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„Życzę wszystkim mieszkańcom
gminy Zagnańsk

niezapomnianych wakacji,
dużo słońca, radości,
wspaniałych podróży

oraz szczęśliwego
powrotu do domu.”

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk
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wydarzenia

W dniach 24 i 25 maja 2014 roku w Prze-
myślu odbyły się Krajowe Mistrzostwa Polski 
IDO w Tańcach Par. W tym ważnym w świecie 
tańca wydarzeniu brała udział również młodzież 
z naszej gminy – Klaudia Kundera (18 lat) z Tum-
lina oraz Grzegorz Cebulski (15 lat) mieszkający 
na os. Kaniów, którzy od kilku lat reprezentują 
gminę Zagnańsk. Zarówno w parze, jak i solo 
zdobyli mistrzowskie laury.

Klaudia została mistrzynią Polski w kategorii 
Latin Show 16+ z występem „Słowianka” oraz 
zdobyła 6. miejsce w Salsie Solo Female 16+. 
Natomiast Grzegorz obronił zdobyty w ubiegłym 
roku w Zagnańsku tytuł mistrza Polski w Salsie 
Solo oraz zdobył kolejny tytuł Mistrza Polski 
w kategorii Latin Show 12–15 lat z występem 
„Ostatni Mohikanin”.

Grzegorz od listopada 2013 roku tańczy w pa-
rze z Klaudią. Ze swoją obecną partnerką udało 
się mu osiągnąć na tegorocznych Krajowych Mi-
strzostwach Polski w Przemyślu, wśród bardzo 
wysokiej konkurencji, w kategorii wiekowej 16+ 
wysokie miejsca. Zajęli między innymi 2. miejsce 
w kategorii Carraiben Dance, 3. miejsce w kate-
gorii Salsa shine DUO, 5. miejsce Bachata Pary 
oraz 7. miejsce Salsa Pary.

Odnieśli również duży sukces w kategorii 
Formacje 16+, zajmując 3. miejsce, ze swoim 
nowym klubem La Malanga, w którym razem 

tańczą od listopada 2013 r. 
Po zawodach w Przemyślu 
czeka ich ciężka praca nad 
przygotowaniem się do te-
gorocznych Mistrzostw 
Europy i Świata.

Składamy im gratula-
cje za wyniki, dziękujemy 
za ciężką pracę, jaką muszą 
włożyć, aby osiągnąć swój 
cel oraz życzymy dalszych 
sukcesów w tańcach na ko-
lejnych mistrzostwach Pol-
ski i świata.

Występy Grzegorza 
można było również zoba-
czyć 21 czerwca na pikniku 
rodzinnym zorganizowa-
nym w Ścięgnach przez 
Stowarzyszenie „Razem 
dla Wszystkich”.

Krajowe Mistrzostwa IDO w Tańcach Par 
są jedną z największych tanecznych imprez 
mistrzowskich w Polsce. Wzięło w nich udział 
ponad 450 tancerzy z kilkudziesięciu klubów 
z całej Polski, którzy w parach, formacjach i solo, 
rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: 
children do 11. roku życia, junior 12–15 lat i 16+.

Celem mistrzostw jest popularyzacja i pro-

pagowanie rozwoju tańca freestyle oraz wyło-
nienie krajowych mistrzów w strukturach IDO 
w poszczególnych konkurencjach i kategoriach 
wiekowych, a także wyłonienie reprezentacji 
na Mistrzostwa Europy i Świata International 
Dance Organization na 2014 rok, które odbędą 
się październiku w Graz w Austrii.

Apis

Taneczni mistrzowie Polski z gminy Zagnańsk

W dniu 8 czerwca br. w Muze-
um Wsi Kieleckiej w Tokarni Ze-
spół Ludowy Jaworzanki odebrał 
wyróżnienie „Jawor – u źródeł 
kultury” za rok 2014 w kategorii 
zespół obrzędowy.

Wyróżnienie przyznano za pre-
zentację historycznego obrzędu 
„Wesele Świętokrzyskie”. Obrzęd 
ten był pokazywany m.in. na sce-
nie Filharmonii Świętokrzyskiej 
im. Oskara Kolberga w Kielcach 
10 marca 2013 roku, podczas 
Święta Kielc, na XXXIX Między-
wojewódzkim Sejmiku Wiejskich 
Zespołów Teatralnych w Tarno-
grodzie 31.01–2.02.2014, na VI 

Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej 
i Agroturystyki AGROTRAVEL 12 kwietnia 2014 
roku oraz wielokrotnie przy innych okazjach.

„Wesele Świętokrzyskie – obrzędy ludowe 
w gminie Zagnańsk” jest to artystyczna rekon-
strukcja zaślubin na wsi świętokrzyskiej z pierw-
szej połowy XX wieku, opisana przez zbieracza 
pieśni ludowych Stanisława Suchorowskiego. 
Widowisko przygotowane zostało w 2011 r. przez 
Stowarzyszenie „Razem dla Wszystkich” i Zespół 
Ludowy Jaworzanki. Projekt był współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
EFS. Premiera widowiska odbyła się w trakcie 
zorganizowanego 4 września 2011 r. Festynu Ro-
dzinnego na scenie przy kościele parafialnym pw. 
św. Rozalii i św. Marcina.

Grażyna Grudziecka (Apis)

Wyróżnienie dla Zespołu Ludowego Jaworzanki

W dniu 17 czerwca br. w Sali Lustrzanej 
WDK w Kielcach odbyło się uroczyste podsu-
mowanie projektu BRUNO realizowanego w ra-
mach kampanii wojewody świętokrzyskiego oraz 
świętokrzyskiego komendanta 
policji w Kielcach i Świętokrzy-
skiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach. Nagro-
dzeni zostali uczniowie z za-
gnańskiej „dwójki”.

Pierwsze miejsce w konkursie 
na hasło o poszanowaniu praw 
człowieka w klasach I–III zdo-
była Zuzanna Bolmińska z kl. Ia. 
W konkursie plastycznym na-
grodzone zostały: Klaudia Knez, 
Aleksandra Zając, Julia Adwent, 
Weronika Dachowska i Daria 
Makuch.

Celem projektu było kształtowanie u uczniów 
umiejętności dbania o bezpieczeństwo, a także 
formowanie postaw tolerancji i poszanowania 
praw człowieka. W trakcie konferencji wręczono 

nagrody za udział w konkursach oraz przekazano 
podziękowania osobom zaangażowanym w rea-
lizację programu.

SP nr 2 w Zagnańsku reprezentowali: dyrektor 
Marzanna Moćko, nauczycielki 
Agnieszka Raczyńska, Bożena 
Wałek, Agata Kopeć, uczniowie 
oraz ich rodzice Anna Bolmińska 
i Renata Knez.

W uroczystości uczestniczy-
li: wojewoda Bożentyna Pałka-
-Koruba, posłowie Renata Janik 
i Lucjan Pietrzczyk, wicekurator 
oświaty Grzegorz Bień, sędzia 
Andrzej Lipiński, prof. Maria 
Szyszkowska oraz gość specjalny 
szef policji norweskiej.

Apis

Uczniowie z Zagnańska nagrodzeni w projekcie BRUNO
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inwestycje

Radni jednogłośnie udzielili 17 czerwca br. 
podczas sesji Rady Gminy absolutorium wójtowi 
Szczepanowi Skorupskiemu. Wcześniej zatwier-
dzili jednomyślnie sprawozdanie finansowe wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 
rok.

Przed uchwalaniem absolutorium radni wy-
słuchali sprawozdania z wykonaniu 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 2013 rok oraz wniosku Komisji Re-
wizyjnej w sprawie absolutorium.

Zdaniem członków Komisji Rewizyjnej, pro-
cedury zamówień publicznych były realizowane 
zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”. 
Poszczególne dowody były prawidłowo zakwali-
fikowane, opisane i zatwierdzone. Nie stwierdzo-
no wydatków nieuzasadnionych. Na podstawie 
wyników kontroli pozytywnie ocenia się podej-
mowane decyzje finansowe oraz ich udokumen-

towanie, ewidencję i ujęcie w sprawozdaniach. 
Mając powyższe na uwadze, Komisja Rewizyjna 
wnioskuje o udzielenie absolutorium wójtowi 
Gminy Zagnańsk za 2013 rok.

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

Wszyscy obecni radni, a było ich trzyna-
stu, zagłosowali „za”. Bardzo się z tego cieszę, 
bo to pokazuje, że w kwestiach finansowych 
gminy radni mają zaufanie i widzą, że budżet 
jest dobrze realizowany – mówił dziennikarzowi 
„Echa Dnia” wójt Szczepan Skorupski.

W dalszej części obrad radni podjęli 23 uchwa-
ły. Odnosiły się między innymi do zakupienia lub 
sprzedaży przez Gminę Zagnańsk gruntów oraz 
nieruchomości położonych na terenie miejscowości 
Jaworze, Kajetanów, Gruszka i Zagnańsk.

Apis

W ramach etapu II zagnańskiej części pro-
jektu Kompleksowej Ochrony Wód Podziem-
nych Aglomeracji Kieleckiej wykonywane są 
kluczowe odcinki kanalizacji oraz modernizo-
wana i rozbudowywana oczyszczalnia ścieków 
w Bartkowie. W Belnie budowa kanału zbliża 
się do półmetka.

Wykonawca Kontraktu VI/2 „Budowa kanali-
zacji sanitarnej na terenie gminy Zagnańsk – Etap 
2” realizuje prace zgodnie z harmonogramem. 
Do 24 czerwca w miejscowościach Kołomań, 
Umer i Tumlin-Dąbrówka wykonano 2487 m 
kanału, co stanowi 20 proc. całości zadania. 
W miejscowościach Tumlin-Osowa, Tumlin-
-Węgle i Tumlin-Zacisze położono 3760 m 
(42 proc. całości zadania).

Najbardziej zaawansowana jest budowa 

w miejscowości Belno, gdzie położono już 2894 m 
kanału, czyli 43 proc. całości zadania. W sumie 
w ramach tego kontraktu zbudowano 9141 m 
kanalizacji, co stanowi 33 proc. zaawansowania. 
Na budowie pracuje równocześnie 13 brygad 
wykonawczych. W lipcu wykonawca planuje 
położenie 5685 m kanalizacji sanitarnej.

Trwa rozbudowa i modernizacja oczyszczal-
ni ścieków w Bartkowie. Zgodnie z założeniem 
harmonogramu etapu drugiego rozpoczęły się 
przygotowania do rozruchu technologicznego 
nowych instalacji. 
Kontynuowane są 
próby technolo-
giczne nowej apa-
ratury kontrolno-
- p o m i a r o w e j 

zainstalowanej w ramach modernizacji. Na prze-
łom czerwca i lipca rozpoczęto budowę nowych 
dróg wewnętrznych na terenie oczyszczalni oraz 
modernizację starych obiektów. Na ukończeniu 
jest rozbudowa budynku socjalno-technicznego.

Projekt Kompleksowej Ochrony Wód Pod-
ziemnych Aglomeracji Kieleckiej współfinanso-
wany jest z Funduszu Spójności w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007–2013.

Apis

Rada Gminy udzieliła absolutorium wójtowi

Skanalizowanie Zagnańska blisko półmetka

Gmina właścicielem działki popolicyjnej

Modernizacja oczka wodnego w Zagnańsku

W dniu 24 czerwca br. w imieniu Gminy Za-
gnańsk wójt Szczepan Skorupski podpisał umo-
wę darowizny ze starostą kieleckim Zdzisławem 
Wrzałką – reprezentującym Skarb Państwa, 
na mocy której Gmina stała się właścicielem 
nieruchomości oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 402 o pow. 0,2500 ha, położonej w Za-
gnańsku przy ul. Turystycznej 86 (teren byłego 
Posterunku Policji w Zagnańsku).

Wartość przejętej nieruchomości gruntowej 
wraz z zabudowaniami wynosi 309 801,88 zł. 

Nabycie działki umożliwi Gminie Zagnańsk 
realizację zadań własnych związanych z funk-
cjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Ponadto w budynku po byłym Posterunku 
Policji planuje się zlokalizowanie Punktu Przy-
jęć Interesantów Policji Komisariatu I w Kiel-
cach, Lokalnego Punktu Informacyjno-Kon-
sultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy dla 
osób bezrobotnych oraz Banku Żywności.

Apis

Wójt Szczepan Skorupski podpisał 23 
czerwca br. umowę o dofinansowanie prac 
polegających na uporządkowaniu terenu 
wokół oczka wodnego przy ul. Turystycznej 
w Zagnańsku. Odbędzie się to w ramach Pro-
gramu Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2014 
rok, finansowanego ze środków Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego.

Wykonane zostaną m.in. dwa ciągi ko-

munikacji pieszej, mała architektura oraz 
prace porządkowe. Całkowity koszt zadania 
wyniesie 34 999,60 zł, z czego dofinansowanie 
sięga 55 proc. kosztów kwalifikowalnych. Prace 
związane z realizacją przedsięwzięcia powinny 
się zakończyć w październiku 2014 roku.

Apis
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Ponad 30 pań z gminy Zagnańsk uczestniczyło 
w I Świętokrzyskim Kongresie Zdrowego Starze-
nia, który odbył się 12 czerwca br. w Kieleckim 
Centrum Kultury. Organizatorem kongresu byli: 
Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia, Biuro 
Poselskie Posłanki Renaty Janik i Miasto Kielce. 
Patronat honorowy objęło Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej.

Na zaproszenie posłanki Renaty Janik gmi-
nę Zagnańsk reprezentowała grupa kobiet 
pod przewodnictwem i opieką radnej Grażyny 
Wawszczak. Na wstępie posłanka Renata Janik 
odczytała list marszałek Sejmu Ewy Kopacz skie-
rowany do uczestników kongresu.

Program konferencji obejmował przemó-
wienia przedstawicieli MPiPS (prof. Bolesława 
Smolińskiego i Marzeny Brezy), wykłady socjo-
logów, psychologów, specjalistów od żywienia, 
aktywności ruchowej i umysłowej, a nawet przed-
stawiciela policji.

Uczestniczki miały ponadto unikalną okazję 
spotkać się i posłuchać dwóch niezwykłych ko-
biet, które były gośćmi specjalnymi kongresu: 
Jolanty Kwaśniewskiej – Pierwszej Damy RP 
w latach 1995–2005, założycielki i prezeski Fun-
dacji „Porozumienie Bez Barier” oraz Teresy Li-
powskiej – aktorki, 
ulubienicy telewi-
dzów, odtwórczyni 
roli słynnej Bar-
bary Mostowiak 
z serialu „M jak 
Miłość”.

Obie panie 
opowiadały o swo-
ich sposobach i po-
mysłach na zdrowe 
i szczęśliwe życie 
w okresie późnej 
dorosłości. Tryska-

ly humorem, energią i radością życia. Receptą 
na życie Teresy Lipowskiej jest „OPR”, czyli opty-
mizm, praca, ruch. Tego życzyli goście kongresu 
przybyłym seniorom i seniorkom.

Anna Chmielewska-Piskulak

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to sy-
stem zniżek dla rodzin wielodzietnych. Już od 16 
czerwca każda rodzina, z co najmniej trójką 
dzieci na utrzymaniu, może złożyć wniosek 
o wydanie karty. Karta Dużej Rodziny realnie 
pomoże rodzinom wielodzietnym w codziennym 
życiu: dostępie do kultury, aktywnego wypo-
czynku, ale także obniży ich wydatki na życie.

Mieszkańcy gminy Zagnańsk wnioski o Kar-
tę Dużej Rodziny mogą już składać w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Zagnańsku, ul. Spacerowa 
8A, w godzinach jego urzędowania. Składając 
wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na-
leży okazać oryginały lub odpisy dokumentów 
potwierdzających uprawnienia do przyznania 
Karty, a w szczególności:
1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – 

dokument potwierdzający tożsamość;
2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 

18. roku życia – akt urodzenia lub dokument 
potwierdzający tożsamość;

3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku 
życia – dokument potwierdzający tożsamość 
oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyż-

szej o planowanym terminie ukończenia nauki 
w danej placówce;

4. w przypadku dzieci legitymujących się orzecze-
niem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku 
życia – dokument potwierdzający tożsamość 
oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnosprawności;

5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzi-
nie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 
– postanowienie o umieszczeniu w rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 
ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspiera-
niu rodziny zastępczej i systemie pieczy 
zastępczej – zaświadczenie o postano-
wieniu w dotychczasowej rodzinie za-
stępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Liczba instytucji i firm, które zaofe-
rują zniżki rodzinom, systematycznie się 
powiększa.

Pełną listę partnerów programu będzie 
można znaleźć na stronie www.rodzina.
gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki 

będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej 
Rodziny”.

KRD przyznawana jest każdemu członkowi 
rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym 
domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest 
dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 
lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby 
niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania 
orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyzna-
wana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Elżbieta Korus
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Zagnańsku

Pod hasłem „Seniorzy 
reaktywacja! ” od czerwca 
na terenie gminy Zagnańsk 
ruszył projekt realizowa-
ny przez Stowarzyszenie 
Spektrum Możliwości przy 

współpracy z GOKSiR w Zagnańsku, mający 
na celu zmobilizowanie seniorów do pozostania 
aktywnymi po przejściu na emeryturę.

Organizatorzy chcą zaktywizować seniorów 
na trzech płaszczyznach: sportowej – poprzez 
zajęcia z gimnastyki, konwencję zumby i oberka 
oraz spacery nordic walking, kulturowej – orga-
nizując lekcje śpiewu i choreografii, nagrywając 
płyty z utworami zespołów folklorystycznych 
oraz organizując pokazy kina seniora; trzecim 
i najważniejszym elementem projektu jest inte-
gracja międzypokoleniowa. Nie może być mowy 
o pełnej reaktywacji seniorów bez udziału mło-

dzieży; te dwie grupy mogą się bardzo 
dużo od siebie nauczyć. W drugiej 
połowie roku młodzi wolontariusze 

nagrają filmy ze wspomnieniami seniorów, przy-
gotują razem pokazy kulinarne, uporządkują 
zaniedbane miejsca w gminach 
i zorganizują spotkania integra-
cyjne dla lokalnej społeczności. 
„Seniorzy reaktywacja! ” to pi-
lotażowy program realizowany 
w ramach Rządowego Progra-
mu Aktywizacji Osób Starszych, 
który Stowarzyszenie Spektrum 
Możliwości realizuje na terenie 
gmin Zagnańsk, Miedziana Góra 
i Raków.

Szczegółowych informacji 
na temat działań realizowanych 
na terenie gminy Zagnańsk 
udziela Sylwia Pytka tel. do GO-
KSiR (41) 31 13 177, 607 819 671 
lub koordynator projektu Piotr 

Popiel tel. 884 986 600. Wszelkie informacje 
na temat projektu znajdują się również na stro-
nie internetowej www.spektrummozliwosci.pl/
seniorzy.

Opr. Apis

Zagnańskie seniorki na kongresie

„Seniorzy reaktywacja!”

Karta Dużej Rodziny

społeczeństwo

 I Świętokrzyski Rajd Seniorów

Kongres Zdrowego Starzenia 
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jubileusze

Ochotnicza Straż Pożarna w Zagnańsku-
Chrustach obchodziła 22 czerwca br. 90-lecie 
istnienia oraz świętowała oddanie do użytku 
dobudowanego budynku strażnicy. Uroczystość 
rozpoczęła się od Mszy św. w kościele pw. 
św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu pod 
przewodnictwem kapelana PSP w Kielcach ks. 
Łukasza Zygmunta.

Jednostki OSP defiladowym krokiem prze-
maszerowały przed budynek remizy przy 
akompaniamencie strażackiej orkiestry dętej 
z Bodzentyna pod batutą kapelmistrza Kazi-
mierza Podrazy. Na placu dowódca uroczystości 
st. asp. Kamil Kurek złożył meldunek o gotowo-
ści pododdziałów do uroczystości. Meldunek 
przyjął zastępca komendanta miejskiego PSP 
w Kielcach st. bryg. Robert Sabat. Po meldunku 
została podniesiona flaga państwowa na maszt, 
w poczcie flagowym wystąpili dowódca pocztu 
druh Piotr Dąbrowski, flagowy druh Dariusz 
Nyga, asystujący druh Karol Wiśniewski.

Po przywitaniu gości przez prezesa OSP Za-
gnańsk druha Ryszarda Wawszczaka historię 90 
lat istnienia OSP Zagnańsk-Chrusty przedstawił 
druh Piotr Jędryka. Następnie uroczystego prze-
cięcia wstęgi dokonali: posłanka Renata Janik, 
wice marszałek Piotr Żołądek, starosta kielecki 
Zdzisław Wrzałka, zastępca komendanta miej-
skiego Robert Sabat, wójt Szczepan Skorupski, 
radni gminy – druhna Grażyna Wawszczak, 
Agnieszka Gębska, druh Artur Kudzia, druh 
Tomasz Dąbrowski oraz prezes GZ OSP Henryk 
Milcarz, prezes OSP Zagnańsk Ryszard Waw-
szczak, sołtys sołectwa Chrusty Andrzej Staniec.

Poświęcenia nowego budynku dokonali ks. 
Łukasz Zygmunt, ks. prałat Tadeusz Skrzyniarz 
i ks. Paweł Kowalski. Po poświęceniu i oddaniu 
starej, odnowionej części remizy i dobudowanej 
nowej przyszedł czas na odznaczenia.

Za zasługi dla pożarnictwa złotym medalem 
został odznaczony dh Tomasz Wroński, srebr-
nym medalem wójt Szczepan Skorupski i dh 
Mateusz Papros, brązowym medalem radni: 
Agnieszka Gębska, dh Artur Kudzia oraz dru-
howie Przemysław Błotnicki, Piotr Dąbrowski, 
Paweł Dulęba, Michał Garecki, Mariusz Michta, 
Sławomir Stodulski, Karol Wiśniewski i Artur 
Zimnicki.

Odznaką wzorowy strażak zostali odznaczeni 
druhowie: Dominik Dąbrowski, Mateusz Moćko, 
Mateusz Starz i Piotr Stodulski.

Zaproszeni goście podziękowali za 90-letnią 
służbę na rzecz społeczeństwa. Po zakończonej 
uroczystości odbyła się zabawa dla mieszkańców 
gminy Zagnańsk.

Nad całością uroczystości czuwał i prowadził 
radny dh Tomasz Dąbrowski.

– Obchodziliśmy piękny jubileusz 90. lat 
istnienia naszej jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zagnańsku-Chrustach. Nie mamy się 
czego wstydzić. Nad przygotowaniem jubileuszu 
pracowało bardzo dużo osób. Chciałbym w tym 
miejscu podkreślić ogromne zaangażowanie mło-
dzieży. Pragnę podziękować wszystkim, którzy 
nam pomogli, byśmy mogli godnie obchodzić 
nasz piękny jubileusz – powiedziała „Gazecie 
Zagnańskiej” Grażyna Wawszczak, radna, sołtys 
i członkini Zarządu Powiatowego OSP w Kiel-
cach.

– Naszym celem jest, by nasza jednostka roz-
wijała się nadal. Chciałbym podziękować radnym 

za umożliwienie rozbudowy strażnicy. Jest ona 
bardzo potrzebna. W naszej jednostce jest bardzo 
dużo młodzieży, która chce się spotykać ze sobą 
i bardzo chciała miejsca na takie spotkanie. Dą-
żymy do tego, by jak najczęściej przeszkalać naszą 
młodzież. Pragniemy ją zachęcać, by garnęła się 
do nas – podkreśliła Grażyna Wawszczak.

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chru-
stach sięgają marca 1923 roku, kiedy to trzech 
zacnych działaczy miejscowości podjęło decyzję 
o zorganizowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Byli to: Mateusz Wiech, Antoni Sykulski i Wa-
lenty Widawski.

Sposobem gospodarczym wykonano kilka 
sztuk bosaków, tłumic i jedną drabinę. Sprzęt 
ten przechowywano w szopie Mateusza Wiecha, 
który objął funkcję prezesa. Następnie zakupiono 
sikawkę ręczną, a w 1932 roku wóz rekwizytowy 
konny, który w czasie II wojny światowej został 
zarekwirowany przez okupanta.

W latach 1930–32 została wybudowana 
strażnica w Chrustach (obecnie siedziba firmy 
Waldemara Kopcia). Z chwilą wybudowania 
strażnicy, która służyła do 1989 r., działalność 
jednostki rozkwitała. W działalność zaangażowali 
się m.in. miejscowy lekarz, aptekarz, nauczyciele 
oraz ówczesny proboszcz ks. Brodawski, który był 
duszą straży – założył orkiestrę dętą, prowadził 
zespół artystyczny i był ulubieńcem młodzieży. 
W strażnicy działał teatr amatorski, sprowadzano 
aktorów Teatru Żeromskiego, koncertowała 
również Wojskowa Orkiestra Dęta.

Wyszkolenie pożarnicze stało na wysokim po-
ziomie, a świadczy o tym I miejsce na zawodach 
rejonowych w 1934 roku. Okres rozwoju trwał 
do wybuchu II wojny światowej. W czasie walk 
na froncie 6 września 1939 r. w miejscowości Za-
police k. Zduńskiej Woli zginęło dwóch naszych 
druhów, a w czasie okupacji okupant aresztował 
następnych dziesięciu, o których wszelki ślad za-
ginął. W czasie wojny zniszczono sprzęt, budynek 
remizy i zrabowano konny wóz.

Po wojnie zaczęto stopniowo, systematycznie 
odbudowywać działalność jednostki – remon-
tując budynek, dokupując sprzęt. 12 stycznia 
1986 r. zebrał się Zarząd OSP i powołał Społeczny 
Komitet Budowy Strażnicy. Przewodniczącym 
został druh Marian Adamiec. 18 lipca 1987 r. 

odbyła się uroczystość wmurowania aktu erek-
cyjnego – lokalizacja nowej remizy – Chrusty 
42. Oficjalne otwarcie remizy nastąpiło 28 maja 
1989 roku. W dniu 14 lipca 1991 r. odbyła się 
w remizie uroczystość przekazania i poświęcenia 
sztandaru naszej jednostki, a 16 lutego 1992 roku 
w strażnicy dokonano uroczystego przekazania 
OSP nowego samochodu pożarniczego Jelcz 005 
przez Urząd Gminy w Zagnańsku.

W 1996 roku na uroczystym spotkaniu w No-
wej Słupi strażacy z Chrustów otrzymali decy-
zję Komendanta Głównej PSP o przynależności 
do właśnie utworzonego Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego (jako jedna z pierwszych 
jednostek). W dniach 11 i 12 lipca 1997 roku OSP 
brała udział w walce z powodzią w gminie Nowy 
Korczyn. 14 czerwca 1998 r. obchodzona była 
uroczystość 75-lecia OSP Zagnańsk, w listopadzie 
1998 r. PSP Kielce przekazało nam samochód 
ŻUK. W listopadzie 2000 r. OSP otrzymała z fir-

my David S. Smith Packaging Poland SA (dawna 
Papiernia Kielce) samochód pożarniczy GCBA 
– Jelcz 004. W tym samym roku została otwarta 
świetlica środowiskowa działająca w strażnicy. 
Pomysł ten cieszył się dużym zainteresowaniem 
wśród młodzieży, świtlica została wyposażona 
w siłownię, stół do ping-ponga.

W 2006 roku na przełomie lipca i sierpnia 
strażacy uczestniczyli w gaszeniu torfowisk 
w okolicach Białogonu koło Kielc. 31 lipca i 1 
sierpnia 2007 roku uczestniczyli w uroczystoś-
ciach parafialnych nawiedzenia obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej.

W 2010 roku OSP brała udział w akcji usu-
wania skutków powodzi w Dwikozach i oko-
licach Sandomierza. Zorganizowana została 
również zbiórka darów dla powodzian z gminy 
Dwikozy. 11 października 2010 roku w Często-
chowie strażacy odebrali nowy lekki samochód 
ratowniczy marki Ford. W listopadzie 2011 
roku otrzymali od Zarządu Powiatu Kieleckie-
go pompę szlamową o wydajności 1600 l/m. 
W 2011 roku udało się pozyskać środki na bu-

dowę nowej części budynku remizy z jednym 
stanowiskiem garażowym, pomieszczeniami go-
spodarczymi i świetlicą. W 2012 roku pozyskano 
od WOPR-u kieleckiego dwie łodzie –wiosłową 
i motorową. W tym samym roku dzięki środkom 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udało 
się przeszkolić 20 osób z zakresu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy i sterników motorowodnych.

Dzięki temu jednostka stała się jedną z nie-
wielu w województwie z tak dużą liczbą prze-
szkolonych strażaków ratowników.

Należy zauważyć, że druhowie uczestniczą 
w zawodach sportowo-pożarniczych, zarówno 
gminnych, jak i powiatowych. W 2013 roku 
po raz pierwszy uczestniczyli w zawodach Grup 
Szybkiego Reagowania na Wodzie Województwa 
Świętokrzyskiego, gdzie na 60 uczestników zajęli 
17. miejsce. W 2014 roku zakończyli budowę 
i modernizację starej części budynku remizy OSP.

Obecnie OSP w Zagnańsku-Chrustach 
ma przeszkolonych dowódców drużyn, ratowni-
ków z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
kierowców z zakresu ratownictwa technicznego, 
strażaków z kursem podstawowym i sterników 
motorowodnych.

Dh Tomasz Dąbrowski, (Apis)

90-lecie OSP Zagnańsk i otwarcie remizy w Chrustach
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rozrywka

Wyjątkowo długo, rodzinnie i sportowo obcho-
dzony był w gminie Zagnańsk Międzynarodowy 
Dzień Dziecka. Rozpoczęty został 31 maja a za-
kończył się 21 czerwca w Ściegnach. Festyny i pik-
niki organizowane były przez działające w gminie 
Stowarzyszenia – „Razem dla Wszystkich”, „Nasza 
Szkoła”, „W Krainie Tetrapoda”, a także placówki 
oświatowe w Zagnańsku, Kajetanowie, Samso-
nowie i Tumlinie. Na wszystkich dzieci i rodzice 
świetnie się bawili. Poniżej publikujemy relacje 
dziennikarskie, zaś na ostatniej stronie galerię 
fotoreportaży.

Wesoło i bezpiecznie na festynie 
w Zagnańsku

Festyn środowiskowy pod hasłem „Wesoło 
i bezpiecznie” odbył się 31 maja br. na placu 
szkolnym Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku. Oprócz 
licznych prezentacji i występów artystycznych 
odbyły się też podsumowania projektów unijnych 
i towarzyszących im konkursów. Zainaugurowa-
ny został jubileusz 600-lecia Zagnańska.

Na imprezie obecni byli m.in.: posłanka 
Renata Janik, członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego – Piotr Żołądek, starosta kiele-
cki Zdzisław Wrzałka, wójt Szczepan Skorupski, 
radni – Artur Kudzia, Stefan Grudzień i Grażyna 
Wawszczak, wicedyrektor ŚCDN Elżbieta Dudek, 
wicedyrektor Wodociągów Kieleckich – Karol Ja-
cewicz oraz funkcjonariusze policji z KWP i KMP 
w Kielcach: aspirant Małgorzata Sałapa-Bazak, 
asp. Artur Putowski, st. sierż. Robert Nyga, starszy 
posterunkowy Damian Janus i posterunkowy 
Marcin Sadowski.

Wójt Szczepan Skorupski składając dzieciom 
życzenia miłej zabawy z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Dziecka, poinformował, że równocześnie 
obchodzony jest jubileusz 600-lecie Zagnańska.

Podczas trwania festynu uroczyście zakoń-
czony został pilotażowy projekt „Bezpieczeń-
stwo uczniów, rodziców, nauczycieli. Odpowie-
dzialność. Bruno”, realizowany przez „dwójkę” 
we współpracy z Komendą Miejską Policji w Kiel-
cach oraz Świętokrzyskim Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli. Nagrody uczestnikom konkursu 

plastycznego wręczyła odpowiadająca za projekt 
nauczycielka Anna Gębska. Podsumowany został 
półmetek projektu Comenius, szczególnie rezul-
taty współpracy z partnerami z Włoch, Grecji, 
Turcji, Hiszpanii, Litwy i Estonii.

Na program festynu złożyły się m.in.: wystę-
py taneczne i wokalne utalentowanych dzieci 
z „dwójki”, m.in.: (z przedszkola) Antoniny Za-
lewskiej, (z podstawówki) Weroniki Krzyżak, 
Dominiki Jędrzejczyk, Wioli Cedro, Amelii Dą-
browskiej (z gimnazjum) Oliwii Adamiec, Oska-
ra Majeckiego, Natalii Jończyk. Serca widzów 
podbiły także zespoły dziecięce przygotowane 
przez: Beatę Szwed-Błońską, Marię Piskulak, Ma-

rię Przepiórę, Agnieszkę Bekier, Urszulę Kozieł, 
Jolantę Regucką oraz Bartłomieja Szymczyka. 
Uczniowie gimnazjum – Marysia Jamioł i Konrad 
Wawrzeńczyk przedstawili w „pigułce” historię 
Zagnańska. W tle prezentowane były stroje z epo-
ki Jana III Sobieskiego.

Swoje umiejętności piłkarskie pokazał uczeń 
Marcel Kudzia. Emocji dostarczyły pokazy – ka-
rateków i „wikingów”. Wystąpiły zespoły ludowe 
Jaworzanki i Tumlinianie oraz wirtuoz gitarowy 
Piotr Restecki. Swoje prace plastyczne prezento-
wały m.in. Maria Niciejewska i Elżbieta Chrobot. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło przygotowa-
ne przez policjantów z KWP i KMP w Kielcach 
„Miasteczko ruchu”. Dzieci licznie brały udział 
w organizowanych tam konkursach dotyczących 
bezpieczeństwa na drodze. Wszystkich wystę-
pujących artystów nagradzał cukierkami wójt 
Szczepan Skorupski.

Festynowi towarzyszyły stoiska z wypieka-
mi cukierniczymi i potrawami regionalnymi 
sprzedawanymi po okazyjnych cenach. Pienią-
dze zostały zebrane przez utworzony komitet 
Rady Rodziców. Pozyskane w ten sposób środki 
zostały przekazane na potrzeby placówki oświa-
towej. Trudnego zadania konferansjera podjął się 
nauczyciel Piotr Radzewicz.

Pomysłodawcą festynu była dyrekcja szkoły 
Marzanna Moćko, Barbara Kowalska oraz ko-
ordynator projektu BRUNO Jadwiga Dziedzic, 
organizatorem – cała społeczność szkolna.

Patronat nad imprezą objęli: wojewoda świę-
tokrzyski, marszałek województwa świętokrzy-
skiego, starosta kielecki, Kuratorium Oświaty 
w Kielcach i wójt gminy Zagnańsk.

Dzień Dziecka w jednostce woj-
skowej

Dnia 3 czerwca br. sześciolatki z grup Bea-
ty Szwed-Błońskiej oraz Urszuli Kozieł z Pub-
licznego Przedszkola nr 2 w Zagnańsku gościły 
w jednostce wojskowej w Kielcach. Dzieci zwie-
dziły koszary, posterunek ochronny, kampowisko 
podziwiały śmigłowiec, przy którym robiły sobie 
zdjęcia oraz obejrzały sprzęt wojskowy i broń. 
Radości było co niemiara…

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 
Jednostka Wojskowa zorganizowała również 
kreatywne gry i zabawy, które sprawiły dużo ra-
dości. Były tam grupy z wielu kieleckich placó-
wek. Nie obyło się bez tańców, konkursów. Dzieci 
z Zagnańska zadedykowały organizatorom trzy 
piosenki oraz wręczyły własnoręcznie wykonane 
prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych 
technik plastycznych. Był to śmigłowiec i czołg.

Za zorganizowanie tak wspaniałego dnia peł-
nego atrakcji Tomasz Mączka oraz Iwona Wójcik 
otrzymali pamiątkowy dyplom. Organizatorzy 
zadbali, aby dzieci również coś dostały. Były 
to między innymi breloczki, gwizdki, zestawy 
sportowe itp. Celem wyjazdu było kształtowanie 
postaw patriotyczno-obronnych oraz integracja 
i wspólna zabawa z dziećmi z innych przedszko-
li. Organizatorem wycieczki była Beata Szwed-
-Błońska, która składa serdeczne podziękowanie 
za pomoc wszystkim rodzicom a szczególnie To-

Festyny rodzinne i sportowe z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dziecka

W Zagnańsku

W kieleckiej Jednostce Wojskowej
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nowości i projekty

maszowi Mączce.

W świetlicy szkolnej w Zagnańsku
Miłą niespodziankę przygotowały nauczyciel-

ki świetlicy w Zespole SP nr 2 PiG im. St. Staszica 
w Zagnańsku. Wraz ze swoimi podopiecznymi 
zorganizowały 3 czerwca br. wieczorek dla mam 
pod hasłem „Dziś moje serce mówi: dziękuję 

mamo za Twoją miłość”.
Dzieci „świetlicowe”, od pierwszej klasy SP aż 

do trzeciej gimnazjalnej, zaprezentowały wiersze 
i piosenki przeplatane wokalnymi występami 
utalentowanej uczennicy Natalii Jończyk. Licznie 
przybyłe mamy miały okazję oglądać swoje po-
ciechy, racząc się smakołykami przygotowanymi 
przez nauczycielki ze świetlicy i rodziców.

Impreza zakończyła się minikoncertem ka-
raoke w wykonaniu dziewczynek z klasy szóstej. 
Organizatorkom: Dorocie Chyb – kierowniczce 
świetlicy oraz nauczycielkom – Agnieszce Ka-
lembie i Halinie Starz należą się serdeczne po-
dziękowania od rodziców.

Bawili się i propagowali zdro-
wy styl życia w Kajetanowie

Ponad dwieście osób uczestniczyło w Festynie 

Rodzinnym pod hasłem „Baw się z nami bez na-
łogów”, zorganizowanym 1 czerwca br. w Zespole 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie. 
Na dzieci w ich święto czekało moc atrakcji.

Największą popularnością cieszyły się oczy-
wiście dmuchana zjeżdżalnia, trampolina i basen 
z piłeczkami. Starsi relaksowali się, grając z za-
wodowcami w siatkówkę plażową. Można było 

zasiąść w wozie strażackim. W salach udzielano 
instruktażu pierwszej pomocy. A na głodnych 
czekały pyszne wypieki przygotowane przez ro-
dziców; serwowały je z herbatką uczennice z Sa-
morządu Szkolnego. Długo nie kończyły się kolej-
ki do malowania twarzy, każdy maluch wychodził 
z artystycznym malunkiem na buzi. Na festynie 
wspaniale bawili się uczniowie, rodzice, całe ro-
dziny ze swoimi pociechami i mieszkańcy.

Dopisała piękna pogoda i humory. Święto-
wanie uświetnili zaprzyjaźnieni ze szkołą po-
słanka Renata Janik i Przyjaciele Szkoły w Ka-
jetanowie na czele z prezesem Zarządu Okręgu 
ŚZŻAK w Kielcach Zbigniewem Mielczarkiem. 
Publiczność długo oklaskiwała najmłodszych 
artystów z klas I–III, którzy zaprezentowali 
„Czerwonego Kapturka”. Maluchy przygoto-
wały sztukę pod okiem Joanny Kołodziejczyk, 

Anny Pawlik i Eweliny Wolder. Starsi zmierzyli 
się z klasyką – „Dziadami” Adama Mickiewicza, 
ale na wesoło. Spektakl przygotowała Małgorzata 
Mostowik – polonistka. Uczniowie recytowali 
wiersze i śpiewali różne utwory muzyczne, grali 
na instrumentach. Słowem, odkrywali swoje ta-
lenty, a rodzice mieli wiele powodów do dumy 
ze swoich pociech. Można było również zobaczyć 
pokaz mody dyskotekowej, przygotowanej przez 
nasze młode projektantki.

Dzięki pedagog Magdalenie Wyrzykow-
skiej przeprowadzono konkursy: profilaktyczne 
„Na najlepszą rymowankę”, propagujące zdrowy 
tryb życia, plastyczne: „Moja rodzina żyje zdro-
wo” i „Czas wolny z rodziną i przyjaciółmi” oraz 
czytelniczy, dotyczący twórczości Jana Brzechwy. 
Dzieci wraz z rodzicami rywalizowały w kon-
kurencjach sportowych. Zabawa była przednia. 
Dzieci wracały do domu zadowolone, z nagro-
dami i dyplomami.

Zorganizowanie Festynu możliwe było dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu całego Grona Pe-
dagogicznego, Rodziców, uczniów oraz hojnych 
sponsorów i naszych niezawodnych partnerów: 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Za-
gnańsku, Banku Spółdzielczego w Samsonowie, 
Wodociągów Kieleckich, firm: BOGART, DUKT, 
FOKSDROB, KRÓL z Kajetanowa; firm: RENO-
MA, HAWED, JURAJSKA z Kielc oraz Firmy 
Usługowej Tadeusza Zycha z Barczy.

Dzień Dziecka w Stowarzyszeniu 
„Nasza Szkoła” w Umrze

Stowarzyszenie Wsi Kołomań i Umer „Na-
sza Szkoła” zorganizowało 8 czerwca br. Dzień 
Dziecka dla dzieci i młodzieży z sołectw Koło-
mań i Umer. Od godziny 15 w budynku po byłej 
szkole w Umrze dzieci i ich rodzice bawili się 
pod hasłem: „Gdy śmieje się dziecko, śmieje się 
cały świat”. Wójt Szczepan Skorupski przywitał 
zebranych, złożył dzieciom życzenia z okazji ich 
święta. Rozpoczęła się wspólna zabawa, tańce 
i liczne konkursy z nagrodami.

Dla uczestników zabawy przygotowano wie-
le atrakcji: malowanie twarzy, zabawy z chustą 
animacyjną, tunelem, kolorowanie logo naszego 
Stowarzyszenia, konkurencje z balonami, prze-
ciąganie liny, rozbijanie worków z cukierkami. 
Zabawom i radości nie było końca. Zmagania 
w różnych konkurencjach były nagradzane. 
Każde dziecko opuściło progi „Naszej Szkoły” 
z małym upominkiem. Dla dzieci był przygoto-
wany kącik ze słodyczami, owocami i napojami. 
Na zakończenie imprezy na salę został wniesiony 
tort w kształcie kolorowego motyla, przygoto-
wany przez Renatę Krzeszowską z Umru. Tym 
słodkim akcentem zakończyła się pełna radości 
i atrakcji zabawa na sali.

Następnie impreza przeniosła się na pobli-
skie boisko, gdzie o godz.17 młodzież rozegrała 
mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami Koło-
mań – Umer o puchar Prezes Stowarzyszenia 
Małgorzaty Bekier-Bochenek. Choć upał dawał 
o sobie znać, młodzi piłkarze pod czujnym okiem 
sędziego Jacka Wójcika w pocie czoła walczyli 
o jak największą liczbę bramek. Licznie zgroma-
dzeni kibice gorąco dopingowali zawodników, 
czego następstwem był imponujący wynik 7:4 
dla drużyny z Kołomani.

Zawodnicy z Umru będą mieli szansę na re-
wanż podczas wakacji. Wszyscy piłkarze zosta-
li udekorowani medalami za udział w meczu, 
a zwycięska drużyna na ręce najlepszego zawod-

W Kajetanowie

W Umrze
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nika Tomasza Sucheni z Kołomani otrzymała 
puchar. W nagrodę obie drużyny dostały piłki 
do gry. Po meczu na zawodników czekał tort 
w kształcie piłki nożnej, słodycze, owoce i napoje.

Impreza została zorganizowana przez Stowa-
rzyszenie Wsi Kołomań i Umer „Nasza Szkoła” 
w ramach zadania publicznego „Organizacja 
przedsięwzięć o charakterze integracji społecz-
ności lokalnej w sołectwie Umer” ze środków 
otrzymanych od Gminy Zagnańsk.

Rodzinnie i sportowo w Zachełmiu
Z okazji obchodów Dnia Dziecka 7 czerwca br. 

odbył się Festyn Rodzinny na Sportowo – na pla-
cu przedszkolnym w Zachełmiu. W programie 
imprezy znalazły się m.in.: występy zespołów 
tanecznych i solistów z Przedszkola „W Krainie 
Tetrapoda”, Zespołu SP nr 2 Przedszkola i Gim-
nazjum w Zagnańsku, gry, zabawy i konkursy 
sportowe, pokazy sprawnościowe Cyrku Casca-
da, rodzinne zawody sprawnościowe o Puchar 
Prezesa OSP w Chrustach, pokazy ratownictwa, 
wesołe miasteczko.

Festyn zaszczycili swoją obecnością m.in.: 
posłanka Renata Janik, starosta kielecki Zdzi-
sław Wrzałka, ks. Proboszcz Tadeusz Skrzyniarz, 
ks. Paweł Kowalski z parafii pw. św. Rozalii i św. 
Marcina w Zagnańsku, wójt Szczepan Skorupski 
oraz radni – Grażyna Wawszczak, Artur Kudzia, 
sołtys Zachełmia Renata Salwa. W rolę gospoda-
rza imprezy wcielił się radny Tomasz Dąbrowski. 
Z okazji Dnia Dziecka złożyli oni życzenia pogo-
dy ducha i dobrej zabawy wszystkim obecnym 
dzieciom.

Publiczność pobudzona została występami 
przedszkolaków z Przedszkola „W Krainie Te-
trapoda” przygotowanymi przez Barbarę Molasy, 
Agnieszkę Ciepielewską, Katarzynę Klusek oraz 
Przedszkola Publicznego w Zagnańsku. Tańce – 
mix macarena i opa-opa wykonały dzieci będące 
pod opieką artystyczną Beaty Szwed-Błońskiej. 
Natomiast grupa przedszkolaków pod opieką 
Katarzyny Klusek wykonała taniec do utworu 
Shakiry „Waka, waka”. Zainteresowanie wzbudzi-
ły także występy: Zofii Lovejoy z mamą, duetu 
śpiewaczego – Mai Bernaśkiewicz i Julii Grabow-
skiej, tancerki – Dominiki Jędrzejczyk ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Zagnańsku oraz gimnazjali-
stek – Oliwii Adamiec i Natalii Jończyk. Imprezę 
prowadził niezmordowany konferansjer Jarosław 
„Foka” Bukowski.

Dzieci i młodzież brały udział w konkursach 

sportowo-sprawnościowych zorganizowanych 
przez radnego Tomasza Dąbrowskiego. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się konkurs wiedzy 
z zakresu ruchu drogowego zorganizowany przez 
policję z Komendy Wojewódzkiej Ruchu Drogo-
wego w Kielcach, gdzie jedną z wielu nagród były 
maskotki policyjne ufundowane przez Roberta 
Nygę. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej 
z Kielc pływali z dziećmi na łodzi motorowej 
po zbiorniku przyległym do boiska. Nie zabrakło 
również artystycznych malowideł na twarzach 
w wykonaniu Kamili Kasicy. Dzieci za darmo 
korzystały z wesołego miasteczka i wszystkich 
atrakcji. Wydarzeniem artystycznym festynu 
był występ wokalno-muzyczny Marka Buckiego 
i jego córki Dagmary.

Dzień ten był również dniem otwartym Przed-
szkola „W Krainie Tetrapoda”. Można było zapo-
znać się z jego ofertą i bogatym wyposażeniem. 
Wójt Szczepan Skorupski częstował dzieci i ich 
opiekunów cukierkami. Posłanka Renata Janik 
obdarowywała gadżetami sejmowymi. Wszyscy 
młodzi artyści i biorący udział w konkursach 
nagrodzeni zostali specjalnymi medalami wy-
konanymi na okoliczność Dnia Dziecka oraz 
upominkami.

Organizatorami imprezy byli: radny Tomasz 
Dąbrowski, Ochotnicza Straż Pożarna w Zagnań-
sku-Chrustach oraz Stowarzyszenie „W Krainie 
Tetrapoda” z Zachełmia. Festyn nie mógłby się 
odbyć bez pomocy ludzi dobrego serca, któ-
rym organizatorzy serdecznie dziękują, a byli 
to: wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski, 

poseł na Sejm Renata Janik, Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Tomasz Dąbrowski, Lewiatan 
Aleksander Sieradzan, Zdzisław Ciecierski, Effec-
tor Leszek Cisek, Ultra Violet Marcin i Piotr Ja-
godzińscy, Rafał Witkowski, Tomasz Skrzyniarz, 
Rad-Bud Radosław Wąchała, Impet - Paweł Tuz, 
Izogaz Zygmunt Wroński, Szkoła Jazdy „Expres” 
przewozy autokarowe Jarosław Pluta, ks. Dominik 
Koston, Robert Nyga, Auto-GT Tomasz Garecki, 
Halina Sykulska, Janusz Chaba, Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe Grzegorz Urbaniec, Zakład 
Piekarniczy w Bodzentynie Emil Więckowski, 
Dodoni Suchedniów.

Radny Tomasz Dąbrowski serdeczne podzię-
kował dyrekcji, nauczycielom, przedszkolakom, 
uczniom i rodzicom z Przedszkola „W Krainie 
Tetrapoda”, z Zespołu SP nr 2 Przedszkola i Gim-
nazjum w Zagnańsku za przygotowanie części 
artystycznej, ks. Dominikowi Kostonowi za udo-
stępnienie sprzętu nagłaśniającego, Państwowej 
Straży Pożarnej w Kielcach za udostępnienie 
sprzętu ratownictwa wodnego, Komendzie Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Policji w Kielcach, pro-
wadzącemu Jarkowi Bukowskiemu, Leszkowi 
Mączce i ratownikom, członkom OSP Zagnańsk-
-Chrusty i Stowarzyszeniu „W Krainie Tetrapoda” 
za pomoc w organizacji festynu, a szczególnie 
wszystkim sponsorom za wsparcie oraz miesz-
kańcom Zachełmia i gminy Zagnańsk za obec-
ność i wspaniałą atmosferę.

Na sportowo i artystycznie 
w Samsonowie

Tradycją Zespołu Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie stały 
się sportowo-artystyczne obchody Dnia Dzie-
cka. Nauczyciele i dyrekcja wspólnie z przy-
jaciółmi szkoły po raz kolejny zorganizowali 
najmłodszym dzieciom i młodzieży szereg 
konkursów i konkurencji, w których można 
było zdobyć wiele ciekawych nagród, a także 
medali i pucharów.

Podczas rozgrywek w piłce siatkowej „Wy-
grajmy razem” jedną z atrakcji było poprowa-
dzenie fachowej rozgrzewki uczniów przez tre-
nera Klubu Effector Kielce – Mateusza Grabdę. 
Najlepszy zespół, czyli kl. IIIa zdobył Puchar 
Wójta Gminy Zagnańsk. W tenisie stołowym 
„Tenis na zdrowie” – uczeń Konrad Bochenek 
z kl. IIIa wywalczył Puchar „Naszej Przychod-
ni”, zaś do zdobycia pozostał jeszcze Puchar 
Prezesa Wodociągów Kieleckich w „Mini Pił-
ce nożnej”, której nie rozegrano w terminie 
ze względu na padający deszcz.

W Zachełmiu

W Samsonowie
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Nową, bardzo ciekawą inicjatywą było połącze-
nie rozgrywek z finałem przedsięwzięcia współ-
realizowanego przez I Komisariat Policji w Kiel-
cach i Urząd Gminy w Zagnańsku pn. „Kibicuję 
Fair Play”, skierowanego nie do sportowców, ale 
do publiczności. Kibice rywalizowali, tańcząc, śpie-
wając pod okiem komisji, której przewodniczącą 
była Anna Olszewska – dyrektor marketingu klubu 
Effector Kielce. Zwycięski Puchar Komendanta 
Miejskiego Policji w Kielcach wręczony osobiście 
przez dwóch komendantów – Artura Bieleckiego 
i Tomasza Jarosza oraz wójta Szczepana Skorup-
skiego – wywalczyły uczennice kl. Ig.

Przy okazji, wykorzystując radosny nastrój 

nagrodzono brawami uczniów kl. VI, za wyniki 
egzaminu szóstoklasisty, który napisali najlepiej 
z całej gminy.

Gromkie brawa otrzymali najmłodsi: przed-
szkolaki i uczniowie kl. I–III za występy i barwne 
przebrania, ale najwięcej emocji i braw uzyskały 
drużyny: policji i pracowników szkoły rozgry-
wające mecz towarzyski w piłce siatkowej oraz 
doktor Elżbieta Beska-Mróz i dyrektor Dorota 
Chmielewska grające w tenisa stołowego.

Tak się bawił Tumlin!
W dniu 14 czerwca br. w sobotnie popołu-

dnie odbył się festyn rodzinny zorganizowany już 
po raz drugi w Zespole SP, Przedszkola i Gimna-
zjum w Tumlinie.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Barbara 
Domagała, witając przybyłych gości: starostę 
Zdzisława Wrzałkę, wicewójta Roberta Kaszubę, 
radnego powiatowego Władysława Karola Jace-
wicza, prezesa Wodociągów Kieleckich Henryka 
Milcarza oraz radnych gminy Zagnańsk: Ewę 
Kitę, Jarosława Wałka i Czesława Stefańskiego.

Następnie wszyscy udali się do sali gimna-
stycznej, aby obejrzeć bajkę pt. „Kopciuszek” 
w wykonaniu rodziców i uczniów, przygotowaną 
przez nauczycielkę Agnieszkę Kaszubę.

Potem, już na boisku, wszyscy bawili się 
w rytm „Bałkanicy” w wersji „tumlińskiej’’, którą 
poprowadziła nauczycielka Agata Macek. Dorośli 
i dzieci w różnym wieku utworzyli na boisku 
barwny korowód, tańcząc „Belgijkę”. Można też 
było zobaczyć tańce w wykonaniu najmłodszych 
przedszkolaków przygotowanych przez Marzenę 
Knez oraz „Świętokrzyskie style” – występ kl. III 
SP przygotowany przez Iwonę Zapałę, a także 
„Polkę” w wykonaniu uczniów Bożeny Kurek.

Na scenie zaprezentował się także Zespół 
Ludowy „Tumlinianie”. Szkolny zespół „Ósem-
ki” prowadzony przez Agatę Macek zachwycił 
wszystkich piosenką „Czas nas uczy pogody”.

Na festynie nie zabrakło dmuchanej zjeżdżal-
ni, napojów z saturatora, pierożków, ciast oraz 
licznych konkursów i zawodów sportowych, 
w których brały udział całe rodziny.

Festyn rodzinny Stowarzysze-
nia „Razem dla Wszystkich”

Stowarzyszenie „Razem dla Wszystkich” 21 czerwca 
br. na placu zabaw w Ścięgnach zorganizowało dla miesz-
kańców sołectwa Gruszka (Barcza, Gruszka, Ścięgna) 

Piknik Rodzinny „Bliżej siebie”. W ubiegłym roku 
jego mieszkańcy podjęli decyzję o przekazaniu czę-
ści Funduszu Sołeckiego na integrację w formie 
rodzinnego festynu. Przewodniczącą Komitetu 
Organizacyjnego była radna Agnieszka Gębska.

Atrakcją imprezy rodzinnej był m.in. przejazd 
Kolejką Świętokrzyską, której trasa przebiegała 
po terenie całego sołectwa, wszędzie wzbudzając 
ogromne zainteresowanie. W programie festynu 
był także konkurs na najlepszą potrawę kuli-

narną pod hasłem „Integracja przez kuchnię”. 
Laureaci otrzymali wartościowe nagrody, m.in. 
sprzęt AGD.

Na dzieci czekali animatorzy i artyści plastycy 
z Teatru Pantominy z Warszawy „Mimages” pod 
przewodnictwem Lidii Pedryc i w asyście arty-
sty plastyka Ewy Otceton. Odbył się też pokaz 
ratownictwa medycznego Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zagnańsku-Chrustach. Można było 
także uzyskać oznakowanie rowerów przez przed-
stawicieli kieleckiej policji – sierżanta sztabowego 
Mariusza Bednarskiego i starszego posterunko-
wego Damiana Janusa. Przygotowali oni też dla 
najlepszych rowerzystów atrakcyjne nagrody.

Zainteresowanie wzbudził pokaz tańców 
latyno-amerykańskich w wykonaniu m.in. mi-
strza Polski Grzegorza Cebulskiego z Kaniowa, 
dziewcząt z Ćmińska – Karoliny Ciopińskiej, Oli 
Piłat oraz Julii Raczyńskiej. Wystąpili też m.in.: 
zespół La Malanga Dance Grup, karatecy z Kiele-
ckiego Klubu Karate Kyokushin pod kierunkiem 
senseja Adama Kaniowskiego oraz muzyk Marek 
Bucki, który wystąpił z córkami Dagmarą i Mają. 
Podczas wspólnego grillowania popularnością 
cieszył się chleb ze smalcem i ogórkiem.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjne-
go radna Agnieszka Gębska złożyła gratulacje 
wszystkim członkom Stowarzyszenia „Razem dla 
Wszystkich”, w tym szczególnie wójtowi Szcze-
panowi Skorupskiemu, posłance Renacie Janik, 
radnemu Arturowi Kudzi, Jarosławowi i Dorocie 
Działak, Szymonowi Gębskiemu, Lucynie Wę-
gier, Mariuszowi i Bożenie Szmidt, Grzegorzowi 
Zimnickiemu, Beacie Cecha, Agnieszce Nydze, 
Bożenie Dąbrowskiej, Tomaszowi Dąbrowskie-
mu, Markowi Buckiemu, a także plastyczce Ewie 
Otceton z Warszawy, Agencji Artystycznej Mi-
mages – Lidii Pedryc z Warszawy, Dagmarze 
i Mai Buckim, Ryszardowi Wawszczakowi, przed-
stawicielom policji, zespołowi muzycznemu La 
Malanga Dance Grup, wykonawcom tanecznym 
– Grzegorzowi Cebulskiemu, Oli Piłat, Karolinie 
Ciopińskiej, Julii Raczyńskiej, karatekom Kiele-
ckiego Klubu Karate Kyokushin i jego sensejowi 
Adamowi Kaniowskiemu.

Andrzej Piskulak

W Ścięgnach

W Tumlinie
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70 lat temu wyruszyli z Zagnańska-Siodeł na pomoc walczącej Warszawie
W Zagnańsku-Siodłach w sierpniu 1944 r. 

formowano 4. pp Leg. AK. Żołnierze po uro-
-czystej Mszy św., odprawionej na leśnej polanie 
15 sierpnia 1944 r., ruszyli na pomoc walczącej 
Warszawie. Z tej okazji odbędzie się uroczy-
stość patriotyczna 14 sierpnia 2014 r. o godz. 16 
przy pomniku na górze Sosnowica. W Siodłach 
na wspomnianej polanie 31 maja 2012 odby-
ło się uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej 
„Na królewskim szlaku”.

W związku z szybko zmieniającą się sytuacją 
na froncie wschodnim (Rosjanie docho-dzili 
do linii Wisły) dowództwo Armii Krajowej pod-
jęło decyzję o przystąpieniu do wykonania zadań 
wynikających z planu „Burza” na terenie Okręgu 
Radomsko-Kieleckiego AK, gdzie działaniom 
tym nadano kryptonim „Deszcz”.

Plan zakładał ułatwienie Armii Czerwonej 
opanowania lewego brzegu Wisły i większych 
miast Kielecczyzny, obronę mostów na Wiśle, 
zakładów zbrojeniowych w Starachowi-cach 
i Skarżysku-Kamiennej. Konty-
nuowano działalność dywersyjną 
na szlakach komunikacyjnych. 
(Rozkaz operacyjny nr 2/44 
walka w okresie powstania, 24 
lipca 1944 r.). Bardzo ważnym 
elementem było odtworzenie 
przedwojennych jednostek 
wojskowych (rozkaz z wrześ-
nia 1942 r.) – powstała m.in. 2. 
Dywizja Piechoty Legionów AK 
„Pogoń” dowodzo-na przez płk. 
Antoniego Żółkiewskiego „Lina”, 
a w jej składzie walczyły:

• 2. pułk piechoty z obwodów 
sandomierskiego i opatowskiego 
pod dowództwem majora Anto-
niego Wiktorowskiego „Kruka”
• 3. pułk piechoty z obwodu 

koneckiego pod dowództwem 
kapitana Stanisława Poredy

„Świątka”
• 4. kielecki pułk piechoty z obwodów kieleckiego 

i buskiego.
• 4. Pułk Piechoty Legionów AK (4. pp Leg. AK)

Pierwszy etap mobilizacji i formowania od-
działów rozpoczął się w lipcu 1944 roku. Na te-
renie Inspektoratu Kieleckiego inspektor ppłk 
„Żor” (Józef Mularczyk) zarządził stan czujności 
i nakazał równocześnie mobilizację oddziałów, 
które miały wejść w skład 4. pp Leg. AK. Od 3 
sierpnia rozpoczął organizację w składzie trzech 
batalionów. Rozkaz przewidywał tworzenie I ba-
talionu w rejonie Niwek Daleszyckich i Mąchocic, 
a II batalionu w rejonie lasu na Gruchawce (oko-
lice Kielc). 7 sierpnia dowódca pułku opracował 
rozkaz dotyczący przewidywanego uderzenia 
na Kielce.

Koncentracja w Zagnańsku-Siodłach
Dowódca 4. pułku, oczekując na dalsze rozka-

zy, postanowił połączyć bataliony. Obie jednostki 
wyruszyły do Zagnańska-Siodeł. Pierwszy dotarł 
II batalion w nocy z 12/13 sierp-nia, zajmując bi-
wak w lesie wśród starych jodeł, dających w dzień 
schronienie przed upalnym słońcem.

Z relacji Zygmunta Firley’a „Kajtka”: „W nie-
dzielę (13 sierpnia), zanim dołączył I batalion, 
obóz ożywił się. Z Kielc przyszło trochę szarży. 

Był »Grzegorz« (Marian Kędziora) – komendant 
miasta, kapelan wojskowy ks. Henryk Peszko, 
»Artur« – szef dwójki i wielu innych. Kape-
lan odprawił nabożeństwo polowe, po którym 
do ustawionych w czworobok partyzantów – żoł-
nierzy przemówił mjr »Wyrwa«. Niedziela ta była 
ostatnią, którą bataliony spędziły oddzielnie”.

Marian Sołtysiak „Barabasz” wspomina: „Jako 
kompania 4. Pułku Ziemi Kieleckiej jedenastego 
sierpnia wyszli »Wybranieccy« z Niwek, kieru-
jąc się do Daleszyc na mszę polową. (…) Przez 
Niestachów (…), Leszczyny i Mąchocice doszli-
śmy do wsi Brzezinki, gdzie zatrzymaliśmy się 
na parogodzinny odpoczynek. Stąd wieczorem 
nastąpił wymarsz do wsi Zagnańsk-Siodła, miej-
sca koncentracji pułku. Zajmujemy kwatery, nie 
uwzględniając zaleceń kwatermistrza, we wsi, 
wysuniętej najbardziej w stronę najbliższych 
załóg niemieckich.”

Schemat organizacyjny 4. pp Leg. AK:
dowódca – mjr „Wyrwa” (Józef Włodarczyk); za-

stępca – por. „Urban”, „Warren” (Mieczysław Dre-
wicz) pełnił funkcję szefa sztabu pułku; adiutanci: 
ppor. „Lew” (Marian Gawlik) – pełnił tę funkcję 
od 4–15 sierpnia, później – ppor. „Grzmot” (Bo-
lesław Kamiński); oficer łączności – por. „Or-
lik” (Józef Kundera); dowódca plutonu saperów 
– ppor. „Szpadel” (Fran-ciszek Sarniński); po. 
oficera operacyjnego – „Warchrata” (Stefan Ju-
dycki) – do 18 sierpnia 1944 r.; kapelan – ks. kpt. 
„Wicher” (Henryk Peszko); oficer broni – ppor. 
„Żubr” (Wacław Różański); oficer taborowy – 
ppor. „Stefan” (Szczepan Iwański); kwatermistrz – 
chor. „Za-górski” (Zdzisław Wydra); płatnik – st. 
sierż. „Czepiel” (Stefan Micek); dowódca zwiadu 
konnego – sierż. „Andrzej” (Henryk Pawelec);
I batalion: dowódca – por. „Katarzyna” (Maksy-
milian Lorenz), od 7 września 1944 r. kpt. „Zapa-
ła” (Michał Szrek), adiutant – por. „Jur”, „Czarny” 
(Jerzy Bobrowicz); 1. kompania – ppor./por. „Ba-
rabasz” (Marian Sołtysiak); 2. kompania – por./
kpt. „Zapała” (Michał Szrek), od 7 września ppor./
por. „Wierny” (Edward Skrobot); 3. kompania – 
ppor. „Dąb” (Leon Stola); II batalion: dowódca 
– kpt. „Eustachy” (Władysław Czaja), adiutant 
– ppor. „Dąb” (Edmund Malaga); 4. kompania – 
ppor. „Gryf ” (Paweł Stępień); 5. kompania – por. 
„Obłok” (Stanisław Masłowski); 6. kompania 

– por. „Rak” (Henryk Dębowski-Marchand), 
od 15 sierpnia por. „Styk” (Wilhelm Wierzbicki); 
ppor. „Jurand” (Bolesław Boczarski); kompania 
ckm (w trakcie organizacji) – ppor. „Cios” (Józef 
Piotrowiak); III batalion (nie wyszedł na koncen-
trację, pozostał na terenie Obwodu Kieleckiego) 
– dowódca – mjr „Piotr” (Eugeniusz Siwocha), 
adiutanci: „Łysy” (Franciszek Kąkol), „Marek” 
(Mi-chał Kaczmarczyk); 7. kompania – ppor. 
„Grzegorz” (Antoni Rodak); 8. kompania – ppor. 
„Jan” (Tomasz Smoliński); 9. kompania – ppor. 
„Zych” (Bolesław Kaczmarski); Kompania ckm 
– kpt. „Konrad” (Zygmunt Turkowski).
Pułk liczył 653 osoby, w tym 20 oficerów, 11 pod-
chorążych i 74 podoficerów, 548 szeregowych 
i posiadał na uzbrojeniu: 4 ckm, 47 lekkich i ręcz-
nych karabinów maszynowych, 425 karabinów, 
159 pistoletów maszynowych, 6 piatów. Z każdym 
dniem przybywało żołnierzy i 10 września było 
to już 1144 ludzi.

1 sierpnia 1944 r. rozpoczęło się Powstanie 
Warszawskie. Dowództwo okrę-
gu otrzymało depeszę od gene-
rała „Bora” Tadeusza Komorow-
skiego: „Rozpoczęliśmy walkę 
o Warszawę, reszta wykonuje 
»Burzę«”.

14 sierpnia komenda okrę-
gu otrzymała depeszę radiową 
od gen. „Bora”, w której naka-
zano marsz wszystkich uzbro-
jonych oddziałów na Warszawę.

15 sierpnia dowództwo 
okręgu wydało rozkaz szcze-
gólny nr 6/44, w którym czy-
tamy: „W związku z rozkazem 
radiowym gen. »Bora« z dn. 14 
VIII g. 17.00 zarządzam marsz 
wszystkich uzbrojonych oddzia-
łów Okręgu do bitwy o Warsza-
wę. W tym celu wydałem już 
dzisiaj o godzinie 10.00 rozkaz 
przygotowawczy, zarządzający 

pogotowie marszowe oddziałów. (…)
1. Akcję powyższą nazwałem »Zemsta« i tak ją 

będziemy w przyszłości nazywali.
2. W związku z odejściem wszystkich uzbrojo-

nych sił okręgu do akcji »Zemsta« odwołuję 
akcję »Deszcz«…”

W tym samym dniu – 15 VIII – w Zagnańsku-
-Siodłach na polanie przy ołtarzu polowym, zbu-
dowanym przez żołnierzy z nieociosanych żerdzi, 
odprawił partyzancką Mszę świętą kapelan pułku 
ks. kapitan Henryk Peszko „Wicher”: „Tylu uzbro-
jonych młodych ludzi nie widziałem od 1939 
roku. Było ich wszystkich około tysiąca. Do tych 
żołnierzy oraz licznie zgromadzonej ludności 
przemówiłem. Wskazałem żołnierzom drogę, 
którą pójdziemy. Pewnie będzie to droga potu, 
walki i krwi, ale powiedzie nas do uwolnienia 
kraju od wroga i do zwycięstwa. Wskazałem, że 
w tej drodze nie będziemy osamotnieni, otoczy 
nas miłość naszych bliskich i pomoc tych, którzy 
Polski nie opuścili. Chodzi o to, aby mieć wiarę 
w Boga i oddać się pod opiekę Matki Bożej na ży-
cie i na zwycięstwo. Poleciłem żołnierzom, aby 
wzbudzili żal doskonały, gdyż na podstawie spe-
cjalnych uprawnień udzielę im absolucji general-
nej (rozgrzeszenia), jakiej udziela się przed bitwą, 
a my jesteśmy przed walką, do której wezwały nas 
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władze Polski Podziemnej. 
Padły komendy dowódców, 
oddziały uklękły, żołnierze 
pochylili głowy, a ja wzruszo-
ny wymówiłem słowa abso-
lucji. Znowu rozkazy dowód-
ców do powstania z kolan 
i w postawie »na baczność« 
zabrzmiała pieśń »Boże, coś 
Polskę…« a następnie »O Pa-
nie, któryś jest na niebie…«”.

Jeden z uczestników tej 
niezwykłej uroczystości – Ta-
deusz Robak „Kruk” żołnierz 
4. kompanii wspomina: „Jako 
były ministrant, wraz z dwo-
ma kolegami, służyłem do tej 
Mszy. Nastrój był podniosły. 
Nie zmącił tego nastroju na-
wet krążący nad lasem nie-
miecki samolot zwiadowczy 
»bocian« (Fieseler Fi – 156 
»Storch«) ”.

Zygmunt Pietrzak „Bekas”, żołnierz zwiadu 
konnego, wydarzenia tego dnia tak wspomina:

„Po uroczystej mszy polowej szef sztabu pułku 
por. »Urban« (Mieczysław Drewicz) odczytał 
rozkaz o odznaczeniach i awansach. My, starzy 
partyzanci, awansowaliśmy na starszych strzel-
ców, czyli jedną belkę mogliśmy sobie przyszyć 
do furażerek. Po obiedzie mamy jechać na patrol 
w okolicę Zagnańska, gdzie podobno włóczą się 
oddziały Kałmuków. Ja i »Marcin« (Stanisław 
Cnota) wyruszamy pierwsi, a za nami w dużej 
odległości cały zwiad konny. Jedziemy lasem 
bardzo ostrożnie, bo droga jest kamienista i grube 
korzenie wystają z ziemi. Dojeżdżamy wreszcie 
do wsi (Zagnańsk-Chrusty), gdzie biegnie szo-
sa z Kajetanowa do Za-gnańska. Zatrzymujemy 
się przy zakręcie, czekając na dowódcę i resztę 
kolegów. Rozglądamy się wokoło, bo nie wiemy, 
w którym kierunku pojedziemy. Nagle zza zakrę-
tu wyjechał samochód osobowy i zatrzymał się 
parę metrów przed nami. Słońce padało na przed-
nią szybę i nikogo nie było widać. W ułamku 
sekundy zsunąłem się z konia i klęcząc oddałem 
strzał celując w szybę. Następnie zerwałem się 
z ziemi i doskoczyłem do przednich drzwi. Szyba 
w drzwiach do połowy była uchylona, za kie-
rownicą siedział wystraszony żołnierz niemiecki 
z podniesionymi rekami. Na jego kolanach leżał 
pistolet maszynowy »bergman«, więc szybko 
sięgnąłem po niego. Tymczasem z drugiej strony 
»Marcin« otworzył drugie drzwi i martwy oficer 
(w stopniu majora) wypadł na szosę. Plutonowy 

»Andrzej« (Henryk Pawelec), który nadjechał 
z całym zwiadem, szybko ocenił sytuację i roz-
poczęliśmy zacierać wszelkie ślady tego zdarze-
nia. Mieszkańcy najbliższych domów pomagali 
nam, by jak najszybciej odjechać z tego miejsca. 
»Andrzej« kolbą swojego pistoletu rozbił całą 
przednią szybę i rozkazał kierowcy – Niemco-
wi jechać w kierunku lasu. W obozie euforia, 
bo dla tych świeżo zmobilizowanych było to coś 
nadzwyczajnego, a dla nas to zwykły przypadek. 
Musieliśmy długo opowiadać, jak to było…”.

W wyniku opisanej potyczki w miejscowo-
ści Zagnańsk-Chrusty zastrzelono niemieckiego 
majora, kontrolującego przebieg prac fortyfika-
cyjnych, zdobyto plany niemieckich umocnień, 
samochód mercedes, pistolet maszynowy berg-
man, rewolwer i dwa granaty.

Ten niezwykły dzień wspomina także Marian 
Sołtysiak „Barabasz”: „W dniu święta żołnierza, 15 
sierpnia, dowódca dywizji, pułkownik »Lin«, wydał 
w swojej kwaterze przyjęcie, w którym wzięli udział 
wszyscy dowódcy batalionów i dawnych oddziałów 
partyzanckich. Toasty, deklamacje wierszy okolicz-
nościowych – wszystko nastawione na zbratanie się, 
zatarcie różnic między oddziałami; w tym duchu 
także wyraźnie przemawiał pułkownik »Lin«”.

16 sierpnia pułk zgodnie z rozkazem ruszył 
na pomoc walczącej Warszawie. Trasa marszu: 
Zagnańsk – Szałas – Serbinów – Sołtyków – An-
toniów.

21 sierpnia 1944 r. miała miejsce zwycięska 
bitwa pod Antoniowem – jedna z największych 
stoczona przez żołnierzy AK na Kielecczyźnie. 
W walkach pod Antoniowem straciło życie 8 żoł-

nierzy 4. pułku, ich nazwiska 
i pseudonimy umieszczono 
na pomniku. Niemcy, we-
dług własnego komunikatu 
radiowego, stracili 77 osób. 
Faktyczne ich straty były 
znacznie wyższe – według 
danych partyzantów zginęło 
wtedy ok. 150 żołnierzy.

Rozkaz Komendy Głów-
nej AK marszu na odsiecz Po-
wstaniu Warszawskiemu nie 
mógł być zrealizowany przez 
Okręg Radomsko-Kielecki 
i musiał zostać zmieniony. 
Za Pilicą rozciągał się teren 
bezleśny, na którym starcie 
z czołgami, artylerią i samo-
lotami wroga z góry skazywa-
ło partyzantów na niepowo-
dzenie. Biorąc to pod uwagę, 
sztab korpusu podjął decyzję 

o wstrzymaniu marszu. Ostatecznie generał „Bór” 
zaaprobował tę decyzję 27 sierpnia.

4. pp Leg. AK kontynuował walkę z okupan-
tem, wykonując zadania w ramach akcji „Burza”. 
Zmieniono jedynie kierunek marszu na połu-
dniowy. 4. pułk walczył 10 września w Zaboro-
wicach i Mniowie, 18 września pod Fanisławica-
mi nad Nidą, 26 września w Radkowie i lasach 
włoszczowskich. Działania te wiązały znaczne 
siły niemieckie, które nie mogły uczestniczyć 
w tłumieniu Powstania Warszawskiego, co sta-
nowiło także pomoc dla walczącej stolicy. 28 
września pułk otrzymał rozkaz przejścia do Ob-
wodu Kieleckiego.

30 września w rozkazie szczególnym nr 10/44 
Komendant Okręgu „Ein” (Jan Zientarski) dzię-
kował żołnierzom 2. DP Leg. za trud i walkę „ 
(…) za waszą piękną postawę, jaką wyka-zaliście 
się w okresie letniej koncentracji składam hołd 
tym wszystkim, którzy własną krwią okupili sławę 
i zwycięstwo oddziałów (…) ”.

Pomnik
25 września 2010 roku przy czerwonym szlaku 

na Sosnowicy odsłonięto i poświęcono obelisk 
upamiętniający sformowanie 4. Pułku Piechoty 
Legionów Armii Krajowej, śpieszącego z odsieczą 
walczącej Warszawie. Polową Mszę św. odprawił 
kapelan wojskowy ks. płk Adam Prus. Mówił 
o trudnej drodze do wolności usłanej krzyżami 
poległych żołnierzy oraz ofiar hitlerowskiej kaźni.

Przygotował: Roman Piskulak

Biblioteka Szkolna w Samsonowie we współ-
pracy z Grzegorzem Perczakiem ogłosiła szkolny 
konkurs na prezentację multimedialną pt. „Życie 
i działalność Jana Karskiego i Jana Nowaka-
-Jeziorańskiego – emisariuszy Polskiego Państwa 
Podziemnego z czasu II wojny światowej”.

Pierwsze miejsce ex aequo zajęły Kasia Boruń 
i Karolina Karcz z kl. Ig, drugie miejsce – Mikołaj 
Zamaryka z kl. IIIa i trzecie – Dominik Mazu-
rek z kl. IIIa. Wyróżnieni uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Konkurs był adresowany do uczniów gim-
nazjum. Jego celem było pogłębienie wiedzy 

na temat życia i działalno-
ści Jana Karskiego i Jana 
Nowaka–Jeziorańskiego. 
Ocenie podlegała pomysło-
wość i oryginalność, estetyka 
i samodzielność wykonanej 
pracy.

Rok 2014 ogłoszony został 
przez Parlament RP Rokiem 
Jana Karskiego i Jana Nowa-
ka-Jeziorańskiego.

Opiekunowie: Joanna Pa-
włowska, Grzegorz Perczak

Znawcy emisariuszy Polskiego Państwa Podziemnego
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Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomoś-
ciami (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 518 ze zm.), oraz § 6 ust. 4 i 5a 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 207, 
poz. 2108 ze zm.)

Wójt Gminy Zagnańsk informuje, że w dniu 7 sierpnia 2014 
roku o godz. 10.00 w pok. nr 8 (sala konferencyjna) w Urzędzie 
Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26–050 Zagnańsk odbędzie się 
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanych położonych w miejscowości Zagnańsk, 
obręb geodezyjny Zagnańsk, gmina Zagnańsk oznaczonych 

numerami ewidencyjnymi:
– 870/14 o pow. 0,1135 ha cena nieruchomości w wysokości 

144 002,25 zł, w tym VAT w wysokości 23 proc., wymagane 
wadium – 14 400,22 zł

– 870/15 i 870/17 o łącznej powierzchni 0,1505 ha, cena nieru-
chomości w wysokości 183 429,90 zł w tym VAT w wysokość 
23 proc., wymagane wadium 18 342,99 zł.

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przedmiotowej nieru-
chomości na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 26 stycznia 2005 r., znak: SP.IV.7723-58-2/04. Dla ww. 
nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach 
Księga Wieczysta KI1L/00097587/1, w której w Dziale II jako 

właściciel wpisana jest Gmina Zagnańsk. Dział III i IV ww. księgi 
wpisów nie zawierają.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej 
Urzędu – Zagnańsk Gminny Portal Internetowy www.zagnansk.
pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.zagnansk.biuletyn oraz 
na tablicy ogłoszeń w sołectwach gminy.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Re-
ferat ds. Nieruchomości, Planowania Przestrzennego, Ochrony 
Środowiska I Rolnictwa Urzędu Gminy Zagnańsk w godz. Pracy 
Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.00 –15.00, środa 
7.00 –17.00), telefonicznie pod numerem (041) 300-13-22 wew.43.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (tj. Dz. U z 2014 r. poz. 518) oraz §6 ust. 4 i 5a Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 207, 
poz. 2108 ze zm.)

Wójt Gminy Zagnańsk informuje, że w dniu 30 lipca 2014 
roku o godz. 10.00 w pok. nr 8 (sala konferencyjna)

w Urzędzie Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26–050 
Zagnańsk odbędzie się drugi ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miej-

scowości Zachełmie, obręb geodezyjny Zachełmie, gmina Za-
gnańsk oznaczonej numerami ewidencyjnymi 322/11 i 323/11 
o łącznej pow. 0,1613 ha.

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przedmiotowej nieru-
chomości na podstawie aktów notarialnych Rep. A 6948/2008 
i Rep. A 1079/2009. Dla ww. nieruchomości prowadzone są przez 
Sąd Rejonowy w Kielcach, Księgi Wieczyste KI1L/00123209/0 
i KI1L/00125014/0, w których jako właściciel wpisana jest Gmina 
Zagnańsk. Działy III i IV ww. ksiąg wpisów nie zawierają.
Cena wywoławcza 103 243,13 złotych
w tym VAT w wysokości 23 proc.

Wymagane wadium 10 324,31 zł
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu 
– Zagnańsk Gminny Portal Internetowy www.zagnansk.pl, 
Biuletynie Informacji Publicznej www.zagnansk.biuletyn.net 
oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy.

Szczegółowych informacje w sprawie przetargu udziela Referat 
ds. Nieruchomości, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Gminy Zagnańsk w godz. pracy Urzędu (ponie-
działek, wtorek, czwartek, piątek 7.00 – 15.00, środa 7.00 – 17.00), 
telefonicznie pod numerem (041) 300-13-22 wew. 34.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 
518) oraz §6 ust. 4 i 5a Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 207, 
poz. 2108 ze zm.)

Wójt Gminy Zagnańsk informuje, że w dniu 29 lipca 
2014 roku o godz. 10.00 w pok. nr 8 (sala konferencyjna) 
w Urzędzie Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26–050 
Zagnańsk odbędzie się drugi ustny przetarg nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 
położonych w miejscowości Zagnańsk, obręb geodezyjny 
Zagnańsk, gmina Zagnańsk oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi:
- 302/3 o pow. 0,2456 ha, cena nieruchomości w wyso-

kości: 201 823,32 zł, w tym VAT
w wysokości 23 proc., wymagane wadium – 20 182,33 zł,
- 302/7 o pow. 0,1651 ha, cena nieruchomości w wyso-

kości: 143 698,75 zł, w tym VAT
w wysokości 23 proc., wymagane wadium – 14 369,87 zł,
- 302/8 o pow. 0,1181 ha, cena nieruchomości w wy-

sokości: 102 793,56 zł, w tym VAT
w wysokości 23 proc., wymagane wadium – 10 279,35 

zł,
- 302/9 o pow. 0,1588 ha, cena nieruchomości w wyso-

kości: 138 215,10 zł, w tym VAT w wysokości 23 proc., 
wymagane wadium – 13 821,51 zł,

- 302/10 o pow. 0,1058 ha, cena nieruchomości w wyso-
kości: 107 519,22 zł, w tym VAT w wysokości 23 proc., 
wymagane wadium – 10 751,92 zł,

- 302/11 o pow. 0,1307 ha, cena nieruchomości w wyso-
kości: 113 760,86 zł, w tym VAT w wysokości 23 proc., 
wymagane wadium – 11 376,08 zł,

- 302/12 o pow. 0,1450 ha, cena nieruchomości w wyso-
kości: 129 720,42 zł, w tym VAT w wysokości 23 proc., 
wymagane wadium – 12 972,04 zł.

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przedmioto-
wych nieruchomości na podstawie Decyzji Woje-
wody Kieleckiego z dnia 11 grudnia 1997 r., znak: 
GG.VI.A-7413/58/3/97. Dla ww. nieruchomości pro-
wadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Księga 
Wieczysta KW KI1L/00038001/9, w której jako właś-
ciciel wpisana jest Gmina Zagnańsk. Dział III i IV 

ww. księgi wpisów nie zawiera.
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie inter-
netowej Urzędu – Zagnańsk Gminny Portal Interneto-
wy www.zagnansk.pl, Biuletynie Informacji Publicznej 
www.zagnansk.biuletyn.net oraz na tablicach ogłoszeń 
w sołectwach gminy. Wyciąg z ogłoszenia został za-
mieszczony w „Gazecie Wyborczej” w dniu 7 maja 2014 
roku. 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu 
udziela Referat ds. Nieruchomości, Planowania Prze-
strzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Gminy Zagnańsk w godzinach pracy Urzędu (ponie-
działek, wtorek, czwartek, piątek 7.00– 15.00, środa 
7.00 – 17.00), telefonicznie pod numerem (041) 300-
13-22 wew. 34. udziela Referat ds. Nieruchomości, 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska 
I Rolnictwa Urzędu Gminy Zagnańsk w godz. Pracy 
Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.00 
–15.00, środa 7.00 –17.00), telefonicznie pod numerem 
(041) 300-13-22 wew.43.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Zagnańsk (tablica ogłoszeń) został wywieszony wykaz informujący 
o przeznaczeniu do wydzierżawienia na okres powyżej trzech lat części działki stanowiącej własność Gminy Zagnańsk, 
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 75/15 o pow. 15 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Zagnańsk, gm. Zagnańsk. 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od daty jego wywieszenia, tj. od 3 do 24 lipca 2014 
roku.

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Zagnańsku sprzeda piekarnię z prawem wieczystego użytkowania 
działki oraz wynajmie sklep spożywczy w Bartkowie. Bliższych informacji udzielamy w biurze spółdzielni lub pod 
numerami telefonów: 606 417 920, 41 300 15 20. 

Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zagnańsku
Władysław Zagdan
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ludzie, projekty

W dniu 28 czerwca w Wąchocku Andrzej 
Starz został uhonorowany tytułem Sołtysa Gmi-
ny Zagnańsk za 2013 rok. Statuetkę i upominek 
rzeczowy wręczył wójt Szczepan Skorupski pod-
czas Zjazdu Sołtysów.

W trakcie pełnionych 4 kadencji stał się jed-
nym z najbardziej doświadczonych i docenianych 
sołtysów naszej gminy. W opinii wielu posiada ce-
chy dobrego organizatora i społecznika, a przede 
wszystkim jest przy tym osobą niezwykle skromną.

Sołectwo Andrzeja Starza, które obejmuje 
Kaniów, Osiedle Kaniów oraz Borową Górę, jest 
jednym z obszarów, które najprężniej zmieniają się 
na tle całej gminy, w dużej mierze także za sprawą 
laureata. Dokonały się znaczące zmiany w jakości 
i poziomie życia. W przeciągu kilku ostatnich lat 
powstały nowe nitki kanalizacji sanitarnej, polep-

szyły się nawierzchnie dróg i chodników, wybudo-
wano lub wyremontowano ciągi piesze.

Wyróżniony jest również jednym z głównych 
postulatorów wprowadzenia funduszu sołeckiego 
w gminie Zagnańsk, który obecnie prężnie funk-
cjonuje na terenie całej gminy. Dzięki tej formie 
budżetu partycypacyjnego na terenie sołectwa 
Kaniów pojawiły się m.in. dwa place zabaw oraz 
poprawiła się infrastruktura drogowa i sportowo-
-rekreacyjna.

Sołtys Kaniowa jest także aktywny na polu 
społecznym. Jest członkiem miejscowego koła 
Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej oraz 
Koła Wędkarskiego „Bartek”. Uczestniczy w wie-
lu inicjatywach społecznych, takich jak zbiórki 
pieniężne czy akcje samopomocy.

Marcin Fąfara

W budynku szkolnym w Tumlinie zakończyły 
się 29 maja br. dwa kolejne szkolenia kompute-
rowe. Uczestniczyli w nich mieszkańcy Tumli-
na. Realizowane były przez firmę Profesjonalne 
Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o. w ramach 
projektu „e-obywatel – rozwój kompetencji ICT 
w regionie świętokrzyskim” z poddziałania 9.6.2 
PO KL. Zajęcia okazały się tak interesujące, że 
są osoby zainteresowane udziałem w kolejnej 
edycji szkolenia, które planowane jest jesienią.

W ramach tego projektu uczestnicy zosta-
li przeszkoleni z zakresu podstawowej obsługi 
oprogramowania biurowego: edytora tekstów, 
arkusza kalkulacyjnego, przeglądania stron inter-
netowych i komunikacji. Szkolenie to zakończyło 
się egzaminem i uzyskaniem europejskiego cer-
tyfikatu ECDL START, który zaświadcza, że jego 
posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy 

użyciu komputera zadania, 
takie jak: edycja tekstów, 
wykorzystanie arkusza kal-
kulacyjnego, przeglądanie 
i wykorzystywanie zasobów 
internetu oraz użytkowanie 
poczty elektronicznej.

Egzaminy ECDL spraw-
dzają podstawowe umiejęt-
ności, potrzebne zarówno 
w pracy zawodowej, jak 
i coraz częściej w życiu 
codziennym każdego oby-
watela Europy. Kurs został 
zorganizowany z inicjaty-
wy Towarzystwa Przyjaciół 
Tumlina i Kobiet z Klasą.

Ewa Kita

Cztery żywioły – woda, ogień, ziemia, powie-
trze – stanowiły fundament programu kursu, 
który przybliżał nauczycielom z całej Europy 
metody nauczania outdoor, czyli poza mura-
mi szkoły. Szkolenie odbyło się w dniach 23–30 
kwietnia w Szwecji i było finansowane z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt 
„Zagraniczna mobilność szkolnej kadry eduka-
cyjnej w ramach projektów indywidualnych”.

Kurs „Outdoor Education – teaching Art, 
Maths and Science” był zorganizowany przez 
Kinda Education Centre we współpracy z Uni-
wersytetem Linkoping. Cieszę się, że wybrałam 
właśnie to szkolenie, ponieważ poznane tam 
metody nauczania z pewnością znajdą zastoso-
wanie w codziennej pracy pedagogicznej Gim-
nazjum w Zagnańsku. Obserwując sposób pracy 
szwedzkich nauczycieli, uczestnicząc w zajęciach 
lekcyjnych w terenie, zdałam sobie sprawę, w jak 
ograniczonym stopniu wykorzystuję „pomoce 
dydaktyczne” podarowane nam przez naturę. 
Okazało się, że lekcje przedmiotów ścisłych, ar-
tystycznych, WF-u, a przede wszystkim lekcje 
wychowawcze mogą być przeprowadzone w lesie, 
nad jeziorem lub na placu obok szkoły.

Ponieważ szkolenie odbywało się w formie 
warsztatów, czułam się jakbym wróciła do szkoły 
w roli uczennicy. Na szczęście ów powrót nie 

był koszmarem jak z Ferdydurke, lecz wspania-
łym przeżyciem (może dlatego że nie musiałam 
siedzieć w szkolnej ławce, co często zdarza się 
na szkoleniach). Podczas jednej z całodniowych 
wypraw do lasu m.in. budowałam wagę z gałęzi 
i sznurka, by odważyć potrzebne składniki, wy-
rabiałam ciasto i piekłam chleb przy ognisku, 
wyprodukowałam też węgiel drzewny z brzo-
zowych patyków. Innym razem z Andersem 
Szczepanskim, profesorem Uniwersytetu w Lin-
koping, szukałam złota w jeziorze w rezerwacie 
Idhult. Podczas wizyty w szkole podstawowej 
byłam pod wrażeniem umiejętności języko-
wych i interpersonalnych szwedzkich uczniów. 
Dwunastolatkowie doskonale spisali się w roli 
naszych indywidualnych 
przewodników i opieku-
nów, komunikowali się 
swobodnie po angielsku, 
przekazywali nam również 
wszelkie instrukcje doty-
czące przeprowadzania 
doświadczeń.

Nauka języka angiel-
skiego traktowana jest 
w Szwecji bardzo poważ-
nie – nauczanie odbywa 
się w małych grupach 
w wymiarze kilku godzin 

tygodniowo. Efekty są doskonałe – wszyscy Szwe-
dzi, młodzi i starsi, świetnie mówią po angielsku. 
Jednocześnie chciałabym zachęcić wszystkich 
nauczycieli do podnoszenia swoich kompetencji 
językowych, które są koniecznym warunkiem 
uczestnictwa w podobnych szkoleniach. Istnieje 
możliwość otrzymania funduszy na specjalne 
przygotowanie językowe przed wyjazdem. Na-
prawdę warto wykorzystać szansę, jaką stwarzają 
nam unijne programy (obecnie program Erasmus 
+). To oczywiście okazja do nawiązania kontak-
tów i przyjaźni z nauczycielami z całej Europy, 
a równocześnie zachęta do wprowadzania inno-
wacji w naszej codziennej praktyce dydaktycznej.

Beata Wojtiuk-Ślęk

Szkolenia komputerowe w Tumlinie

WATER, FIRE, EARTH, AIR – edukacja, która jest przygodą…

Andrzej Starz – sołtysem roku w gminie
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sport

Najlepsi szachiści z Tumlina 

Kolejny sukces odnieśli uczniowie Zespołu 
Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 
w Tumlinie, stając na podium podczas 23. Świę-
tokrzyskiego Turnieju Judo, który odbywał się 
w dniach 7–8 czerwca br. w Kowali. Wygrał Janek 
Kaszuba.

W pozostałych kategoriach wagowych i wie-
kowych w turnieju drugie miejsca zajęli – Je-
remiasz Bętkowski i Miłosz Bętkowski, a trze-

cie – Konrad Stefański i Antoni Bętkowski. 
W turnieju wzięło udział 65 zawodników.

Organizatorem imprezy był Uczniowski 
Klub Sportowy FUKUTENJIN z Kowali. Za-
wody rozegrano zgodnie z przepisami PZJ 
w 17 kategoriach wagowych. Uczestniczyli 
w nich zawodnicy z roczników 2000–2008.

Apis

Mali judocy z Tumlina wśród najlepszych

Siostry Kasia i Małgosia Sobczyk stanęły 
na podium III Mistrzostw Województwa Święto-
krzyskiego Karate Kyokushin Dzieci, Młodzików, 
Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców. Odbyły 
się one 7 czerwca br. w Hali Widowiskowo-
-Sportowej w Kielcach. Wzięło w nich udział 
ponad 100 uczestników.

W swojej kategorii Kasia Sobczyk zwyciężyła, 

natomiast Małgosia zajęła 3. miejsce. Gratu-
lujemy sukcesu zawodniczkom z Samsonowa.

Organizatorem zawodów był Kielecki Klub 
Karate Kyokushin. Imprezie patronowali: Woje-
woda Świętokrzyski, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego i Urząd Miasta Kielce.

Apis

Siostry Sobczyk w mistrzowskiej formie

Uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej 
w Tumlinie zajęli pierwszych siedem miejsc w Tur-
nieju Szachowym w Kielcach. Uczestniczyło w nim 
140 zawodników.

Turniej szachowy zorganizowany był ramach 
projektu „Wesołe szachy”. W swojej kategorii wie-
kowej pierwszych 7 miejsc zajęli młodzi szachiści: 
I – Maksymilian Wydrych, II – Stanisław Bałcha-
nowski, III – Daniel Szuster, IV– Karol Kaniowski, 
V– Oskar Rynk, VI – Alan Wiśniewski, VII – Filip 
Frydrych.

Apis

W dniu 1 czerwca br. na zbiorniku Umer 
odbyły się towarzyskie zawody spławikowe 
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. 
Organizatorem zawodów było Koło PZW „Bar-
tek” w Zagnańsku. Fundatorami nagród byli: 
urzędy gminy w Zagnańsku oraz w Miedzianej 
Górze, przewodniczący Rady Gminy Miedziana 
Góra Robert Pokrzywiński, Bank Spółdzielczy 
w Samsonowie, prezes LGD „Dorzecze Bobrzy” 
Jarosław Wałek oraz kierownik sklepu wielo-
branżowego w Zagnańsku Danuta Stąpór.

W zawodach uczestniczyło 30 dzieci wraz 
z opiekunami, 7 sędziów z sędzią głównym Janem 
Adamczykiem. Impreza trwała 3 godziny, ryby 
bardzo słabo brały. Sprawcą tego był niż atmosfe-
ryczny, a także silny północny wiatr. Większość 
dzieciaków poradziła sobie z kapryśną pogodą, 
łowiąc płocie, okonie, wzdręgi i jazgarze.

Po ukończonych zawodach wszystkie dzieci 
otrzymały nagrody w postaci pucharów, wędek, 
akcesoriów wędkarskich, książek, a także obfitych 
paczek ze słodyczami. Dzieci były bardzo zado-
wolone z imprezy i zapo-
wiedziały udział w przy-
szłorocznych zawodach.

Najwięcej punktów 
w zawodach zdobyli: 
Marcin Piskulak – 660 
pkt.; Mateusz Milcarz – 
520 pkt.; Michał Piskulak 
– 470 pkt.; Piotr Adam-
czyk– 310 pkt.; Kamil 
Chmiel – 265 pkt.; Maciej 
Miczalski – 115 pkt. Za-
rząd Koła „Bartek” wraz 
z rodzicami i dziećmi 

składają serdeczne podziękowania sponsorom 
za ufundowanie nagród.

Apis

Zawody spławikowe na zbiorniku Umer

W niedzielę, 22 czerwca br. zawodnicy 
Amatorskiego Klubu Sportowego „Zagnańsk 
Biega” uczestniczyli w II edycji Półmaratonu 
w Radomiu. Celem imprezy było upamiętnienie 
wydarzeń z Czerw-
ca ‚ ’76.

W  z aw o d a c h 
wzięło udział 9 
zawodników, tym 
samym Zagnańsk 
uplasował się na 12. 
miejscu pod wzglę-
dem liczby zawod-
ników zgłoszonych 
z jednej miejscowo-
ści. Bieg ukończyło 
blisko 1000 zawod-
ników z Polski, jak 
również z Kenii, 
Ukrainy, Hiszpanii, 
Bułgarii, Etiopii i in-
nych krajów. W kla-

syfikacji drużynowej nasz klub zajął 5. miejsce 
na blisko 40 zgłoszonych zespołów. Wszyscy 
zawodnicy ukończyli półmaraton poniżej 2h.

Marcin Mazur

Zawodnicy z Zagnańska w czołówce 
maratończyków 
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kultura, oświata

Znane są już wyniki wojewódzkich konkur-
sów przedmiotowych dla gimnazjalistów. Roz-
strzygnięcia przyniosły kilka ciekawych spostrze-
żeń. „Okazało się, że największą liczbą laureatów 
może poszczycić się gmina Zagnańsk – i jest ich 
aż siedmiu” – poinformowało „Echo Dnia”.

Spośród uczniów biorących udział w 11 kon-
kursach przedmiotowych w województwie jest 
ponad 250 laureatów, z powiatu kieleckiego – 31. 
Najwięcej z terenu gminy Zagnańsk – siedmiu 
finalistów uczy się w gimnazjach w Zagnańsku, 
Tumlinie, Samsonowie i Kajetanowie. Najwięcej 
laureatów ma Gimnazjum w Zagnańsku. Jest ich 
trzech; to trzecioklasiści Gabriel Knez (1. miejsce 

w konkursie historycznym), Bartek Szcześniak 
(historia) i Patryk Cedro, który został laureatem 
podwójnym – z biologii i geografii.

Pozostali laureaci to Piotr Wasiński (biolo-
gia) i Radosław Zapała (historia) z Gimnazjum 
w Tumlinie, Daniel Haba z Gimnazjum w Samso-
nowie (biologia) i Maciej Dworak z Gimnazjum 
w Kajetanowie (fizyka).

– Przyznam, że nie spodziewałem się aż tylu 
zdolnych uczniów z naszej gminy. Bardzo się 
cieszę, bo to pokazuje, że możemy się pochwalić 
prawdziwymi perełkami – skomentował wójt 
Szczepan Skorupski.

Apis

Najwięcej laureatów ma gmina Zagnańsk

Szóstoklasiści z gminy Zagnańsk podczas spraw-
dzianu uzyskali średnio 26,76 punktów i zajęli czwar-
te miejsce w powiecie kieleckim. Najlepiej z naszej 
gminy wypadli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Samsonowie, uzyskując średnią liczbę punktów 

28,76 na 40 możliwych.
A oto średnie wyniki uczniów klas szóstych 

w poszczególnych szkołach gminy Zagnańsk: SP 
w Samsonowie – 28,76 (30 uczniów); SP w Tumli-
nie – 28,36 (25 uczniów); SP nr 2 w Zagnańsku – 

25,39 (33 uczniów); SP nr 1 w Zagnańsku – 25,00 
(8 uczniów); SP w Kajetanowie – 24,08 (12 ucz-
niów). W powiecie kieleckim średnia wyniosła 
25,52, w województwie – 25,83 a w kraju – 25,82.

Opr. Apis

Na placu przy Zespole Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie odbyła 
się 12 czerwca br. prezentacja caravaningu – 
przyczep i kamperów. Dokonał jej ks. Mariusz 
Chmura – wikariusz w parafii pw. św. Stanisława 
w Tumlinie i jednocześnie wiceprezes Katolickie-
go Stowarzyszenia Karawaningowego „Razem 
w Drodze”. Współorganizatorem było Zagnań-
skie Stowarzyszenie Rowerowe „Pod Bartkiem”. 
Udział w prezentacji i rajdzie wziął wicewójt 
Robert Kaszuba.

Prezentacja odbyła się pod patronatem Kato-
lickiego Stowarzyszenia Karawaningowego „Ra-
zem w Drodze” oraz Karawaningowego Bractwa 
Podróżniczego Karawanier.pl.

Uczestnicy – głównie dzieci i młodzież – z za-
interesowaniem wysłuchali ks. Mariusza Chmu-
ry, który omówił budowę oraz rodzaje przyczep 
i kamperów, a także zasady podróżowania nimi. 
Wszyscy mogli dokładnie obejrzeć wyposażenie 

samochodów i przyczep.
Duchowny opowiedział także o działalności 

Katolickiego Stowarzyszenia Karawaningowe-
go „Razem w Drodze”. 
Zostało ono zarejestro-
wane 27 lutego br. i liczy 
już ponad 60 członków. 
Prezesem jest Włodzi-
mierz Rybczyński, wice-
prezesami – ks. Mariusz 
Chmura i Grzegorz Ko-
nasiuk.

Po prezentacji dzieci, 
młodzież i rodzice wy-
ruszyli na rajd rowero-
wy po ziemi tumlińskiej 
wspólnie z wicewójtem 
Robertem Kaszubą, na-
uczycielką Agnieszką 
Kaszubą i członkami 

Zagnańskiego Stowarzyszenia Rowerowego „Pod 
Bartkiem”.

Apis

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Zagnańsku zaplanował na okres wakacyjny 
wiele atrakcji sportowych, kulturalnych i roz-
rywkowych. Atrakcje dla najmłodszych zaczę-
ły się już pierwszego dnia wakacji: w świetlicy 
Jaworze dzieci poznawały dawne zwyczaje i 
obrzędy, lepiły pierogi z jagodami, wzięły udział 
w warsztatach tanecznych i muzycznych oraz 
pojechały na wycieczkę do Geoparku.

Uczestnicy Zagnańskiej Akademii Sportowej 
Malucha utworzonej przy GOKSiR pojechali 
zaś na basen,  do kina, odwiedzili Park Rozryw-
ki Sabat Krajno oraz Stadion Korony Kielce. 
„Wakacje z kulturą” w świetlicy Jaworze będą 
kontynuowane. Codziennie zaplanowano inne 
zajęcia tematyczne tj. gry i zabawy językowe, 
konkursy plastyczne (karykatury, moje wakacje), 

Twister – gry i zabawy, recykling, pantomima, tor 
przeszkód – zajęcia ruchowe, bal przebierańców. 
W świetlicy „Staszicówka” i świetlicy Jaworze 
raz w tygodniu odbywają się również bezpłatne 
warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży.

Na ścianie hali sportowej w ramach akcji 
„Upiększmy nasz świat” powstanie mural (malo-
widło ścienne) związany tematycznie ze sportem 
i projektem „Seniorzy reaktywacja”. W tym dniu 
dziadkowie wraz z wnukami wspólnie zasadzą 
krzewy i kwiaty wokół hali.  20 lipca br. odbędą 
się zawody rowerowe MTB Cross Maraton (start 
i meta w ruinach huty „Józef ” w Samsonowie) a 
dzień przed nimi na terenie huty wyświetlony zo-
stanie film w ramach  plenerowego kina letniego. 

Na sierpień zaplanowane są Mistrzostwa 
Gminy Zagnańsk w Siatkówce Plażowej (06.08), 
Otwarte Mistrzostwa Gminy Zagnańsk w Siat-
kówce Plażowej o Puchar Wójta Gminy (10.08), 

Turniej Piłkarski o Puchar Wójta (17.08), rajd 
integracyjny z projektu „Seniorzy reaktywacja” 
trasą „Na królewskim szlaku”. W przedostatnią 
niedzielę sierpnia (24.08) odbędzie piknik histo-
ryczny Urodziny Dębu Bartka wraz z obchodami 
600-lecia Zagnańska.

Bieżące informacje zamieszczane są na profilu 
facebookowym GOKSiR Zagnańsk, można je 
także uzyskać pod numerem telefonu: 607-819-
671 w biurze GOKSiR.

G. Sobczyk, GOKSiR Zagnańsk 

Szóstoklasiści na czwartym miejscu w powiecie

Rajd rowerowy i prezentacja caravaningu w Tumlinie 

Wakacje w GOKSiR
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Galeria fotograficzna z obchodów w gminie Międzynarodowego Dnia Dziecka
w placówkach oświatowych i stowarzyszeniach
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