojeniu od-
działów walczących podczas 
II wojny światowej.

Patronat honorowy: Wo-
jewoda Świętokrzyski. Patro-
nat medialny: „Echo Dnia”, 
Radio Kielce, TVP Kielce.

Kolejna edycja widowi-
ska jest też okazją do apelu 
do wszystkich mieszkańców 

gminy Zagnańsk o ocalenie od zapomnienia 
historii Armii Krajowej. SRH „Jodła” od trzech 
lat prowadzi stronę internetową poświęconą 
Okręgowi Kielce AK (www.akokregkielce.pl). 
Zamiarem Stowarzyszenia jest opisanie struktu-
ry i działań organizacji na terenie przedwojennej 

gminy Samsonów. – W strukturze AK na tere-
nie gminy działały dwie placówki o najbardziej 
znanych kryptonimach „Jodłów I” i „Jodłów 
II” – mówi Dionizy Krawczyński. – Niestety 
o strukturach placówek i ludziach je tworzących 
wiemy niewiele.

Stowarzyszenie prosi wszystkich posiadają-
cych jakiekolwiek materiały na temat działalno-
ści AK na terenie gminy Samsonów o kontakt 
i udostępnienie informacji, zdjęć, wspomnień 
itp. Zostaną one wykorzystane do opisania ru-
chu oporu na terenie gminy oraz utworzenia 
imiennej listy żołnierzy AK razem z ich notkami 
biograficznymi. Całość zostanie udostępniona 
na stronie internetowej.

Wszystkim, którym droga jest pamięć o oca-
leniu historii Armii Krajowej prosimy o kon-
takt. Za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres prezes@jodla.org lub tradycyjnym 
listem na adres: Stowarzyszenie Rekonstruk-
cji Historycznych „Jodła”, Występy 20, 29-105 
Krasocin.

Apis 

WÓJT GMINY ZAGNAŃSK

Ocalić historię od zapomnienia

Podziękowanie
„Dobroć serca jest tym, czym wpływ słońca, ona daje radość innym” – tę mądrość mogli przeżyć emerytowani 
pracownicy oświaty, a także osoby samotne, które 21 marca uczestniczyły w Drodze Krzyżowej w klasztorze 

na Świętym Krzyżu, a także zwiedziły i poznały historię, którą przekazała przewodnik. Tymi słowami dziękujemy 
Wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu za pozytywny gest, który był odpowiedzią na nasze pismo.

W imieniu uczestników Anna Łuć
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wybory

Na mocy uchwały Rady Gminy Zagnańsk wójt zarządził wybory sołtysów we wszystkich sołectwach na niedzielę 
26 kwietnia 2015 r. W skład Gminnej Komisji Wyborczej weszli: przewodnicząca Grażyna Wawszczak, zastępca prze-
wodniczącej Leokadia Gozdek oraz członkowie – Kazimierz Tomasiak, Paweł Molik, Tomasz Lagner, Mateusz Durlik, 
Jolanta Kudzia, Justyna Wzorek. Siedzibą GKW jest Urząd Gminy w Zagnańsku. Poniżej publikujemy kalendarz wy-
borczy oraz obwody głosowania i adresy lokali wyborczych w wyborach sołtysów. 

Kalendarz wyborczy dla wyborów sołtysa na terenie gminy Zagnańsk

Obwody głosowania i siedziby lokali wyborczych w wyborach sołtysów

Wójt zarządził wybory sołtysów

Data wykonania  
czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

do 27 marca 2015 r. podanie do publicznej wiadomości Zarządzenia Wójta Gminy Zagnańsk o wyborach sołtysów w gminie 
Zagnańsk wraz z kalendarzem wyborczym

do 31 marca 2015 r. powołanie Gminnej Komisji Wyborczej

do 10 kwietnia 2015 r. zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na sołtysa w UG do godz. 12.00

do 15 kwietnia 2015 r. dodatkowy termin na zgłaszanie w przypadku zgłoszenia jednego kandydata lub braku zgłoszeń

do 15 kwietnia 2015 r. zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów do Sołeckich Komisji Wyborczych

do 17 kwietnia 2015 r. podanie do publicznej wiadomości informacji o obwodach głosowania i lokalach wyborczych w wybo-
rach sołtysów zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015 r.

do 17 kwietnia 2015 r. ogłoszenie o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa; 
powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą Sołeckich Komisji Wyborczych

do 17 kwietnia 2015 r. sporządzenie przez Gminę spisu wyborców

do 21 kwietnia 2015 r. zarządzenie przez Gminną Komisję Wyborczą druku kart do głosowania

24 kwietnia 2015 r. przekazanie Sołeckim Komisjom Wyborczym kart do głosowania i materiałów wyborczych

26 kwietnia 2015 r. głosowanie w godz. 9.00–14.00

L.p. Nazwa obwodu głosowania Lokal wyborczy – nazwa, adres

1 Sołectwo Bartków Urząd Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8

2 Sołectwo Belno Budynek Gminny Belno 143

3 Sołectwo Chrusty Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku Chrusty 60

4 Sołectwo Długojów Budynek Gminny Długojów 13

5 Sołectwo Gruszka Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Kajetanowie, Zabłocie 1

6 Sołectwo Janaszów Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola  i Gimnazjum w Samsonowie, Samsonów 24

7 Sołectwo Jaworze Świetlica Jaworze, ul. Bursztynowa 9

8 Sołectwo Kajetanów Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie, Zabłocie 1

9 Sołectwo Kaniów Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku ul. Spacerowa 4

10 Sołectwo Kołomań Budynek Gminny Umer 76

11 Sołectwo Lekomin Budynek Gminny  Zachełmie 1

12 Sołectwo Samsonów Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola  i Gimnazjum w Samsonowie, Samsonów 24

13 Sołectwo Szałas Budynek Gminny Szałas 1A 

14 Sołectwo Tumlin Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie, ul. Grodowa 2

15 Sołectwo Umer Budynek Gminny Umer 76

16 Sołectwo Zachełmie Budynek Gminny Zachełmie 1

17 Sołectwo Zagnańsk Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku, ul. Turystyczna 59
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Święto Kobiet w Samsonowie pod znakiem sztuki i dobrego humoru

Drużyna Samson Samsonów nagrodzona przez wójta

W sobotnie popołudnie 7 marca br. 
w świetlicy OSP w Samsonowie Towarzy-
stwo Ziemi Samsonowskiej zorganizowało 
„tulipanowe” spotkanie z okazji Święta Ko-
biet. W pierwszej części wieczoru mieliśmy 
okazję podziwiać wystawę artystycznego mał-
żeństwa Haliny Gołąbczak-Peli i jej męża 
– Mieczysława.

Na ścianach i sztalugach umieściliśmy 
43 obrazy tematycznie związane z pięknymi 
krajobrazami naszej gminy i jej najbliższych 
okolic oraz urokliwe kwiaty. Specjalistką 
od malowania kwiatów jest pani Halina, która 
wprowadza ich piękno do obrazów poświęco-
nych wnętrzom albo wykonuje szczegółowe 
ich studium, uwypuklając kształt, budowę 
i kolor różnych gatunków roślin. Obrazy pana 
Mieczysława zainteresowały gości spotkania 
różnorodną tematyką i techniką. Ostatnio 
chętnie maluje akwarelą, uważając, że ten spo-
sób malowania jest znacznie trudniejszy niż 
posługiwanie się farbami olejnymi. Osobno 
zawiesiliśmy portret świętego Jana Pawła II, 
ze względu szacunek dla Jego osoby. Z praw-
dziwą przyjemnością oglądaliśmy malownicze 
pejzaże. Zwróciliśmy uwagę na portret mar-
szałka Józefa Piłsudskiego oraz obraz przed-
stawiający górę Monte Cassino z klasztorem 
na szczycie, gdzie ongiś maki „piły polską 
krew”, a teraz przypominają historię boha-
terstwa polskiego żołnierza. Była to ogromna 
dawka piękna zadedykowana naszym Paniom 
przez organizatorów.

Gościem tego spotkania była posłanka Re-
nata Janik, która zabrała głos i złożyła życzenia 
kobietom, podkreślając, jak wiele zmian zaszło 
od obchodów tego dnia w czasach PRL-u. 
Mówiła o tym, jak odmienna jest rola kobiety 
w dzisiejszym społeczeństwie. Panie są dobrze 
wykształcone, piastują stanowiska kierow-
nicze, pracują w organach samorządowych 
i rządowych (choć jest ich jeszcze za mało). 
A poza tym są żonami, matkami – ostoją og-

niska rodzinnego. Podkreśliła, że gdyby 
kobiety rządziły światem świat ten byłby 
na pewno lepszy. Nie byłoby tyle wojen, 
bo z natury kobieta ma usposobienie 
łagodne i pokojowe. Cechuje ją duża 
wrażliwość na otaczający świat.

Lidia Putowska (przewodnicząca 
TZS) przywitała serdecznie Zuzannę 
Samulak i jej męża Norberta – twór-
ców Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej 
(wspomniała o 20-leciu istnienia naszej 
organizacji), Agnieszkę Pokrzywińską – wi-
cedyrektor szkoły w Samsonowie, Mariannę 
Kłosowską – założycielkę Zespołu Ludowego 
Tumlinianie, Wiesławę Baruchę, która zadba-
ła o wystrój sali oraz wszystkich przybyłych 
na to spotkanie – prawie 50 osób.

Artystyczną część wieczoru zapewniła Gru-
pa Teatralnych Przyjaciół Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku pod reżyserskim kierownictwem 
Barbary Olszowy. Program zatytułowany „Być 
kobietą II” przekonywał w zabawny sposób, że 
życie nabiera barw właśnie po sześćdziesiątce. 
Panie podkreślały, że mamy wtedy nieograni-
czone możliwości czerpania z życia pełnymi 
garściami. W montażu słowno-muzycznym 
wspartym prezentacją multimedialną wzięły 
udział następujące panie: Halina Główkowska, 
Henryka Wieczorek, Marianna Kula i Tere-
sa Homik. W skład sekcji muzycznej weszły 
panie Grażyna Sygut i Genowefa Makowska. 
Trzeba dodać, że wybrały trudne utwory 
(np. walc z filmu „Noce i dnie”) i wykony-
wały je a cappella.

A wszystko zaczęło się od opowieści o Ada-
mie i Ewie, bo dobry Bóg dał osamotnione-
mu mężczyźnie mądrą i piękną towarzyszkę. 
Potem mieliśmy możliwość wysłuchać poezji 
Agnieszki Osieckiej. Barbara Olszowy przypo-
mniała jej sylwetkę, by później przejść do in-
terpretacji poezji. Twórczość Osieckiej jest 
bliska chyba każdej kobiecie, bo poświęcona 
miłości, która nadaje wartość i sens naszym 

dniom. W prezentacji multimedialnej od-
tworzono piosenki w wykonaniu Seweryna 
Krajewskiego i Maryli Rodowicz. W żar-
tobliwy sposób wykonawczynie programu 
przekonywały, że krągłości to dobra rzecz, 
bo są atutem prawdziwej kobiety. Nie trzeba 
także torturować się dietą, gdy można założyć 
„gumowy pas”, czyli wyszczuplającą bieliznę. 
Program w swoim przesłaniu tchnął opty-
mizmem. Zachęcał kobiety w każdym wieku 
do odkrycia swoich wartości i możliwości 
rozwoju, które są naprawdę duże. Należy 
spełniać swoje marzenia i odkrywać talenty, 
które w nas tkwią; tak jak to zrobiły Panie 
reprezentujące Świętokrzyski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. „Ech mała zaszalej, masz 
70 lat, nie siedź w domu wieczorami, kiedy 
kusi bal...” – zachęcały śpiewająco.

Następnie wystąpiły przedstawicielki 
Zespołu Tumlinianie. Zaśpiewały piosenkę 
autorstwa Marianny Kłosowskiej, dotyczącą 
święta kobiet, której refren publiczność śpie-
wała razem z nimi.

Natomiast pani Marianna wystąpiła z mo-
nologiem o życiu kobiety podtrzymującej „trzy 
węgły domu”. W podziękowaniu artystki i ma-
larskie małżeństwo otrzymali symbol naszego 
święta – żółte wiosenne tulipany. A potem 
z piosenką „Niech żyje bal” na ustach udaliśmy 
na drobny poczęstunek przygotowany przez 
panie z Klubu Seniora.

Lidia Putowska

Drużyna hokejowa Samson Samsonów 
nagrodzona została czekiem 1000-złotowym 
przez wójta Szczepana Skorupskiego 25 marca 
br. podczas sesji Rady Gminy Zagnańsk. Hokeiści 
wyróżnieni zostali za godne i sportowe repre-
zentowanie gminy Zagnańsk podczas zawodów 
sportowych.

W ubiegłym roku wygrali w II Oficjalnym 
Turnieju Hokeja na Lodzie na Miejskim Lo-
dowisku im. Filipowskiego w Skarżysku-Ka-
miennej. Gratulacje zawodnikom złożył także 
przewodniczący Rady Gminy Artur Kudzia.

Pieniądze przekazane drużynie zostaną wyko-
rzystane na zakup sprzętu sportowego. Odbiera-
jący nagrodę Robert Linek, prezentując zdobyty 
puchar, wspomniał o tym, że drużyna działa już 
od trzech lat. Średnia wieku wynosi w niej 46 lat.

– W związku z tym, że sportem hokejowym 
zainteresowała się także młodzież z gminy, 
to pieniądze przyznane przez pana wójta przy-
dadzą się na zakup sprzętu sportowego, który 
jest bardzo drogi – mówił Robert Linek.

Drużna z Samsonowa w rzutach 
karnych pokonała skarżyskich Pi-
ratów. Na tafli skarżyskiego lodo-
wiska rywalizowały także drużyny 
Rola Radom i Kojoty Suchedniów. 
Gościem honorowym zawodów był 
były bramkarz kadry Andrzej Tkacz, 
dwukrotny uczestnik igrzysk olimpij-
skich i kilku turniejów o mistrzostwo 
świata, a obecnie trener.

Warto przypomnieć, że w I Tur-
nieju Hokeja na Lodzie w Skarżysku-

-Kamiennej dwa lata temu drużyna hokejowa 
Samson Straż Samsonów zajęła trzecie miej-
sce, pokonując w małym finale drużynę Rola 
z Radomia.

Apis
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Chór Parafialny z Zagnańska pod batutą 
Łukasza Gronostaja oraz wokalistka Maja 
Wojtaszek nagrodzeni zostali podczas II Re-
gionalnego Przeglądu Pieśni Pasyjnej i Pokut-
nej, który odbył się 15 marca br. na Świętem 
Krzyżu. W finale XI Wojewódzkiego Festiwalu 
Pieśni Wielkopostnych, który rozegrany zo-
stał 22 marca br. w kościele pw. św. Michała 
Archanioła w Daleszycach gminny Chór Con 
Passione zajął trzecie miejsce.

W sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża 
Świętego odbył się koncert galowy II Regio-
nalnego Przeglądu Pieśni Pasyjnej i Pokutnej, 
w którym wystąpiło 13 wykonawców wyłonio-
nych przez jury podczas eliminacji w sobotę, 7 
marca. Wśród nagrodzonych znaleźli się Chór 
Parafialny z Zagnańska pod batutą Łukasza 
Gronostaja – zajął drugie miejsce, a wokalistka 
Maja Wojtaszek wyśpiewała trzecie.

Ogółem w przeglądzie wzięło udział 33 wy-
konawców: zespołów ludowo-śpiewaczych, 
chórów dziecięcych, młodzieżowych, doro-
słych i solistów. W sumie wystąpiło ponad 500 
uczestników m.in. z Biłgoraja, Nowego Targu, 
Mirca, Bliżyna, Kunowa, Morawicy, Kielc, Ma-
słowa, Zagnańska, Górna, Końskich, Bielin 
i Nowej Słupi.

Patronat honorowy nad przeglądem ob-
jęli: biskup sandomierski Krzysztof Nitkie-

wicz, Bożentyna Pałka-Koruba, wojewoda 
świętokrzyski, Adam Jarubas, marszałek 
województwa świętokrzyskiego, Michał 
Godowski, starosta kielecki. Organizatora-
mi imprezy byli: wójt gminy Nowa Słupia, 
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej 
ze Świętego Krzyża oraz Gminny Ośrodek 
Kultury z Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach.

W finale XI Wojewódzkiego Festiwalu 
Pieśni Wielkopostnych, który rozegrany zo-
stał w kościele pw. św. Michała Archanioła 
w Daleszycach gminny Chór Con Passio-
ne zajął trzecie miejsce. Tydzień wcześniej 
podczas eliminacji w Pińczowie był drugi.

W finałowym koncercie zmierzyły się, 
wykonując repertuar pasyjny najlepsze 
chóry kościelne, zespoły ludowe wokalne 
i instrumentalne województwa świętokrzy-
skiego. Gościem wydarzenia byli przedsta-
wiciele Parlamentu i władz wojewódzkich, 
w tym m.in. posłanka Renata Janik.

Finaliści uhonorowani zostali pamiąt-
kowymi dyplomami i nagrodami ufundo-
wanymi przez darczyńców. Organizatorem 
festiwalu jest Wojewódzki Dom Kultury 
w Kielcach, a patronem honorowym Mar-
szałek Województwa Świętokrzyskiego 
Adam Jarubas.

Apis 

Podczas organizowanego w Zespole Szkoły 
Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum 
w Zagnańsku XXIII Tygodnia Kultury Języka 
w dniach 9–14 marca br. uczniowie naszej 
szkoły jak co roku uczestniczyli w spotkaniach 
z kulturą języka ojczystego.

Motywem przewodnim była sztuka mó-
wienia, czyli umiejętność wyrażania siebie 
poprzez mowę w sytuacjach codziennych, 
szkolnych, publicznych i zawodowych; ce-
lem – zwrócenie uwagi na piękno i popraw-
ność języka ojczystego. Okazją ku temu stały 
się konkursy i zabawy językowe, w których 
uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę, 
zmierzyć się z innymi, a przy okazji dobrze 
się bawić!

Oto kilka z najciekawszych propozycji: 

III Maraton Czytelniczy – czytanie przez ucz-
niów i nauczycieli wybranych bajek Ignacego 
Krasickiego; „Cała Polska czyta dzieciom” – baj-
kowy poranek dla przedszkolaków; „Jaś i Mał-
gosia inaczej” oraz „Co z tą książką” – niezwykle 

barwne i ciekawe przedstawienia w wykonaniu 
„Teatrzyku pod Tetrapodem”, którego aktorami 
byli uczniowie klasy IIIb pod opieką Joanny 
Dudkowskiej; „Zacznij od Bacha” – spotkania 
muzyczne przy pianinie; „Czy znasz baśnie?” 
– konkurs czytelniczy dla klas IV; „Kiermasz 
rozmaitości” – krzyżówki, potyczki językowe; 
z ortografią na wesoło – wspólne konkursy 
i zabawy uczniów na szkolnym korytarzu; spot-
kanie Dyskusyjnego Klubu Książki – „W kręgu 
niezwykłych powieści Aprilynne Pike” – Każda 
istota magiczna, która urodziła się w czasie 
wiosny, ma przywilej opiekować się wróżką...; 
„Magia Avalonu”; „Bookcrossing” – akcja „Po-
daruj bibliotece książki”.

Organizatorzy: Grażyna Mazurkiewicz, 
Iwona Ratajek-Kolasa 

Chór Con Passione i Parafialny oraz Maja Wojtaszek wśród najlepszych

XXIII TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA

W dniu 18 marca 2015 roku wójt gminy 
Zagnańsk podpisał umowę z Wiesławem 
Górą – właścicielem firmy Centrum Mu-
zyczne Vanax w Kielcach na zakup i dosta-
wę sprzętu muzycznego na potrzeby nowo-
utworzonej orkiestry gminnej w Tumlinie.

Instrumenty przeznaczone będą na po-
trzeby realizacji projektu pn. „Zdrowy tryb 
życia w zgodzie z naturą, muzyką i sportem 
poprzez organizację warsztatów muzycz-

nych i sportowych oraz zakup sprzętu 
muzycznego i sportowego” w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju” objętego PROW na lata 
2007–2013.

Sprzęt zostanie wykorzystany na po-
trzeby nowo utworzonej gminnej orkie-
stry w Tumlinie, która dzięki projektowi 
poszerzyła swoje grono uczestników.

Apis 

Sprzęt muzyczny dla orkiestry gminnej
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