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Pełnych radości, szczęścia 

i miłości Świąt Wielkanocnych 

oraz dużo zdrowia, smacznego 

jajka, mokrego dyngusa, 

mnóstwo wiosennego słońca 

i wszelkiej pomyślności i radości 

w życiu zawodowym i prywatnym 

życzą

Wójt Gminy Zagnańsk 

Szczepan Skorupski

Przewodniczący Rady Gminy 

Artur Kudzia
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wydarzeniakwiecień 2017wydarzenia

W sobotę 11 marca br. w Pałacu Arcy-
biskupów Warszawskich odbył się Ogól-
nopolski Zjazd Organizatorów Orszaków 
Trzech Króli. 

Na spotkanie z JE ks. Kardynałem Ka-
zimierzem Nyczem i przedstawicielami 
Fundacji OTK przybyli reprezentanci 50 
miejscowości z grona ponad 500 w Polsce, 
które przygotowywały tegoroczną edycję 
orszaków. Samsonowski Orszak Trzech 
Króli reprezentowali: wójt Szczepan Sko-
rupski i dyrektor Dorota Chmielewska 
oraz nauczyciele i pracownicy Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Samsonowie.

W pierwszej części spotkania dokona-
no podsumowań i zaprezentowano róż-
nego rodzaju statystyki. Wynikało z nich, 
że 6 stycznia 2017 roku Orszak przeszedł 

ulicami 536 miejscowości, w 9 krajach, 
na 4 kontynentach. Za Trzema Królami, 
pomimo (co wielokrotnie podkreślano) 
siarczystego mrozu podążyło ponad mi-
lion osób, a 1,5 miliona widzów uczestni-
czyło w Orszaku za pośrednictwem TVP, 
oglądając transmisję na żywo. W tym 
miejscu należy przypomnieć, że trans-
misja ta obejmowała wydarzenia z War-
szawy, Bydgoszczy, Wołowa i Samsonowa. 
W organizację zaangażowało się ponad 
tysiąc szkół i 50 tysięcy wolontariuszy. 
Orszak odbył się w 16 województwach 
i 41 diecezjach.

Pierwszą część spotkania uświetnił swą 
obecnością JE ks. Kardynał Kazimierz 
Nycz. Przekazał on zgromadzonym po-
dziękowania i udzielił błogosławieństwa 
na dalsze, przyszłoroczne już poczynania. 
Z racji niedawnych imienin ks. Kardynała, 
wójt Szczepan Skorupski wraz z dyrektor 
Dorotą Chmielewską wręczyli JE płasko-
rzeźbę dłuta naszego rodzimego artysty 
Krzysztofa Wesołowskiego. Prezentowała 
ona sylwetki Trzech Mędrców podążają-
cych za gwiazdą. W tle umieszczono sym-

bole naszej gminy – ruiny Huty „Józef” 
w Samsonowie oraz Dąb Bartek.

Po przerwie miało miejsce uroczyste 
wręczenie dyplomów i upominków obec-
nym na sali organizatorom lokalnych Or-
szaków. Ten punkt programu stał się oka-
zją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń 
i pomysłów. Nie zabrakło także anegdot, 
którymi swe wystąpienia ubarwiali przed-
stawiciele poszczególnych delegacji.

Tradycyjnie też ostatnim akordem 
warszawskiego spotkania była prezentacja 
pomysłów, jakie Fundacja OTK ma za-
miar wdrożyć w życie w nadchodzącym 
roku – kolejny Orszak będzie szczególny, 
bo w skali ogólnopolskiej już 10 z rzędu.

Na koniec warto dodać, że nazwa Sam-
sonów pojawiła się w wypowiedziach 
prowadzących galę prezesów Fundacji 
OTK – Piotra Giertycha i Jolanty Skwarek 
przynajmniej kilkakrotnie. W prezentacji 
multimedialnej wykorzystano także zdję-
cia z naszej miejscowości – umieszczono 
je obok relacji np. z Rwandy czy Ekwado-
ru. W rozmowach nieoficjalnych doświad-
czyliśmy wielu serdeczności, nieskromnie 
dodajmy, że padły pod naszym adresem 
słowa uznania, za co serdecznie dziękuje-
my. Zrelacjonowane powyżej wydarzenia 
cieszą, ale i mobilizują do podejmowania 
kolejnych wysiłków. Do 6 stycznia 2018 
roku pozostało zaledwie kilka miesięcy.

W imieniu OTK Samsonów
Marta Jass

Rycerze Kolumba to największa 
na świecie katolicka organizacja świe-
cka o charakterze charytatywnym, 
która obecnie zrzesza ponad 1,8 mln 
członków na pięciu kontynentach.

W dniu 30 marca br. grono Ryce-
rzy Kolumba w Polsce powiększyło 
się o dwunastu mieszkańców naszej 
gminy. Spotkanie poprzedziła msza 
święta w Kościele pw. Św. Rozalii i Św. 
Marcina w Zagnańsku odprawiona 
przez ks. dr Andrzeja Drapałę, który 
był inicjatorem spotkania i gorącym 

orędownikiem powołania w Zagnańsku 
Rady Rycerzy Kolumba.

Pierwsze spotkanie organizacyjne 
odbyło się w budynku dawnej orga-
nistówki, gdzie 
obecnie dzia-
łalność swoją 
prowadzi pa-
rafialny Klub 
Młodzieżowy 
„Wolna Strefa”, 
a wśród przy-
byłych gości 

znaleźli się: Leszek Wojciech Waks-
mundzki – Koordynator ds. rozwoju 
Rycerzy Kolumba w Polsce reprezen-
tujący Radę Najwyższą Rycerzy Ko-

We wtorek 4 kwietnia br. w programie 
Telewizji POLSAT „The Brain – Genialny 
umysł” swoje niezwykłe zdolności zapre-
zentowała Izabela Wojcierowska.

Izabela Wojcierowska z wykształcenia 
jest kapelmistrzem i dyrygentem, pracuje 
jako organistka w kościele w Szałasie, jest 
również nauczycielką rytmiki w „Baj-
kowym Przedszkolu” w Końskich oraz 
prowadzi Parafialną Orkiestrę Dętą „Per-
ły Wincentego” w Odrowążku, w której 
grają dzieci i młodzież z sołectwa Szałas.

W programie Pani Iza miała za zada-
nie usłyszeć, które z instrumentów prze-
stały grać podczas występu wieloosobo-
wej orkiestry. – Flet poprzeczny, trąbka 
i kontrabas – wskazała po wysłuchaniu 
utworu! – Żeby komputer mógł rozłożyć 
orkiestrę na czynniki pierwsze, musimy 
nagrać każdy instrument z osobnych mi-
krofonów, a pani mózg rozpoznał je bez-
błędnie. To niesamowite – mówił doktor 
Mateusz Gola, jeden z jurorów progra-
mu. Sędziami i jurorami są też gwiazdy 
telewizyjne – Anita Sokołowska, jedna 
z głównych odtwórczyń ról serialu „Przy-
jaciółki”, Cezary Żak, aktor znany z wielu 

filmów i seriali, między innymi z takich 
hitów, jak „Miodowe lata” czy „Ranczo” 
oraz Mariusz Pudzianowski, zawodnik 
KSW, mistrz świata strongmanów. 

Jurorzy wybrali najlepszą trójkę od-
cinka. Cezary Żak wskazał właśnie Pa-
nią Izabelę. Jej talent spodobał się także 
publiczności, do której należało ostatnie 
słowo. W wyniku głosowania Izabe-
la Wojcierowska zwyciężyła odcinek 
i zdobyła tytuł „The Brain – Genialny 
umysł” oraz 30 tysięcy złotych nagrody. 

Zwyciężczyni przyznała, że wystartowała 
w programie aby wypromować parafialną 
orkiestrę dętą, którą prowadzi. – Wygrana 
dodała mi skrzydeł, dużo siły do działania 
z dzieciakami. Będziemy robić jeszcze 
więcej – zapewniła laureatka w rozmowie 
na żywo na stronie programu tuż po emi-
sji odcinka. – Udział w programie to nie-
samowita przygoda, genialna atmosfera, 
przyjaźni ludzie. Jeżeli ktoś ma genialny 
umysł to zachęcam do udziału, naprawdę 
warto – zachęca. 

Przypomnij-
my, że to sukces 
kolejnej miesz-
kanki naszego 
regionu w „The 
Brain”. Zwycięż-
czynią drugiego 
odcinka pro-
gramu została 
8-letnia skrzy-
paczka z Kielc, 

Ania Wieleńska. Bohaterami każdego 
odcinka programu „The Brain – Genialny 
umysł” są dorośli i dzieci, których zdol-
ności umysłowe wykraczają poza wszel-
kie wyobrażalne standardy. Uczestnicy 
charakteryzują się wyjątkową pamięcią, 
wybitnym talentem matematycznym czy 
ponadprzeciętnie rozwiniętymi zmysłami 
smaku i dotyku. Co tydzień, w każdym 
odcinku, o nagrodę pieniężną rywalizuje 
pięciu uczestników.

Justyna Wzorek

Zjazd Organizatorów OTK w Warszawie

Rycerze Kolumba w Zagnańsku

Tytuł „The Brain – Genialny umysł” dla naszej dyrygentki 

lumba w Polsce oraz Dariusz Wolniak 
– Delegat rejonowy Rycerzy Kolumba 
w Polsce.

Nazwa organizacji upamiętnia po-
stać Krzysztofa Kolumba odkrywcy 
Ameryk, który przywiózł chrześcijań-
stwo do Nowego Świata. Członkami 
mogą zostać jedynie mężczyźni będący 
praktykującymi katolikami. Naczelny-
mi zasadami zakonu są: miłosierdzie, 
jedność, braterstwo i patriotyzm. Każ-
dej z tych cnót poświęcony jest stopień 
przynależności do bractwa. Jednym 
ze sztandarowych zadań Rycerzy Ko-

lumba jest ochrona życia ludzkiego 
od poczęcia do naturalnej śmierci.

Rycerze Kolumba są katolicką, bratnią, 
organizacją wzajemnej pomocy męż-
czyzn, która powstała, aby udzielać po-
mocy członkom i ich rodzinom. Człon-
kowie wraz z rodzinami, pomagają sobie 
nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, 
a także w każdej potrzebie. Między człon-
kami wytwarza się więź intelektualna i to-
warzyska poprzez wspólne prace w dzie-
dzinie charytatywnej, wychowawczej, 
religijnej, społecznej, pomocy bliźnim 
w wypadku wojny czy katastrofy.

W 2005 roku za namową Jana Pawła 
II i na zaproszenie wystosowane m.in. 
przez kardynała Józefa Glempa i kardy-
nała Franciszka Macharskiego, Rycerze 
Kolumba przybyli do Polski i rozpoczęli 
swoją działalność, zakładając z końcem 
2006 roku pierwszą radę w Polsce, którą 
była krakowska Rada im. Jana Pawła 
II, mająca siedzibę przy Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 
Obecnie w Polsce działa już ponad 4800 
rycerzy skupionych w 94 radach.

 Robert Szechnicki
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W dniu 17 marca 2017 r. Kapituła 
Konkursu w składzie: Jadwiga Zieliń-
ska – Przewodnicząca Zarządu Okręgu 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w Kielcach, Jolanta Milczarek – Zastępca 
Przewodniczącej Zarządu Okręgu SBP, 
Iwona Kowaleska – Członek Zarządu 
Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w Kielcach, w Kielcach oraz Ja-
cek Kowalczyk – Dyrektor Departamen-
tu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, 
wyłoniła laureatów tegorocznego konkur-
su na Bibliotekarza Roku oraz Bibliotekę 
Roku Województwa Świętokrzyskiego.

Tytuł Świętokrzyskiego Biblioteka-
rza Roku 2016 przyznano Pani ANNIE 
ADAMCZYK, dyrektorowi Biblioteki 
Publicznej we Włoszczowie.

Tytuł w kategorii Biblioteka Roku 2016 
Województwa Świętokrzyskiego przyzna-
no GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZ-
NEJ W SAMSONOWIE.

Ocenie podlegał miniony rok 2016, 
wzrost czytelnictwa, zakres działalno-
ści jednostek ich innowacyjne podejście 
do promocji czytelnictwa oraz udział 
w ogólnopolskich konkursach i liczba 
organizowanych imprez dla czytelników.

Ponadto Kapituła Konkursu w uznaniu 
zasług dla rozwoju bibliotek publicznych 
oraz czytelnictwa na terenie miast oraz 
gmin wyróżniła trzech samorządowców: 
Burmistrza Włoszczowy Grzegorza Dziub-
ka, Wójta Gminy Górno Przemysława Ły-
saka i Wójta Gminy Zagnańsk Szczepana 
Skorupskiego.

Uroczyste podsumowanie Konkursu 
odbędzie się 8 maja 2017 roku podczas 
Spotkania bibliotekarzy z całego woje-
wództwa w siedzibie Wojewódzkiej Bi-

blioteki Publicznej im. W. Gombrowicza 
w Kielcach.

Warto przy tej okazji podkreślić, iż 
w 2017 roku obchodzimy jubileusz 70 –
lecia powstania Biblioteki w Samsonowie, 
która powstała w 1947 roku. 

Pierwszą jej kierowniczką była Zofia 
Plinkiewicz dyrektorka szkoły w Samso-
nowie, która zajmowała się udostępnia-
niem około 100 dostępnych wówczas 
woluminów. Niestety żadna z książek tak 
jak i pierwsza księga inwentarzowa nie za-
chowały się do dziś. W kolejnych latach 
następował gwałtowny wzrost księgozbio-
ru i tak w 1948 roku biblioteka liczyła już 
480 woluminów, w 1949 roku 1560 książek, 
a w 1950 roku już ponad 2500 pozycji.

W 1955 roku biblioteka posiadała 
14 punktów bibliotecznych oraz filię w Za-
gnańsku. Jednak rok później po reorgani-
zacji pozostało 7 punktów. W 1957 roku 
utworzono dodatkowo filię w Tumlinie. 
Od 1973 roku w związku z nowym po-
działem administracyjnym kraju biblio-
teka pełniła funkcję Gminnej Biblioteki 
Publicznej. W skład Biblioteki weszły trzy 
placówki filialne w Zagnańsku, Tumlinie 
i Szałasie oraz 12 punktów bibliotecznych. 
W 1979 roku zlikwidowano dwa punk-
ty biblioteczne, a w kolejnym roku 6 na-
stępnych z powodu braku chętnych do ich 
prowadzenia. Od 1990 roku ze względów 
finansowych zostały zamknięte ostatnie 
dwa punkty działające w Umrze i Borowej 
Górze. Od tego momentu biblioteka działa 
w takiej samej strukturze: biblioteka głów-
na w Samsonowie i trzy filie w Zagnańsku, 
w Tumlinie oraz w Szałasie.

W momencie powstania Biblioteki 
w Samsonowie kierownictwo jej obję-
ła wspomniana już Zofia Plinkiewicz. 
W 1951 roku funkcję tę przejęła Apolo-
nia Niezgoda i pełniła ją aż do momentu 
śmierci w 1960 roku. Po niej kierownictwo 
objęła na rok Jadwiga Cedro, a następnie 
Maria Jędrzejczyk i pozostawała na tym 
stanowisku przez jedenaście lat. Kolejna 
kierowniczka Krystyna Witecka zaczęła 
pracować od 1 lipca 1972 roku jako pierw-
sza, która posiadała wyższe wykształce-

nie bibliotekoznawcze. Gdy po 30 latach 
odchodzi na emeryturę Bibliotekę przej-
muje Stella Ślefarska, która początkowo 
od 1 marca 2003 roku do 22 maja 2007 
roku pracuje jako p.o. kierownika. Na-
stępnie Stella Ślefarska od 23 maja 2007 
roku do 31 grudnia 2015 roku pracowała 
na stanowisku dyrektora Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Samsonowie mieszczącej 
się w piwnicach Zespołu Szkół im. Jana Pa-
wła II w Samsonowie. W nowym budynku 
biblioteki od 4 stycznia do 31 grudnia 2016 
roku funkcję p.o. dyrektora Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Samsonowie pełniła 
Anna Żmudzińska, która po roku działal-
ności i wygranym konkursie na stanowisko 
dyrektora, Zarządzeniem Wójta Gminy 
Zagnańsk Nr 125/2016 została powołana 
na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicz-
nej na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 
grudnia 2021 roku. 

Biblioteka w Samsonowie od chwili swo-
jego powstania nie posiadała własnego lo-
kalu. Początkowo mieściła się w Gromadz-
kiej Radzie Narodowej. Dopiero od 1951 
roku zajmowała osobne pomieszczenie 
o niewielkiej powierzchni. Przez cały okres 
prowadziła działalność w trudnych warun-
kach lokalowych. Od 1989 roku mieściła 
się w tzw. „Agronomówce”, gdzie panowała 
ciasnota, między regałami zachowane były 
tylko minimalne odstępy. W magazynie 
pełniącym rolę wypożyczalni znajdował 
się opalany węglem piecyk. Biblioteka nie 
posiadała czytelni, a jedynie wydzielony 
kącik składający się z jednego stolika. Dużo 
lepsze warunki panowały w tym czasie 
w Filii w Zagnańsku. Pozostałe filie mieś-
ciły się w budynkach prywatnych. W 1997 
roku Biblioteka w Samsonowie otrzymała 
lokal w nowo wybudowanej szkole pod-

Biblioteka w Samsonowie najlepsza w regionie stawowej. Zajęła tam trzy pomieszczenia 
w piwnicy z oknami o powierzchni 60 m2 
z centralnym ogrzewaniem i osobnym 
wejściem. W 2003 roku Filia w Szałasie 
również została przeniesiona do budynku 
miejscowej szkoły. W budynku szkoły mie-
ści się także Filia w Tumlinie. W 2005 roku 
Filia w Zagnańsku przeprowadziła zbiory 
do nowoczesnego, wyposażony w media 
lokalu z korzystnym dojazdem i parkin-
giem, która w 2015 roku wzbogaciła się do-
datkowo o windę dla niepełnosprawnych.

Od 4 stycznia 2016 roku biblioteka 

gminna funkcjonuje w nowej siedzibie, 
której powierzchnia użytkowa wynosi 
544,70 m2. Nowa biblioteka wybudowana 
została na bazie dawnej szkoły i powstała 
w ramach projektu pn. „Modernizacja oraz 
wyposażenie budynku na potrzeby nowej 
siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Samsonowie, Gmina Zagnańsk”. Inwe-
stycje zrealizowano ze środków pozyska-
nych z Programu Wieloletniego Kultura+ 
Priorytet Biblioteka+ Infrastruktur Biblio-
tek, kwota dotacji wyniosła ponad 1 mln 
210 tys. zł i stanowiła 75% całkowitych 
kosztów. Wkład własny Gminy Zagnańsk 
do inwestycji wyniósł 140 tys. zł ponad-
to gmina zainwestowała 90 tys. zł w celu 
zakupu terenu i wykonania parkingu po-
trzebnego przy nowej bibliotece. 

Zmiana lokalu miała znaczący wpływ 
na rozwój czytelnictwa. Do 2016 roku 
z naszej placówki korzystali głównie 
mieszkańcy Samsonowa i Janaszowa, 
a dziś pełnimy funkcje biblioteki gminnej 
w pełnym tego słowa znaczeniu. Bogaty 
księgozbiór (14479 woluminów) i duże 
zakupy nowości (1028 woluminów) 
przyciągnęły rzesze nowych czytelników. 
Atrakcyjne godziny otwarcia, możliwość 
zwrotu wypożyczonych pozycji za pomocą 
wrzutni przez 24 godziny na dobę i miej-

sca parkingowe, a przede wszystkim oka-
zja ciekawego spędzenia czasu wolnego. 
To wszystko miało wpływ na wzrost liczby 
czytelników blisko o 80% dokładnie z 474 
osób zapisanych w 2015 roku do 851 osób. 
Zwiększyła się też o przeszło 5000 liczba 
wypożyczanych książek i audiobooków. 
Biblioteka to obecnie prawdziwe gminne 
centrum kultury. Bez względu na porę dnia 
czy roku przygotowuje dla czytelników 
całą gamę zajęć. Aktualnie dorośli biorą 
udział w zajęciach pt. „Choć przybywa lat, 
z komputerem za pan brat”. Raz w mie-
siącu panie dyskutują o trendach w lite-
raturze w ramach DKK – Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Dla dzieci przygotowali-
śmy trzy typy zajęć: „Fabryka Kreatyw-
ności”, „Dziecięce Laboratorium Wiedzy” 
i „Komputerowy Klub Kodowania”. To dla 
ducha, a dla ciała oferujemy dwa razy 
w tygodniu ćwiczenia jogi. Jak przystało 
na Bibliotekę odbywają się tu spotkania 
autorskie. W zeszłym roku gościliśmy kie-
lecką pisarkę Karolinę Wilczyńską, Hannę 
Pasterny autorkę „Moje podróże w ciem-
no”. Z dziećmi ze SP Nr 1 w Zagnańsku 
spotkała się Barbara Gawryluk. W marcu 
2016 roku nasi czytelnicy mieli możliwość 
rysować ze znanym grafikiem Edwardem 
Lutczynem. Nie omijają nas też muzycy. 
Działalność placówki zainaugurowaliśmy 
koncert Marka Piekarczyka, później z reci-
talem wystąpiła Małgorzata Nakonieczna. 
W grudniu 2016 roku na Koncert Bożona-
rodzeniowy zaprosiliśmy Maję Wojtaszek, 
uczestniczkę programu TVP „The Voice 
of Poland”. Włączamy się w różnego typu 
ogólnopolskie akcje m.in. Tydzień Biblio-
tek, Nocy Bibliotek, Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom, a we wrześniu 2016 
roku z całą Polską czytaliśmy „Quo vadis”. 
Biblioteka stała się stałym punktem na ma-
pie wycieczek, także tych zagranicznych. 
Gościliśmy m.in. studentów z rosyjskich 
uniwersytetów, pielgrzymów z Francji, 
samorządowców z Ukrainy. Studentom 
tak się u nas spodobało, że sami wystąpili 
z propozycją zorganizowania w Bibliotece 
wykładów w ramach „Szkoły otwartego 
umysłu”. W 200-tną rocznice powstania 
Akademii Górniczo – Hutniczej w Biblio-
tece odbyła się konferencja z Andrzejem 

Barwickim autorem książki pt. „Staszic, 
czyli jak powstała Szkoła Akademiczno-
-Górnicza w Kielcach”. Podczas wakacji 
2016 roku przeszło 200 dzieci miało za-
pewnioną opiekę i rozrywkę. Projekty: 
„Wakacje z walizką” i „Akademia Czasu 
Wolnego” to była nasza recepta na nudę 
maluchów. Dorośli czytelnicy zbierali się 
w przygotowanej z okazji Dnia Kobiet 
„Damo Sferze” i „Przy zielonej herbacie”, 
by rozmawiać o zdrowym stylu życia, 
o kwiatach i ogrodach. Wspólnie z czy-
telnikami obchodziliśmy Walentynki oraz 
Mikołajki.

W ramach projektu „Zagnańsk w lu-

strzanym odbiciu tradycji” powstały lalki 
motanki, widokówki oraz pod czujnym 
okiem artysty malarza Aleksandra Yasina 
piękne obrazy ruin Huty „Józef” i Dębu 
„Bartka”. Nie sposób wymienić wszystkich 
imprez zorganizowanych w 2016 roku. 
W 2017 roku także staramy się ze wszyst-
kich sił, aby spełnić oczekiwania naszych 
czytelników – w styczniu śpiewali „Sprze-
dawcy dymu”, a swoje fotografie prezen-
towała Agnieszka Kaszuba. W lutym 
zabraliśmy wszystkich na „Randkę z pol-
ską piosenką”, a 24 marca na spotkanie 
z wielką gwiazdą Ewą Błaszczyk. W zana-
drzu mamy jeszcze całą masę pomysłów 
i cieszymy się, że Biblioteka ze składnicy 
książek zamieniła się w tętniący życiem 
ośrodek kultury promujący czytelnictwo 
na szeroką skalę.

Katarzyna Baziuk
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STOP wypalaniu traw

Nowy sprzęt dla OSP Zagnańsk Mieszkańcy oddali hołd pomordowanym w Szałasie
W dniu 25 marca br. w remizie 

Ochotniczej Straży Pożarnej Zagnańsk 
w Chrustach odbyło się zebranie spra-
wozdawcze, któremu towarzyszyło 
uroczyste przekazanie i poświęcenie 
sprzętu hydraulicznego Holmatro, któ-
ry swoje zastosowanie ma w ratowni-
ctwie drogowym i technicznym.

Sprzęt został sfinansowany ze środ-
ków Świętokrzyskiego Stowarzyszenia 
Wspólnie Pomagamy, którego preze-
sem jest ks. dr Andrzej Drapała pro-
boszcz parafii p.w. Św. Rozalii i Marcina 
w Zagnańsku. Wartość zestawu sprzętu 
Holmatro, w skład którego wchodzą: 
pompa, nożyce, rozpieracz ramiono-
wy, rozpieracz kolumnowy i stanowisko 
narzędzi – mata wynosi 76 250,00 zł, 
a środki przekazane przez Świętokrzy-
skie Stowarzyszenie Wspólnie Poma-

gamy to 70 000,00 zł, pozostałą kwotę 
6 250,00 zł przekazała Gmina Zagnańsk.

Wśród zaproszonych gości obecni 
byli: komendant st. bryg. mgr inż. Syl-
wester Hamara z Komendy Miejskiej 
PSP w Kielcach, prezes Henryk Mil-
carz reprezentujący Gminny Zarząd 
Ochotniczych Straży Pożarnych, soł-
tys Andrzej Staniec z sołectwa Chru-
sty i przedstawicielki Koła Gospodyń 
Wiejskich „FLORIANKI”. Gośćmi 
honorowymi byli fundatorzy sprzętu 
ks. dr Andrzej Drapała i wójt gminy 
Szczepan Skorupski.

Zebranie rozpoczęło się poświęce-
niem nowego wyposażenia jednostki 
przez ks. proboszcza Andrzeja Drapała, 
który wspólnie z wójtem Szczepanem 
Skorupskim przekazał sprzęt druhom 
OSP Zagnańsk w Chrustach. Następnie 

wręczone zostały odznaki i wyróżnienia 
dla młodzieży MDP oraz starszych dru-
hów. Na spotkaniu przedstawiony został 
przez prezesa Ryszarda Wawszczaka 
plan działalności na rok 2017 oraz od-
czytane sprawozdanie finansowe za rok 
2016. Komisja rewizyjna pozytywnie 
zaopiniowała wniosek a zebrani dru-
howie przegłosowali absolutorium dla 
Zarządu OSP Zagnańsk w Chrustach.

Wójt Szczepan Skorupski w swo-
im wystąpieniu podkreślił znaczenie 
i zaangażowanie strażaków w pracy 
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców 
Gminy Zagnańsk oraz wyraził ogrom-
ne zadowolenie, iż jednostka OSP Za-
gnańsk w Chrustach ma obiecujące 
perspektywy rozwoju gdyż z pośród 
obecnych na zebraniu ponad 70 osób 
blisko połowa do młodzież z MDP.

Anna Wypych 

Uroczystości 77. rocznicy pacyfi-
kacji miejscowości Szałas odbyły się 
w sobotę 8 kwietnia br. w kościele 
filialnym pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Szałasie. 

Mszę świętą poprze-
dził występ uczniów 
z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Szała-
sie, którzy przygoto-
wali część artystyczną 
przypominającą o po-
święceniu, męstwie 
i odwadze mieszkań-
ców wsi Szałas, którzy 
zostali bestialsko za-
mordowani w dniach 1 
i 8 kwietnia 1940 roku.

Ksiądz Proboszcz 
Wincenty Chodowicz 
podkreślił, że była 
to swoista ofiara na oł-
tarzu Ojczyzny sprzed 
77 lat, która jest ciągle żywa w pamięci 
mieszkańców oraz rodzin poległych 
przodków. Podczas Eucharystii ks. 
Chodowicz odczytał nazwiska i imio-
na wszystkich pomordowanych.

Po mszy świętej delegacja władz 
państwowych, którą reprezentowali 

senator Krzysztof Słoń i wicewojewo-
da Andrzej Bętkowski oraz delega-
cja władz gminnych w skład, której 
wchodzili: wójt Szczepan Skorupski, 
przewodniczący Artur Kudzia, radni 

Kamil Piasecki, Janusz 
Zapała, Kazimierz To-
masiak i sołtys Halina 
Kuncik złożyli wiązanki 
oraz zapaliły znicze pod 
pietą – ustawioną przed 
kościołem, wykonaną 
przez kieleckiego rzeź-
biarza Sławomira Micka. 
Następnie na czele z Pa-
rafialną Orkiestrą Dętą 
„Perły Wincentego”, 
za którą podążały pocz-
ty sztandarowe z OSP 
Szałas, OSP Zagnańsk, 
OSP Samsonów, OSP 
Zabłocie, SRH „Jodła” 
z kompanią honorową, 

dzieci z Niepublicznej Szkoły Podsta-
wowej w Szałasie i inne delegacje oraz 
mieszkańcy w uroczystym przemarszu 
udali się pod mogiłę, gdzie złożone 
zostały wiązanki kwiatów i zapalono 
biało-czerwone znicze w hołdzie po-
mordowanym.

Przypomnijmy, że 77 lat temu 
Niemcy paląc doszczętnie zabudo-
wania, spędzili do pobliskiej szkoły 
ponad 60 mężczyzn, a później ich 
rozstrzelali. Była to zemsta za pomoc, 
jaką mieszkańcy miejscowości okazali 
polskim żołnierzom majora Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”. 

Po kilku dniach od pacyfikacji 
pomordowani zostali pochowani 
w zbiorowej mogile. Zbrodni wojennej 
towarzyszyły wówczas liczne aresz-
towania wśród miejscowej ludności. 
Los kilkudziesięciu osób do dziś nie 
jest do końca znany. Według history-
ków IPN mogły one być rozstrzelane 
w pobliskich lasach.

Justyna Wzorek

Wczesną wiosną i po żniwach praw-
dziwą plagą w Polsce jest wypalanie 
traw oraz pozostałości na polach. Nie 
wszyscy wiedzą, że proceder ten jest 
niezwykle szkodliwy dla ludzi i środo-
wiska, niebezpieczny i… karalny.

Polska jest jednym z nielicznych 
krajów w Europie, w którym wypala 
się trawy i pozostałości na polach za-

miast je wcześniej usuwać. Rolnikom 
i działkowiczom wydaje się, że to szybki, 
skuteczny i tani sposób na pozbycie się 
śmieci i chwastów z pola lub działki. 
Niektórzy nawet nie wiedzą, jak się mylą! 
Przede wszystkim wypalanie niszczy nie 
tylko szkodniki, chwasty i pozostałości, 
lecz cały ekosystem.

Wypalanie stanowi również zagro-
żenie pożarowe, gdyż ogień z podpa-
lonych, suchych traw łatwo przenosi 
się na lasy, torfowiska i gospodarstwa 
domowe, powodując ogromne straty 
materialne oraz nierzadko odbierając 
życie ludziom.

Unoszący się nad polami dym stano-
wi zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Od-

strasza oblatujące pola i łąki pszczoły 
i trzmiele, powoduje uduszenie wielu 
owadów i ma negatywny wpływ na życie 
ludzi mieszkających w danej okolicy. 
Podczas spalania do atmosfery dosta-
ją się bowiem dwutlenek węgla i wiele 
toksycznych substancji, które mogą być 
przyczyną chorób układu oddechowego, 
układu krążenia i układu kostnego, aler-
gii, chorób oczu, a nawet nowotworów.

Unoszący się nad drogami dym sta-
nowi poza tym znaczne zagrożenie dla 
ruchu samochodowego, gdyż znacznie 
pogarsza widoczność na jezdni, stano-
wiąc często przyczynę kolizji i wypad-
ków drogowych.

Wypalanie pół, łąk i działek to dzia-

łanie wobec przyrody noszące cechy 
barbarzyństwa. Dlaczego? Wskutek 
wypaleń zniszczone zostają nie tylko 
trawy, chwasty i pozostałości po żni-
wach, lecz także pożyteczne zwierzęta 
i rośliny, co w rezultacie powoduje za-
nieczyszczenie powietrza i zniszczenie 
całego ekosystemu, który na odbudo-
wanie potrzebuje wielu lat.

Wypalanie jest przyczyną śmierci 
zwierząt żerujących na polach i łąkach 
oraz zamieszkujących je często ptaków. 
W ogniu i dymie giną ptaki (np. kuropa-
twy, bażanty, skowronki), ssaki (np. za-
jące, lisy, jeże, kuny, borsuki, małe gry-
zonie) płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), 
owady (np. mrówki, pszczoły, biedron-
ki) i wiele ważnych dla funkcjonowania 

ekosystemu żyjątek (np. dżdżownic). 
W efekcie potem nie ma kto zapylać 
kwiatów, niszczyć szkodników czy za-
dbać o jakość gleby.

Naukowcy udowodnili, że zniszczenie 
ekosystemu na polach i łąkach obniża 
żyzność gleby, gdyż niszczy wytwarzaną 
przez niego próchnicę. Jednorazowe wy-
palenie powoduje spadek plonów o koło 
5-8 procent, a żeby została wytworzona 
nowa warstwa próchnicy potrzeba nawet 
pięciu lat.

Dla rolnika jest to więc nieopłacal-
ne, bo im żyźniejsza gleba, to wyższe 
plony, mniejsze nakłady na nawożenie, 
mniejsza erozja i konsekwencje powodzi 
i suszy (żyzna gleba chłonie i zatrzymuje 
wodę jak gąbka).

Wypalanie traw i pozostałości na po-
lach jest prawnie zabronione i karalne 
– regulują to przede wszystkim dwa 
następujące akty prawne:

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 
880)

– Ustawa z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 
435).

Poza tym rolnikom wypalających 
łąki lub pola grozi też odebranie do-
tacji z Uni Europejskiej na działalność 
rolniczą. 

Wypalanie traw jest niebezpieczne, 
szkodliwe i karalne!

Tomasz Witecki 
Komendant Gminny Ochrony P. Poż.
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Okres Wielkiego Postu obfituje co-
rocznie w konkursy i przeglądy Pieśni 
Pasyjnych. Tradycyjnie w tych przeglą-
dach bardzo dobrze prezentują się chó-
rzyści z Gminy Zagnańsk. W bieżącym 
roku nie było inaczej.

Gminny Chór „Con Passione” pod 
batutą Michała Kopcia zajął II miejsce 
w XIII Festiwalu Wielkopostnym. W eli-
minacjach do tego konkursu wzięło 
udział ponad 50 wykonawców. 

Eliminacje odbyły się 17 i 18 marca 
br. w Pinczowie i Stąporkowie, a gala 
finałowa 2 kwietnia br. w kościele p.w. 

św. Michała Archa-
nioła w Daleszycach. 
Podczas uroczystości 
nagrodzono najlepsze 
zespoły w wojewódz-
twie, w tym Gminny 
Chór „Con Passione”. 
Oprócz honorowej sta-
tuetki i dyplomu chór 
otrzymał nagrodę fi-
nansową w wys. 400,00 zł ufundowaną 
przez Ordynariusza Diecezji Kieleckiej 
– bp Jana Piotrowskiego oraz rzeczową 
od europosła Bogdana Wenty. Głównym 

organizatorem XIII Festiwalu Wiel-
kopostnego był Wojewódzki Dom 
Kultury w Kielcach, współorganiza-
torami wiele instytucji kościelnych 
i samorządowych.

Chór „Con Passione” wystąpił 
w Daleszycach w nowych strojach. 
Panowie – granatowe garnitury, gra-
natowe muszki, białe koszule. Panie 
– granatowe garsonki, białe bluzki 

z haftem i kolorowe apaszki. Stroje zo-
stały ufundowane przez wójta Gminy 
Zagnańsk – Szczepana Skorupskiego, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej – Annę Żmudzińską oraz dyrektora 
Banku Spółdzielczego w Samsonowie 
– Józefa Florka i prezesa Rady Nadzor-
czej BS – Krzysztofa Kondraka. Chórzy-
ści składają serdeczne podziękowania 
Wszystkim Sponsorom i Mecenasom 
sztuki.

Alicja Midak
Kierownik chóru „Con Passione”

Kolorowe, ręcznie robione palmy, 
ozdobne jajka, koszyczki, baranki 
i zające z mchu – to wszystko można 
było nabyć podczas przedświątecznego 
kiermaszu wielkanocnego w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach.

W siedzibie starostwa zapanował 
świąteczny nastrój, a to za sprawą 
wielkanocnych ozdób, które zaprezen-
towali ludowi twórcy z naszego powiatu. 
Wśród osób, które skorzystały z okazji 

i nabyły dekoracje wielkanocne znaleźli 
się także członkowie Zarządu Powia-
tu w Kielcach Marek Kwiecień i Józef 
Szczepańczyk. – Coroczne kiermasze 
organizowane w naszym starostwie są 
świetną okazją do nabycia ciekawych 

ozdób świątecznych, które pięknie 
ozdobią nasze domy w świąteczny 
czas. Precyzja prezentowanych wyro-
bów świadczy o dużym talencie i pra-
cowitości twórców – powiedział Marek 
Kwiecień.

Także Józef Szczepańczyk nie krył 
zachwytu nad pracami wystawionymi 
podczas kiermaszu. – Warto promować 
artystów z terenu powiatu kieleckiego. 
Ich prace z roku na rok cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem i przycią-

gają liczne grono nabywców – powie-
dział Józef Szczepańczyk.

Gminę Zagnańsk na kiermaszu re-
prezentowały JAWORZANKI w tra-
dycyjnych strojach ludowych. Kupu-

jący na stoisku Jaworzanek mieli duży 
problem z wyborem ozdób dla siebie. 
Kusiły oryginalnie wykonane palemki 
z bibułowych kwiatów, króliczki i stroiki 
z naturalnych materiałów. Jak podkre-
ślił wójt Szczepan Skorupski – Święta 
Wielkanocne kojarzą się z kolorowymi 
pisankami, nadchodzącą wiosną oraz 
przyrodą budzącą się do życia i to właś-
nie kolory i życie królowały na stoisku 
Jaworzanek. Wszystkie palmy i ozdoby 
przygotowywane były w izbie ludowej 
Świetlicy środowiskowej w Jaworzach. 

Agnieszka Madetko

Doktor Grzegorz Midak zajął 
na szczeblu powiatowym II miejsce 
w konkursie Lekarz Roku 2016, orga-
nizatorem którego była gazeta Echo 
Dnia. 

Grzegorz Midak urodził się 21 
kwietnia 1949 roku w Zagnańsku, 
Szkołę Podstawową w Chrustach 
ukończył w 1963 roku, a następnie 
Liceum Ogólnokształcące im. S. Że-
romskiego w Kielcach w 1967 roku. 
Studiował na Akademii Medycznej 
w Białymstoku.

Po uzyskaniu dyplomu lekarza 
rozpoczął pracę w Ośrodku Zdrowia 
w Oblęgorku, a następnie w Strawczy-
nie na stanowisku kierownika Ośrod-
ka, gdzie pracował do 2014 roku.

Uzyskał specjalizacje: choroby we-
wnętrzne, medycyna ogólna i medy-
cyna rodzinna.

W ciągu swojej 40 letniej pra-
cy na stanowisku kierownika 
SZOZ-u w Strawczynie rozbudował, 
zmodernizował i wyposażył w spe-
cjalistyczny sprzęt Ośrodki Zdrowia 
w Strawczynie i Oblęgorku.

W 2010 roku został Człowiekiem 
Roku Gminy Strawczyn.

Po przejściu na emeryture jest nadal 
aktywny i pracuje na stanowisku leka-
rza w Ośrodku Zdrowia w Piekoszowie 
i w Samorządowym Zespole Ośrod-
ków Zdrowia w Zagnańsku.

Doceniając jego pracę i zaangażo-
wanie pacjenci zgłosili go do konkursu 

Lekarz Roku 2016, którego organiza-
torem było Echo Dnia. Po jego roz-
strzygnięciu Pan dr Grzegorz Midak 
uzyskał II miejsce w powiecie kiele-
ckim, którego starosta Michał Godow-
ski pogratulował mu tymi słowami 

„Wyróżnienie to jest tym bardziej 
cenne, że zostało ono przyznane przez 
pacjentów, którzy docenili Pana trud, 
profesjonalizm oraz życzliwość. Po-
przez swoją wiedzę, zaangażowanie 
i troskę o ludzi chorych służy Pan 
mieszkańcom powiatu kieleckiego”.

W klasyf ikacji  województwa 
dr Grzegorz Midak zajął VIII miejsce, 
a od wręczającego mu to wyróżnienie 
posła do Parlamentu Europejskiego 
Bogdana Wenty, usłyszał:

„To zwieńczenie dotychczasowej 
pracy pokazuje, że prowadzone przez 
Pana działania na rzecz ochrony zdro-
wia i życia stanowi doskonały przykład 
codziennej, trudnej pracy lekarza. Wy-
rażam nadzieję, że to uhonorowanie 
będzie dla Pana jeszcze większym mo-
torem napędowym do dalszej pracy 
na rzecz pacjentów, która stanowi nie-
odłączny element naszego codzien-
nego życia. Pańska postawa powinna 
stanowić wzór do naśladowania przez 
następne pokolenia młodych lekarzy 
oraz dawać przykład doskonale wypeł-
nianych zasad zawartych w Kodeksie 
Etyki Lekarskiej”.

Piękne słowa, za które Pan Doktor 
serdecznie dziękuje.

Za pośrednictwem Gazety Za-
gnańskiej dziękuje również gorąco 
wszystkim swoim pacjentom z gmin: 
Zagnańsk, Piekoszów i Strawczyn 
za oddane głosy. 

To dzięki Wam drodzy mieszkańcy 
– mówi Pan Grzegorz – zająłem tak 
wysokie lokaty w Plebiscycie na Le-
karza Roku 2016.

Ale nie samą pracą żyje Pan dr Grze-
gorz Midak. Jego pasją są podróże 
i łowiectwo. Zwiedza świat nie tylko 
z żoną, ale również z wnuczkami Igo-
rem, Rochem i Zuzią.

Z żoną Alicją (która jest szefową 
Gminnego Chóru Con Passione w Za-
gnańsku) we wrześniu obchodzić będzie 
45 rocznicę małżeństwa. Mają troje dzie-
ci: Rafała, Karolinę i Oskara. Dochowali 
się trojga wnucząt, a największą i najmil-
szą niespodziankę sprawiły im córka Ka-
rolina i synowa Izabela, które są w ciąży.

Jego drugą pasją jest łowiectwo. 
W kole łowieckim „Rosochy” pełni rolę 
skarbnika już 20 lat. Jak sam mówi – 
to wielka przyjemność wyjść o świcie 
do lasu ze swoim wiernym psem wyżłem, 
obserwować jak przyroda budzi się do ży-
cia, posłuchać w ciszy śpiewu ptaków, 
popatrzeć na przebiegające zające czy 
sarny. To człowieka uspokaja i wycisza. 
A w mojej pracy – dodaje Pan dr – jest 
bardzo ale to bardzo potrzebne.

Jeszcze raz w imieniu całej gminnej 
społeczności serdecznie gratulujemy 
Panu doktorowi Grzegorzowi Midako-
wi zdobytych tytułów i życzymy dużo 
zdrowia i dalszej owocnej pracy w na-
szym Samorządowym Zespole Ośrodków 
Zdrowia w Zagnańsku.

Szczepan Skorupski
Przewodniczący Rady SZOZ

Chórzyści z „Con Passione” na podium

Kolorowo i świątecznie

Człowiek z pasją
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Pracownicy Urzędu Gminy spraw-
dzają dokumenty dotyczące obowiąz-
ku przyłączenia nieruchomości do ist-
niejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Zagnańsk, a już nie-
bawem kontrolujący wyruszą w teren. 

W związku z zakończeniem budo-
wy sieci kanalizacji sanitarnej w wielu 
miejscowościach naszej gminy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa 
właściciel budynku ma obowiązek 
przyłączenia nieruchomości do istnie-
jącej sieci kanalizacji sanitarnej. Obo-
wiązek przyłączenia nieruchomości 
do istniejącej sieci kanalizacji sanitar-
nej nakłada art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.). 
Zwolnienie z tego obowiązku może na-
stąpić tylko w przypadku, gdy nieru-
chomość została wcześniej wyposażona 
w przydomową oczyszczalnię ścieków.

W pierwszym etapie przeanalizowa-
ne zostały dokumenty w pięciu losowo 
wybranych miejscowościach co dało 
wynik 16 podłączeń do sieci kanali-
zacyjnej zakończonych podpisaniem 
umowy na odbiór ścieków (6 w Za-
gnańsku, 6 w Jasiowie, 1 w Janaszowie 
i 3 w Bartkowie). W wyniku kontroli 
zidentyfikowanych zostało również 
kilkanaście niezamieszkałych domów 
to jednak nie zwalnia ich właścicieli 

od obowiązku przyłączenia nierucho-
mości do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

Pracownicy Urzędu Gminy anali-
zują zużycie wody niepodłączonych 
mieszkańców do kanalizacji z kwartal-
nymi wykazami od firm posiadających 
stosowne zezwolenia na wypompowy-
wanie ścieków komunalnych z szamb. 
Wykazy te zawierają ilości nieczystości 
ciekłych oraz dane adresowe poszcze-
gólnych osób, od których są odbierane 
ścieki. Urząd również sprawdza moż-
liwość podłączenia się do istniejącej 
sieci kanalizacji sanitarnej tych miesz-
kańców, którzy do tej pory tego nie 
uczynili. W ostatnim czasie zostały 
wysłane do 170 osób (właścicieli 112 
nieruchomości) pisma o osobiste sta-
wiennictwo w Urzędzie Gminy i złoże-
nie wyjaśnień oraz przedłożenie fak-
tur za zużycie wody i faktur za wywóz 
ścieków.

W okresie wiosennym i letnim pla-
nujemy kontrole w terenie, a „oporni 
mieszkańcy” mogą liczyć się z otrzy-
maniem decyzji administracyjnych. 
Przypominamy iż uchylanie się właś-
cicieli nieruchomości od nałożonego 
ustawą obowiązku przyłączenia nieru-
chomości do istniejącej sieci kanaliza-
cji sanitarnej, nie znajdujące żadnego 
prawnego uzasadnienia i w takim przy-
padku Gmina ma możliwości prawne: 

wydania decyzji nakazującej wyko-
nanie obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach) oraz sankcji grzywny. 
Wykonanie decyzji nakazującej przy-
łączenie podlega egzekucji w trybie 
przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 roku o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji (Dz. U. z 2016 r. 
Nr 559 z późn. zm.).

W związku z powyższym apeluję 
do Wszystkich o niezwłoczne przy-
stąpienie do wykonania obowiązku 
podłączenia nieruchomości do kana-
lizacji sanitarnej. W celu przyłączenia 
nieruchomości do już istniejącej sie-
ci kanalizacyjnej należy w pierwszej 
kolejności wystąpić do Wodociągów 
Kieleckich z wnioskiem o określenie 
warunków przyłączenia nieruchomo-
ści do sieci kanalizacyjnej, następnie 
sporządzić plan sytuacyjny na kopii 
aktualnej mapy zasadniczej lub mapy 
jednostkowej przyjętej do państwowe-
go zasobu geodezyjnego i kartograficz-
nego oraz opracować dokumentację 
projektową i zgłosić wykonanie przy-
łącza kanalizacyjnego.

Powyższe działania posłużą do za-
pewnienia odpowiednich standardów 
życia mieszkańców oraz przyczynią się 
do ochrony środowiska naturalnego.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

W dniu 20 marca br. odbyło się wal-
ne zebranie Świętokrzyskiego Stowa-
rzyszenia Artystów i Twórców Ludo-
wych „Dorzecza Bobrzy” na którym 
został wybrany nowy zarząd. 

Prezesem został Marian Lisowski 
z gminy Stąporków, a zastępcą Gra-
żyna Grudziecka z gminy Zagnańsk, 
sekretarzem została wybrana Teresa 
Chłopek również z gminy Zagnańsk.

Do komisji rewizyjnej zostali 
wybrani: Urszula Żelazny z gminy 
Miedziana Góra, Wiesława Wiech 
z gminy Zagnańsk i Wojciech Bed-
narczyk z gminy Mniów.

Zarząd ustalił cykliczne spotkania 
w poszczególnych gminach mające 
na celu promowanie twórców i ar-
tystów ludowych. 

Grażyna Grudziecka 

Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie in-
formuje, że w siedzibie Urzędu Gminy 
Zagnańsk (tablica ogłoszeń) został wy-
wieszony wykaz informujący 

o przeznaczeniu do wydzierżawie-
nia na okres do trzech lat części nieru-

chomości stanowiącej własność Gmi-
ny Zagnańsk, oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem 477/1 o pow. 36 m2, 
położonej w obrębie geodezyjnym Za-
gnańsk, gm. Zagnańsk.

Wykaz podaje się do publicznej wia-

domości na okres 21 dni licząc od daty 
jego wywieszenia tj. od 14 kwietnia 
do 5 maja 2017 roku.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

W związku z pozyskaniem przez Gminę Zagnańsk 
dofinansowania z Narodowego Banku Polskiego, ogłasza-
my nabór uczestników do projektu p.n. „Przedsiębiorcy 
z naszej klasy”. Nabór zostanie przeprowadzony w 5 szko-
łach znajdujących się na terenie Gminie Zagnańsk. Dla 
każdej szkoły zarezerwowano 10 miejsc, a nabór potrwa 
do 18 kwietnia 2017 r.

W ramach programu odbędą się zajęcia tematyczne 
z przedsiębiorczości i gospodarowania budżetem domo-
wym oraz zajęcia praktyczne o tematyce przedsiębiorczości 
(gry i zabawy) jak również praktyczne ćwiczenia z ban-
kowości elektronicznej prowadzone przez trenerów NBP.

Z uwagi na rozpoczęcie realizacji zajęć w drugiej poło-
wie kwietnia br., prosimy o szybkie zgłaszanie się uczest-
ników do projektu. Dla uczestników przewidziane zostały 
nagrody za udział w projekcie.

Robert Kaszuba

W dniach od 15 do 20 marca 2017 
roku Gmina Zagnańsk zleciła wykona-
nie przeglądu oraz niezbędnych napraw 
instalacji odgromowej na Dębie Bartku.

Przegląd polegał na sprawdzeniu instala-
cji i uzupełnieniu brakujących przewodów 
odgromowych oraz dokonaniu stosownych 

pomiarów i badań tak, aby in-
stalacja była w pełni sprawna 
jeszcze przed sezonem wio-
sennych i letnich burz. Prace 
naprawcze oraz pomiary wy-
konała firma ZAGPOL z Dą-
browy za kwotę 2 521,50 zł.

W dniu 20 marca br. wójt Szcze-
pan Skorupski dokonał odbioru fa-
brycznie nowego samochodu typu 
BUS osobowy marki OPEL MOVA-
NO, który został zakupiony na po-
trzeby Urzędu Gminy w Zagnańsku. 
Wartość zakupionego auta wynosi 
148 751, 28 zł.

Nowy BUS w gminie to Opel 
Movano Kombi L2H2 (9-osobowy) 
o mocy silnika 170 KM i pojemności 
2299 cm3. Dostawca, którym jest 
firma Pol-Mot Auto S. A. Oddział 
OPEL – Chevrolet w Kielcach, udzie-
lił gwarancji na okres 72 miesięcy.

Artur Cieślak

Kontrolujący ruszają w teren

Nowy zarząd Stowarzyszenia AiTL

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o naborze

Dąb Bartek – instalacja odgromowa po przeglądzie

Nowy BUS w gminie

K ATA R Z Y N A  S A L E T R A  H O M E  T E A C H E R
A n g i e l s k i  z  d o j a z d e m  d o  u c z n i a

t e l .  5 1 6  1 2 9  6 1 7
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Lekcja historii niektórym uczniom 
kojarzy się z wykładem nauczyciela, 
mnóstwem dat i nudnymi tematami 
o przeszłości. Okazuje się jednak, że 
lekcje historii mogą być fascynujące 
i wciągające. Przekonali się o tym szó-
stoklasiści z Zespołu Szkoły Podstawo-
wej, Przedszkola i Gimnazjum w Sam-
sonowie. Lekcję o uzbrojeniu z czasów 
II wojny światowej przygotował dla 
nich Daniel Szuster, uczeń ze Szkoły 
Podstawowej w Tumlinie. 

Daniel, który ma zaledwie 12 lat, 
od czterech lat interesuje się modelar-
stwem i wojskowością. Na lekcję przy-
niósł część modeli z rodzinnej kolekcji 
i z pasją opowiadał o wozach bojowych, 

samolotach oraz okrętach podwodnych. 
Wiedza Daniela jest bardzo obszerna 
i wszyscy z ogromnym zainteresowa-
niem słuchali kolejnych opowieści 
i anegdot dotyczących II wojny świato-
wej. Warto zaznaczyć, iż Daniela mo-
delarstwem „zaraził” tata, który razem 
z nim wyszukuje coraz to ciekawsze 
modele.

Uczniowie klasy VI mogli więc zo-
baczyć jak wyglądał Mark I – pierwszy 
czołg użyty przez Brytyjczyków w bitwie 
pod Sommą w 1916 r. czy też pierwszy 
przedwojenny polski czołg 7TP. Nie mo-
gło zabraknąć również legendarnego 
T 34 znanego wszystkim jako „Rudy 
102” z serialu „Czterej Pancerni i Pies” 

oraz niemieckiego „Tygrysa”. Oprócz 
czołgów Daniel pokazał i opowiedział 
także o ORP „Błyskawica” – polskim 
niszczycielu, niemieckim okręcie pod-
wodnym (U – boot) oraz myśliwcach 
i bombowcach używanych w czasie 
II wojny światowej.

Taka „żywa” lekcja historii zapewne 
była inna niż zwykle i zdecydowanie 
nie była nudna, a sam Daniel udowod-
nił, iż mimo młodego wieku można 
mieć ogromną wiedzę historyczną, 
pasję i chęć dzielenia się nią z innymi, 
za co z całego serca dziękują mu ucz-
niowie z Samsonowa.

Jakub Szczepański

W sobotę 8 kwietnia br. Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich „Florianki” uczest-
niczyły w festynie edukacyjnym „W po-
szukiwaniu Wielkanocnego Zajączka”.

Wydarzenie zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie 
pod patronatem posła do Parlamentu 
Europejskiego Bogdana Wenty, miało 
na celu przybliżenie tradycji i dawnych 
obrzędów związanych z przygotowania-
mi do Świąt Wielkanocnych integrację 
międzypokoleniową rodzin z miasta 
i podmiejskich wsi.

Impreza odbyła się w muszli koncer-
towej parku miejskiego w Kielcach.

Było dzielenie się jajkiem, kosztowa-

nie żurku i wymiana przepisów kuchar-
skich oraz możliwość zakupienia ozdób 
na wielkanocny stół. Florianki zaprezen-
towały również warsztat robienia jajek 
metodą „orgiami”.

Na terenie parku 
dzieci malowały jajka, 
wyplatały palmy, brały 
udział w licznych kon-
kursach, spotkaniach 
z artystami ludowy-
mi starszego pokole-
nia, natomiast główną 
atrakcją było szukanie 
wielkanocnego zającz-
ka i jajek, które ukryte 

były w różnych miejscach. 
W imprezie nie zabrakło również 

mieszkańców i dzieci z gminy Zagnańsk.
Anna Wypych

Moda na zdrowe odżywianie za-
gościła w Szkole Podstawowej Nr 1 
w Zagnańsku/Chrustach na dobre. 
Już po raz kolejny 31 marca br. został 
zorganizowany, cieszący się ogrom-
nym powodzeniem Dzień Marchewki. 

Imprezę zorganizowano w ramach 
IX edycji edukacyjnego projektu „Ku-
busiowi Przyjaciele Natury”, a całość 
przygotował i poprowadził Sławomir 
Biernat.

Gośćmi na wydarzeniu byli: wójt 
Szczepan Skorupski, dyrektor Niepub-
licznej Szkoły Podstawowej w Szałasie 
pani Marta Zdybiowska, pani Graży-
na Okła-prezes Stowarzyszenia Szałas 
2012 wraz z przedszkolakami i ucz-
niami szkoły.

Zgromadzonych gorąco powitała 
pani Anna Tuz dyrektor Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Zagnańsku. Najmłodsi 

uczniowie JEDYNECZKI rozpoczęli 
spotkanie krótkim montażem słow-
no -muzycznym. Następnie każdy 
uczestnik spotkania mógł wystarto-
wać w konkursie na Króla i Królową 
Marchewki. Okazało się, iż Maja Kurek 

i Dawid Gębski z oddziału przedszkol-
nego Smerfy okazali się bezkonku-
rencyjni.

W nagrodę z rąk pana wójta Szcze-
pana Skorupskiego otrzymali korony 
i przez rok będą nam panować! Smerfy 
z wychowawcą Sławomirem Bierna-
tem oraz klasa zerowa z panią Beatą 
Adamiec z rąk pana wójta oraz pani 
dyrektor otrzymali także stosowny 
Certyfikat udziału w ekologicznym 
projekcie.

 Dla wszystkich dzieci raz gości były 
niespodzianki. Można było skosztować 
surowej marchewki, napić się świeżego 

soku. A to nie koniec atrakcji. Mamu-
sie przygotowały ciasto, oczywiście 
z marchewki i jabłek. Zapach oraz 
smak tych pyszności z całą pewnością 
zmotywował niejednego do rozpoczę-
cia zdrowego odżywiania. 

 Każdy uczestnik spotkania dostał 
także nagrody niespodzianki od ta-
jemniczej babci. Zabawę umilała także 
wizyta Królika Hop-a, który przybył 
do nas, aby skosztować swojego przy-
smaku, czyli zdrowej, chrupiącej mar-
chewki. Czas spotkania szybko minął. 

Był to wyjątkowy dzień! Pełen zdro-
wej żywności, niespodzianek i gości! 

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim rodzicom, którzy zaanga-
żowali się w przygotowanie tego dnia

Sławomir Biernat 
Wychowawca Smerfów

Lekcja historii inna niż zwykle

W poszukiwaniu wielkanocnego zajączka 

Dzień Marchewki w Jedynce 
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Na zakończenie Zagnańskiej Ligi w Piłce Siatkowej Kobiet 
i Mężczyzn – Zagnańsk 2017 niespodziewanie okazało się, 
iż SPS CONSTRUCTION i NIE MA LIPY po raz pierwszy 
zostali MISTRZAMI!

Zagnańska Liga w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn 
w 2017 roku przeszła do historii. Edycja dwunasta to prze-
de wszystkim bardzo dobry poziom rozgrywanych meczów 
zarówno wśród pań jak i panów, emocjonujące do ostatniej 
piłki pojedynki sportowe i rozstrzygnięcia kolejności drużyn 
w ostatnim starciu ligi. A także miła, rodzinna atmosfera. 
Tak właśnie przedstawia się obraz Ligi 2017. W tegorocznych 
rozgrywkach rywalizowało 13 drużyn (siedem żeńskich i sześć 
męskich), wzięło w niej udział ponad 160 zawodniczek i za-
wodników. Ze względu na planowany remont płyty boiska 
rozgrywki toczyły się w błyskawicznym tempie: rozpoczęły 
się 11 marca br. a zakończyły już 8 kwietnia 2017 roku.

W rywalizacji żeńskich drużyn niesamowite emocje trwały 
do ostatniego meczu ligi, gdyż trzy drużyny miały szansę 
na zdobycie mistrzowskiego tytułu. Rzutem na taśmę po raz 
pierwszy w historii ligę wygrała drużyna SPS Construction 
Kielce, wyprzedzając Spartę Zagnańsk i Salos Cortile Kielce. 
Kolejne miejsca zajęły: AZS UJK Kielce, ŁKS Adamówki 
Łagów, Gimnazjum Ćmińsk i ŁKS Adamówki Łagów Junior. 
Najlepszą Zawodniczką w całych rozgrywkach została Brygida 
Reczyńska ze Sparty Zagnańsk.

W rywalizacji mężczyzn również po raz pierwszy Zagnań-
ską Ligę w Piłce Siatkowej wygrała drużyna o wdzięcznej 
nazwie „Nie Ma Lipy Zagnańsk” wyprzedzając Spartę Za-
gnańsk i nowicjusza w rozgrywkach: Leśników RDLP Radom. 
Na dalszych miejscach uplasowały się drużyny: K.O. Alicja 

Kielce, Łycha Kielce i Five Of Forest Zagnańsk. Najlepszym 
zawodnikiem w tegorocznej lidze został Bartosz Markiewicz 
ze zwycięskiej drużyny Nie Ma Lipy.

Wszystkie drużyny żeńskie i męskie, które uplasowały się 
na podium otrzymały z rąk 
Wójta Gminy Zagnańsk – 
Szczepana Skorupskiego 
i Kierownika GOSiR w Za-
gnańsku – Michała Salwy 
pamiątkowe puchary, me-
dale oraz talony pieniężne 
na sprzęt sportowy. Za-
gnańska Liga w Piłce Siat-
kowej Kobiet i Mężczyzn 
z roku na rok rozrasta się 
terytorialnie. Oprócz drużyn 
z Gminy Zagnańsk, gościły 
u nas drużyny z Ćmińska, 
Kielc, Łagowa oraz z innych 
powiatów województwa 
świętokrzyskiego. Organi-
zatorzy rozgrywek – Gmi-
na Zagnańsk oraz Gminny 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku zapraszają na kolejną 
ligę siatkówki za rok, a już w najbliższe wakacje na turnieje 
siatkówki plażowej.

Na stronie obok prezentujemy galerię zdjęć z uroczystego 
podsumowania Zagnańskiej Ligi w Piłce Siatkowej Kobiet 
i Mężczyzn – Zagnańsk 2017 autorstwa Jakuba Kotuli, a po-
niżej kolejność końcową wraz z poszczególnymi wynikami:

Kobiety: Mecze Punkty
1. SPS Construction 12 28
2. Sparta Zagnańsk  12 25
3. Salos Cortile Kielce 12 25
4. AZS UJK Kielce 12 23
5. ŁKS Adamówki  12 19
6. Gimnazjum Ćmińsk 12 5
7. ŁKS Adamówki Junior 12 1
Mężczyźni:
1. Nie Ma Lipy Zagnańsk 10 26
2. Sparta Zagnańsk 10 21
3. LEŚNICY RDLP 10 15
4. K.O.Alicja 10 12
5. Łycha Kielce 10 9
6. Five of Forest 10 7

 Grzegorz Hawliczek, Michał Ziernik
GOSiR Zagnańsk

Finał Zagnańskiej Ligi w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

Podsumowanie wyników ZLPSKiM 2017

Sparta Zagnańsk II miejsce w Lidze Kobiet

Nie Ma Lipy I miejsce w Lidze Męskiej

Brygida Reczyńska najlepsza zawodniczka Ligi 2017

SPS Construction Kielce I miejsce w Lidze Kobiet

Sparta Zagnańsk II miejsce w Lidze Kobiet

Salos Cortile Kielce III miejsce w Lidze Kobiet

Sparta Zagnańsk II miejsce w Lidze Męskiej 

 Finaliści ZLPSKiM 2017

Bartosz Markiewicz najlepszy zawodnik Ligi 2017

SPS Construction Kielce I miejsce w Lidze Kobiet

Sparta Zagnańsk II miejsce w Lidze Kobiet

Salos Cortile Kielce III miejsce w Lidze Kobiet

Leśnicy RDLP III miejsce w Lidze Męskiej



Niedziela Palmowa w Zagnańsku
w obiektywie Artura Cieślaka

W Niedzielę Palmową 9 kwietnia br. tradycyjnie w Za-
gnańsku odbyły się dwie uroczyste procesje z kolorowymi 
palmami wielkanocnymi. W parafii Św. Józefa Oblubień-
ca NMP procesja wyruszyła sprzed Szkoły Podstawowej 
Nr 2, ulicą Turystyczną do kościoła, natomiast w parafii Św. 
Rozalii i Św. Marcina procesja odbyła się wokół kościoła. 

Palmy powstały dzięki wspólnej pracy uczniów, rodziców, 
katechetów i nauczycieli ze wszystkich klas Szkoły Podstawo-
wych Nr 2 i Gimnazjum, Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku, 
podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowych z Belna, 
Pań z Zespołu „Jaworzanki” i Gospodyń z KGW „Florianki”, 
którym pomagali strażacy z OSP w Chrustach.
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