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Radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Szczepanowi 
Skorupskiemu 19 czerwca br. podczas sesji Rady Gminy. Wcześniej za-
twierdzili jednomyślnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2012 r.

Przed uchwalaniem absolutorium radni wysłuchali sprawozdania z wy-
konania budżetu gminy za ubiegły rok, a w nim szczególnie m.in. informacji 
o stanie mienia komunalnego, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachun-
kowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2012 r. oraz wniosku 
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

Pozytywne stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla 
wójta przedstawił jej przewodniczący Tomasz Dąbrowski.

Bilans na 31 grudnia 2012 r. z wykonania budżetu po stronie aktywów i pa-
sywów wykazał kwotę 2 mln 199 tys. 663 zł. Na aktywa budżetu gminy składają 
się: środki pieniężne – 2 046 882,68 zł, należności i rozliczenia – 152 780,71 zł. 
Natomiast pasywa budżetu gminy stanowią: zobowiązania – 19 818 370,95 zł, 
aktywa netto budżetu – 18 356 447,91 zł i inne pasywa – 724 843,00 zł.

Bilans na 31 grudnia 2012 r. z wykonania budżetu jednostek Gminy po 
stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 69 874 296,03 zł. Na aktywa jed-
nostek Gminy Zagnańsk składają się: aktywa trwałe – 68 776 488,75 zł i ak-
tywa obrotowe – 1 097 807,28 zł. 

Na pasywa jednostek Gminy Zagnańsk składają się: fundusz – 68 197 887,97 zł 
oraz zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 1 676 408,06 zł.

Zdaniem członków Komisji Rewizyjnej, procedury zamówień publicz-
nych były realizowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

– Poszczególne dowody są prawidłowo zakwalifikowane, opisane i za-
twierdzone. Nie stwierdzono wydatków nieuzasadnionych. Na podstawie wy-
ników kontroli pozytywnie ocenia się podejmowane decyzje finansowe oraz 
ich udokumentowanie, ewidencję i ujęcie w sprawozdaniach – poinformował 
przewodniczący Tomasz Dąbrowski.

– Biorąc pod uwagę celowość wydatków, gospodarność oraz realizację 
uchwał związanych z budżetem Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wyko-
nanie budżetu Gminy Zagnańsk za 2012 r. Mając powyższe na uwadze, Komi-
sja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Zagnańsk 
za 2012 r. – dodał.

Jednomyślny wynik głosowania został nagrodzony brawami. Wójt 
w swoim krótkim wystąpieniu podziękował wszystkim radnym za jednomyśl-
ną uchwałę oraz podkreślił, że stara się być wójtem wszystkich mieszkańców 
gminy.  Apis 

Podczas każdej sesji Rady Gminy wójt Szczepan Skorupski infor-
muje radnych o swej działalności między sesjami. Poniżej publikujemy 
skrót najważniejszych wydarzeń podjętych po 22 maja br., ogłoszonych 
podczas sesji 19 czerwca br. 

Wydarzenie
– Wójt udzielił pierwszego między-

narodowego ślubu cywilnego w Zagnań-
sku. Na nową drogę życia wkroczyli 
– Ewa, mieszkanka Zagnańska i Symeon 
z Grecji. 

Zakończone działania
– 12 czerwca zainstalowane zosta-

ło urządzenie (firewall) w serwerow-
ni Urzędu Gminy w ramach projektu  
„e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruk-
tury Informatycznej”.

– Dokonano bieżących napraw dróg 
gminnych w miejscowościach: Umer-
Zarzecze, łącznik Tumlin-Osowa i Tum-
lin-Dąbrówka, Tumlin-Węgle.

Zawarte umowy
– 3 czerwca br. podpisano umowę na 

„Odbiór, transport oraz zagospodarowanie 
odpadów komunalnych pochodzących z nie-
ruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Zagnańsk” z firmą „Fart-Bis” Sp. z o.o.

– 12 czerwca br. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie 
dla zadania pn. „Rewitalizacja centrum Zagnańska poprzez zagospodarowa-
nie przestrzeni publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
2007–2013 w sprawie budowy ogrodzenia na skateparku oraz realizacji mo-
nitoringu w centrum Zagnańska.

Rozpoczęte zadania
– 22 maja br. wysłano zaproszenia na „Doposażenie placów zabaw w na-

stępujących sołectwach: Jasiów, Tumlin, Samsonów” oraz „Zakup i dostawa 
rur konstrukcyjnych w sołectwach: Jasiów, Tumlin, Samsonów”.

– 28 maja br. podjęto działania zmierzające do przeprowadzenia na tere-
nie gminy Zagnańsk inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

– 10 czerwca br. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunko-
waniach dla zadania pn. „Posadowienie przenośnego elektrycznego wyciągu 
dla nart wodnych na terenie położonym przy zbiorniku wodnym Borowa Góra 
w miejscowości Kaniów”.

– 12 czerwca br. zlecono kosztorys inwestorski na wykonanie zadania 
związanego z posadowieniem wiaty w miejscowości Gruszka. 

 – 12 czerwca br. zlecono wykonanie projektu budowlanego oświetlenia 
w miejscowości Belno.

Uczestnictwo w spotkaniach
– 4 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Zagnańsku odbyło się spotkanie 

wójtów, burmistrzów i prezydentów reprezentujących gminy, przez które 
przebiega trasa S-7. Na spotkaniu zostało opracowane wspólne stanowisko 
w sprawie: finansowania przez samorządy oświetlenia dróg krajowych usy-
tuowanych na ich terenie. 

– 11 czerwca br. przy źródełku Jacka w Zagnańsku wójt uczestniczył 
w spotkaniu z nadleśniczym Tomaszem Kuszewskim, radną Grażyną Wawsz-
czak i przewodniczącym Rady Sołeckiej Waldemarem Wiechem w sprawie 
koncepcji zagospodarowania terenu wokół źródełka.

Interwencje i montaże
– 4–6 czerwca br. interweniowano w związku z podtopieniami na terenie 

gminy Zagnańsk (m.in. udrożnienie rowów w miejscowościach: Umer, Koło-
mań, Umer-Zarzecze, wizje lokalne na terenie całej gminy, nastąpiło przygo-
towanie worków z piaskiem na wypadek ich użycia).

– 7 czerwca br. dokonano wizji lokalnej dróg powiatowych z przedstawi-
cielem Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach w związku z niekorzystnymi 
zjawiskami atmosferycznymi.

– Wykopano rów odwodniający „przy mostku” w miejscowości Umer-
-Zarzecze.

– 17 czerwca br. rozpoczęto montaż 6 ekspozytorów zlokalizowanych 
w różnych miejscach na terenie gminy w ramach umowy „Rewitalizacja miej-
scowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej”.

Opr. Apis

Jednomyślne absolutorium dla wójta

Obelisk poświęcony artyście

Międzysesyjny flesz wójta

Odsłonięcie obelisku poświęconego śp. Adamowi Wolskiemu odbyło 
się 19 czerwca br. przy ul. Spacerowej, tuż przed posesją artysty. Obok 
postawione zostały szklane ekspozytory, w których znalazły się fotokopie 
kilku Jego dzieł.

Centrum Kultury, a także autorem wystroju plastycznego architektury w wie-
lu zakątkach kraju. Jego artystycznym logo był dąb Bartek.

Z jego inicjatywy powstały Krajowe Aukcje Sztuki. Założył pierwszą 
w Kielcach Galerię Sztuki Współczesnej oraz Radę Artystyczną Twórców 
Kieleckich. Organizował też Ogólnopolski Festiwal „Sztuka i Moda”. Aran-
żował wystawy indywidualne w kraju i zagranicą, brał udział w wielu przed-
sięwzięciach artystycznych. Był także współorganizatorem Międzynarodo-
wego Memoriału im. Janusza Kusocińskiego.

Zmarł 9 marca 2011 roku. Rodzina oraz liczni artyści, przyjaciele i miesz-
kańcy Zagnańska pożegnali Go na miejscowym cmentarzu, gdzie został po-
chowany w grobowcu Rodziny Wolskich. Miał 74 lata. Apis 

Uroczystość odbyła się z udziałem licznych Jego przyjaciół oraz wój-
ta Szczepana Skorupskiego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stefana 
Grudnia. Symbolicznego przecięcia wstęgi na obelisku dokonały dzieci ar-
tysty – Magdalena i Rafał. Wójt Szczepan Skorupski w swym wystąpieniu 
przypomniał życiorys artysty i zasługi dla gminy i regionu świętokrzyskiego.

Tablica pamiątkowa wykonana została z Funduszu Sołeckiego Zagnańska. 
Kamień, do którego jest ona przytwierdzona, przekazała nieodpłatnie firma PUH 
„SOSNOWICA” S.C. J. Wiąckiewicz, G. Rębosz z miejscowości Kopcie.

Adam Wolski urodził się 19 czerwca 1937 roku w Zagnańsku. Uczył się 
w szkole pijarów w Krakowie, studiował w Wyższej Szkole Sztuk Plastycz-
nych we Wrocławiu i Łodzi, kończąc ostatecznie w 1963 roku Akademię 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Był uznanym malarzem, rzeźbiarzem, sce-
nografem, projektantem i realizatorem wielu monumentalnych kompozycji 
ściennych w Kielcach, m.in. na Politechnice Świętokrzyskiej i w Kieleckim 
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Umowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej w gminie Za-
gnańsk w ramach projektu Kompleksowej Ochrony Wód Pod-
ziemnych Aglomeracji Kieleckiej podpisana została 21 czerwca 
br. w cieniu wiekowego Bartka. Przetarg na ten kontrakt wygra-
ła firma Skanska S.A. z Warszawy. Do jesieni 2014 roku w gminie 
przybędzie 29 kilometrów kanalizacji. 

Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego, poprawi się jakość ży-
cia mieszkańców. Obecnie gmina skanalizowana jest w 36 procen-
tach, natomiast po wykonaniu inwestycji do sieci będzie podłączone 
już prawie 75 procent.

– Dziś przedstawiciele wodociągów kieleckich, władze gminy 
i wykonawcy podpisali umowę na budowę kanalizacji dla czternastu 
miejscowości. Budowa ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu, a cała in-
westycja będzie realizowana przez najbliższe dwa lata – komentował 
dla dziennikarzy wójt Szczepan Skorupski. – To ogromny sukces, ale 
przede wszystkim ulga dla mieszkańców i realny dowód, iż gmina Za-
gnańsk wkroczyła w XXI wiek – podkreślił gospodarz gminy. 

Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich, w swym wy-
stąpieniu przed podpisaniem umowy zwrócił uwagę na wieloraką 
symbolikę wydarzenia, jakim jest kanalizowanie gminy Zagnańsk. 

– Dzisiejsze wydarzenie ma wiele symboli. Pierwszy, bo spoty-
kamy się nieopodal legendarnego, znanego w całej Polsce i Europie 
dębu Bartka. Inwestycja jest wyjątkowo proekologiczna, więc będzie 
pomagać również dębowi. Ale przecież człowiek jest najważniejszy, 
a ta inwestycja będzie służyć ludziom w Zagnańsku. Jest to wielkie 
i historyczne wydarzenie – mówił prezes Milcarz. 

– Firma, którą wybraliśmy, nasze doświadczenie oraz dobra 
współpraca z Gminą Zagnańsk są gwarantem, że to przedsięwzięcie 
zakończymy sukcesem – podkreślił prezes Wodociągów Kieleckich. 

Z kolei Kamil Simka, pełnomocnik firmy Skanska S.A. podkre-
ślił, że choć jest ona koncernem globalnym, to jednak ze szczególną 
pieczołowitością podchodzi do projektów lokalnych.

– Chociaż firma Skanska jest koncernem globalnym to pragnę za-
pewnić, że najbliższe są nam projekty lokalne, jak ten, bo są one także 
najbliższe ludziom. Pozwalają zrozumieć, po co jest zawód inżyniera. 
Zawsze deklarujemy partnerską współpracę i dokładamy wszelkich 
starań, żeby projekty zrealizować sprawnie, ze zrozumieniem potrzeb 
klienta oraz przyszłych użytkowników, ale również naszych pracow-
ników – mówił pełnomocnik Simka.

Mieszkańcy gminy Zagnańsk w większości podkreślali, że ka-
nalizacja pozostałej części gminy poprawi jej atrakcyjność dla inwe-
storów oraz poprawi komfort życia. Szamba zaś przejdą do historii. 

Budowa kanalizacji to nie tylko ułatwienia dla mieszkańców, ale 
również ulga dla środowiska naturalnego, gdyż ścieki nie będą za-
truwały gleby. 

Aby ostatecznie przypieczętować tak ważną umowę, zgromadze-
ni pod dębem oficjele oraz przedszkolaki odcisnęli kciuki i złożyli 
podpisy na wielkim certyfikacie, który zostanie zachowany dla przy-
szłych pokoleń.

Umowę na wykonanie kanalizacji w Zagnańsku podpisano pod 
dębem Bartek. Obecni byli przedstawiciele spółki Wodociągi Kie-
leckie, głównego wykonawcy i Gminy Zagnańsk. Specjalnymi gość-
mi były przedszkolaki z Zespołu SP nr 2 Przedszkola i Gimnazjum 
w Zagnańsku. 

Gmina Zagnańsk wkroczyła w XXI wiek

Pod Bartkiem podpisano umowę na kanalizację
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Przetarg organizowany był w ramach unijnego projektu Kom-
pleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej. Ta 
część inwestycji obejmuje budowę kanalizacji w miejscowościach: 
Samsonów-Ciągłe, Samsonów-Piechotne, Samsonów-Komorniki, 
Dutków, Bartków, Goleniawy, Kaniów II, Zachełmie, Kościelna Gór-
ka, Chrusty Małe, Chrusty Duże, Ścięgna, Jaworze i Siodła. Umowa 
przewiduje budowę 29 kilometrów kanalizacji. 

Termin realizacji kontraktu: rozpoczęcie w III kwartale br., a za-
kończenie – w III kwartale 2014 r.

Pod umową podpisali się w imieniu spółki Wodociągi Kieleckie 
prezes Henryk Milcarz i dyrektor do spraw ekonomicznych Włady-
sław Karol Jacewicz oraz w imieniu fimrmy Skanaska jej pełnomoc-
nik Kamil Simka. W podpisaniu dokumentów uczestniczyli także 
przedstawiciele Gminy Zagnańsk: wójt Szczepan Skorupski, wice-
wójt Robert Kaszuba, sekretarz Urzędu Gminy Mirosława Badzińska 
oraz dzieci z miejscowego przedszkola. 

Realizację przedsięwzięcia poprzedził przetarg na wybór wyko-
nawcy robót budowlanych dla Kontraktu VI/1a, „Budowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy Zagnańsk Etap 1”. 13 maja 2013 r. Wodo-
ciągi Kieleckie wybrały najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma 
Skanska S.A. z Warszawy, wyceniając koszty realizacji kontraktu na 
15 839 441,20 zł brutto. Kontrakt będzie realizowany w ramach unij-
nego projektu Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglome-
racji Kieleckiej.

Projekt Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji 
Kieleckiej współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.

Andrzej Piskulak
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Przebudowa drogi gminnej w Zachełmiu, remonty publicz-
nych budynków w Szałasie, rewitalizacja Zagnańska, budowa 
i przebudowa dróg i chodników w Borowej Górze i Kaniowie, 
budowa sieci kanalizacyjnej w Kajetanowie Dolnym, rozbudo-
wana strażnica w Chrustach, budowa parkingu przy zbiorniku 
wodnym w Umrze – to najważniejsze trwające inwestycje w gmi-
nie Zagnańsk. Mają one poprawić komfort życia mieszkańców 
gminy, ale też i jej atrakcyjność. 

Przebudowa drogi gminnej w Zachełmiu 
Trwają prace związane z przebudową drogi lokalnej od miejsco-

wości Ścięgna do Zachełmia w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych. Projekt w 50 procentach został dofinanso-
wany przez wojewodę świętokrzyskiego. Całość inwestycji wyniesie 
blisko 2 mln 800 tys. zł. W zakresie prac planowanych do wykonania 
znajduje się m.in. poszerzenie drogi, budowa chodnika, oświetlenia 
ulicznego oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Za-
chełmia. Pierwszy etap obejmuje budowę 500 metrowego odcinka 
drogi wraz z chodnikiem i miejscami postojowymi, od połączenia 
z drogą wojewódzką nr 750 w Ścięgnach do wysokości budynku Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego, zainteresowanie skate-

parkiem ze strony młodych mieszkańców jest bardzo duże. 
– Świadczą o tym liczne zapytania w tej sprawie kierowane mię-

dzy innymi na moim profilu na Facebooku. Piszą do mnie, że inwesty-
cja jest trafiona. Chciałbym, aby ten skatepark stał się w przyszłości 
miejscem spotkań rodzinnych i miejscem dla dzieci i młodzieży – 
mówi wójt Skorupski. – Pragnę, by z uwagi na to, że znajduje się on 
przy wjeździe do centrum Zagnańska, stał się również naszą wizytów-
ką. Ustawiona na nim odrestaurowana ciuchcia będzie przypominała 
o historii Zagnańska i przemysłu drzewnego, z którego tak naprawdę 
przez wiele lat słynęła nasza gmina – podkreśla gospodarz gminy. 

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Kajetanowie Dolnym 
Kontynuowana jest budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej 

w Kajetanowie Dolnym. Zadanie zostanie zrealizowane przy udzia-
le środków finansowych pozyskanych z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, budżetu 
Gminy Zagnańsk oraz mieszkańców. Całkowity koszt zadania wy-
niesie 446 047,15 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie o wartości 
45 proc. kosztów kwalifikowanych.

W ramach zawartej umowy z NFOŚiGW do wybudowanej 
w ubiegłym roku sieci kanalizacyjnej zostaną podłączone 54 budyn-
ki. Głównym celem budowy jest uporządkowanie gospodarki ście-
kowej z terenu poszczególnych posesji. Stworzy to mieszkańcom 
możliwość pełnego korzystania z urządzeń sanitarnych w gospodar-
stwach domowych oraz zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska 
ewentualnymi wyciekami z nieszczelnych zbiorników na ścieki. 
Dofinansowanie w wysokości 196 638,00 zł pochodzi ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

Budowa ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry
Trwają prace związane z wykonaniem podbudowy drogi gmin-

nej na ulicy Dębowej w Kaniowie, na długości ponad kilometra. 

Trwające inwestycje poprawią atrakcyjność gminy...

plebanii. Równolegle będą prowadzone prace związane z budową 
kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od strony cmentarza. To-
warzyszyć im będą utrudnienia w ruchu drogowym, za które władze 
gminy i wykonawca serdecznie przepraszają.

Remonty publicznych budynków w Szałasie
Rozpoczęto prace związane z wykonaniem remontów budyn-

ku Domu Ludowego oraz budynku po byłej szkole podstawowej 
w Szałasie. W zakresie prac Domu Ludowego przewidziano m.in.: 
malowanie dachu budynku, remont elewacji budynku wraz z ma-
lowaniem, czyszczenia i malowania drzwi metalowych, balustrad, 
krat okiennych, podbitki drewnianej, rynien i obróbek, wykonanie 
na balkonie posadzki płytkowej z kamieni sztucznych. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to 23 lipca br. Natomiast w budynku 
po szkole podstawowej remontowany jest jego dach.

Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Knieje
W ostatnich dniach czerwca br. rozpoczęły się prace przy budo-

wie sieci wodociągowej wraz wysięgnikami na osiedlu Knieje. Za-
kres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie sieci wodociągowej 
o długości 405 mb. Wartość inwestycji to ponad 103 tys. zł.

Rewitalizacja Zagnańska 
Trwają intensywne prace przy budowie skateparku, zlokalizowa-

nego w Zagnańsku przy ulicy Kieleckiej. W ramach przedsięwzięcia 
wykonywane są między innymi dwa place zabaw dla dzieci. Powsta-
ją również chodniki, pasy zieleni, stół do tenisa, kosz do koszykówki 
oraz altana. Plac będzie oświetlony i monitorowany. Całość zostanie 
zakończona w III kwartału tego roku. W tym miejscu stanie także 
zabytkowy parowóz, który do połowy kwietnia usytuowany był przy 
budynkach dawnego Ośrodka Transportu Leśnego w Zagnańsku. 
Obecnie trwają prace przy jego odnawianiu. 
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Sedno smaku, tak szybko można by zdefiniować nowy lokal, 
który powstał kilka miesięcy temu w Samsonowie. Pizzeria Mam-
ma Mia, o której chcielibyśmy napisać kilka słów, to lokal choć 
mały, urzekający klimatem. Zapach pizzy, wysmakowany wy-
strój wnętrza, miła obsługa i to, co najważniejsze – dobra pizza. 

Właściciel lokalu Kamil Zagdan zadbał nie tylko o wystrój, ale 
o to, co najważniejsze... o nasze podniebienia. Pizza gości na naszych 
stołach już od wielu lat, przyzwyczailiśmy się do niej, zagościła na sta-
łe w polskim menu. Jedni wolą ją w stylu amerykańskim: na grubym 
cieście, z wieloma składnikami, ale na szczęście jest też spore grono 
koneserów włoskiej pizzy. Cienkie, chrupiące, smaczne ciasto z wy-
szukanymi składnikami, jak np. gorgonzola, szynka parmeńska, su-
szone pomidory i to wszystko posypane parmezanem, rukolą i polane 
oliwą. To właśnie jest sedno smaku, które znajdziemy w tym lokalu.

Jaki jest sekret dobrej pizzy? Jak 
nam zdradził właściciel – podstawą 
jest mąka, ta prawdziwa, oryginalna 
włoska mąka, z której można wycza-
rować najlepsze ciasto. Kolejnym waż-
nym składnikiem jest sos pomidorowy 
– nie smażony i zasypany suszonym 
oregano koncentrat, ale sos przygo-
towany z przetartym czosnkiem, solą 
i pieprzem, z włoskich pomidorów pe-
lati z odrobiną oliwy, świeżymi zioła-
mi. Dodatki – jest ich naprawdę wiele, 
każdy znajdzie coś dla siebie

Pizzeria Mamma Mia podzieliła 
swoje menu na trzy grupy, pizze tra-
dycyjne, swojskie klimaty i oczywi-
ście włoskie smaki. Na życzenie klient 
może skomponować własną pizzę.

Sedno smaku w samsonowskiej Pizzerii Mamma Mia
Oczywiście nie samą pizzą żyje człowiek. W lokalu można zjeść 

smaczny obiad, frytki, zapiekane ziemniaki, a do tego kebab, kurczak 
z rożna, nuggetsy (ulubione szczególnie przez dzieci), czy golonkę, 
która już podbija serca i żołądki nie tylko mieszkańców Samsono-
wa. Długo by wymieniać, ale w menu znajdziemy calzzone (włoski 
pieróg z ciasta na pizzę), dla smakoszy ostrego jedzenia polecane 
jest burrito w tortilli, hot dogi, hamburgery czy zapiekanki. Każdy 
znajdzie dla siebie coś smacznego. Lokal ze swoim menu został już 
doceniony przez okoliczne firmy , których pracownicy zamawiają je-
dzenie z dostawą, ale też panie domu, które w natłoku codziennych 
zajęć nie mają czasu przygotować posiłku dla siebie czy rodziny.

Oczywiście w lokalu można poczytać prasę przy dobrej kawie 
czy zielonej herbacie. Lokal przystosowany jest dla osób niepeł-
nosprawnych, poruszających się na wózkach. Od niedawna można 

skorzystać z wi-fi. Planowane jest tak-
że w najbliższym czasie uruchomienie 
ogródka, będzie się tam można napić 
dobrego piwa „z górnej półki”, będzie 
też można zjeść dobrą pizzę lub chru-
piącą golonkę.

Powstanie lokalu to kolejne miejsca 
pracy dla mieszkańców, o czym przeko-
nały się dwie osoby na stałe pracujące 
w pizzerii. Właściciel lokalu zapewnił 
nas o chęci uczestniczenia w wielu im-
prezach organizowanych przez gminę 
i stowarzyszenia z nią współpracujące. 
Dobra lokalizacja (centrum Samsono-
wa – po punkcie aptecznym), bogate 
menu, pizza na wysokim poziomie, to 
atuty Pizzerii MAMMA MIA.

Apis 

... i komfort jej mieszkańców
Na ukończeniu jest budowa chodnika, oświetlenia oraz kanalizacji 
sanitarnej. Roboty rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku a ter-
min ich zakończenia przewidywany jest na lipiec tego roku. Całość 
przedsięwzięcia drogowego wraz z terenami przy zalewie stanowić 
będzie kompleks turystyczno-wypoczynkowy. Koszt inwestycji dro-
gowej wynosi 1 milion 980 tysięcy złotych, unijne pieniądze stano-
wią 60 procent kwoty. Zdaniem mieszkańców Kaniowa i Borowej 
Góry, inwestycja sprawi, że zalew będzie bardziej niż do tej pory 
atrakcyjny dla turystów.

Wodociąg przy ulicy Przemysłowej zakończony
Zakończona została budowa wodociągu przy ul. Przemysłowej. 

Wodociąg został wybudowany w związku z koniecznością likwi-
dacji przez Nadleśnictwo Zagnańsk ujęcia wody, co spowodowało 
brak dostępu dla części mieszkańców ul. Przemysłowej i Kieleckiej. 
W ramach przedsięwzięcia wykonano projekt techniczny, sieć wodo-
ciągową o długości ok. 200 m oraz odtworzono chodnik dochodzący 
do ul. Przemysłowej i wykonano prace porządkowe. Łączny koszt 
inwestycji wyniósł 68 717,51 zł brutto. Obecnie mieszkańcy we wła-
snym zakresie wykonują przyłącza wodociągów według projektów 
wykonanych przez Gminę Zagnańsk.

Rozbudowa strażnicy OSP w Chrustach
W związku z rozbudową budynku Strażnicy OSP Chrusty, na 

obecnym etapie trwają prace wykończeniowe. Wewnątrz wykony-
wane są prace związane z montażem instalacji elektrycznej. Teren 
wokół OSP Chrusty zostanie zagospodarowany poprzez utwardzenie 
kostką brukową. Przewidywany termin zakończenia prac i oddania 
budynku do użytku to koniec sierpnia 2013 roku.

Zdaniem sołtysa Andrzeja Stańca: – Należy zwrócić szczególną 
uwagę na tę inwestycję o kluczowym znaczeniu dla mieszkańców 
sołectwa. Rozbudowa remizy strażackiej na terenie Chrustów to bez 
wątpienia ważna i jedyna inwestycja na terenie naszego sołectwa 
w bieżącym roku – komentuje sołtys Staniec. – Remiza od wielu już 

lat służy nie tylko mieszkańcom Chrustów, ale również mieszkańcom 
całej gminy. Pozwoli zagospodarować posiadane zasoby, a także 
otworzyć miejsce, gdzie będzie mogła spotkać się młodzież. Remiza 
wykorzystywana będzie jako miejsce, gdzie młodzież może w sposób 
bezpieczny spędzić wolny czas – podkreśla sołtys. 

Budowa parkingu przy zbiorniku wodnym w Umrze
Wznowione zostały prace przy budowie drogi dojazdowej i par-

kingu przy zbiorniku wodnym w Umrze. Projekt przewiduje powsta-
nie 47 miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową. To bardzo do-
bra wiadomość szczególnie dla wędkarzy, którzy często korzystają 
z tego zalewu. Niemniej jednak z parkingu i drogi dojazdowej do 
niego ucieszą się wszyscy, w tym turyści, których w sezonie letnim 
przecież nie brakuje. Wartość inwestycji wynosi 360 tysięcy złotych, 
z czego unijne dofinansowanie stanowi 75 proc. tej kwoty.

Apis
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Podczas VIII Jarmarku Agrotury-
stycznego, który odbył się 2 czerwca br. 
w Parku Etnograficznym w Tokarni, na 
stoisku zorganizowanym przez Stowa-
rzyszenie „Razem dla Wszystkich” pro-
mowana była gmina Zagnańsk. 

Materiały promocyjne prezentowali 
wójt Szczepan Skorupski i prezes SRdW 
Leszek Grudzński. Swoje rzeźby wyeks-
ponował artysta rzeźbiarz Krzysztof We-
sołowski z Zagnańska. Podczas giełdy 
„Swojskie Klimaty – Świętokrzyskie Sma-
ki” można było skosztować regionalnych 

Gmina promowana podczas jarmarku

Gimnazjaliści z Tumlina najlepsi w powiecie

Sukces taneczny kurator oświaty i wójta

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Tumlinie znaleźli się na 
pierwszym miejscu wśród gimnazjów w powiecie kieleckim – ich 
średnia wyników z poszczególnych przedmiotów to 65,25 procent. 

Trzecioklasiści z całej gminy Zagnańsk uzyskali bardzo dobre wy-
niki z tegorocznego egzaminu gimnazjalnego – 59,63 proc. wszystkich 
punktów, zajmując czwarte miejsce w powiecie kieleckim. Na tak wy-
sokie miejsce zapracowali nie tylko uczniowie z Gimnazjum w Tum-
linie, ale także z pozostałych gimnazjów naszej gminy – Zagnańska 
(59,63 proc.), Samsonowa (53,48 proc.) i Kajetanowa (51,68 proc.).

Para taneczna Małgorzata Muzoł, świętokrzyski kurator 
oświaty i Szczepan Skorupski, wójt gminy Zagnańsk, zajęła 
trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej w finale drugiej edycji 
tanecznego show „Świętokrzyskie Gwiazdy Tańczą”. Nagrodę 
– czek pieniężny para przekazała dla chorych podopiecznych 
Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”. 

Finał rywalizacji odbył się w niedzielę, 9 czerwca br. w Gale-
rii Korona w Kielcach. Zawodom towarzyszyły wielkie mocje. Na 
najwyższym miejscu na podium stanęła para Magdalena Derszniak 
i Waldemar Matwiejew. Oni także zostali „Ulubieńcami Publiczno-
ści”, zdobywając od początku zabawy najwięcej głosów SMS-owych. 
Drugie miejsce zajęła para Ilona i Krzysztof Grysowie.

Para Małgorzata Muzoł – Szczepan Skorupski od samego począt-
ku plasowała się wysoko w tanecznej rywalizacji. Ma na swym kon-
cie m.in. zwycięstwo w piątym odcinku, podczas którego wykonała 
show do przeboju „Niech żyje bal”. Występ bardzo wysoko ocenili 
jurorzy, podkreślając znakomite przygotowanie techniczne, wyczu-
cie rytmu i prostotę aranżacji tanecznej. Dlatego też tancerze zdobyli 
komplet punktów. 

Dla pary numer trzy turniej „Świętokrzyskie Gwiazdy Tańczą” 
był nie tylko lada wyzwaniem tanecznym, ale przede wszystkim or-
ganizacyjnym. Mimo natłoku obowiązków zawodowych, po długim 
namyśle jednak przyjęli zaproszenie do organizowanego przez redak-
cję „Echa Dnia” tanecznego show. Wymagało to od nich wielkiego 
wysiłku i zaangażowania się w wolnym od pracy czasie. Wszystkie 
próby odbywały się w godzinach wieczornych (po 20) przez kilka 
tygodni. 

Para postawiła sobie za cel promowanie tańca w regionie. Dla 
wójta dodatkowo była to także możliwość promowania gminy Za-
gnańsk. Obydwoje ze swych pasji, celów i oczekiwań zwierzali się 
dziennikarzom jeszcze przed pierwszym odcinkiem show. 

Dla kurator Małgorzaty Muzoł taniec to sposób na odreagowa-
nie codziennych stresów, jedyna forma ruchu, którą akceptuje i lubi. 
O swych pasjach mówiła podczas prezentacji. – Nigdy nie uczyłam się 
tańczyć, ale na parkiecie czuję się w swoim żywiole – zwierzała się. 

– Na początku było nam trudno. Ale w tańcu trzeba zaufać part-
nerowi, poddać się mu i myślę, że jest coraz lepiej – dodała partnerka 
wójta Skorupskiego.

Dziennikarze relacjonujący show zauważyli, że kurator oświa-
ty razem z tanecznym partnerem, daje przykład współpracy „organu 
nadzorującego w systemie edukacji z organem prowadzącym”. 

– Potraktowałem naszą zabawę jako formę dobrej promocji tań-
ca w szkołach. Mam nadzieję, że fakt, iż wójt tańczy z kurator skłoni 

niektórych dyrektorów szkół do 
tego, żeby wprowadzić taniec na 
lekcje wychowania fizycznego – 
mówił dziennikarzom Szczepan 
Skorupski.

Na marginesie swoich obo-
wiązków zawodowych Szczepan 
Skorupski angażuje się w wiele 
dodatkowych aktywności. Należy 
do Zespołu Ludowego Jaworzan-
ki oraz jest członkiem Stowarzy-
szenia „Razem dla Wszystkich”.

– Akcje społeczne, zbiórki 
dla potrzebujących czy chorych 
dzieci, organizowanie różnego 

rodzaju wydarzeń kulturalnych, na przykład festynów czy akcji hono-
rowego krwiodawstwa – tę sferę działalności wypełnia stowarzysze-
nie. A zespół to dodatkowo próby, przygotowania do występów. Swo-
imi przedstawieniami promujemy kulturę wiejską oraz naszą gminę 
– wyjaśniał wójt Skorupski.

Jednym z przedsięwzięć Jaworzanek i Stowarzyszenia „Razem 
dla Wszystkich”, w którym uczestniczy, jest spektakl „Wesele Świę-
tokrzyskie”. Wójt gra w nim rolę Pana Młodego – Jonka. 

Wójt jest także bardzo dumny ze swego syna Bartłomieja, któ-
ry jest tancerzem reprezentującym kieleckie Studio Tańca Candela 
i obecnie jest mistrzem Polski w tańcach latynoamerykańskich.

– Jak odwoziłem go na zajęcia i widziałem jak tańczy, to trochę 
mu tej umiejętności zazdrościłem, ale była to taka zazdrość pozytyw-
na, która motywowała mnie do tego, żebym sam zaczął się uczyć tań-
czyć – zwierzał się przed pierwszym występem.

– Zaproszenie do udziału w show przyjąłem po kilku dniach na-
mysłu. Wahałem się, ale jestem tu, ponieważ chciałem zaimponować 
mojemu synowi, że mimo moich 40 wiosen, też mogę się czegoś na-
uczyć – podkreślał. Tancerzy przygotowywała Karolina Bilska, wła-
ścicielka Szkoły „Świat Tańca”.

W jury turnieju tanecznego zasiedli: tancerka Kamila Drezno, 
uczestniczka „Tańca z gwiazdami”, Konrad Smuga, reżyser i pro-
ducent programów telewizyjnych, Grzegorz Świercz, wicemarsza-
łek województwa świętokrzyskiego. Swoich następców oceniali 
też uczestnicy pierwszej edycji show. Jurorami byli także czytelni-
cy „Echa Dnia”, którzy głosowali na tancerzy za pomocą SMS-ów. 
W czasie występów były zbierane pieniądze dla chorych, podopiecz-
nych Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”. Apis 

Poniżej przedstawiamy miejsce w rankingu i wyniki procentowe 
z poszczególnych części egzaminu: historia i wiedza o społeczeństwie; 
język polski; przedmioty przyrodnicze, matematyka, które zostały 
opublikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi:

1/ Gimnazjum w Tumlinie: 65,8; 65,4; 61,8; 67,7.
9/ Gimnazjum w Zagnańsku: 57,3; 69,5; 51,7; 59,8.
28/ Gimnazjum w Samsonowie: 50,4; 62,3; 48,6; 52,7.
34/ Gimnazjum w Kajetanowie: 51,9; 59,2; 42,8; 52,9.

Apis 

potraw. Ogromnym zainteresowaniem cie-
szyły się wypieki z piekarni radnego To-
masza Dąbrowskiego. 

W czasie całej imprezy zaprezentowało 
się ponad 70 gospodarstw agroturystycz-
nych. Do Tokarni przybyli mieszkańcy 
województwa świętokrzyskiego, a także 
turyści spoza naszego regionu, ze Śląska 
i Małopolski. Organizatorzy szacują, że im-
prezę odwiedziło ponad 4 tysiące osób. Jar-
markowi towarzyszyły: pokazy historyczne, 
gry geologiczne, warsztaty szlifowania skał, 
pokazy walk rycerskich.  Apis 
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Mój cel! Pomaganie mieszkańcom

Bezrobotni targowali się o pracę
Podczas XV Powiatowych Targów Pracy, które odbyły się 14 

czerwca w hali GOKSiR, dla poszukujących zatrudnienia pracownicy 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach przygotowali ponad 600 ofert, 
w tym ponad 200 w kraju i 400 za granicą. Dużo osób bezrobotnych 
zainteresowanych było jednak jedynie odnotowaniem się. 

Dla dyrektor PUP Kielce Małgorzaty Stanioch podczas Targów Pracy 
bardzo istotny jest udział pracodawców. – Bardzo ważni są dla nas pra-
codawcy. Pozyskanie nowych pracodawców daje nam szansę znalezienia 
miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Dzięki tym targom, a są one dzisiaj 
już organizowane po raz piętnasty, liczba ofert 
pracy rośnie. W porównaniu do roku ubiegłe-
go, na koniec maja br. mamy ich o 25 proc. 
więcej – poinformowała dyrektor Stanioch. 

Ponad 30 przedsiębiorców z wojewódz-
twa świętokrzyskiego, w tym także z gminy 
Zagnańsk, przedstawiło oferty dla: robotników 
budowlanych, pracowników robót wykoń-
czeniowych, sprzedawców, przedstawicieli 
handlowych, kelnerów, kucharzy i pomocy 
kuchennych oraz ratowników medycznych 
i pielęgniarek. Zdecydowana większość ofert 
skierowana była do osób z wykształceniem 
zawodowym.

Andrzej Piskulak: Jak Pan ocenia pierwszą połowę swojej pra-
cy w Radzie Gminy jako przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia?

Kamil Piasecki: Udało się powołać po raz pierw-
szy w historii naszej gminy Młodzieżową Radę. Na je-
sieni tego roku odbędą się kolejne wybory wśród mło-
dych mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej. 
Myślę, że jest to pozytywny owoc pracy tej komisji, ale 
i wszystkich radnych wraz z naszym wójtem. Pierwsza 
połowa pracy w wymienionej przez pana komisji to 
niestety również ciężkie decyzje związane z zastopo-
waniem funkcjonowania „najmniejszych” szkół z tere-
nu naszej wspólnoty. Kryzys demograficzny i nieade-
kwatna do aktualnych potrzeb subwencja oświatowa nie 
omijają także nas.

A.P.: Na jakie problemy w okręgu wyborczym 
są nakierowane Pana działania? 

K.P.: Począwszy od spraw najbardziej bieżących 
i codziennych, po istotne i potrzebne inwestycje. Bycie 
radnym to liczne interwencje dotyczące spraw zwią-
zanych z utrzymaniem porządku i czystości na drogach i chodnikach, 
udrożnieniem lokalnych rowów czy doprowadzeniem do ładu i porządku 
placu zabaw w Janaszowie. I tu się może na chwilę zatrzymam, apelując 
do niektórych osób i prosząc, aby pamiętały o bezwzględnym zakazie 
spożywania alkoholu i palenia papierosów w takich miejscach jak to. Peł-
nienie danej przez mieszkańców zaszczytnej funkcji radnego to również 
obowiązek podjęcia starań o zadania mające nieco innych charakter…

A.P.: Jakie zadania ma Pan na myśli?
K.P.: W zeszłym roku ruszyła inwestycja związana z budową chod-

nika w miejscowości Jasiów, w pasie drogi powiatowej 0302T. Jest ona 
podzielona na kilka etapów. Obecnie został wykonany pierwszy, niedługi 
odcinek chodnika za kwotę blisko 50 000 zł. W tym roku w ramach współ-
pracy między jednostkami samorządu terytorialnego na dalszą realizację 
tej inwestycji udało się zabezpieczyć cztery razy więcej, bo 200 000 zł. 
Połowa z tej kwoty pochodzi z budżetu wydatków powiatu kieleckiego. 
Jest to duża zasługa niezwykle aktywnej, a tym samym skutecznej w lo-
kalnym samorządzie, wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Renaty Janik. 
Dlatego korzystając z okazji, serdecznie jej dziękuję. W ubiegłym roku 
zrealizowana została także inwestycja za ponad 95 000 zł. To wybudo-
wanie nowej zatoki autobusowej w Janaszowie i postawienie dwóch no-
wych wiat przystankowych. Dzięki tej inwestycji zażegnaliśmy istniejące 
od dawna duże ryzyko związane z niebezpiecznym zatrzymywaniem się 
przewoźników w rejonie skrętu do Samsonowa-Piechotnych. Muszę ko-
niecznie wspomnieć również o „odzyskaniu kowalki”. Dzięki podjętym 
wespół z mieszkańcami Jasiowa i Janaszowa działaniom, udało mi się 

doprowadzić do ustalenia w zamian za mienie gminne pokaźnej działki 
w Jasiowie, o powierzchni ponad 7000 m2. Historia tego terenu sięga 

XIX wieku! Obecnie trwają działania mające na celu 
wytyczenie drogi do tejże działki. Dzięki funduszowi 
sołeckiemu za pomocą kruszywa naturalnego łamanego 
ze skały, tzw. tłucznia, utwardzona została droga łączą-
ca nas z Bartkowem (tzw. wygon).

A.P.: Jakie sprawy czekają na rozwiązanie?
K.P.: W kampanii wyborczej wszystkim mieszkań-

com mówiłem o konieczności remontu mostu prowa-
dzącego do Jasiowa. Jest on w fatalnym stanie, choć 
może jego zewnętrzny wygląd na to aż tak bardzo nie 
wskazuje. W jeszcze gorszej sytuacji jest most w Sam-
sonowie-Piechotnych. Myślę, że mieszkańcy, którzy są 
członkami parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Samsonowie-Piechotnych będą zadowo-
leni, bo już niebawem – dzięki zastrzykowi pieniędzy 
z gminy, powiatu i Ministerstwa Transportu – będziemy 
mogli udawać się do naszego pięknego kościoła nową 
drogą. Tutaj zasługa wszystkich radnych, Pana wój-

ta Szczepana Skorupskiego, wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani 
Renaty Janik i starosty Pana Zdzisława Wrzałki. Ta inwestycja dotyczy 
więc także mieszkańców Janaszowa i Jasiowa. Ale wracając do sołectwa, 
z którego zostałem wybrany: nie rzucam słów na wiatr. W tym roku za 
15 000 zł zostanie opracowany projekt przebudowy mostu w Jasiowie. 
Wykonawca został już wyłoniony. 

A.P.: A jakie są Pana plany na samorządową przyszłość?
K.P.: Obecnie koncentruję się na pracy radnego, chcę jak najlepiej 

wywiązywać się ze swych obowiązków. W ostatnim czasie coraz więcej 
mieszkańców naszej gminy podpytuje mnie czy będę startował na wójta. 
Część z nich nawet mnie do tego namawia. Nie wiem, skąd się to bierze, 
ale to bardzo miłe z ich strony i budujące. 

A.P.: Czy nadal prowadzi Pan swoje dyżury razem z prawnikiem?
K.P.: Oczywiście. W każdą pierwszą środę miesiąca od godziny 

16.00 dyżuruję w Urzędzie Gminy. Jest ze mną prawnik i staramy się 
pomagać mieszkańcom w ich sprawach. Już w połowie maja br. brakło 
wolnych miejsc na mój czerwcowy dyżur.

A.P.: Czy chciałby Pan jeszcze coś dodać? 
K.P.: Z przyjemnością. Serdecznie dziękuję Panu wójtowi, jego za-

stępcy, Pani sekretarz, urzędnikom, radnym szczebla gminnego, powia-
towego i wojewódzkiego, a także Pani sołtys i radzie sołeckiej za dotych-
czasową współpracę, merytoryczne wsparcie i dobre słowo. Gdy udaje 
się nam skoncentrować swoje siły, można zrealizować wiele pomysłów. 

A.P. Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Andrzej Piskulak 

Pracodawcy, którzy przyjechali na targi, podkreślali z kolei, że na 
rynku pracy brakuje wykwalifikowanych pracowników. Niestety ci, któ-
rzy poszukują pracy, najczęściej nie mają odpowiednich kwalifikacji. 

Podczas targów można było również dowiedzieć się, jak założyć własną 
działalność gospodarczą oraz zapoznać się z ofertami szkoleń i kursów.

W trakcie targów pomocą i wiedzą służyli specjaliści z Państwowej 
Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, ZUS-u, Świętokrzyskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Miej-
skiego Urzędu Pracy, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu 

Technologii w Kielcach, itp. 
Otwarcia XV Powiatowych Targów 

Pracy dokonała dyrektor PUP w Kielcach 
Małgorzata Stanioch. Towarzyszyli jej m.in.: 
radny i jednocześnie wicedyrektor PUP Artur 
Kudzia, radny powiatowy Mirosław Gębski, 
wiceprzewodniczący Rad Gminy w Zagnań-
sku Stefan Grudzień, radna Anna Piotrowska 
i sekretarz Urzędu Gminy Mirosława Ba-
dzińska. Targi odbywały się pod hasłem „Po-
wiatowe Targi Pracy – bezpieczny powiat”. 
Zorganizowane były przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Kielcach i Gminę Zagnańsk.

Apis

Trybuna radnego

(Rozmowa z radnym Kamilem Piaseckim, przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia)

Dyrektor Małgorzata Stanioch: Bardzo ważni są dla nas pracodawcy!
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Zbliżająca się kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej 
oraz planowane odsłonięcie pomnika żołnierzy poległych w 1939 r. 
na terenie naszej gminy, to doskonała okazja do przedstawienia na 
łamach „Gazety Zagnańskiej” postaci płk. Bronisława Kowalczew-
skiego – dowódcy podgrupy „Radom”, któremu podlegały oddzia-
ły 93. Pułku Piechoty i 16. Dywizji Piechoty walczące 6 września 
w okolicy Zagnańska i Barczy. To fascynująca postać bezpośrednio 
związana z Kielcami i ziemią świętokrzyską. 

Jego przodkowie byli mieszkańcami Jędrzejowa, a on 
sam absolwentem kieleckiej handlówki (dzisiejszego II 
liceum im. Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego). 
Niestety te kieleckie korzenie nie są szeroko znane, a je-
żeli chodzi o gród nad Silnicą – wręcz zapomniane. I choć 
to trochę historia rodzinna (płk Kowalczewski był bratan-
kiem mojej praprababki) główną intencją tego tekstu jest 
zwrócenie uwagi na fakt, iż jego bohater nie przypadkowo 
znalazł się w Zagnańsku na początku września 1939 roku.

Bronisław Kowalczewski urodził się 12 maja 1896 
roku w Zgierzu. W 1906 rodzina Kowalczewskich prze-
niosła siłę do Kielc, gdzie ojciec Bronisława – Albin ob-
jął stanowisko dyrektora kieleckiej Szkoły Handlowej. 
Bronisław należał do wyróżniających się uczniów. Już 
od młodych lat przejawiał cechy przywódcze, należał do tajnych or-
ganizacji młodzieżowych. Według wspomnień Włodzimierza Gierow-
skiego był w gronie pionierów przysposobienia wojskowego kieleckiej 
młodzieży i inicjatorów kieleckiego ruchu skautowego. W 1912 jako 
uczeń 5 klasy został jednym z pierwszych drużynowych zastępu har-
cerskiego. Tuż po ukończeniu szkoły w 1914 roku wyjechał do Krako-
wa, a później do Warszawy. 

W sierpniu 1915 roku po opuszczeniu stolicy przez Rosjan został 
członkiem tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej. Rok później rozpoczął 
studia na politechnice, gdzie działał w szeregach jednej z korporacji aka-
demickich, której członkowie w 1918 roku w całości wstąpili w szeregi 
odradzającego się Wojska Polskiego. W listopadzie 1918 roku przerwał 
studia. Pełniąc obowiązki komendanta powiatowego POW – rozbroił 
Niemców na ulicach Węgrowa, a następnie dołączył wraz ze swoimi 
podwładnymi do formującego się 22. Pułku Piechoty Wojska Polskie-
go. Awansowany na podporucznika brał udział w wojnie polsko-bol-
szewickiej. Za bohaterstwo na polu bitwy został odznaczony Orderem 
Virtuti Militari oraz trzykrotnie Krzyżem Walecznych. Po wojnie po-
został w wojsku, kontynuując jednocześnie studia na Politechnice War-
szawskiej. Z macierzystego 22. pułku przeszedł do 53. Pułku Strzelców 
Konnych, następnie do Biura Historycznego Sztabu Generalnego, gdzie 
pełnił funkcję kierownika jednego z referatów. Po awansie na stopień ka-
pitana podjął studia w Wyższej Szkole Wojennej, które ukończył w 1928 
roku. W tym samym roku rozpoczął pracę w Generalnym Inspektoracie 
Sił Zbrojnych. Kolejne lata to kolejne awanse: w 1932 roku na stopień 
majora, a w roku 1937 na stopień podpułkownika. Przełom lat dwudzie-
stych i trzydziestych był najszczęśliwszym okresem w jego życiu. 

W 1926 roku poślubił Jadwigę Skulską, na świat przyszły córki 
– starsza Anna (26 sierpnia 1927 r.) i młodsza Krystyna (13 kwietnia 
1933 r.). 10 maja 1939 roku przeżył brzemienną dla późniejszych lo-
sów jego dzieci tragedię – Jadwiga i jej syn zmarli podczas porodu.

W obliczu zbliżającej się wojny i w obliczu powagi sytuacji Bro-
nisław, za pośrednictwem przyjaciół, wywiózł swoje córki do Francji, 
zobowiązując je, by po wojnie wróciły do Polski. 

1 września 1939 roku został przydzielony do Naczelnego Dowódz-
twa Wojska Polskiego i objął stanowisko drugiego oficera do zleceń 
Naczelnego Wodza. 3 września na ochotnika podjął się pomóc puł-
kownikowi Kazimierzowi Glabiszowi w organizacji improwizowanej 
grupy taktycznej „Kielce” mającej, zgodnie z rozkazem Marszałka 
Rydza-Śmigłego, zabezpieczyć przejścia szosy Kraków – Warszawa 
przez Góry Świętokrzyskie.

Podgrupa „Radom” pod dowództwem Bronisława Kowalczew-
skiego obsadziła linię w bezpośredniej bliskości Kielc, wzdłuż miej-
scowości: Zagnańsk-Brzezinki-Barcza-Klonów. 

6 września na pozycje polskie runęły wojska niemieckiego XV 
korpusu, przełamując pozycje obrońców pod Świętą Katarzyną. Głów-
ne siły niemieckiej 2. Dywizji Lekkiej przesunęły się na północ i ude-
rzyły na Zagnańsk. Oddziały dowodzone przez płk Kowalczewskiego 
stawiły heroiczny opór i kilkakrotnie kontratakowały w stronę zajętego 
przez Niemców Kajetanowa. Prowadzone aż do zmroku walki były 
bardzo zaciekłe. Kilkakrotnie dochodziło do starcia wręcz, lecz mimo 

bohaterstwa żołnierzy nie udało połączyć się z pod-
grupą „Kielce”. Jeden z oficerów raportował: „W tym 
dniu udałem się (…) do miejscowości Zagnańsk (…). 
Wojsko uzbrojone było tylko w kb. Nad lasem, gdzie 
baony umacniały swe pozycje obronne, unosiły się bez-
karnie, na niskim pułapie samoloty niemieckie i zrzuca-
ły bomby lub ostrzeliwały z karabinów maszynowych 
piechotę (…) Od własnych źródeł odcięty, nie mogłem 
zaopatrzyć wojska ani w amunicję, ani w żywność”. 
Po północy oddziały podgrupy „Radom” wycofały się 
w okolicę Łącznej. W tym czasie pułkownik Glabisz 
został odkomenderowany do Warszawy, a Bronisław 
Kowalczewski objął dowództwo całości grupy „Kiel-
ce”. Po otrzymaniu rozkazu wycofania oddziałów na 
Parszów, przeprowadził udany kontratak w celu osłony 

przegrupowujących się wojsk. W dniach 7 –9 września uczestniczył 
wraz ze swymi żołnierzami w bitwie pod Iłżą, by po znalezieniu się 
w okrążeniu podzielić ich na małe grupy, które miały na własną rękę 
przedzierać się ku Wiśle.

Po klęsce Bronisław Kowalczewski przedostał się na Węgry, a na-
stępnie do Francji. Po miesiącach rozłąki mógł spotkać się wreszcie ze 
swoimi córkami. Jednak spokój był krótkotrwały. W czasie niemiec-
kiej inwazji na Francję dowodził 5. Małopolskim Pułkiem Strzelców 
pieszych. Po walkach w Wogezach w 1940 roku dostał się do niewoli. 
Został osadzony w oflagu w Hadamar w zachodnich Niemczech, gdzie 
w lipcu 1941 roku zorganizował ucieczkę 20-osobowej grupy oficerów 
przez przekopany pod placem apelowym tunel. Wkrótce został schwy-
tany i osadzony w obozie specjalnym w Colditz, przeznaczonym dla 
szczególnie ważnych oficerów wojsk alianckich oraz jeńców „szcze-
gólnie trudnych” – podejmujących próby ucieczki. Podczas pobytu 
w Colditz został, jako przedstawiciel Polski, członkiem tajnej między-
narodowej rady organizującej i koordynującej ucieczki z obozów. Po 
raz kolejny usiłował uciec – tym razem bez powodzenia. W 1943 roku 
wraz z polskimi współtowarzyszami niewoli został przeniesiony do 
Oflagu VI B w Doessel, przeznaczonego początkowo wyłącznie dla 
jeńców brytyjskich i francuskich, gdzie został tajnym komendantem 
obozu. Opuszczający obóz Anglicy rozpoczęli drążenie tunelu, prze-
kazując informację o jego lokalizacji swoim następcom. Przez półto-
ra miesiąca olbrzymim nakładem sił kontynuowano podkop, kończąc 
go ostatecznie 18 września 1943 roku. 19 września tunelem zbiegło 
z obozu 47 jeńców. Organizator ucieczki płk Bronisław Kowalczew-
ski pozostał w obozie. Nie wiadomo, czy był to świadomy wybór czy 
rezultat niepomyślnego zbiegu okoliczności. Ucieczka była perfekcyj-
nie przygotowana. Uciekinierzy mieli na sobie uszyte z dostępnych 
w obozie koców i skrawków materiału cywilne ubrania robocze oraz 
byli wyposażeni w fałszywe dokumenty robotników przymusowych. 
Wszyscy mieli po przekroczeniu granicy Niemiec dołączyć do ruchu 
oporu w okupowanej Europie. Niestety już następnego dnia policja 
aresztowała trójkę zbiegów. Władze policyjne i gestapo zorganizowały 
ogromny aparat ścigania, obstawiając wszystkie dworce i szlaki komu-
nikacyjne. Ostatecznie w Niemczech, na terytorium Generalnej Guber-
nii i przy granicy szwajcarskiej schwytano 37 jeńców. Wszyscy zostali 
umieszczeni w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie i tam za-
mordowani. Przed feralną nocą z 19 na 20 września płk Kowalczewski 
zobowiązał uciekinierów do przekazania mu informacji w przypadku 
powodzenia planu przedostania się do Szwajcarii. Jeden z dziesiątki, 
której Niemcy nie zdołali pochwycić, mimowolnie przyczynił się do 
dekonspiracji swojego dowódcy, przesyłając do niego kartkę z tery-
torium Szwajcarii. W jakiś czas po ucieczce gestapo przeprowadziło 
w obozie wielką rewizję. Prawie sto osób przeczesało dokładnie każdy 
centymetr baraków. Szwajcarska kartka stanowiła wyrok. Bronisław 
Kowalczewski wraz z dwoma wyższymi oficerami został wydany 
w ręce gestapo. Skatowany podczas tortur – został powieszony razem 
z towarzyszami w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. 

Tomasz Kaleta

Zapomniany bohater

Inż. Tomasz Kaleta – ur. w 1968 roku, kielczanin, absolwent 
I LO im. Stefana Żeromskiego, mieszkaniec i miłośnik Zagnań-
ska. Z wykształcenia informatyk, specjalizujący się w zarządzaniu 
bezpieczeństwem od 18 lat zawodowo związany z kieleckim od-
działem Narodowego Banku Polskiego. Z zamiłowania historyk 
amator, kolekcjoner pamiątek związanych z ziemią świętokrzyską, 
bibliofil i znawca rynku antykwarycznego. Współpracownik Mu-
zeum Historii Kielc i czasopism regionalnych. Apis

Forum historyków i regionalistów
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Zaplanowane na 2 czerwca br. uroczystości przypominające 
o posadowieniu pamiątkowego kamienia w miejscu zwycięskiej 
potyczki stoczonej przez pluton Antoniego Kisielewskiego i gru-
py wachmistrza Józefa Alickiego 1 kwietnia 1940 roku miały tro-
chę inny charakter niż w roku ubiegłym. 

Msza za żołnierzy „Hubala” została odprawiona w kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Samsonowie. Celebro-
wał ją ks. kanonik Zbigniew Krzyszkowski w asyście ks. Zdzisła-
wa Wrony. Przed kościołem ustawili się kawalerzyści na koniach 
reprezentujący Świętokrzyski Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 
majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. W środku świątyni przed 
ołtarzem ustawiły się poczty sztanda-
rowe: Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Samsonowie, Zespołu Szkoły Pod-
stawowej nr 2, Przedszkola i Gimna-
zjum im. Stanisława Staszica w Za-
gnańsku, Szkoły Podstawowej nr 1 
w Zagnańsku im. Nauczycieli Tajnego 
Nauczania, Zespołu Szkoły Podstawo-
wej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Samsonowie, Stowarzysze-
nia Rekonstrukcji Historycznych „Jo-
dła” pod przewodnictwem Dionizego 
Krawczyńskiego oraz harcerzy z dru-
hem Jakubem Szczepańskim na czele. 

Na Mszę licznie przybyli miesz-
kańcy Samsonowa z sołtysem Honoratą Durlik, a także zaproszeni 
goście. Przywitał ich ksiądz proboszcz i wyraził zadowolenie z ich 
obecności. Wśród gości obecni byli: Mieczysław Gębski, wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Renata 
Janik, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Henryk Milcarz, prezes 
„Wodociągów Kieleckich”, Robet Jaros, leśniczy Leśnictwa Ada-
mów, Marek Jończyk, główny specjalista IPN Oddziału w Kielcach, 
dyrektorzy szkół z terenu gminy oraz członkowie i sympatycy Towa-
rzystwa Ziemi Samsonowskiej.

Rozpoczynając Mszę, ks. Krzyszkowski powiedział, że czcimy 
przede wszystkim żołnierzy „Hubala”. Okazją ku temu jest fakt, że 
właśnie mija rok od ustawienia pamiątkowego kamienia im poświę-
conego (w lasach adamowskich nadleśnictwa Zagnańsk) fundacji 
Janiny i Wojciecha Lesińskich. Jeszcze raz przypomniał plutono-
wego Antoniego Kisielewskiego i wachmistrza Józefa Alickiego 
oraz ich zwycięską potyczkę z liczniejszymi i dobrze uzbrojonymi 
oddziałami niemieckimi, z której wyszli prawie bez strat własnych. 
Działo się to 1 kwietnia 1940 roku, kiedy major Henryk Dobrzański, 
wychodząc z okrążenia w Szałasie, rozesłał grupy zwiadowcze, aby 
rozpoznały siły wroga i ich rozmieszczenie. Rozpoznanie natknęło 
się na silne jednostki niemieckie i to spowodowało, że hubalczycy 
się rozproszyli. Jednocześnie jednak zaskoczyli Niemców i wyszli 
z tej walki zwycięsko. Ks. proboszcz w homilii wielokrotnie nawią-
zywał do zasług żołnierzy „Hubala” i innych, którzy zginęli w czasie 
wojny po to, abyśmy my mogli cieszyć się wolnością i żyć w wol-
nym kraju. 

Po Mszy autokarem i samochodami uczestnicy uroczystości 
przemieścili się przed pamiątkowy kamień. Tam wartę honorową 
zaciągnęli członkowie grupy historyczno-rekonstrukcyjnej „Jodła” 
oraz wszystkie poczty sztandarowe. Przewodnicząca TZS Lidia Pu-
towska wyjaśniła, dlaczego nie zgromadziliśmy się w tym miejscu 
1 kwietnia br. w rocznicę tych wydarzeń. Złożyło się na to parę przy-
czyn: jeszcze w kwietniu mieliśmy zimę i trudno by nam było tu 
dotrzeć, dodatkowo przypadały wówczas Święta Wielkanocne, które 
gromadziły nas przede wszystkim przy rodzinnych stołach. Wspo-
mniała o artykułach Bartłomieja Kozaka publikowanych na łamach 
„Głosu Samsonowa” i „Gazety Zagnańskiej”, dotyczących rozpo-
znania przez niego na podstawie publikacji miejsca, gdzie potyczki 
te stoczono – w pobliżu linii kolejki wąskotorowej. Stwierdziła po-
nadto, że nie zgadza się z opinią, że obchody czynią ważniejszym 
wydarzeniem datę poświecenia tego kamienia. Odkąd Bartłomiej 
Kozak wskazał miejsce, a TZS wystarało się o ustawienie kamienia, 
każda osoba, która tu dotrze odczyta napis jednoznacznie wskazu-
jący kogo i za co uczcono w ten sposób. Gdyby tego kamienia nie 
było, miejsce to umiałaby rozpoznać jedynie wąska grupa specjali-
stów – wyjaśniała Lidia Putowska.

Następnie delegacje złożyły wiazanki i zapaliły znicze. Jako 
pierwsi kwiaty złożyli Mieczysław Gębski i Janusz Zapała. Następ-
nie Elżbieta Korus i Kazimierz Gruszczyński w imieniu TZS, Robert 
Jaros – w imieniu nadleśnictwa Zagnańsk, Dorota Chmielewska, dy-
rektor ZSPPiG w Samsonowie, Marzanna Moćko, dyrektor ZSPPiG 
w Zagnańsku i Anna Tuz, dyrektor SP nr 1 w Zagnańsku zapaliły 
znicze. 

Oddawszy hołd żołnierzom „Hubala”, uczestnicy obchodów 
przeszli na miejsce, gdzie wysłuchali wykładu Marka Jończyka 
o majorze Henryku Dobrzańskim. Wydarzeniu towarzyszyła nieco-
dzienna sceneria. W środku lasu na ławkach i krzesełkach zasiedli 

słuchacze – dorośli i młodzież, by wy-
słuchać opowieści... A obok na ognisku 
paliły się polana, a za plecami publicz-
ności rozchodziły się smakowite zapa-
chy z grilla. 

Wykładowca dołożył wszelkich 
starań, aby zainteresować słucha-
czy postacią „szalonego majora”, jak 
niektórzy go nazywali. Przygotował 
też wiele materiałów historycznych 
wydawanych przez IPN i rozdał za-
interesowanym. Na początku przypo-
mniał sportowe osiągnięcia Henryka 
Dobrzańskiego, wymienił sukcesy 
hippiczne i nagrody, które otrzymywał 

jako zawodnik. Znalazł się on z trzema innymi jeźdźcami w ekipie, 
która zdobyła dla Polski, po raz pierwszy w historii, przechodni Pu-
char Narodów. Podczas tych samych zawodów w Londynie major 
osiągnął najlepszy wynik za dwa bezbłędne przejazdy indywidualne. 
Na pamiątkę otrzymał od księcia Walii złotą papierośnicę z wygra-
werowanym napisem: „The best individual score of all officers of all 
nations”(Najlepszy indywidualny wynik wśród oficerów wszystkich 
narodów). Jończyk przedstawił także przebieg służby wojskowej 
majora aż do wybuchu II wojny światowej, słusznie podkreślając, 
że ta część życiorysu „Hubala” jest mało znana. Dobrzański już 
jako 16-latek walczył podczas pierwszej wojny światowej w Legio-
nach (ponieważ podał, że ma 17 lat). W 1918 r. bił się z Ukraińcami 
w obronie Lwowa, a 1920 roku brał udział w wojnie polsko-bolsze-
wickiej. 

Pewną stabilizację w życiu Henryka Dobrzańskiego przyniosło 
małżeństwo zawarte w 1930 r. Poślubił on Zofię Zakrzeńską i miał 
z nią jedyną córkę Krystynę, która z kolei ma syna (oboje żyją). Joń-
czyk omawiając szczegółowo dzieje majora i jego oddziału od 1939 
do 1940 roku, podjął próbę zinterpretowania sposobu myślenia Do-
brzańskiego, który nie chciał uciec zagranicę, lecz szedł na odsiecz 
Warszawie, choć już nie zdążył. Jako oficer Wojska Polskiego kiero-
wał się przede wszystkim poczuciem honoru i żołnierską przysięgą, 
którą złożył ojczyźnie. Przypomnijmy jego słowa: „Broni nie złożę, 
munduru nie zdejmę. Tak mi dopomóż Bóg”. Wierzył też w pomoc 
aliantów i uważał, że uda mu się przetrwać do wiosny, a wtedy nasi 
sojusznicy przyłączą się do walki z Niemcami. Major załamał się 
psychicznie, gdy Niemcy wzięli krwawy odwet na mieszkańcach 
wsi, w których stacjonował, a nawet tych, gdzie nigdy go nie było. 
Tego on jako żołnierz nie przewidział. Poprzednie wojny były prze-
cież inne. Walki toczyły się głównie między armiami, walczyli 
przede wszystkim żołnierze. Teraz Niemcy zastosowali inną taktykę, 
stosowali odpowiedzialność zbiorową – ginęli przypadkowi cywile 
– nie było litości dla kobiet i dzieci. Na zakończenie historyk przy-
pomniał, jak zginął „Hubal” i podkreślił, że mimo licznych prób, 
nie udało się dowiedzieć, co Niemcy zrobili z ciałem bohaterskiego 
majora. Ślady zostały zatarte. Za wspaniałą opowieść słuchacze po-
dziękowali brawami.

Po wypełnieniu obowiązku należała się wszystkim nagroda, 
więc uczestnicy spotkania ochoczo pałaszowali grillowane przy-
smaki. A potem przy ognisku, przy akompaniamencie akordeonu 
śpiewali pieśni partyzanckie. Młodzież bardzo pozytywnie odebrała 
„Historię na żywo” dziejącą się tam, w środku lasu, gdzie kiedyś 
walczyli Hubalczycy. Seminarium partnerskie zorganizowane dzię-
ki współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój okazało się 
udanym projektem.

Lidia Putowska

„Historia na żywo” – leśny wykład przy ognisku
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Od 1 września 2009 roku, czyli od początku wdrażania no-
wej podstawy programowej obowiązuje w gimnazjum metoda 
projektu edukacyjnego. Pozwala ona pomagać w osiąganiu celów 
kształcenia i wychowania oraz kształtowaniu umiejętności, któ-
re nie zawsze można sprawdzić w trakcie egzaminu testowego. 
Udział ucznia w pracach projektowych jest obowiązkowy, ma 
wpływ na ocenę z zachowania, a informacja o tym udziale jest 
wpisana na świadectwie ukończenia szkoły. W ramach projek-
tów grupy uczniowie pod opieką nauczycieli realizują ciekawe 
zdarzenia dotyczące m.in. kultury, historii i przyrody regionu, 
zachowań prozdrowotnych, zjawisk przyrodniczych i procesów 
społecznych.

W bieżącym roku szkolnym ośmioosobowa grupa uczniów 
z kl. IIC i IIA Gimnazjum w Zagnańsku podjęła się realizacji projek-
tu pn. „Natura, duch i człowiek, czyli stare drzewa, źródła i kapliczki 
w gminie Zagnańsk”. Opiekunką i pomysłodawczynią projektu jest 
Anna Chmielewska-Piskulak – nauczycielka biologii.

Zadaniem zespołu było bezpośrednie dotarcie i dokumenta-
cja fotograficzna starych, pomnikowych drzew, źródeł oraz przede 
wszystkim kapliczek i krzyży w naszej gminie. Obiekty te łączą się 
ze sobą w szczególny sposób: na zabytkowych drzewach często wie-
szano kapliczki i krzyże, źródłom nadawano imiona świętych (np. 
źródełko św. Jacka). Miejsca te były zawsze znaczące, wyznaczały 
przestrzeń bezpieczną, chroniły przed złymi mocami. Do dziś wie-

 Mam 15 lat, rok temu przeżyłam wspaniałą przygodę. Moim 
zdaniem warto ją opowiedzieć. Zacznę od tego, że podczas czterna-
stych urodzin spotkałam Skrzata. Był mały i miał rudą brodę. Wiem 
– trudno w to uwierzyć, ja sama myślałam, że ktoś sobie ze mnie żar-
tuje, ale to nie był dowcip, skrzat był prawdziwy. Zaprowadził mnie 
do jaskini i pokazał tajne przejście. Weszłam 
tam i moim oczom ukazała się wspaniała kra-
ina. Skrzat powiedział, że jest to Bajkolandia. 
Było tam bardzo ciepło. Wszędzie rosły wspa-
niałe, egzotyczne rośliny, a przez środek kra-
iny płynął strumyk. Skrzat zaprowadził mnie 
do wielkiego drzewa. 

 – Tu mieszkają moi rodzice, koledzy i ko-
leżanki – powiedział. Następnie pokazał mi 
jednorożce i morze, w którym żyły syreny. – 
Co jest po drugiej stronie tego oceanu? – spy-
tałam. – Nikt tego nie wie, i to nie jest ocean 
tylko morze – odpowiedział smutnym głosem 
i zaraz potem po jego policzku popłynęła łza. 
– Czemu płaczesz? – Mój dziadek i moja bab-
cia wypłynęli kiedyś w poszukiwaniu nowych 
lądów i nigdy nie wrócili. 

 – Nie płacz, może znaleźli nowe ziemie, 
poznali inne stworzenia i czekają na was. 

 – To niemożliwe, przecież obiecali, że 
gdy tylko dotrą, wyślą nam butelkę z listem. 

– Morze jest wielkie, butelka mogła po-
płynąć w innym kierunku lub zostać połknięta przez większą rybę 
– próbowałam go pocieszyć. – Nasze butelki są zaczarowane i tak 
jak gołębie u was, wiedzą dokąd zmierzają. – Więc pewnie butelka 
została zjedzona przez jakąś wielką rybę. 

– Chyba masz rację – zgodził się zrezygnowany.
– Czy pokażesz mi pozostałą część swojej okolicy?
– Tak, ale jutro, bo robi się już ciemno. 
– Ojej! Pewnie rodzice mnie szukają.
– Nie bój się. U nas czas płynie wolniej. Gdyby u was zrobiło się 

ciemno, to cała ta kraina zniknęłaby ci z oczu. 
– A która jest godzina w moim świecie? – zapytałam z wielkim 

niepokojem.
– Od kiedy zniknęłaś, nie minęła nawet sekunda.

Wyprawa do Bajkolandii

Projekt edukacyjny „Natura, duch i człowiek”

– To niemożliwe! Jestem tu od kilku godzin! – krzyknęłam z nie-
dowierzaniem.

– Możliwe. Można powiedzieć, że w twoim świecie czas się za-
trzymał – odpowiedział z przekonaniem Skrzat.

Nagle poczułam się bardzo senna. Spytałam więc mojego nowe-
go przyjaciela:

– Czy mogłabym się gdzieś przespać?
– Tak. Mamy specjalne łóżko dla gości.
Zabrał mnie na sam czubek wysokiego 

drzewa, gdzie znajdował się hamak wysłany 
liśćmi. Gdy położyłam się w nim wygodnie, 
poczułam z przerażeniem, że drzewo ożyło.

– Ratunku! – wrzasnęłam.
– Nie bój się. To Królowa Drzew próbo-

wała cię ukołysać. Ona zna przyszłość…
– To czemu nic nie mówi? – zapytałam ze 

smutkiem. 
– Poczekaj – szepnął Skrzat i nagle usły-

szałam głos Drzewa.
– Witaj nasza przyjaciółko. Przyniosłaś 

wielkie szczęście Skrzatowi…
– Niby jakie? – spytałam z niedowierza-

niem. Jednak Drzewo zamilkło i słyszałam 
tylko szelest liści. Nagle dał się słyszeć rado-
sny okrzyk Skrzata:

– Mój dziadek, moja babcia! Tak za wami 
tęskniłem.

Wychyliłam się z hamaka i zobaczyłam, jak padają sobie w obję-
cia. I wtedy zrobiło mi się ciemno przed oczami.

– Co się dzieje? – zapytałam Królową Drzew. Nie usłyszałam jed-
nak odpowiedzi. Stwierdziłam, że znajduję się przed swoim domem 
na ogrodowej huśtawce. Chyba mi się przysnęło. Ale w ręku trzyma-
łam liść Królowej Drzew, więc to musiało zdarzyć się naprawdę. 

 Luiza Kozieł kl. Va
Opiekunka Marzena Pawlik 

PS. Opowiadanie wyróżnione w Konkursie Literacko-Dzienni-
karskim zorganizowanym w kwietniu br. w ramach Świętokrzyskiej 
Wiosny Literackiej zorganizowanej w gminie Zagnańsk przez Zwią-
zek Literatów Polskich i Urząd Gminy w Zagnańsku. 

lu przechodniów wykonuje przed kapliczkami znak krzyża, czasami 
ludzie zbierają się przed nimi na modlitwy lub zbiorowe śpiewanie 
pieśni religijnych. 

Dziewczęta z grupy projektowej sfotografowały ponad 60 róż-
nego rodzaju kapliczek i krzyży, a jest ich o wiele więcej… Każdy 
obiekt ma swoje osobne przesłanie i świadczy o jakimś ważnym wy-
darzeniu. Niektóre z nich postawione zostały wiele lat temu. 

„Mój pradziad ufundował ten krzyż na terenie ziemi, którą otrzy-
mał od cara rosyjskiego w XIX w., aby chronił mieszkańców…” 
– z relacji jednego z mieszkańców Kaniowa. Z pewnością każda ka-
pliczka i każdy krzyż okryte są jakąś tajemnicą i mają swoje prze-
słanie, jak choćby to widniejące na kapliczce na Wrzosach – „Bóg 
widzi, czas ucieka, śmierć goni, wieczność czeka” – dlatego powin-
niśmy czasem zatrzymać się na chwilę i pomyśleć nad przyszłością, 
teraźniejszością i przyszłością naszej małej Ojczyzny. 

Sfotografowano również kilkanaście pomnikowych drzew, na 
czele z dębem Bartkiem, i kilka źródełek (w tym źródło Bobrzy i Sil-
nicy). Projekt ma na celu lepsze poznanie ciekawych a mniej znanych 
walorów gminy i zachęcenie do rekreacyjno-refleksyjnej turystyki. 
Największe zaangażowanie w realizację projektu wykazali: Agata 
Dąbrowska, Dominika Jeruzalska, Barbara Łoboda, Klaudia Pyczek 
i Michał Dobosz.

Dominika Jeruzalska i Klaudia Pyczek
(Opiekun: Anna Chmielewska-Piskulak)



11

Lipiec 2013

Gazeta Zagnańska Młodych
Podsumowanie konkursu „Dorzecze Bobrzy legendą owiane”

Bookrocrossing w dwójce 

Badminton – sport i hobby

Jak powstał Zagnańsk?

O 1000 książek wzbogacił się księgozbiór biblioteki szkol-
nej Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 Przedszkola i Gimnazjum 
w Zagnańsku dzięki akcji bookrocrossingowej. 

Idea bookrocrossingu narodziła się w Stanach Zjednoczonych 
w 2001 roku i polega na nieodpłatnym przekazywaniu książek po-
przez pozostawianie ich w miejscach publicznych, jak również 
w miejscach celowo utworzonych, tzw. półkach bookcrossingo-
wych (stoliki, regały, gabloty), po to, by znalazca mógł je przeczytać 
i przekazać dalej. W naszej bibliotece na wyznaczonej półce, w ozna-
czonym koszyku, zostawiano, m.in.: bajki, opowiadania, komiksy, 
powieści dla młodzieży, poradniki metodyczne. Numer 1 otrzymała 
bajka Disneya „Pocahontas”, a numer 1000 – encyklopedia „Świat 
roślin” przekazana przez Klub Miłośników Książki. Dzięki uczniom, 
nauczycielom, sponsorom, wydawnictwom Egmont i Jedność biblio-
teka wzbogaciła się o interesujące pozycje.

Grażyna Mazurkiewicz

Uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 Zagnańsku – Julia Szech-
nicka i Wiktoria Niebudek – ze swej pasji związanej z grą w bad-
mintona uczyniły świetny sposób na spędzanie wolnego czasu. 
W efekcie osiągnęły sukcesy na arenie powiatowej. W swej wy-
powiedzi do „Gazety Zagnańskiej” zgodnie podkreślają, że aby 
osiągnąć sukces, pasja musi iść w parze z pracą na treningach. 

Moją wielką pasją jest gra w badmintona 
Moja pasja zrodziła się kilka lat temu, kiedy tata pokazał mi jak 

grać. Zrobiliśmy koło domu boisko i wspólnie z rodzicami i siostrą 
zaczęliśmy grać w kometkę. Tak mi się to spodobało, że zaczęłam 
systematycznie chodzić na treningi. Moim wielkim „sukcesem” 
było wytypowanie mnie do reprezentowania szkoły w rozgrywkach 
w badmintona. Po czterech turniejach zajęłyśmy III miejsce na szcze-
blu powiatowym. Każdemu polecam, żeby zaczął uprawiać tę dyscy-

plinę sportu. To jest świetne! Aktywnie spędzam czas, a badminton 
jest fajną grą. Najlepszym na to dowodem jest to, że grają i dzieci, 
i młodzież, i panie i panowie na emeryturze. Wszyscy się przy tym 
świetnie bawią.

Julia Szechnicka 

Badminton to moje hobby
Jestem uczennicą klasy VI. Moim hobby jest granie w badminto-

na. Pewnie zastanawiacie się, od ilu lat już gram? Mnie się wydaje, 
że długo, bo już od sześciu lat. Jestem zadowolona, że uprawiam cały 
czas tę dyscyplinę sportu. Jednak nie myślcie, że jest mi łatwo. Tylko 
dzięki ciężkiej pracy i systematycznym treningom, zajęłam z moją 
drużyną III miejsce w powiecie. Badminton to świetny sposób na 
spędzanie czasu wolnego.

 Wiktoria Niebudek 

Dawno temu żył pewien człowiek 
o imieniu Bartek. Mieszkał we wsi o na-
zwie Samsonów, pod władaniem króla Sta-
nisława Złotnika II. Był on dosyć leniwym 
służącym. Pewnego dnia doradca króla po 
raz kolejny zobaczył go śpiącego przy becz-
kach z winem. Miał przenieść je do skład-
nicy. Wiadomość w mig została przekazana 
królowi. Władca kazał wygnać Bartka ze 
wsi. Biedny człowiek nie wiedział, co ro-
bić. Co prawda zjadł kilka jabłek leżących 
pod jabłoniami, ale było mu zimno i nużył 
go sen. 

Po chwili zauważył wielkie drzewo. 
Był to ogromny dąb, a w jego pniu znaj-
dował się niewielki otwór. Bartek zajrzał do środka i pomyślał, że 
mógłby tu zamieszkać. Z liści zrobił sobie posłanie i zasnął. Następ-
nego dnia postanowił zbadać okolicę. Wędrował po polach i łąkach 

Festyn będący podsumowaniem konkursu „Dorzecze Bobrzy 
legendą owiane” odbył się 14 czerwca na terenie ruin Huty Józef 
w Samsonowie. Prezes Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bo-
brzy” Jarosław Wałek wraz z przewodniczącą jury konkursu Li-
dią Putowską wręczyli nagrody i wyróżnienia laureatom. Wśród 
nich znalazła się Julia Adwent – uczennica z Zespołu Szkoły Pod-
stawowej nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku. Młodej 
laureatce gratulujemy! 

W programie festynu oprócz wręczenie nagród laureatom kon-
kursu na napisanie legendy pt. „Dorzecze Bobrzy legendą owiane” 
było m.in.: malowanie twarzy, konkursy, gry i zabawy, np. „Szkółka 
małych zbójników i czarowniczek Zbója Madeja”. Nie zabrakło kieł-
basek z grilla i degustacji potraw regionalnych. Dla dzieci udostęp-
niony był bezpłatnie park zabaw. Poczęstunek przygotowany został 
przez Towarzystwo Aktywnych Kobiet z Zagnańska i Kobiety z Kla-
są z Tumlina. Apis 

dosyć krótko, zauważył bowiem w oddali niewielką wioskę. Przy jej 
bramach nie było straży. Zdziwiony tym faktem, wszedł do wioski 
i stanął jak słup soli. Wszędzie było brudno, a ludzie wyglądali jak 

czupiradła. Od jednego z przechodniów do-
wiedział się, że wioska nie ma przywódcy, 
a ludzie bez zasad i obowiązków miesz-
kają w brudzie i bałaganie. Bartek wpadł 
na pomysł. Zaproponował mieszkańcom, 
że mógłby wprowadzić tu ład i porządek, 
aby żyło im się lepiej. Mieszkańcy wydali 
okrzyk radości na znak zgody.

Bartek został władcą wioski. Musiał 
jednak codziennie zaganiać ludzi, któ-
rzy opierali się jego rozkazom, do pracy. 
W niedługim czasie mieszkańcy zrozumie-
li, że muszą pracować, bo inaczej zginą 
z głodu i chorób. Swego nowego króla na-
zwali Bartkiem Zagnańskim I, dąb w któ-

rym mieszkał dębem Bartkiem, natomiast wioskę, którą dowodził 
– Zagnańskiem. Nazwa tej wsi oraz dąb przetrwały do dziś.

 Julia Adwent kl. Va (Opiekun Marzena Pawlik) 
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Z głębokim smutkiem pożegnaliśmy 
13.06.2013 r. naszą Drogą Koleżankę

ANNĘ KITĘ
emerytowaną nauczycielkę Szkoły 

Podstawowej w Tumlinie.
Pozostanie w naszej pamięci jako 

człowiek, którego filozofią życia było 
czynienie dobra. Była wzorem człowieka, 

nauczyciela, wychowawcy, koleżanki.
Członkowie ZNP w Zagnańsku

Wyrazy żalu i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci
Brata Leszka

Panu Szczepanowi Skorupskiemu 
Wójtowi Gminy Zagnańsk

składają
Przewodniczący Rady Gminy 

Zagnańsk Wojciech Chłopek wraz 
z radnymi, pracownicy Urzędu 

Gminy w Zagnańsku oraz pracownicy 
jednostek organizacyjnych

Panu Szczepanowi Skorupskiemu, Wójtowi 
Gminy Zagnańsk wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci
Brata Leszka

składa Koło Sołtysów Gminy Zagnańsk

Wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty Stanisława
Pani Renacie Knez – pracownicy Urzędu Gminy

składają Wójt Gminy Zagnańsk Szczepan 
Skorupski wraz z pracownikami Urzędu Gminy

W czerwcu br. ze względu na znaczną ilość opadów na terenie 
gminy doszło do licznych podtopień. Sytuacja najgroźniej wyglą-
dała w sołectwach Szałas, Kołomań, Długojów, Chrusty. Zastrze-
żenie budzi również stan utrzymania rowów i przepustów.

Stan wody przybrał w licznie przebiegających przez teren na-
szej gminy rowach i ciekach wodnych. Najbardziej ucierpiały drogi 
gminne i powiatowe w naszej gminie. Dokonano ich przeglądu wraz 
z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg i Wojewódzkiego 
Zarządu Dróg. 

Z informacji uzyskanych od przedstawicieli tych instytucji wynika, 
że trwają działania polegające na uzyskiwaniu konkretnej pomocy fi-
nansowej z budżetu państwa na naprawę wyrządzonych szkód. Zastrze-
żenie budzi również stan utrzymania rowów i przepustów. Również 
w tej sprawie wystosowano specjalny poniższy apel do mieszkańców. 

Szanowni Państwo!
W związku z zaistniałą sytuacją pogodową w ostatnich dniach 

i bardzo niekorzystnymi zjawiskami metereologicznymi zwracam się 
z uprzejmą prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w postę-
powaniu z systemami odwadniającymi przebiegającymi przez teren 
gminy Zagnańsk, a należącymi do mieszkańców. Jak pokazały ostat-
nie dni, żywioł jakim jest woda, może spowodować szereg szkód dla 
nas wszystkich. Dokonano już przeglądu 
podtopionych terenów. Jesteśmy w stałym 
kontakcie z Zarządcami dróg gminnych 
i powiatowych przebiegających przez te-
ren naszej gminy. Zgodnie ze wstępnymi 
deklaracjami z ich strony zostaną doko-
nane naprawy uszkodzonych odcinków. 
Każdy sygnał otrzymywany od Państwa 
jest poddawany wnikliwej analizie. 

Jednocześnie przypominam, że 
w związku z licznymi zgłoszeniami i in-
terwencjami mieszkańców dotyczącymi 
niedrożnych rowów i związanych z tym 
zalań posesji w okresie opadów deszczu 
lub roztopów śniegu zgodnie z art. 30 
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych, obowiązek utrzymania zjazdów indywidualnych 
i publicznych należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przy-
ległych do drogi.

Oczyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia 
drożności należy do właściciela posesji. Rowy przydrożne są prze-

znaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa 
drogowego.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.): 

Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
a) zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpły-

wu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku od-
pływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

b) odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.
1. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz 

zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypad-
ku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

2. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu 
wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać wła-
ścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie 
urządzeń zapobiegających szkodom.

3. Do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntowych 
z posesji służą urządzenia melioracyjne, które należy wykonać wła-
snym staraniem i na własny koszt we współpracy z urzędem gminy. 

4. Na wykorzystanie rowu przydrożnego do celów melioracyj-
nych wymagane jest zezwolenie Zarządcy Drogi, w którym określone 

zostają warunki późniejszej konserwacji 
i przebudowy tych urządzeń, bowiem 
utrzymanie rowów melioracyjnych nie 
należy do Zarządcy Drogi publicznej. 

5. Utrzymanie drożności rowów 
pełniących funkcję rowów przydrożnych 
wraz z przepustami pod drogą należy do 
Zarządcy Drogi.

6. Ponieważ wizje przeprowadzone 
w terenie wykazały, że najczęstszą przyczy-
ną zastoisk wody w rowach są niedrożne 
przepusty pod zjazdami do posesji Gmina 
Zagnańsk prosi właścicieli i użytkowni-
ków zjazdów o wywiązywanie się z obo-
wiązku utrzymania zjazdów i przepustów 
znajdujących się pod nimi w należytym 

stanie, aby umożliwić swobodny i sprawny przepływ wody. Pozwoli to 
uniknąć zalewania posesji oraz szkód wyrządzonych przez wodę.

Kierownik Referatu Gospodarczego  
i Gospodarki Komunalnej UG

Marcin Jędras

Raport i apel w sprawie podtopień w gminie

Groźne – żywioł wodny i niedrożne rowy

Szanowni Państwo!
Za nami 1 lipca. Ruszył nowy system odbioru odpadów. 

Gmina Zagnańsk od wielu miesięcy prowadziła przygotowania 
do wdrożenia nowego systemu. Firma „Fart-Bis”, która będzie 
odbierać odpady komunalne od mieszkańców dostarcza worki 
do segregacji odpadów do każdego mieszkańca. 

Przypominamy, że na naszej stronie internetowej zamieścili-
śmy harmonogram wywozu odpadów do końca 2013 r. Tak jak do-
tychczas, gmina Zagnańsk zapewni mieszkańcom odbiór odpadów 
wielkogabarytowych i opon.

Informujemy również, że zgodnie z podpisaną umową z firmą 
„Fart-Bis”, będzie można zgłaszać zapotrzebowanie na kosz, który 
będzie wykorzystany na odpady niesegregowane. Należy zgłaszać 
się do sołtysów lub do Urzędu Gminy w Zagnańsku p.13 lub 23 tel. 
(41) 300-13-22 wew. 15, 33. 

Koszt miesięcznego wydzierżawienia kosza będzie wynosił 1,50 zł 
(należność za dzierżawę kosza będzie uiszczana dla firmy „Fart-Bis”). 
Mamy nadzieję, że zasady nowego systemu przyczynią się do poprawy 
czystości środowiska naturalnego gminy Zagnańsk.

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski
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Harcerze zbratani z muzyką

Powiatowy zlot harcerzy w gminie 

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

Niedawno w naszej gminie mieliśmy 
okazję zauważyć wędrujące ulicami druży-
ny harcerskie. Oprócz towarzyszących im 
zazwyczaj piosenek i okrzyków, można było 
zaobserwować pewne niecodzienne zacho-
wanie – spowodowane tym, że szukali oni 
ukrytych w naszej gminie skarbów, o któ-
rych zapewne nie wie większość mieszkań-
ców. Skąd aż tylu harcerzy w Zagnańsku?

 W dniach od 21 do 23 czerwca br. 
48. Zagnańska Drużyna Wielopoziomo-
wa „Skała” zorganizowała zlot dla hufca 
ZHP Kielce-Powiat. Oznacza to, że naszą gminę odwiedzili instrukto-
rzy, harcerze i zuchy z całego powiatu kieleckiego. Młodzież brała udział 
w wielu ciekawych zajęciach m.in. poznawała symbolikę i prawo harcer-
skie, uczyła się musztry oraz pierwszej pomocy. Oprócz tego było mnó-
stwo gier, zabaw i harcerskich pląsów. Zajęcia przygotowali instruktorzy, 
ratownicy ZHP oraz harcerze z 48. ZDW „Skała” i 25. DH im. St. Sta-
szica z Samsonowa. 

Każdy dzień naszego zlotu kończył się wieczornym spotkaniem. Na 
pierwszym harcerskim świeczowisku uczestnicy mieli możliwość zintegro-
wać się jeszcze lepiej poprzez wymyślone przez nich skecze i scenki sytu-

Biwak harcerski „Z muzyką za pan brat” zorganizowany w dniach 
17–19 maja br. przez 25. Drużynę Harcerską im. Stanisława Staszica 
przeszedł do historii, ale nasze wspomnienia i zawarte tam przyjaź-
nie są i będą razem z nami zawsze. W bi-
waku na nasze zaproszenie wzięła udział 
także 48. ZDW „Skała” z Zagnańska oraz 
uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawo-
wej w Szałasie. 

Wszystko zaczęło się w piątek o godzi-
nie „W”. Po zakwaterowaniu i szybkiej inte-
gracji przyszedł czas na pierwszą muzyczną 
ucztę, czyli minirecital Aleksandry Mędrek, 
nauczycielki z kieleckiej szkoły muzycz-
nej. Pani Aleksandra zaczarowała wszyst-
kich swoją grą na gitarze. Zaprezentowała 
m.in. tango oraz kilka utworów latynoskich. Potem wszyscy razem, przy 
akompaniamencie gitary śpiewaliśmy harcerskie piosenki. To był wstęp 
do wspólnego karaoke, które poprowadził druh Mateusz. Mati dzięki! 

Sobotę zaczęliśmy od biegu patrolowego, który przygotowała „Ska-
ła”. Wczesnym rankiem poszczególne patrole wykonywały wcześniej 
przygotowane zadania m.in. pokonywanie toru przeszkód z zawiąza-
nymi oczami. Po biegu patrolowym rozpoczęły się bloki programowe, 
czyli warsztaty wokalne prowadzone przez Anię Żak, warsztaty z gry na 
gitarze prowadzone przez Mateusza Połcia oraz zajęcia z pierwszej po-
mocy prowadzone przez druhnę Weroniką Wiatr. Całej trójce należą się 
ogromne podziękowania za poświęcony czas i włożoną pracę. DZIĘKI! 
BYLIŚCIE WSPANIALI!

Po warsztatach i obiedzie druhny i druhowie wyruszyli na krótki rajd 
po okolicy. Był to czas, aby cieszyć się słońcem, przyrodą oraz bliżej się 
poznać. Po powrocie i krótkim odpoczynku wróciliśmy do muzyki… Nowe 
i ciekawe oblicze muzyki ukazały nam Magdalena Górecka, Karolina 
Gębska oraz Daria Katanowska. Dziewczyny zagrały dwa utwory na in-

strumentach dętych m.in. saksofonie oraz klarnecie. Dziewczyny szacun! 
Potem zaśpiewała druhny Marlena Bochenek oraz Ania Żak, które zachwy-
ciły wszystkich swym głosem. To była prawdziwa muzyczna uczta. Pełen 

wrażeń dzień zakończył się wspólnym ogni-
skiem, puszczaniem „lampionów szczęścia” 
oraz pidżama party.

Biwak ten zapewne na zawsze pozo-
stanie w pamięci druhen Julii Zawrzykraj, 
Aleksandry Wojtasińskiej, Oliwii Kundery, 
Kingi Wiatr, Marleny Bochenek oraz Ka-
mili Zagórskiej, które złoży przyrzeczenie 
harcerskie i dołączyły do braci skautowskiej 
całego świata. DRUHNY, ŻYCZMY WAM 
WYTRWAŁOŚCI, SIŁY ORAZ WIELU 
CUDOWNYCH CHWIL, KTÓRE BĘ-

DZIECIE PRZEŻYWAĆ, NOSZĄC Z DUMĄ HARCERSKI KRZYŻ. 
W niedzielne przedpołudnie biwak zakończyła harcerska iskier-

ka. Biwak a przede wszystkim atmosfera na nim panująca, to tak na-
prawdę będący na nim harcerki i harcerze, dlatego też szczególne po-
dziękowania należą się tym wszystkim, którym chciało się chcieć z nami 
wspólnie spędzić ten majowy weekend. 

Szczególne podziękowania za pomoc i opiekę kierujemy do Doroty 
Wikło oraz Aleksandry Zagórskiej z Zespołu Szkół nr 2 w Zagnańsku. 
WIELKIE DZIĘKI. 

Podziękowania należą się także całej 48. ZDW Skała z drużynowym 
Karolem Wiraszką na czele, za bank pomysłów oraz wprowadzanie nie-
powtarzalnej skautowskiej atmosfery. Bez Was tak wspaniałego biwaku 
by nie było. Dzięki! Oczywiście wyrazy wdzięczności kierujemy także 
dyrektor Dorocie Chmielewskiej, która zawsze nas wspiera i nam poma-
ga. DZIĘKUJEMY. 

Druhny i druhowie  
z 25. DH im. Jana Pawła II w Samsonowie 

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Bartek” 1 czerwca na 
zbiorniku Umer zorganizowało zawody wędkarskie z okazji Między-
narodowego Dnia Dziecka. Pomimo kapryśnej pogody, dzieciaki licz-
nie zaszczyciły nas swoją obecnością. Impreza z roku na rok cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem. 

Nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy, spośród których najlepsi okazali się:
1. Oskar Kanas – 2278 g; 2. Bartosz Konieczny – 1350 g; 3. Kamil 

Chmiel – 1320 g; 4. Michał Adamczyk – 1030 g; 5. Jakub Gosek– 890 g; 
6. Patryk Zimnicki – 570 g.

Członkowie Zarządu sędziowali zawody, przygotowali zanęty, sprawo-
wali opiekę i pomoc przy odhaczaniu złowionych ryb. Każde przybyłe dziec-
ko otrzymało drobny upominek, nawet jeśli nie brało udziału w zawodach.

Sponsorami nagród, statuetek i słodyczy byli wójt Szczepan Skorup-
ski, dyrektor Banku Spółdzielczego Józef Florek oraz Krzysztof Miądzel, 

który ufundował puchary i wędkę. Fundatorom nagród organizatorzy ser-
decznie dziękują. Opr. Apis 

acyjne. Drugiego dnia, w czasie obrzędowe-
go kominka, harcerze i harcerki mieli okazję 
posłuchać oraz porozmyślać na temat prawa 
harcerskiego i ideałów braterstwa, przyjaźni 
oraz dążenia do doskonałości. Wtedy to zlot 
gościł dyrektora Zespołu Szkół numer 2 
Marzannę Moćko – to dzięki jej wsparciu 
byliśmy w stanie wszystko zorganizować. 

Podczas gry terenowej goście mieli oka-
zję poznać piękno gminy, samodzielnie prze-
szukując zarówno te bardziej znane miejsca, 
jak okolice dębu Bartek, czy ruiny wielkie-

go pieca hutniczego w Samsonowie, jak również mniej znane miejsca, 
jak kładka na Zabłociu lub posąg Światowida. Dzięki temu nasza gmina 
z pewnością stanie się trochę bliższa sercom uczestników zlotu.

W trakcie zlotu kilka osób stało się członkami ZHP i przyrzekło 
służbę Bogu, Polsce, niesienie pomocy bliźnim i posłuszeństwo prawu 
harcerskiemu.

Na zakończenie zlotu harcerze wzięli udział we Mszy świętej, w pa-
rafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku.

Komendant Zlotu, Drużynowy 48. ZDWp „Skała”
Pwd. Karol Wiraszka
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Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku zapra-
sza w okresie wakacji letnich na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
i młodzieży pn. Wakacyjna Akademia Sportowa. W jej ramach organizo-
wane będą m.in.: zajęcia piłkarskie dla maluchów, turnieje piłki nożnej, 
siatkowej, zawody rowerowe, tenisa stołowego oraz zajęcia fitness. 

Turniej minipiłki nożnej MiniLiga Mistrzów rozegrany będzie w dniach 
1–15 lipca br. na boisku miniorlika przy ZSP nr 2 PiG w Zagnańsku. Równo-
cześnie chłopcy z roczników 2004–2006 będą mogli wziąć udział w Waka-
cyjnej Akademii Piłkarskiej Maluchów. W tych samych dniach planowane są 
także „Wakacje z badmintonem”.

Turniej plażowej piłki siatkowej w kategoriach do 18 lat i open zorga-
nizowany zostanie 3 sierpnia br. na boisku w Kaniowie. Turniej piłki nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Zagnańsk – bez ograniczeń wiekowych – zaplanowany 
został na 16–18 sierpnia br. boisku miniorlika.

Wakacyjna Akademia Sportowa 

„Ekstremalny” Dzień Dziecka w Zachełmiu

Piknik „Rodzinna Sobota”

Start w zawodach w ramach Świętokrzyskiej Ligi Rowerowej MTB zorga-
nizowany zostanie 21 lipca br. w ruinach Huty Józef w Samsonowie. Turniej te-
nisa stołowego i ziemnego – bez ograniczeń wiekowych – zorganizowany będzie 
w dniach 1–31 sierpnia br. w hali sportowej i na korcie tenisowym GOKSiR.

W dniach 1 lipca – 31 sierpnia br. chętni będą mogli skorzystać bezpłat-
nie z obiektów GOKSiR: hali sportowejm, fitness, siłowni, kortu tenisowego. 
Proponowane są też zajęcia fitness, zumba, pilates dla młodzieży.

Pracownicy GOKSiR przygotowali także konkurs wiedzy o sporcie i bez-
pieczeństwie w ruchu drogowym, bezpieczeństwie w miejscu zamieszkania 
(7 i 14 lipca br.) oraz ABC piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży (15–26 lipca 
br. w hali sportowej).

Szczegółowe informacje: GOKSiR ZAGNAŃSK, ul. Turystyczna 59b, 
tel. 41 3113177 i 607819671. Apis 

W sobotę, 8 czerwca w godzinach wieczornych śmiech i głośną za-
bawę można było usłyszeć na terenie całego Tumlina. Dochodziły one 
z boiska szkolnego, gdzie świętowano równocześnie Dzień Dziecka, Dzień 
Matki i Dzień Ojca. Z okazji owych świąt dyrekcja i nauczyciele ZSPPiG, 
Stowarzyszenie „Kobiety z klasą dla Tumlina” oraz sołtysi zorganizowali 
bowiem piknik „Rodzinna Sobota”.

Po długich przygotowaniach i próbach naszym jedynym zmartwieniem 
była pogoda. Tydzień pełny deszczu i burz zakończyła słoneczna sobota. O go-
dzinie 16 przybyli pierwsi goście. Rodzice z dziećmi, uczniowie i nauczyciele 
zobaczyli bogato przystrojoną scenę. Po powitaniu przez dyrektor Barbarę 
Domagałę głos zabrała Ewa Kita – radna, a zarazem przewodnicząca „Kobiet 
z klasą dla Tumlina”. Stowarzyszenie było pomysłodawcą i współorganizato-
rem festynu. Zgromadzonych powitał także oficjalnie wicewójt naszej gminy, 
Robert Kaszuba. Wyraził uznanie dla inicjatywy pikniku, a następnie życzył 

Z okazji obchodów Dnia Dziecka 8 czerwca br. odbył się festyn pn. 
„Piknik Rodzinny – Dzień Dziecka na sportowo” na placu szkolnym 
w Zachełmiu. Mimo zmiennych warunków atmosferycznych, cieszył się 
on zainteresowaniem, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. 
Dobrej zabawy uczestnikom nie popsuły 
dużych rozmiarów kałuże i rozmiękłe bo-
isko będące efektem wcześniejszego ulew-
nego deszczu.

W programie imprezy, która rozpoczęła 
się o godz. 15, znalazły się m.in.: występy 
zespołów tanecznych i solistów z Zespołu 
SP nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnań-
sku, gry, zabawy i konkursy sportowe, po-
kazy strażackie, rodzinne zawody sprawno-
ściowe o Puchar Prezesa OSP w Chrustach, 
wspólne grillowanie, wesołe miasteczko. Na 
zbiorniku wodnym można było popływać na 
łodzi motorowej. Dzieci i młodzież mogły 
zdać przed komisją złożoną z przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Ruchu 
Drogowego w Kielcach egzamin na kartę rowerową. Dzięki kieleckiemu klu-
bowi krótkofalowców można było potrenować nawiązywanie łączności. Ze 
wszystkich atrakcji dzieci korzystały za darmo. Wydarzeniem artystycznym 
festynu był występ wokalno-muzyczny Marka Buckiego i jego córki Dagmary. 
Imprezę prowadził niezmordowany konferansjer Jarosław Foka Bukowski. 

Imprezę zaszczycili swoją obecnością m.in.: wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Kieleckiego Renata Janik, ks. Tadeusz Skrzyniarz, proboszcz parafii 
pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu, wójt Szczepan Skorupski oraz 
radna Anna Piotrowska, sołtys Zachełmia Renata Salwa. W rolę gospodarza 
imprezy wcielił się radny Tomasz Dąbrowski. Z okazji Dnia Dziecka złożyli 
oni życzenia pogody ducha i dobrej zabawy wszystkim obecnym dzieciom.

Dla najmłodszego uczestnika festynu wójt Szczepan Skorupski ufundo-
wał dużych rozmiarów pluszowego psa-strażaka. Wiceprzewodnicząca Rena-

ta Janik częstowała dzieci słodyczami i obdarowywała upominkami. Radny 
Tomasz Dąbrowski wspólnie z prezesem Stowarzyszenia „W Krainie Tetra-
poda” Renatą Salwą nagrodzili wszystkich młodych artystów specjalnymi 
medalami wykonanymi na okoliczność Dnia Dziecka oraz upominkami. 

Organizatorami imprezy byli: radny To-
masz Dąbrowski, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zagnańsku-Chrustach, Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji z Zagnańska oraz 
Stowarzyszenie „W Krainie Tetrapoda” z Za-
chełmia.

Festyn nie mógłby się odbyć bez pomo-
cy ludzi dobrego serca, którym organizatorzy 
serdecznie dziękują, a byli to: wójt Gminy 
Zagnańsk Szczepan Skorupski, GOKSiR 
Zagnańsk, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Tomasz Dąbrowski, Elektro-Techmet Wie-
sława Jedynak, Hurtownia Elektryczna PHU, 
Impet Paweł Tuz, Szkoła Jazdy Zbigniew 

Zaława, Zakład Masarski Krzysztof Bernatek, Piekarnia Pod Tetrapoem Do-
minik Dąbrowski, Auto GT serwis Tomasz Garecki, Zakład Drzewny Tadeusz 
Jabłoński, Izogaz Zygmunt Wroński, Zakład Instalacji Sanitarnych Krzysztof 
Kondrak, PPHU Stolkar Andrzej Karcz.

Radny Tomasz Dąbrowski serdeczne podziękował dyrekcji, nauczycie-
lom i uczniom z Zespołu SP nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku za 
przygotowanie części artystycznej, ks. Dominikowi Kostonowi za udostęp-
nienie sprzętu nagłaśniającego, Państwowej Straży Pożarnej za udostępnie-
nie sprzętu ratownictwa wodnego i chemicznego, Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Kielcach, pracownikom Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy 
w Zagnańsku za pomoc w przygotowaniu sceny, Robertowi Nydze za zaan-
gażowanie w organizację, członkom OSP i Stowarzyszeniu „W Krainie Te-
trapoda” za pomoc w organizacji festynu, a także wszystkim sponsorom za 
wsparcie. Apis

udanej zabawy. Chwilę później na scenę zostały zaproszone dzieci. Rozpo-
częły się występy artystyczne. Uczniowie zaprezentowali szeroki repertuar 
– począwszy od pieśni ludowych, na piosenkach Edyty Górniak kończąc. 

Najmłodsi odtańczyli kujawiaka. Zaprezentowano także przedstawienie 
przygotowane na Święto Niezapominajki, nagrodzone Pucharem Przechod-
nim. Sportowcy zdobyli gromkie owacje za sprawą pokazu karate zorgani-
zowanego przez Marka Szafarczyka. Zgromadzeni poznali podstawowe po-
stawy i ciosy. Dzieci z grupy senseia Adama Kaniowskiego zapozorowały 
walkę. Najbardziej widowiskowe okazało się rozbijanie kamiennych płyt. 
Zgromadzeni goście na własne oczy przekonali się, jak wytrzymałe jest ciało 
karateki! Ponadto uczniowie mili okazję wziąć udział w rozmaitych zabawach 
i rozgrywkach sportowych.

To jednak nie koniec atrakcji, jakie czekały na gości. Ksiądz proboszcz 
Czesław Biskup zaprosił na piknik orkiestrę dętą. Tym samym zachęcał lokal-
ną społeczność do powołania własnego zespołu. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs o tytuł SuperSołtysa. Soł-
tysi z Tumlina, Długojowa i Umru sprawdzili swoje umiejętności w pięciu 
konkurencjach, między innymi obierali ziemniaki na czas, zbijali balony ce-
pami oraz rozpoznawali stare narzędzia gospodarcze. Bezkonkurencyjna oka-
zała się sołtys Tumlina, Zofia Korska.

Zmęczeni wysiłkiem i wycieńczeni zabawą mogli posilić się chlebem ze 
smalcem, pierogami i tradycyjnymi prażokami, a także skosztować przepysz-
nych ciast. Poczęstunek przygotowały kucharki ze szkoły w Tumlinie oraz 
członkinie Stowarzyszenia „Kobiety z klasą”. Zabawa trwała do późnego 
wieczora. 

Julia Domagała, klasa III gimnazjum
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Triumfalny wjazd Sobieskiego w Podzamczu

Jaworzański przegląd folklorystyczny

Siostry Sobczyk najlepsze w rowerowych maratonach

Impreza plenerowa promująca przebie-
gający m.in. przez gminę Zagnańsk Szlak 
Jana III Sobieskiego odbyła się w niedzielę, 23 
czerwca br. na terenie Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu 
koło Chęcin.

Głównym jej punktem była inscenizacja 
triumfalnego wjazdu Jana III Sobieskiego do Pod-
zamcza. Wydarzeniu towarzyszyły pokazy tańca 
dworskiego, walki na broń dawną, przedstawienie 
teatralne obrazujące życie w XVII wieku, poka-
zy kuglarskie, prezentacja drużyn rycerskich i ich 
umundurowania. Każdy uczestnik mógł wziąć 
udział w warsztatach parzenia kawy, warzenia mio-

W niedzielę, 23 czerwca br. odbył się MTB CROSS MARATON 
SPECIALIZED WSPÓŁ SPORT w Suchedniowie. Wśród ponad 400 
zawodników z całego kraju wystartowała też spora ekipa zagnańskiego 
Stowarzyszenia Rowerowego pod Bartkiem. Najlepsze wyniki uzyskały 
siostry Sobczyk. Na dystansie family – 18 km – Małgosia zajęła pierwsze, 
Julia – drugie, a Kasia – ósme miejsce. 

W niedzielę, 21 lipca br. w gminie Zagnańsk odbędą się kolejne elimi-
nacje z cyklu maratonów w kolarstwie górskim. W wydarzeniu sportowym 
udział zapowiedziało ponad 400 zawodniczek i zawodników z całej Polski. 
Imprezę swym patronatem objął wójt Szczepan Skorupski. Start i meta mara-
tonu będzie zorganizowana na terenie ruin Huty Józefa w Samsonowie. Trasa 
zawodów wytyczona zostanie w zagnańskich lasach. Impreza przeznaczona 
jest dla wszystkich zainteresowanych kolarstwem górskim, zarówno amato-
rów, jak i zawodników.  Apis 

Tańce narodowe w wykonaniu dzieci, występy zespołów ludowo-folklo-
rystycznych oraz pieśni chóralne zdominowały I Przegląd Zespołów Folk-
lorystycznych, który odbył się 22 czerwca br. na scenie w pobliżu Świetli-
cy Środowiskowej 
„Jaworze”.

Zaprezentowa-
ły się zespoły ludo-
we z naszej gminy 
Jaworzanki, Tumli-
nianie oraz z Bliży-
na – Kuźniczanki, 
Broniowianki i ka-
pela Sobótka. Ze 
specjalnie przygo-
towanym koncertem 
wystąpił chór gmin-
ny z Zagnańska Con 
Passione. Tańce na-

rodowe zaprezentowali przedszkolaki i uczniowie z klas 4–5 z Zespołu SP 
nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku. 

Wszystkie zespoły dziecięce pokazały polskie tradycyjne tańce, takie jak: 
krakowiak, oberek czy polonez. Oprócz tego imprezie towarzyszyła wystawa 
twórców ludowych. Swoje prace wystawiły m.in. Maria Niciejewska (prace 
malarskie) i Elżbieta Chrobot (biżuteria).

Wójt Szczepan Skorupski otwierając imprezę, w swym krótkim wystą-
pieniu podkreślił, że przegląd został zorganizowany w ramach działalności 
Świetlicy Środowiskowej „Jaworze”. – Liczymy, że ta impreza wejdzie na sta-
łe do kalendarza imprez czerwcowych – mówił wójt Skorupski.

Natomiast Grażyna Grudziecka z Jaworzanek przywitała uczestników 
i widzów słowami jednej z piosenek zespołu. – Witamy was wszystkich razem 
i każdego osobliwie. Witamy was słowami naszej piosenki. Witajcie nam wszy-
scy razem i bądźcie nom radzi do nos tu muzyka ze śpiewem prowadzi.

Organizatorem I Przeglądu Zespołów Folklorystycznych był Gminny Ośro-
dek Kultury i Rekreacji, Gmina Zagnańsk, Zespól Ludowy Jaworzanki. Nad 
bezpieczeństwem imprezy czuwali druhowie z OSP Chrusty-Zagnańsk pod kie-
rownictwem niezmordowanego radnego Tomasza Dąbrowskiego.  Apis

du czy przygotowania potraw kuchni staropolskiej. 
Na dzieci czekały stoiska z drewnianymi szablami, 
rycerskimi strojami oraz słodyczami. Szczególne 
zainteresowanie wzbudzały warsztaty kaligrafii 
i kryptografii oraz model tetrapoda, przywieziony 
na stoisko promocyjne gminy Zagnańsk. 

Pracownicy GOKSiR oraz wójt Szczepan 
Skorupski zachęcali do odwiedzenia najatrakcyj-
niejszych zakątków naszej gminy oraz do foto-
grafowania się z tetrapodem. Jednocześnie zapra-
szali na piknik historyczny, który odbędzie się 29 
września 2013 r. w Zagnańsku pod hasłem: „Jan 
III Sobieski na urodzinach Dębu Bartka”. 

GOKSiR Zagnańsk
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Kapliczka w Zachełmiu

Kapliczka w Zachełmiu

Kapliczka w Chrustach

Krzyż na pomnikowym 
dębie Danielu

Kapliczka w Bartkowie 

Kapliczka w Kaniowie

Kapliczka  
i figura Chrystusa  

na dębie Gryfie

Kapliczka leśna  
w okolicach Borowej Góry

Kapliczka w Adamowie

Kapliczka w Gruszce

Krzyż na osiedlu Wrzosy

Kapliczka z krzyżem  
przy drodze do Belna

Kapliczka w Zagnańsku 
przy ul. Słonecznej

Krzyż na kościelnej górce

Kapliczki – szczególny wyraz kultu religijnego, powsta-
wały z różnych powodów i w różnych inicjatywach. Stawia-
no je w podzięce za doznane łaski, bywały aktami pokuty 
za grzechy, upamiętniały szczególnie ważne wydarzenia, 
miały chronić przed niebezpieczeństwem i klęskami. 

Na terenie gminy Zagnańsk kapliczki i krzyże występu-
ją bardzo licznie. Dominują wśród nich obiekty kamienne, 
ale znajdujemy też kapliczki i krzyże drewniane i żeliwne. 
Do naszych czasów zachowały się nie tylko obiekty z XX 
i XXI w., ale także pochodzące sprzed II wojny światowej 
i starsze.

Dominika Jeruzalska, Klaudia Pyczek
(opiekun Anna Chmielewska-Piskulak)


