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W sobotę – 5 marca br. w Pałacu 
Arcybiskupów Warszawskich odbył 
się Ogólnopolski Zjazd Organizato-
rów OTK – Orszaków Trzech Króli. 
Gminę Zagnańsk reprezentowali na tej 
uroczystości: wójt Szczepan Skorupski 
oraz Dorota Chmielewska – dyrektor 
Zespołu Szkół w Samsonowie wraz z na-
uczycielkami, które wchodziły w skład 
Komitetu Organizacyjnego II Orszaku 
Trzech Króli – Samsonów 2016.

Spotkanie w Warszawie rozpoczął 
gospodarz miejsca – Jego Eminencja 
ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Powitał 
zgromadzonych gości oraz przekazał 
na ręce obecnych podziękowania i słowa 
błogosławieństwa dla wszystkich osób 
przygotowujących Orszaki w całej Pol-
sce. Z racji niedawnych imienin kardy-
nała wójt wraz z dyrektor wręczyli Jego 
Eminencji upominek w postaci albumu 
będącego fotorelacją z samsonowskiej 
imprezy.

W pierwszej części uroczystości 
przedstawiciele Fundacji – w tym jej 
nowa pani prezes – Katarzyna Dobrosz 
– dokonali podsumowania ósmej już 
edycji orszaków. OTK 2016 to w skali 

kraju: milion uczestników, dwa miliony 
widzów oglądających transmisje telewi-
zyjne i internetowe na żywo, podkreśla-
na przez wszystkich obecność Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy.

W części drugiej nastąpiło wręczenie 
dyplomów oraz upominków 
obecnym na spotkaniu orga-
nizatorom Orszaków. Przy 
tej okazji dokonano wymiany 
doświadczeń – przedstawiciele 
poszczególnych miejscowości 
opowiadali o tradycjach, cieka-
wych rozwiązaniach godnych 
naśladownictwa w całej Polsce.

Na zakończenie apelowa-
no o podtrzymanie mobili-

zacji lokalnych społeczności 
i kontynuowanie idei w ko-
lejnym już roku kalendarzo-
wym. Orszak jest bowiem, 
poza wszelkimi jego aspek-
tami, promocją życia w szla-
chetnych wartościach.

Zespół Szkoły Podstawo-
wej, Przedszkola i Gimna-
zjum im. Św. Jana Pawła II 
w Samsonowie oraz Parafia 

Rzymskokatolicka pod wezwaniem 
Wniebowzięcia N.M.P. w Samsonowie 
– Piechotnych przy wsparciu Gmina 
Zagnańsk zorganizowali już po raz dru-
gi Orszak Trzech Króli w Samsonowie.

Marta Jass

W dniu 8 marca br. w Hotelu Kongre-
sowym w Kielcach odbyła się uroczysta 
gala wręczenia nagród w plebiscycie 
Echa Dnia „Kobieta Przedsiębiorcza 
2015”. Laureatką prestiżowego tytułu 
Kobiety Przedsiębiorczej została Paulina 
Restecka mieszkanka Zagnańska zaj-
mując III miejsce w Powiecie Kieleckim. 

Nagrodę wręczyli osobiście wojewoda 
świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz 
starostowie kieleccy Zenon Janus 
i Bogdan Gierada.

Paulina Restecka poprzez swoje za-
angażowanie i ciężką 
pracę odnosi sukcesy 
zawodowe realizując 
kolejne marzenia, jest 
łaścicielką salonu kos-
metycznego „OGRÓD 
Piękna” w Samsono-

wie, w którym od 5 lat 
proponuje swoim klien-
tom wysoki standard 
usług, fachowe doradz-
two kosmetyczne, sola-
rium i szeroki wachlarz 
usług, indywidualne po-

dejście do klientów, którzy szczególnie 
sobie chwalą zabiegi na twarz i ciało oraz 
makijaż.

Paulina Restecka jest także miłośnicz-
ką zdrowego stylu życia, a swoje pasje 

aktywnie realizuje 
w Stowarzyszeniu 
Zagnańsk Biega.

Prywatnie żona 
znanego muzyka gi-
tarzysty Piotra Re-
steckiego i mama 9 – 
letniej Poli. Jak sama 
mówi – „prowadze-
nie salonu to moja 
pasja, ale również 
duża odpowiedzial-
ność. Zawsze staram 
się by klient wyszedł 

Zjazd Organizatorów OTK w Warszawie

Kobieta Przedsiębiorcza 2015

W dniach 12 – 13 marca br. w Bazy-
lice Mniejszej pod wezwaniem Trójcy 
Świętej Sanktuarium Relikwii Drzewa 
Krzyża Świętego na Świętym Krzy-
żu odbył się III Regionalny Przegląd 
Pieśni Pasyjnej i Pokutnej. Wystąpili 
soliści oraz zespoły: wokalne, ludowe, 
śpiewacze, chóry dziecięco młodzie-
żowe i chóry dorosłe.

W sobotę 12 marca br. przesłucha-
nia rozpoczęły się już w godzinach 
porannych i trwały do wieczora, gdyż 

o laur zwycięstwa walczyło w sumie 
540 osób reprezentujących 46 pod-
miotów artystycznych z całej Polski. 
Rywalizacja odbywała się w trzech 
kategoriach: soliści, zespoły śpiewa-
cze i chóry.

Pierwsze miejsce wśród występu-
jących chórów zajął Chór Parafialny 
działający przy Kościele p.w. Św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Zagnańsku. Dla 
wszystkich śpiewających w zespole 
to duża satysfakcja i zachęta do dal-
szej pracy. Chórzyści śpiewają razem 
już 13 rok, a od 8 lat 
pod batutą Łukasza 
Gronostaja.

Jak sami mówią 
„na próbach dy-
rygent w równych 
proporcjach chwa-
lił nas i ganił, ale 
to On odpowiada 
za przygotowanie 

jak również dobór repertuaru, dlate-
go DZIĘKUJEMY Ci Łukaszu i rób 
tak dalej”.

Chór serdecznie dziękuje za wszystkie 
gratulacje, które otrzymaliśmy od miesz-
kańców gminy i wszystkich sympatyków 
na czele z Panem wójtem Szczepanem 
Skorupskim. Ten miłe słowa i gesty spra-
wiają, ze czas poświęcony na naukę, który 
kradniemy własnym rodzinom – nie jest 
czasem straconym, bo pozwala wierzyć, 
że jest miły dla Ziemi i Nieba.

Agnieszka Wojtaszek

W dniu 14 marca br. Urząd Gminy 
w Zagnańsku odwiedziła sześcioletnia 
Agatka Gula z Tumlina, która zwycię-
żyła w konkursie „Pippi Pończoszan-
ka” organizowanym w ramach Dnia 
Kobiet w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Samsonowie. Wykonana przez 
dziewczynkę maskotka „Pippi” najbar-
dziej przypadła jury do gustu. Nagrodą 
główną był dzień pracy z wójtem Gminy 
Zagnańsk.

W godzinach porannych przed urzę-
dem Agatkę i jej mamę powitali wójt 
gminy Szczepan Skorupski oraz sym-
patyczny TETRAPOD. Dziewczynka 
zwiedziła cały urząd: salę konferencyjną, 
gdzie zasiadła na krześle Przewodniczą-
cego Rady Gminy Zagnańsk, wysłuchała 

krótkiej historii gminy oglądając gale-
rię włodarzy z ostatnich czterdziestu 
lat, odwiedziła wszystkie referaty i tak 
np. w ewidencji lud-
ności sprawdziła swój 
dowód osobisty oraz 
wspólnie z mamą po-
brała wniosek do pro-
gramu Rodzina 500+, 
spotkała się także 
z Panią Sekretarz Mi-
rosławą Badzińską oraz 
mogła „popracować” 
przybijając pieczątki 
w sekretariacie. Mała 
bohaterka dnia przy-
glądała się również 
pracy wójta, od którego 

na zakończenie spotkania otrzymała 
prezent maskotkę Tetrusia.

Paweł Cieślak

Konkurs na Świętym Krzyżu

PIPPI z wizytą u wójta

z salonu zadowolony z wykonanej prze-
ze mnie i mój personel usługi. Ogród 
Piękna to mój drugi dom, stąd moja sta-
ranność o każdy detal, a nagroda którą 
zdobyłam to ogromna motywacja oraz 

świadomość, że moja praca została do-
ceniona. Dziękuję wszystkim, którzy 
we mnie wierzyli, oraz tym, którzy mieli 
chęć poświęcić chwilę czasu by zagło-
sować na mnie.”

W imieniu Gminy Zagnańsk składam 
serdeczne GRATULACJE życząc dal-
szych spektakularnych sukcesów.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk
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Hala zmieniła się wizualnie, żywe 
kolory nadały jej dynamiki i nowoczes-
ności. Parkiet płyty boiska lśni i pachnie 
nowością. W nowy sprzęt doposażone 
zostały sala cardio i siłownia. Wyko-
nano prace dodatkowe tj. wymiana 
kaloryferów, oklejenie ścian korkiem, 
wymiana przewodów elektrycznych 
wokół boiska. Czas wyłączenia płyty 
boiska z użytkowania wykorzystany 
został na remont pryszniców w jednej 
z łazienek na parterze, a już od połowy 
marca sportowcy i kibice mogą w pełni 
cieszyć się trenowaniem i graniem.

Użytkownicy hali z niecierpliwoś-
cią czekali na jej otwarcie. Codziennie 
ktoś dzwonił lub przychodził i pytał jak 
przebiegają prace. Trzeba przyznać, że 
trochę to trwało. Oprócz tego, że po-
włoka lakiernicza musiała się utwardzić, 
trzeba też było porządnie halę wywie-
trzyć, a zgodnie z zasadami i z uwagi 
na panujące na zewnątrz temperatury 
było to możliwe dopiero po całkowitym 
wyschnięciu lakieru. Zapach substan-
cji chemicznych zawartych w środkach 
użytych do remontu musiał być moż-
liwie jak najmniej wyczuwalny aby nie 
szkodził zdrowiu. Zwłaszcza, że z hali 
korzystają dzieci.

Sportowa arena przy ul. Turystycz-
nej w Zagnańsku to jedyny taki obiekt 
w gminie dlatego cieszy fakt, że znala-
zły się fundusze na remont wysłużone-
go już parkietu i dokupienie nowego 
sprzętu do ćwiczeń (trzy bieżnie, dwa 
wioślarze, dwa orbitreki, dwa rowerki 
spinningowe, jeden rowerek siedzący 
oraz jedenaście półpiłek BOSU a tak-

że nowa suwnica na ciężary, maszyna 
do ćwiczeń mięśni barków, maszyna 
do ćwiczeń mięśni grzbietu). Termin 
zakończenia inwestycji – tak jak przewi-
dziano, nastąpił w pierwszym kwartale 
2016 r. Kwota kontraktu jaki zawarła 
gmina z Wykonawcą – Zakładem Ob-
róbki i Handlu Drewnem z Dzikowca 
opiewała na 232.470,00 złotych a dofi-
nansowanie ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach programu 
Modernizacji Infrastruktury Sportowej 
wynosić będzie 50%.

Szereg prac niezbędnych przy reno-
wacji parkietu rozpoczął się w grudniu 
2015 r.: demontaż klepek, poziomowa-
nie podłoża, cyklinowanie, szpachlo-
wanie, odkurzanie, odpylanie. Jest 
to zadanie pracochłonne, 
przeznaczone dla wyjąt-
kowo dokładnych i cierp-
liwych. Ale dobra praca 
daje zadowalające efekty. 
Od nowa zostały wyzna-
czone i namalowane linie 
boisk do nożnej piłki ha-
lowej, piłki ręcznej, siat-
kówki, koszykówki i bad-
mintona oraz pola boisk 
do siatkówki i koszyków-
ki. Powierzchnia parkietu 
jest pomalowana podkła-
dem oraz dwukrotnie la-
kierowana. Pomalowane 
są również bramki i ściany 
bezpośrednio przy boisku, 
zamontowane nowe osło-
ny na kaloryfery.

Nowy parkiet będzie czyszczony 
nową maszyną zakupioną również 
w ramach projektu. Co najważniejsze, 
boisko jest już nie tylko ładne ale i bez-
pieczne. I znowu może być intensywnie 
użytkowane nawet 7 dni w tygodniu.

Od 14 marca br. zajęcia na płycie 
boiska odbywają się według dotych-
czasowego grafiku: od poniedziałku 
do czwartku Zagnańska Akademia 
Piłkarska, we wtorki i piątki badmin-
ton, w środy piłka ręczna. Trening 
judo we wtorek, karate w środę i piątek 
(w szkolnej sali gimnastycznej) zaś w so-
botę piłka nożna w ramach Zagnańskiej 
Akademii Piłkarskiej, lekkoatletyka i za-
jęcia dla seniorów.

W sali fitness nr 20 zajęcia z instruk-
torem: poniedziałek – zoomba oraz 

Pierwszy od 10 lat poważny remont w hali GOSiR zakończony 

Kolejna inwestycja drogowa w naszej gminie

Wodociągi mają PLAN

trening funkcjonalny, wtorek – senio-
rzy, cardio i zdrowy kręgosłup; środa 
– wzmacnianie, zajęcia taneczne dla 
dzieci i młodzieży, czwartek – trening 
funkcjonalny, seniorzy oraz zoomba. 
Po uzbieraniu się grupy mogą odby-
wać się w środy zajęcia fit-man oraz 
yoga (we wtorki i czwartki) czy zaję-

cia nordic walking. Siłownia (sala 11), 
sala cardio (nr 28) oraz salka ćwiczeń 
(nr 23) są dostępne bez wcześniejszych 
zapisów lub rezerwacji od poniedział-
ku do piątku w godz. 8-22, w soboty 
8:30-14:30. Wejście jednorazowe bez 
limitu czasowego to koszt 5 zł, karnet 
na 10 wejść ważny dwa miesiące kosz-

tuje 40 zł, zaś karnet na 20 wejść 60 
zł. Można wynająć salę fitness nr 28 
na zajęcia indywidualne za 30 zł na go-
dzinę. W tym roku planowany jest za-
kup sauny na podczerwień, co będzie 
uzupełnieniem oferty GOSiR.

Michał Salwa
GOSiR Zagnańsk

Wójt gminy Zagnańsk Szczepan Sko-
rupski podpisał umowę na zadania p.n. 
„Budowa drogi od Bartkowa do Gole-
niaw wraz z przebudową infrastruktury 
technicznej” w ramach Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Wykonawcą wyłonionym w drodze 
przetargu nieograniczonego została fir-
ma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, 
którą reprezentował przy podpisaniu 
umowy Grzegorz Sarnecki. Umowa 
opiewa na kwotę 1.137.046,53 zł z ter-
minem wykonania zadania ustalonym 

do dnia 25 listopada 2016 r.
Na zdjęciu obok radna Anna Pio-

trowska pokazuje miejsce przyszłej 
inwestycji i dodaje „… tu na razie 
jest ściernisko, ale w zakres niniej-
szego przedsięwzięcia wchodzi bu-
dowa odcinka drogi gminnej z na-
wierzchnią asfaltową o długości 625 
mb, wykonane zostaną również zjaz-
dy do posesji, powstanie nowy chod-
nik wraz z odwodnieniem i oświetle-
niem ulicznym. Nasza miejscowość 
jest praktycznie odcięta od świata 

ponieważ blisko dwustu mieszkańców 
Goleniaw nie ma jak dojechać do swoich 
domów lub posesji, a w tym roku się to 
zmieni” – wyjaśnia radna.

Rozpoczęcie prac budowlanych za-
planowane jest w miesiącu kwietniu.

Grzegorz Milcarz

W dniu 22 marca br. w siedzibie 
Spółki „Wodociągi Kieleckie” odbyło się 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspól-
ników.

Włodarze czterech gmin: Miasta 
Kielce, Masłowa, Sitkówki-Nowiny i Za-
gnańska, po długiej i chwilami trudnej 
dyskusji, jednogłośnie przyjęli PLAN 
Techniczno-Ekonomicznego Spółki na 
2016 rok.

Wśród wielu ważnych i kosztownych 
inwestycji, zaplanowanych do realizacji 
w bieżącym roku na obszarze gmin two-
rzących Międzygminny Związek Wodo-
ciągów i Kanalizacji, znalazło się również 
dziesięć przedsięwzięć na terenie Gminy 
Zagnańsk. Łączna wartość nakładów 

inwestycyjnych na te zadania wynosi 
ponad 1.200.000,00 zł.

Realizacja zaplanowanych inwestycji 
z pewnością bardzo ucieszy społeczność 
gminy, ponieważ w planie znalazły się 
m.in. takie zadania jak:
• Budowa pierwszego etapu sieci sanitar-

nej z przyłączami i obiektami towarzy-
szącymi P2 i P4 w msc. Tumlin-Osowa, 
Tumlin-Zacisze i Tumlin-Węgle,

• Realizacja lokalnej pompowni wody 
oraz modernizacja pompowni ścieków 
w msc. Jasiów,

• Wykonanie odcinka spinającego sieć 
kanalizacji sanitarnej w msc. Belno.

Wodociągi Kieleckie zgodnie z 
uchwałą zatwierdzającą PLAN, nadal 

będą inwestowały w Oczyszczalnię Bart-
ków i modernizowały istniejące ujęcia 
wody znajdujące się na terenie Gminy 
Zagnańsk.

Ponadto w celu osiągnięcia efektu 
ekologicznego dla zadania p.n. „Kom-
pleksowa ochrona wód podziemnych 
aglomeracji kieleckiej”, Międzygminny 
Związek Wodociągów i Kanalizacji w 
2016 roku realizuje budowę podłączeń 
kanalizacyjnych również na terenie Gmi-
ny Zagnańsk. Wartość umowna tej inwe-
stycji w gminie wynosi niemal 9.000.000 
zł, a dzięki niej zostanie skanalizowane 
ok. 1300 budynków mieszkalnych. 

Marta Herbergier
MZWiK Kielce
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W dniu 23 marca br. podczas sesji Rady Gminy Za-
gnańsk, Małgorzata Stanioch – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kielcach przedstawiła informację o sta-
nie bezrobocia na terenie Powiatu Kieleckiego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem obszaru Gminy Zagnańsk.

Z przekazanych danych statystycznych wynikało, iż 
na dzień 29 lutego 2016 r. liczba osób bezrobotnych zare-
jestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach 
wynosiła 12.193 osób. Porównując poziom bezrobocia 
na koniec grudnia 2015 roku w stosunku do konca roku 
2014, nastąpił spadek liczby bezrobotnych o 7,31% (882 
osoby). Natomiast w porównaniu z końcem 2013 roku 
spadek wyniósł aż 3.930 osób. Porównując poziom bez-

robocia z końca lutego 2016 do końca lutego 2015 roku 
nastąpił spadek liczby bezrobotnych o 943 osoby. Zda-
niem Pani dyrektor – „to bardzo dobre wyniki, które 
odzwierciedlają ogólnopolski trend spadku bezrobocia 
w ostatnich latach” – podkreślała Małgorzata Stanioch.

Liczba bezrobotnych zamieszkałych na terenie Gmi-
ny Zagnańsk zarejestrowanych w PUP Kielce na dzień 
29.02.2016 roku wynosiła 776 osób.

Jak zaznaczyła Pani dyrektor – „bardzo interesująco 
przedstawia się statystyka dotycząca kategorii osób bezro-
botnych zamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk, jed-
nak dane te trzeba czytać i interpretować bardzo uważnie 
ponieważ jedna osoba może należeć do kilku kategorii 

Bezrobocie w Gminie Zagnańsk

Liczba osób bezrobotnych w gminach 
Powiatu Kieleckiego zarejestrowanych w PUP w Kielcach

Nazwa JST 28.02.2015 29.02.2016 wzrost/spadek w osobach

Bieliny 687 627 Spadek – 60 osób

Bodzentyn 887 804 Spadek – 83 osoby

Chęciny 860 785 Spadek – 75 osób

Chmielnik 870 766 Spadek – 104 osoby

Daleszyce 1092 1108 Wzrost – 16 osób

Górno 829 692 Spadek – 137 osób

Łagów 431 381 Spadek – 50 osób

Łopuszno 552 592 Wzrost – 40 osób

Masłów 571 552 Spadek – 19 osób

Miedziana 
Góra 633 544 Spadek – 89 osób

Mniów 756 661 Spadek – 95 osób

Morawica 748 616 Spadek – 132 osoby

Nowa Słupia 686 687 Wzrost – 1 osoba

Piekoszów 1028 926 Spadek – 102 osoby

Pierzchnica 344 349 Wzrost – 5 osób

Raków 350 358 Wzrost– 8 osób

Sitkówka-
Nowiny 413 378 Spadek – 35 osób

Strawczyn 547 591 Wzrost – 44 osoby

Zagnańsk 852 776 Spadek – 76 osób
Powiat 
Kielecki 13136 12193 Spadek – 943 osoby

Bezrobotni z terenu Gminy Zagnańsk 
w podziale na wiek (stan na dzień 29.02.2016 r.)

Kategorie wiekowe

Stan na koniec lutego 2016 roku

Ogółem Kobiety

18-24 lata 131 57

25-34 lata 213 110

35-44 lata 135 72

45-54 lata 157 67

55-59 lat 87 32

60 lat i więcej 53 6

Razem 776 344

Bezrobotni z terenu Gminy Zagnańsk 
w podziale na wykształcenie (stan na dzień 29.02.2016 r.)

Wykształcenie

Stan na koniec lutego 2016 roku

Ogółem Kobiety

Wyższe 128 88

Policealne i średnie zaw. 226 97

Średnie ogólnokształcące 57 35

Zasadnicze zawodowe 229 67

Gimnazjalne 136 57

Razem 776 344

Kategorie 776 osób bezrobotnych w Gminie Zagnańsk
Luty 
2016

% udział

Bezrobotne kobiety 344 44,33%

Bezrobotni do 25 roku życia 131 16,88%

Bezrobotni do 30 roku życia 243 31,31%

Bezrobotni powyżej 50 roku życia 225 28,99%

Osoby długotrwale bezrobotne 400 51,55%

Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku 89 11,47%

Osoby bezrobotne niepełnosprawne 48 6,19%

Osoby bez doświadczenia zawodowego 173 22,29%

Osoby bez kwalifikacji zawodowych 221 28,48%

Bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko 91 11,73%

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 80 10,31%

Małgorzata Stanioch – Dyrektor PUP Kielce
 Zapraszamy pracodawców oraz 

przedsiębiorców z Gminy Zagnańsk 
do skorzystania z nowego instrumen-
tu, w ramach którego będą mogli ubie-
gać się o refundację części kosztów 
poniesionych na wynagrodzenia, na-
grody oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne za zatrudnionych bezrobot-
nych do 30 roku życia.

Obowiązkiem pracodawcy lub 
przedsiębiorcy jest utrzymanie za-
trudnienia w pełnym wymiarze cza-
su pracy skierowanego bezrobotnego 
przez okres, za który dokonywana jest 

refundacja, a po jej zakończeniu dal-
sze zatrudnienie bezrobotnego przez 
kolejne 12 miesięcy. Łączny okres za-
trudnienia bezrobotnego do 30 roku 
życia wynosi 24 miesiące. PUP Kielce 
jest w trakcie realizacji trzyletniego 
programu, gdzie kwoty przedstawiają 
się następująco:
• na rok 2016 – 6.212,600 zł
• na rok 2017 – 9.318,800 zł
• na rok 2018 – 9.318,800 zł

Szczegółowych informacji udziela: 
Centrum Aktywizacji Zawodowej, 
PUP Kielce, pok. 21, tel. 41 367 16 28.

np. kobieta, osoba do 30 roku życia, 
matka posiadająca dziecko” – tłu-
maczyła Małgorzata Stanioch.

Do Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Kielcach w minionym roku 
wpłynęły łacznie 6.252 oferty pracy, 
a z terenu Gminy Zagnańsk do Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Kiel-
cach w okresie od 1.01.2015 r. 
do do 31.12.2015 r. wpłynęło 191 
ofert pracy. Najczęściej dotyczy-
ły one zawodów: robotnik gospo-
darczy (23 oferty), sprzedawca 
(14), magazynier (12), sprzedaw-
ca w branży mięsnej (8), technik 
prac biurowych (6), monter bram 
(6), pozostali pracownicy obsługi 
biurowej (5), operator koparko-ła-
dowarki (5), pomocniczy robotnik 
budowlany (5).

Jeśli chodzi o strukturę osób 
zarejestrowanych z obszaru Gmi-
ny Zagnańsk na dzień 31 grudnia 
2015 r. najwięcej osób pozostają-
cych w ewidencji PUP posiadało za-
wód: sprzedawca (41 osób), technik 
ekonomista (24), kucharz (18), mu-
rarz (18), technik mechanik (17), 
fryzjer (14), tokarz w metalu (13), 
krawiec (13), ślusarz (13), robotnik 
gospodarczy (12), mechanik samo-
chodów osobowych (11), magazy-
nier (10), technik leśnik (10).
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W murach Gimnazjum im. Stani-
sława Staszica w Zagnańsku, odbyła 
się niecodzienna lekcja historii, która 
dotyczyła bohatera II wojny światowej 
urodzonego w Zagnańsku – podpuł-
kownika Mieczysława Białkiewicza.

Mogłoby się wydawać, iż sam fakt 
urodzenia w Zagnańsku nie jest wystar-
czającym argumentem aby poświęcić 
temu specjalną lekcję historii. Ale po-
zory często mylą. Trzeba tu koniecznie 
wspomnieć o sytuacji sprzed dwóch 
lat, kiedy to wójt gminy Zagnańsk – 
Szczepan Skorupski zaprosił młodzież 
naszego gimnazjum do uczestnictwa 
w otwarciu wystawy Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach. Wystawa no-
siła tytuł „Z Zagnańska do Londynu 
– Szlakiem Mieczysława Białkiewicza 
i II Korpusu Polskiego”. Nasza gmina 
należała wówczas do patronów ho-
norowych wystawy, a po otrzymaniu 
portretu Mieczysława Białkiewicza, 
postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej 

postaci naszego bohate-
ra. Okazało się wtedy, iż 
Mieczysław Białkiewicz 
był niezwykle barwną 
i interesującą osobą. 
Wychowany w poczu-
ciu głębokiego patrioty-
zmu i odwagi, młodość 
poświęcił służbie ojczy-
zny, walcząc w kampanii 
wrześniowej z Niemcami, 
a po 17 września również 
z bolszewikami. Kiedy 
jednostka M. Białkie-
wicza z powodu braku 
amunicji przekroczyła 
granicę z Węgrami, żoł-
nierze i oficerowie zostali 
rozbrojeni i internowani. 
Nasz Bohater trzykrot-
nie podejmował próbę 
ucieczki, z których ostat-
nia zakończyła się sukce-
sem i otworzyła mu drogę 

do Syrii. 
W Syrii wstąpił do Legii 
Cudzoziemskiej a na-
stępnie do Samodziel-
nej Brygady Strzelców 
Karpackich gen. bryg. 
Stanisława Kopańskie-
go. Podczas kampanii 
libijskiej walczył m.in. 
w obronie Tobruku, 
a od 1944 roku, w sze-
regach IV Pułku Pan-
cernego „Skorpion”, 
z którym odbył całą 
kampanię  włoską. 
Za uratowanie zało-
gi rozbitego czołgu 
i wzięciu do niewoli 26 
niemieckich grenadie-
rów został odznaczony 
Krzyżem Srebrnym Or-
deru Wojennego Virtuti 
Militari. Demobilizacji 
doczekał w Anglii, gdzie 
zakończył służbę 18 lu-

tego 1947 roku w stopniu kapitana.
Mieczysław Białkiewicz to nie tylko 

bohater wojenny. Nie sposób wymie-
nić pasji i zainteresowań, którym się 
oddawał. Po wojnie ukończył Aka-
demię Sztuk Pięknych w Londynie 
po czym założył słynną fabrykę jubi-
lerską „Sphinks”. Jego wyroby jubiler-
skie przyniosły mu sławę i uznanie. 
Inną pasją Białkiewicza było lotnictwo 
(otrzymał tytuł czterokrotnego mi-
strza Anglii w lotnictwie sportowym), 
narciarstwo, szybownictwo, rysunek 
i rzeźba. Interesował się również fale-
rystyką, bronią z czasów II WŚ, pisał, 
redagował, fundował tablice Polakom 
poległym na obczyźnie.

O naszym bohaterze opowiadał 
młodzieży Pan Czesław Batóg, który 
należał do grona przyjaciół Mieczysła-
wa Białkiewicza. W sposób niezwykle 
szczery i osobisty wspominał o przy-
jaźni, która przypadła na lata PRL-u. 
Pan Batóg był instruktorem lotnictwa 

Kolejny raz w murach zagnańskiej 
szkoły odbyło się spotkanie uczniów 
SP Nr 2 w Zagnańsku z „Jaworzan-
kami” i „Floriankami” krzewiące lo-
kalny patriotyzm i wartości kultury 
ludowej wśród najmłodszych. Zespół 
ludowy „Jaworzanki” reprezentowa-
ły: Grażyna Grudziecka oraz naj-
starsza członkini zespołu Genowefa 
Kubicka. Przedstawicielami Koła 
Gospodyń Wiejskich „Florianki” 
byli: Leokadia Cieślak, Alicja Dą-
browska, Jadwiga Herbergier oraz 
Danuta i Feliks Grzybowscy.

Uczniowie mogli zo-
baczyć jak wykonuje się 
barwne palmy wielkanoc-
ne. Jednocześnie słuchali 
opowieści o tradycjach 
i zwyczajach tych niezwy-
kłych świąt. Podczas spot-
kania można było usłyszeć 
opinie, iż warto zaprzy-
jaźniać małe dzieci z tra-
dycją, bowiem człowiek 
bez tradycji jest jak drze-
wo bez korzeni, kultura 
ludowa jest dla najmłod-

szych bardzo 
ciekawa, dzie-
ci lgną do niej 
i  pragną ją 
p o z n a w a ć . 
W szkole na-
dal będziemy 
stwarzać wa-
runki do szer-
szego pozna-
wania kultury, 
rozwoju pasji 
i talentów młodych ludzi. 
Młodzi są ciekawi świa-
ta, pozbawieni barier i ot-
warci na wszelkie nowe 
pomysły, a to bardzo 
cenne bo „czym skorup-
ka za młodu nasiąknie, 
tym na starość trąci”. 
Im wcześniej będziemy 
dzieciom pomagali od-
krywać ważne wartości, 
tym głębiej się one w nich 
zakorzenią. Będzie to dla 

nich naturalne i normalne. Dzieci in-
teresują się życiem swoich dziadków 
i pradziadków. Chcą i lubią wiedzieć, 
jak ich dziadkowie spędzali dzie-
ciństwo. Dzięki takim spotkaniom 
zostanie zachowana ciągłość naszej 
lokalnej kultury. Celebrowanie świąt 
i związanych z nimi zwyczajów w gro-
nie rodzinnym i pokazywanie tego 
najmłodszym, będzie owocowało kon-
tynuowaniem i zachowaniem tradycji.

Marzanna Moćko

Bohater niemile widziany Edukacja lokalnego patriotyzmu

szybowcowego w Masłowie, a Mieczy-
sław Białkiewicz przyjeżdżał w owym 
czasie jako gość z Wielkiej Brytanii. 
Obydwaj mężczyźni byli pasjonatami 
latania. Dlatego najchętniej spędzali 
swój wspólny czas na szybowaniu nad 
ziemią świętokrzyską. Niestety ówczes-
nym komunistycznym władzom nie 

podobały się wizyty M. Białkiewicza 
w Polsce. Bohater wojenny związany 
z wojskiem brytyjskim nie był w swo-
jej ojczyźnie mile widziany. W końcu 
mógłby okazać się „szpiegiem”. Dlatego 
służby bezpieczeństwa rozpoczęły in-
wigilację Czesława Batóga, zmuszając 
go do opowieści na temat M. Białkiewi-

cza. Nasz prelegent z ogromnym bólem 
wspominał te trudne czasy.

Młodzież słuchała z wielkim zain-
teresowaniem opowieści Czesława Ba-
tóga, któremu w prezentacji pomagała 
synowa Pani Dorota Batóg.

Mirosława Litwińska
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Gmina Zagnańsk

Projekt „Przedsiębiorcza Gmina Za-
gnańsk” zakłada realizację warsztatów 
i ćwiczeń związanych z tematyką przed-
siębiorczości wśród młodzieży dla 80 
gimnazjalistów z 4 gimnazjów na terenie 
Gminy Zagnańsk. W ramach zadania 
zostaną zorganizowane zajęcia doty-
czące elementarnych zagadnień i pojęć 
z zakresu przedsiębiorczości oraz gospo-
darki rynkowej, orientacji zawodowej, 
kreowania oraz rozbudzania zachowań 
i postaw przedsiębiorczych. Dodatkowo 
projekt przewiduje innowacyjną metodę 
nauki przedsiębiorczości poprzez zajęcia 
połączone z grą „Cashflow” wykorzystu-
jąc Program 10 kroków: jak zwiększyć 
swój finansowy IQ. Zdobycie umiejęt-

ności przedsiębiorczych przy pomocy 
gry „Cashflow”, pomoże gimnazjalistom 
w podjęciu kluczowych decyzji eduka-
cyjno-zawodowych oraz wpłynie na ich 
kreatywność.

Cały projekt oraz zaplanowane w nim 
rozwiązania, stanowią odzew na prob-
lem bezrobocia, zmniejszony rozwój 
oraz niższą aktywność społeczno-

-gospodarczą. Dzięki realizacji tego 
przedsięwzięcia pobudzona zostanie 
aktywność ludzi młodych, co wpłynie 
na poprawę negatywnych wskaźników 
społeczno-gospodarczych na terenie 
naszej Gminy.

Całe zadanie przewidziane zostało 
do realizacji do końca lipca 2016 roku.

Koordynator Robert Kaszuba

OGŁOSZENIE

NE-TRIX.COM – ŚWIETLANA PRZYSZŁOŚĆ

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Konsekwencje posługiwania się utraconym dowodem osobistym

Przedszkole z Zagnańska w językowym programiePRZEDSIĘBIORCZA GMINA ZAGNAŃSK

Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie in-
formuje, że w siedzibie Urzędu Gminy 
Zagnańsk (tablica ogłoszeń) został wy-
wieszony wykaz informujący o przezna-
czeniu do dzierżawy na okres do trzech 
lat, części nieruchomości gruntowej 

oznaczonej numerami ewidencyjnymi 
58/9 i 58/15 o powierzchni 1,9080 ha sta-
nowiącej własność Gminy Zagnańsk po-
łożonej w miejscowości Tumlin, obręb 
geodezyjny Tumlin, Gmina Zagnańsk.

Wykaz podaje się do publicznej wia-

domości na okres 21 dni licząc od daty 
wywieszenia wykazu tj. od 25 marca 
2016 roku do 15 kwietnia 2016 roku.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

 Od 12 lat zespół NE-TRIX.COM 
bazując na profesjonalizmie oraz do-
świadczeniu świadczy usługi dostępu 
do Internetu dla mieszkańców gmin 
Zagnańsk, Piekoszów, Miedziana Góra, 
Strawczyn jak również dla mieszkańców 
zachodniej części Kielc. Swoje usługi 
dostarczamy do kilku tysięcy lokalizacji 
wśród których są: prywatne domostwa, 
ale również firmy oraz jednostki samo-
rządowe tj. szkoły, świetlice, itp.

Realizowany przez nas obecnie 
w Państwa gminie projekt „Świetla-
na Przyszłość” jest kolejnym etapem 
na drodze do pełnego wykorzystania 
możliwości jakie daje Internet dzięki 
zastosowaniu technologii światłowo-

dowej. Co tak właściwie daje nam łącze 
światłowodowe? Najważniejszą zaletą 
jest możliwość realizacji wielu usług 
naraz. Internet do 1000 a nawet 10000 
Mbit/s, Telewizja (Full HD z kanałami 
Premium, za chwilę również 4K) czy 
telefonia stacjonarna to podstawowe 
z nich jakie oferować będziemy zaraz 
po uruchomieniu w Państwa okolicy 
sieci dostępowej.

Dzięki NE-TRIX.COM możecie Pań-
stwo poznać prędkość światła w swo-
ich własnych domach. Nigdy więcej nie 
trzeba będzie oczekiwać na załadowanie 
się filmu w Waszym ulubionym porta-
lu czy też na pobieranie paczki zdjęć 
od znajomych. Możliwość skorzysta-

nia z pakietów TV w jakości FULL HD, 
a w przyszłości 4K pozwala pozbyć się 
otaczających nasze domy anten. Wszyst-
ko poprowadzone jest do budynku jed-
nym, lekkim przewodem światłowo-
dowym.

Światłowód to technologia, która 
„wczoraj” łączyła kontynenty, a od „ju-
tra” będzie działać w Państwa domach

Zachęcamy do zapoznania się z naszą 
ofertą na Internet Światłowodowy, która 
dostępna jest w Biurze Obsługi Klienta, 
pod nr tel. 41 345 71 15, na www.ne-
-trix.com oraz pod adresem mailowym 
biuro@ne-trix.com.

Nie zwlekaj i już dzisiaj zadeklaruj 
chęć wejścia w Świetlaną Przyszłość!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz 
§6 ust. 4 i 5a Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzenia przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1409) WÓJT GMINY ZAGNAŃSK in-
formuje, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. 
o godz. 10:00 w pok. nr 8 (sala kon-
ferencyjna) w Urzędzie Gminy w Za-
gnańsku, ul. Spacerowa 8, 26-050 Za-
gnańsk odbędzie się pierwszy ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej poło-
żonej w obrębie geodezyjnym Zacheł-
mie, gmina Zagnańsk oznaczonej nu-

merami ewidencyjnymi 322/11 i 323/11 
o łącznej pow. 0,1613 ha.

Gmina Zagnańsk jest właścicie-
lem przedmiotowej nieruchomości 
na podstawie aktów notarialnych Rep. 
A 6948/2008 i Rep. A 1079/2009. Dla ww. 
nieruchomości prowadzone są przez Sąd 
Rejonowy w Kielcach, Księgi Wieczyste 
KI1L/00123209/0 i KI1L/00125014/0 
w których jako właściciel wpisana jest 
Gmina Zagnańsk. Działy III i IV ww. 
ksiąg wpisów nie zawierają. Cena wy-
woławcza nieruchomości 78 860,00 zł 
plus należny podatek VAT. Wymagane 
wadium 7 886,00 zł. Ogłoszenie o prze-
targu zostało umieszczone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, 
na stronie internetowej Urzędu – Za-

gnańsk Gminny Portal Internetowy 
www.zagnansk.pl, Biuletynie Informacji 
Publicznej www.zagnansk.biuletyn.net 
oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach 
gminy. Wyciąg z ogłoszenia został za-
mieszczony w Gazecie Wyborczej.

Szczegółowe informacje w sprawie 
przetargu udziela Referat ds. Nieru-
chomości, Planowania Przestrzennego, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzę-
du Gminy w Zagnańsku w godz. pracy 
Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek, 
piątek 700 – 1500, środa 700 – 1700, pok. 
9), telefonicznie pod numerem (041) 
300-13-22 wew. 43.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Urząd Gminy w Zagnańsku infor-
muje, że dowód osobisty zgłoszony 
jako utracony jest nieodwracalnie 
unieważniony w Rejestrze Dowodów 
Osobistych. Informacja o utracie i unie-
ważnieniu dowodu jest niezwłocznie 
przekazywana do Systemu Informacyj-
nego Schengen, a także wykazu unie-
ważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobi-
stym zgłoszonym jako utracony może 
więc powodować negatywne konse-
kwencje dla jego posiadacza podczas 
przekraczania granicy lub dokonywania 
czynności prawnych na podstawie tego 
dokumentu.

Dowód osobisty unieważniony w sy-
stemie na skutek zgłoszenia utraty nie 

nosi fizycznych znamion unieważnienia 
(odcięcie rogu), przez co sprawiać może 
wrażenie dokumentu ważnego, niemniej 
dokument ten nie służy już do potwier-
dzania tożsamości i przekraczania gra-
nic państwa, o których mowa w art. 4 
ust. 1 ustawy o dowodach osobistych.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, 
Przedszkola i Gimnazjum realizuje pół-
roczny projekt w ramach Programu En-
glish Teaching, który został stworzony 
przez Polsko-Amerykańską Fundację 
Wolności. 

Celem Programu, którego krajowym 
operatorem jest Nidzicka Fundacja Roz-
woju NIDA, to wspieranie działań na 
rzecz promocji nauki języka angielskie-
go i jego lepszej znajomości wśród dzieci 
i młodzieży z obszarów wiejskich. Prio-

rytetem Programu jest też wspieranie 
rozwoju zawodowego nauczycieli języka 
angielskiego spoza dużych aglomeracji 
miejskich. We wszystkich działaniach 
Fundacji na pierwszym miejscu stawia-
ny jest rozwój kompetencji językowych 
dzieci i młodzieży z terenów wiejskich 
i z małych miejscowości. 

Projekt realizowany w Zagnańsku 
skierowany jest do nauczycieli przed-
szkoli, którzy pragną rozwijać swoje 
kompetencje językowe i doskonalić 

pracę z dzieckiem. Dzięki udziałowi w 
programie nauczycielki zdobywają nowe 
umiejętności, pozyskują nowe meto-
dy, techniki do pracy z dziećmi. Miłą 
niespodzianką jest pozyskanie grantu 
w wysokości 1.800,00 zł. na pomoce 
dydaktyczne. Dzięki wsparciu finan-
sowemu Nidzicka Fundacja Rozwoju 
NIDA kolejny raz przyczynia się do pod-
noszenia jakości pracy nauczycieli oraz 
rozwoju zagnańskiej placówki.

Koordynator Bożena Nawrot
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kwiecień 2016 ludzie i pasjeludzie i pasje

Baranki, palemki, haftowane serwety 
oraz stroiki świąteczne to tylko kilka 
przykładów rękodzieł, jakie można było 
nabyć 16 marca br. podczas dorocznego 
Kiermaszu świątecznego w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach.

Święta Wielkanocne kojarzą się 
z kolorowymi pisankami, nadchodzą-
cą wiosną oraz przyrodą budzącą się 
do życia. To właśnie kolor i życie kró-
lowały na stoiskach wystawców z War-
sztatów Terapii Zajęciowej w Osinach, 
Zgórsku czy Młodzieżowych Ośrodków 
Wychowawczy z Rembowa i Podzamcza. 
Tradycyjnie na kiermaszu obecne były 
artystki z Zespołu Ludowego JAWO-
RZANKI i Koła Gospodyń Wiejskich 

FLORIANKI z Gminy Zagnańsk. Goś-
ciliśmy także kieleckich reprezentantów, 
jak np. Zakład Aktywności Zawodowej 
„Caritas” czy Dom Seniora „Aktywni 
Zawsze”. To tylko nieliczni wystawcy, 
których prace mogliśmy podziwiać 

w naszych gościnnych progach.
Podczas kiermaszu, kupujący mieli 

duży problem z wyborem ozdoby dla 
siebie. Kusiły oryginalnie wykona-
ne palemki z bibułowych kwiatów, 
króliczki z rzeżuchy, stroiki z natu-
ralnych materiałów.

Pięknym rękodziełom nie potrafił 
się oprzeć również członek Zarządu 
Powiatu w Kielcach Józef Szczepań-
czyk, który z trudem wybrał ozdoby 
dla siebie i rodziny.

– „Ozdoby są niebanalnie wykona-
ne, piękne, a przy tym bardzo praco-
chłonne. Wszystkim bardzo się po-
dobają. Dzięki takim kiermaszom, jak 
organizowany co roku w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, prace mogą 

zaprezentować artyści ludowi z całego 
powiatu kieleckiego, a my możemy za-
opatrzyć się w oryginalne ozdoby, które 
nie tylko udekorują nasze domy, ale tez 
wprowadzą przedświąteczną atmosfe-
rę” – podsumował Józef Szczepańczyk 
Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego.

Agnieszka Madetko

W związku ze Świętami Wielkiej 
Nocy, jak co roku w Zespole Szkoły Pod-
stawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. 
Św. Jana Pawła II w Samsonowie odby-
ło się 22 marca br. spotkanie rodziców, 
uczniów i pracowników szkoły z przed-
stawicielami władz samorządowych, 
kościoła oraz lokalnej społeczności.

Gospodynią uroczystości była dy-
rektor szkoły Dorota Chmielewska, 
która w pierwszych słowach swojego 
wystąpienia złożyła wszystkim życzenia 
wielkanocne i przywitała gości wśród 
których znaleźli się wójt Szczepana Sko-
rupskiego, sekretarz Mirosława Badziń-
ska, ksiądz proboszcz Zbigniew Krzysz-
kowski i wielu innych radnych, sołtysów, 

rodziców oraz dzieci i młodzież szkolna.
Po uroczystym powitaniu, ucznio-

wie z klasy IIb SP pod kierunkiem wy-
chowawczyni Alicji Lisowskiej zapre-
zentowali przedstawienie teatralne pt. 
„Wielkanocna historia o wielkim jaju”, 
wprowadzając wszystkich obecnych 
w nastrój zbliżających się świąt. Treść 
inscenizacji dopełniały 
radosne utwory wokalne 
w wykonaniu uczennic gim-
nazjum: Wiktorii Wzorek, 
Oliwii Kundery, Julii Sob-
czyk i Marleny Bochenek.

Następnie dzieci z klasy 
IIa, pod kierunkiem wycho-
wawczyni Agnieszki Woj-

taszek, zaprezentowały wdzięczny pląs 
wielkanocnych kurczaczków.

Cała oprawa artystyczna odbywała się 
na tle klimatycznych dekoracji przygoto-
wanych przez panie: Joannę Pawłowską 
i Martę Polak, a sprzęt obsługiwali Jakub 
Pawlus i Patryk Moćko.

Alicja Lisowska

W dniu 13 marca br. w Sali wido-
wiskowej WDK w Kielcach odbyła 
się kolejna edycja Dziecięcej Estrady 
Folkloru, której Organizatorami byli: 
Wojewódzki Domu Kultury i Starostwo 
Powiatowe w Kielcach. Zespoły śpiewa-
cze, zespoły pieśni i tańca, kapele oraz 
soliści-wokaliści i instrumentaliści z re-
gionu świętokrzyskiego zaprezentowali 
swoje zdolności artystyczne.

Wśród prezentujących swoje talenty 
były pierwszaki ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2 im. Stanisława Staszica w Zagnań-
sku. Uczniowie wystąpili pod nazwą 
DĄBARTUSIE. Przygotowani przez 
Katarzynę Klusek zaprezentowali taniec 
pt. „Wiązanka Świętokrzyska”. W skład 
uczestników zespołu wchodzą: Ewa 
Bogdańska, Jakub Milcarz, Maria Misz-
tal, Bartłomiej Boruń, Zuzanna Zimni-
cka, Gabriel Jaworski, Oliwia Nawara, 
Franciszek Baran, Martyna Działak, 

Franciszek Stawiarski, Patrycja Janaszek, 
Filip Januchta, Jan Majka, Daria Bracha, 
Jakub Rodak, Julia Kubuś. Wśród dzieci 
można zaobserwować ogromne zainte-
resowanie tradycją, kulturą oraz tańcem 
i śpiewem regionalnym. Już najmłod-
sze pokolenia wyraźnie utożsamiają się 
z naszą świętokrzyską ziemią, chętnie 
podejmując takie inicjatywy. Licznie 
zgromadzona publiczność, wśród 
której zasiedli m.in. dyrektor Zespołu 
Szkoły nr 2 w Zagnańsku Marzanna 
Moćko i wicedyrektor Małgorzata Dą-
browska oraz rodzice występujących 
dzieci gromko oklaskiwała występu-
jące zespoły.

Celem imprezy jest popularyzacja 
ludowego muzykowania, śpiewu, tań-
ca i zwyczajów ludowych charaktery-
stycznych dla ziemi świętokrzyskiej 
oraz promocja amatorskiego ruchu 
dziecięcego i młodzieżowego.

Aby regionalny folklor zachował swo-
ją ciągłość potrzebni są mali kontynua-
torzy tradycji.

Wojewódzki Dom Kultury pielęg-
nuje i zachęca środowisko dziecięco-
-młodzieżowe do kultywowania tradycji 
regionalnej, co chętnie podejmują dzieci 
z naszej gminy.

Katarzyna Klusek

Wielki Tydzień to doskonały 
czas na spotkania i rozmowy o tym, 
co udało się osiągnąć oraz snucie pla-
nów na najbliższy rok. Na zaprosze-
nie Stowarzyszenia „Braterskie Ser-
ca”, do Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Belnie 24 marca br. przybyło wielu 
znamienitych gości, którzy mieli okazję 
poznać specyfikę pracy tej placówki, jej 
osiągnięcia oraz zamierzenia na przy-
szłość.

Wielkim zaszczytem było gościć 
senatora Krzysztofa Słonia, dyrektora 
PFRON Andrzeja Michalskiego, byłą 
poseł VII kadencji Renatę Janik, radnych 
sejmiku Henryka Milcarza oraz Mieczy-
sława Gębskiego, wiceprzewodniczącego 
rady powiatu Roberta Kaszubę, radne-
go powiatowego Mirosława Gębskiego, 
wójta gminy Łączna Romualda Kowa-
lińskiego oraz wójta gminy Zagnańsk 
Szczepana Skorupskiego i przewodni-
czącego Rady Gminy Zagnańsk Artura 
Kudzię wraz z radnymi w osobach pani 
Urszuli Jończyk, Kamila Piaseckiego 
i Władysława Kowalewskiego. Wszy-
scy goście zachwyceni byli występem 
wielkanocnym podopiecznych WTZ 
w Belnie.

Podczas spotkania zarząd stowarzy-

szenia oraz pracownicy warsztatu po-
chwalili się również dokonaniami, które 
udało się osiągnąć od chwili otwarcia 
WTZ. A powodów do dumy nie brakuje. 
W sierpniu ubiegłego roku stowarzysze-
nie uzyskało status Organizacji Pożyt-
ku Publicznego, a w grudniu 2015 roku 
warsztat powiększył o 10 podopiecznych 
i uruchomił dwie kolejne pracownie. 
W chwili obecnej swoim zasięgiem 
obejmuje cztery gminy: Zagnańsk, Mie-
dzianą Górę, Łączną oraz Strawczyn. 
Warsztat to również małe przedsiębior-
stwo, które zatrudnia 12 pracowników. 
Jesteśmy dumni, że udaje nam się spro-
stać wymaganiom lokalnej społeczności. 
Jest to możliwe dzięki temu, iż zatrud-
niamy wspaniałych fachowców oraz 
nawiązujemy kontakty z instytucjami, 
które pomagają nam w usprawnianiu 
naszych podopiecznych. Doskonałym 
przykładem tej współpracy jest korzysta-
nie z usług ośrodka „Polanika” 
w Chrustach specjalizującego 
się w rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych.

Początek roku to także 
czas planów na przyszłość. 
Największym naszym marze-
niem jest zakup nowego auto-

busu oraz uruchomienie windy. Mamy 
ogromną nadzieję, że przy wsparciu 
przyjaciół naszej placówki uda nam się 
osiągnąć cel, który sobie wytyczyliśmy. 
Zachęcamy wszystkich, którym leży 
na sercu dobro osób niepełnosprawnych 
do oddania dla naszych podopiecznych 
1 % podatku, który zostanie wykorzysta-
ny na turnusy sanatoryjne dla naszych 
podopiecznych – KRS 0000422798. 
To nic nie kosztuje a daje ogromną 
satysfakcję, że możemy coś zrobić dla 
drugiego człowieka.

Korzystając z okazji w imieniu Stowa-
rzyszenia Braterskie Serca, pracowników 
WTZ oraz podopiecznych pragnę ży-
czyć wszystkim wszystkiego najlepszego 
a szczególnie zdrowia, radości i samych 
dobrych chwil przepełnionych miłością.

Prezes Elżbieta Ślewa
Stowarzyszenia Braterskie Serca

Wyjątkowy kiermasz świąteczny Spotkanie Wielkanocne w Samsonowie

DĄBARTUSIE na Dziecięcej Estradzie Folkloru

Spotkanie Wielkanocne w Belnie
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kwiecień 2016 kobietykobiety

Pełen atrakcji „Dzień Kobiet” odbył się 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Samso-
nowie. Życzenia Paniom składali starosta 
kielecki – Michał Godowski i wójt gminy 
Zagnańsk – Szczepan Skorupski oraz radny 
gminny – Paweł Molik.

Bezpłatne porady i prezentacje stylistek, 
wizażystek, warsztaty biżuterii, spotkanie 
z dietetykiem, pokaz przygotowywania zdro-
wych sałatek, ekologiczny ryneczek, pokaz re-
fleksologii, kiermasz rękodzieła artystycznego 
Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej, swap-
ping odzieży połączony z garścią informacji 
o trendach w modzie, kolorach, sylwetkach 
i dodatkach – to tylko nieliczne z atrakcji, 
które czekały na Panie z okazji ich święta.

Hitem spotkania była prezentacja najnow-
szej kolekcji modnego, kobiecego obuwia, 
chodaków AnnZ, w której udział wzięły m.in. 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Elżbieta Korus oraz dyrektor Zespołu 
Szkół w Samsonowie Dorota Chmielewska.

Do czytelni na spotkanie z kobiecą litera-
turą Panie zaprosiła Anna Kapciak zastępca 
dyrektora Gminnej Biblioteki. W oranżerii 
można było podziwiać fotografie kobiet au-
torstwa Kuby Kotuli oraz prace Agnieszki 
Pawlik-Stawiarskiej mieszkanki gminy Za-
gnańsk.

Dla uczestniczek spotkania organizatorzy 
przewidzieli atrakcyjne nagrody m.in. cho-
daki AnnZ, kolację w Restauracji Anatomia 
Smaku w Zagnańsku, talony na kosmety-
ki i zabiegi kosmetyczne, karnet na zajęcia 
fitness, ekologiczne produkty, pojemniki 
na zdrową żywność z Kieleckiego Parku Tech-
nologicznego oraz upominki od Polskiego 
Radia Kielce i wiele innych suwenirów.

Na tym nie koniec atrakcji. 11 marca br. 
z okazji Dnia Kobiet odbyła się prawdziwa 
uczta dla miłośników rysunku, humoru i opo-
wieści. Do wspólnego rysowania zapraszał 
Edward Lutczyn. Polski artysta plastyk o cha-
rakterystycznej kresce. Znany z rysunków 
satyrycznych, karykatur i ilustracji oraz plaka-
tów, zarówno skierowanych do najmłodszych, 
jak i do dorosłych. Zajmuje się także m.in. 
projektowaniem plakatów, pocztówek, okła-
dek płyt. Zilustrował przeszło 130 książek, 
jego prace były wystawiane wielokrotnie 
w Polsce i za granicami kraju.

Artysta spotkał się z mieszkańcami na war-
sztatach kreatywnych. Poza prezentacją swo-
ich prac, wykonał ponad 20 rysunków wspól-
nie z mieszkańcami promując tym samym 
gminę Zagnańsk.

Na zakończenie obchodów Dnia Kobiet 
16 marca br. w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki odbyło się spotkanie z Karoliną Wil-
czyńską autorką wielu powieści i opowiadań.

Nie było to typowe spotkanie, tylko wizy-
ta „dziewczyny z sąsiedztwa”. Pani Karolina 
odziedziczyła niedawno domek letniskowy 
na Borowej Górze, a w dzieciństwie u dziad-
ków spędzała każdą wolną chwilę i nawet 
męża poznała w słynnym niegdyś klubie 
„U Ducha”. Pierwotny tytuł cyklu powieści 
„Stacja Jagodno” brzmiał „Stacja Zagnańsk” 
niestety został zmieniony przez wydawcę, 
podkreślam to w każdym z wywiadów – 
tłumaczyła Karolina Wilczyńska. Autorkę 
zachwyciła swoja siłą, charakterem sołtys 
Samsonowa Honorata Durlik – na pewno 
taka postać znajdzie się w kolejnej powie-
ści. Podobnie także pod wpływem rozmo-
wy z wójtem gminy Zagnańsk Szczepanem 
Skorupskim zostanie rozwinięty wątek wójta, 
a bohater nabierze pozytywnych cech.

Anna Żmudzińska

Mieszkanka naszej gminy Laura Stępień 
jest studentką trzeciego roku resocjalizacji 
i profilaktyki społecznej Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Jak sama o so-
bie mówi: „– moją największą pasją jest foto-
grafia, lubię stać po obu stronach obiektywu, 
co za tym idzie, robię zdjęcia, ale również 
bardzo często do nich pozuję”.

Stąd też pomysł na prowadzenie blo-
ga modowego, którego prowadzi dosyć 
krótko, bo jedynie pół roku, ale cieszy 
się on całkiem sporą liczbą odwiedzin, 
co dla Laury jest bardzo budujące. Mój 
blog nazywa się Elliem – wyznaje autorka 
– i założyłam go z czystej przyjemności, 
ponieważ jakieś 6-7 lat zajmuję się foto-
grafią, jednak nie miałam gdzie pokazywać 
swoich prac, a blog daję mi tę możliwość, 
z czego bardzo się cieszę. Posty wstawiam, 

głównie ze stylizacjami, ale również moż-
na na nim znaleźć wpisy o kosmetykach, 

o trikach modowych, inspiracjach, a na-
wet i piercingu. Nie chce ograniczać się 
tylko do jednej kategorii, bo interesuję 
mnie dużo rzeczy. Na moim blogu, młode 
dziewczyny znajdą fajny outfit, ale również 
kobiety dojrzałe, ponieważ moja mama 
i matka chrzestna pozują do zdjęć i w ten 

o to sposób, mogę, pokazać modę dla róż-
nej kategorii wiekowej.

W każdym poście na blogu Elliem, oprócz 
dużej ilości zdjęć i wpisów gdzie rzeczy można 
kupić, jest również dużo ciekawych informa-
cji, można zatem poczytać, jak i pooglądać 
najnowsze trendy mody. Laura jak sama 
o sobie mówi – ciągle się uczę i staram się 
zawsze wprowadzać nowe pomysły i lepsze 
zmiany. Najnowszym jej pomysłem jest wy-
danie kalendarza „Women Gminy Zagnańsk”, 
w którym mieszkanki naszej gminy promują 
swoje miejscowości i najciekawsze obiekty 
turystyczne: „Dęba Bartka”, ruiny huty „Józef” 
i ślady „Tetrapoda”. Na stronie obok prezentu-
jemy pierwsze propozycje zdjęć na dwanaście 
miesięcy 2017 roku i zachęcamy do nadsyła-
nia kolejnych zdjęć. Szczegóły można uzyskać 
pod adresem strony: WWW.ELLIEM.PL

„DAMO SFERA” w Bibliotece w Samsonowie

Mój blog nazywa się Elliem

Projekt kalendarza Women Gminy Zagnańsk

IV Aneta – Gruszka

VII Asia – Jaworze

X Kasia – Samsonów

II Maja – Zagnańsk

V Ania  –  Chrusty

VIII Ania – Szłas

III Oliwia – Belno

VI Klaudia – Tumlin

IX Ania – Lekomin

XII Agata – ZachełmieXI Kinga – Umer

I Laura – Kołomań



Niedziela Palmowa w Zagnańsku

Wielkanoc 2016 w Gminie Zagnańsk

W Niedzielę Palmową 20 marca 
br. tradycyjnie w Zagnańsku odbyły 
się uroczyste procesje z kolorowymi 
palmami wielkanocnymi. W parafii 
Św. Józefa Oblubieńca NMP procesja 

wyruszyła spod Szkoły Podstawowej 
Nr 2, natomiast w parafii Św. Rozalii 
i Św. Marcina odbyła się wokół koś-
cioła. Palmy powstały dzięki wspólnej 
pracy uczniów, rodziców, katechetów 

i nauczycieli ze Szkół Podstawowych 
Nr 1 i Nr 2 w Zagnańsku, strażaków 
z OSP w Chrustach, Pań z KGW „Flo-
rianki” i Zespołu „Jaworzanki” oraz 
podopiecznych WTZ w Belnie.

Kościół p.w. Św. Rozali
i Św. Marcina w Zagnańsku

Kościół p.w. Św. Stanisława 
w Tumlinie

Kościół p.w. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Kajetanowie

Kościół p.w. Św. Wniebowzięcia 
NMP w Samsonowie

Kościół p.w. Św. Józefa Oblubieńca 
NMP w Zagnańsku

Kościół Filialny p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Szałasie


