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lipiec 2015wydarzenia

Grażyna Wawszczak z Zagnańska zo-
stała Sołtysem Roku Województwa Świę-
tokrzyskiego za 2014 rok. Natomiast tytuł 
Sołtys Roku Gminy Zagnańsk przypadł 
Honoracie Durlik z Samsonowa. Wyniki 
konkursu ogłoszono podczas XXI Zjazdu 
Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej, 
który odbył się w dniach 26–28 czerwca br. 
w Wąchocku.

W obradach wzięło udział ponad 410 osób, 
w tym 320 sołtysów. Gminę Zagnańsk repre-
zentowało 15 sołtysów wraz wójtem Szcze-
panem Skorupskim. Prezesem Zarządu Sto-
warzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej został 
ponownie Feliks Januchta, funkcję skarbnika 
objęła Grażyna Wawszczak, członkiem został 
Andrzej Staniec.

Główne wyróżnienie Sołtys Roku 2014 
Województwa Świętokrzyskiego przyznane 
zostało sołtys Zagnańska Grażynie Waw-
szczak. Otrzymała je z rąk marszałka woje-
wództwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa. 
Laureatka otrzymała okazały puchar i na-
grodę pieniężną w kwocie 20 tys. zł z prze-
znaczeniem na potrzeby sołectwa Zagnańsk. 
Gratulacje złożył także wójt Szczepan Sko-
rupski, wręczając wiązankę kwiatów i obraz 
Aleksandra Yasina.

Tytułem Sołtysa Roku Gminy Zagnańsk 
za 2014 rok nagrodzona została Honorata 
Durlik, sołtys z Samsonowa. Otrzymała ona 
od wójta Szczepana Skorupskiego: statuetkę 
sołtysa wykonaną przez artystę rzeźbiarza 
Krzysztofa Wesołowskiego, nagrodę rze-
czową, dyplom i wiązankę kwiatów. Gospo-
darz gminy nagradzając najlepsze sołtyski, 
wyraził podziękowanie za ich trud, pracę, 
a także promocję terenu, na którym działały 
w ubiegłym roku.

Laureatka Grażyna Wawszczak w udzie-

lanych wywiadach prasowych i radiowych 
podkreślała, że w Zagnańsku dzięki wska-
zaniu przez społeczność lokalną możliwe 
były ważne inwestycje. – Zmodernizowane 
zostały drogi, dokonano rewitalizacji cen-
trum miejscowości oraz wybudowany został 
skatepark – wyliczała.

Wójt Szczepan Skorupski podkreślał, że 
sołtysi są bardzo pomocni władzom samo-
rządowym. Jego zdaniem wspólne działania 
prowadzą do sukcesów, czego tegorocznym 
przykładem jest zakupiony z Funduszu 

Sołeckiego autobus 
szkolny dla dzieci 
z całej gminy.

Po części oficjal-
nej odbył się cieszą-
cy się od lat dużym 
zainteresowaniem 
mediów ogólno-
polskich i regional-
nych XVIII Turniej 
Sołtysów, w którym 
wystartowało kilka-
dziesiąt osób.

Apis

Z inicjatywy posłanki na Sejm RP Renaty 
Janik w dniu 19 maja br. zorganizowana zo-
stała wycieczka do Warszawy. W wyjeździe 
udział wzięli m.in. członkowie Koła Sołtysów 
oraz mieszkańcy gminy Zagnańsk. Parlamen-
tarzystka pokryła koszty transportu i pobytu 
sołtysów w stolicy.

Pierwszym przystankiem w zwiedzaniu 
był Pałac Prezydencki. Na miejscu uczestnicy 
mogli nie tylko przyjrzeć się z bliska miejscom 
widzianym wyłącznie w relacjach telewizyj-
nych, ale także przekonać się, ile ciężkiej pracy 
potrzeba do sprawnego funkcjonowania urzę-
du. Na wszystkich spore wrażenie zrobiły nie 
tylko szykowny wystrój, ale także burzliwa 
historia zwiedzanych wnętrz.

Następnie zwiedzający przenieśli się w oko-
licę ulicy Wiejskiej, przy której znajduje się ob-
szerny kompleks sejmowy. Począwszy od holu 

hotelu poselskiego, zwiedzo-
no Salę Plenarną, kaplicę 
sejmową, ale także słynne 
senackie schody. Posłanka 
Renata Janik na bieżąco 
zdradzała zwiedzającym 
wiele ciekawostek na temat 
pracy parlamentarzystów.

Niewątpliwie dużą 
atrakcją na koniec była 
możliwość obejrzenie ga-
binetu marszałka Sejmu. 
Wycieczka na wszystkich 
zrobiła ogromne wrażenie, 
rozbudzając jeszcze bardziej 
apetyt na kolejną możliwość 
odwiedzenia stolicy.

MaF

Radni uchwalili, że gminę Zagnańsk w Sto-
warzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Dorze-
cze Bobrzy”  reprezentować   będzie w kolejnej 
kadencji wójt Szczepan Skorupski. 

 Uchwała podyktowana była tym, że w obec-
nym okresie programowania LGD „Dorzecze 
Bobrzy” stanie się beneficjentem dużych środ-
ków. W związku z tym celowym staje się, aby we 
władzach Stowarzyszenia zasiadały osoby decy-
zyjnej mogące reprezentować gminę Zagnańsk.

Wójt Szczepan Skorupski poinformował, że 
kadencja osób funkcyjnych, zasiadających w Za-
rządzie Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bo-
brzy” upłynęła z dniem 30 czerwca br. W związku 
z tym dokonany będzie wybór nowego Zarządu. 
Aby była możliwość zgłoszenia przedstawiciela 
gminy Zagnańsk do zasiadania we władzach Sto-
warzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy”, niezbędne 
było podjęcie niniejszej uchwały.

Apis 

 

Sołtys Zagnańska – Sołtysem Roku Województwa Świętokrzyskiego

Posłanka Renata Janik zaprosiła sołtysów do Sejmu

Gmina Zagnańsk w „Dorzeczu Bobrzy”
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wydarzenia, inwestycje

Radni jednogłośnie udzielili 24 czerwca 
br. podczas sesji Rady Gminy absolutorium 
wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu. Wcześ-
niej zatwierdzili sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2014 rok.

Przed uchwalaniem absolutorium radni 
wysłuchali sprawozdania z wykonaniu bu-
dżetu gminy za ubiegły rok, a w nim szcze-
gólnie m.in.: pozytywnej opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocz-
nym z wykonania budżetu za 2014 rok oraz 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie ab-
solutorium.

Komisja rewizyjna pod przewodnictwem 
Tomasza Dąbrowskiego po przeanalizowaniu 
skontrolowanych dokumentów finansowych 
Gminy Zagnańsk i po rozpatrzeniu m.in.: 

sprawozdania wykonania budżetu gminnego, 
a także informacji o stanie mienia gminnego 
oceniła pozytywnie dzielność wójta Szczepana 
Skorupskiego.

Zdaniem członków Komisji Rewizyjnej, 
procedury zamówień publicznych były rea-
lizowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych. – Biorąc pod uwagę celowość wy-
datków, gospodarność oraz realizację uchwał 
związanych z budżetem, Komi-
sja Rewizyjna pozytywnie za-
opiniowała wykonanie budżetu 
gminy Zagnańsk za 2014 rok – 
poinformował przewodniczący 
Tomasz Dąbrowski.

– Mając powyższe na uwa-
dze, Komisja Rewizyjna wnio-
skuje o udzielenie absolutorium 

wójtowi gminy Zagnańsk – podkreślił radny.
Wynik głosowania został nagrodzony bra-

wami. Wójt podziękował wszystkim radnym, 
a obecni podczas sesji goście - wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Kieleckiego Robert Ka-
szuba i radny powiatowy Zbigniew Zagdański 
pogratulowali wójtowi jednomyślnego rezul-
tatu głosowania.

Apis

Gmina Zagnańsk złożyła do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie 
zadania pn. „Wykonanie prac remontowych 
i doposażenie hali sportowej w Zagnańsku”.  
Zgodnie z oceną zespołu do spraw opinio-
wania wniosków o dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu  

i Turystyki, projekt został zakwalifikowany 
do dofinansowania. 

Zadanie przewiduje  naprawę parkietu 
w hali sportowej, doposażona zostanie sala 
fitness i siłownia oraz zakupiona zostanie 
specjalistyczna maszyna czyszcząca do płyty 
boiska. Planowane całkowite koszty wynoszą 
ponad 253 tys. zł, z czego dofinansowanie 

wyniesie 126 700,00 zł, co stanowi 50 proc. 
kosztów kwalifikowalnych zadania. Po sierp-
niowej sesji Rady Gminy zostania podpisa-
na umowa na wykonanie. Prace remontowe 
zaplanowane zostały na przełom 2015/2016 
roku. Wymiana parkietu odbędzie się pod-
czas ferii zimowych.

Apis 

Uroczyście oddano do użytku 18 czerwca 
br. zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków 
w Barczy. Wykonawcą robót było Przedsię-
biorstwo Energotechnika-Energorozruch 
z Gliwic. Zadanie dofinansowane było 
ze środków unijnych w wysokości 75 proc. 
poniesionych kosztów kwalifikowanych.

W uroczystym przecięciu wstęgi 
wzięli udział: wójt Szczepan Skorupski, 
przedstawiciele Wodociągów Kieleckich 
z prezesem Zarządu Henrykiem Milcarzem 
(Danuta Brymerska – dyrektor ds. technicz-
no-eksploatacyjnych, Elżbieta Kryszczuk 
– główny technolog oraz inspektor Robert 
Stachura), radny Marcin Fąfara, Adam Łyż-
wa – kierownik ZUW Zagnańsk, Mariusz 
Mierzwiak – kierownik kontraktu, Grzegorz 

Milcarz – kierownik ds. realizacji inwestycji 
UG Zagnańsk.

Wybudowana oczyszczalnia jest obiektem 
nowoczesnym z nowymi rozwiązaniami techno-
logicznymi. W ramach inwestycji została wyposa-
żona w nowe urządzenia oraz uruchomiono drugi 
ciąg technologiczny. Wykonano między innymi 
prace polegające na modernizacji i wyposażeniu 
pompowni ścieków surowych, wykonana została 
nowa instalacja odwadniania osadu wyposażona 
w nowoczesną prasę osadu, zakupiono i zamon-
towano nowe dmuchawy w ciągu napowietrzania.

Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego, 
zmodernizowanie oczyszczalni ścieków zwięk-
szyło dwukrotnie przepustowość oczyszczalni 
oraz stworzyło możliwość przyłączenia do sieci 
sanitarnej wielu nowych budynków mieszkalnych 
odprowadzających ścieki do zlewni wymienionej 
aglomeracji. Dotychczas funkcjonował bowiem 
jeden ciąg technologiczny, który ze względu 

na dużą ilość ścieków okazał się niewystarczający.
– Ta inwestycja wpisuje się w harmonogram 

pracy i planów inwestycyjnych gminy Zagnańsk, 
by zarówno mieszkańcom żyło się lepiej, jak i tu-
rystom, którzy odwiedzają naszą gminę; żeby 
odczuli jej ekologiczny charakter – mówił wójt 
Szczepan Skorupski.

Zdaniem prezesa Zarządu Wodociągów Kie-
leckich Henryka Milcarza, w związku z tym, że 
w gminie realizowany jest duży projekt – Kom-
pleksowa Ochrona Wód Podziemnych Aglome-
racji Kieleckiej, i w jego ramach wybudowano 60 
kilometrów sieci kanalizacyjnych – zaszła pilna 
potrzeba i konieczność rozbudowania oczyszczal-
ni ścieków, aby te ilości ścieków, które będą odbie-
rane od użytkowników, mogły być oczyszczone.

– Przez modernizację poprawi się jakość śro-
dowiska. Gmina Zagnańsk od dawna uchodzi 
za gminę ekologiczną i bardzo ważne jest, żeby 
wszystkie ścieki bytowe, jakie są na terenie gminy 
wytwarzane, były odprowadzane do kanalizacji, 
a następnie skutecznie i profesjonalnie oczysz-
czane, by zwracać nadmiar oczyszczonej, czystej 
wody, która często jest lepszej jakości niż woda 
płynąca w rzekach – podkreślił prezes Henryk 
Milcarz.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 024 
528, 62 zł brutto, z czego dofinansowanie Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje 
624 712, 00 zł netto kosztów kwalifikowanych 
zadania.

Apis

Jednomyślne absolutorium dla wójta

Remont hali sportowej

Oddano zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Barczy
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Na terenie gminy Zagnańsk w bieżącym 
roku realizowanych jest kilka długo oczeki-
wanych, ważnych i kosztownych inwestycji 
drogowych. Zdaniem wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Kieleckiego Roberta Kaszuby 
są to: trwająca przebudowa drogi powiato-
wej Samsonów – Szałas, planowany remont 
mostu w Jasiowie oraz przebudowa drogi 
powiatowej Gruszka-Jaworze.

Droga powiatowa Samsonów-Szałas

– Najważniejszą inwestycję realizowaną 
w tym półroczu jest modernizacja drogi po-
wiatowej na odcinku Samsonów – Szałas – 
Odrowąż, która jest bardzo ważna, gdyż łączy 
dwa powiaty oraz stanowi jedną z głównych 
arterii komunikacyjnych na naszym terenie. 
Jest to największe przedsięwzięcie drogowe 
powiatu kieleckiego w tym roku – podkreśla 
radny Robert Kaszuba.

– Prace są mocno zaawansowane. Po wie-
lu staraniach udaje się wreszcie zrealizować 
to długo oczekiwane przedsięwzięcie. Stan tej 
drogi od lat budził wiele emocji i słuszne były 
głosy naszych mieszkańców o zagrożeniach dla 
jej użytkowników. Przebudowa drogi przede 
wszystkim przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa zarówno kierowców i pieszych, ale 
także przyczyni się do rozwoju terenów przyle-
głych. Nie byłoby to możliwe bez dobrej współ-
pracy Gminy Zagnańsk z Powiatem Kieleckim.

Zadanie to obejmuje swym zakresem prze-

budowę drogi na odcinku 7,5 km. Inwestycja 
kosztuje 4,5 mln zł, z czego wkład własny sa-
morządów powiatu i gminy wynosi po 50 proc. 
wartości inwestycji. Pozostałe 50 proc. pocho-
dzi z dofinansowania Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność i Rozwój, tzw. 
schetynówek. Dodatkowo powstaną: chodniki, 
zatoki autobusowe, bezpieczne przejścia dla 
pieszych, zmodernizowane zostanie oświetlenie 
uliczne. Inwestycja zakończona ma być jeszcze 
w tym roku.

Remont mostu w Jasiowie
– Druga poważna inwestycja z udziałem 

kapitału Powiatu Kieleckiego to remont mo-
stu w Jasiowie. Chcę przypomnieć, że w ubie-
głych latach zmodernizowane zostały już mosty 
w Samsonowie-Piechotnych i Kaniowie – po-
informował radny Kaszuba.

Ważne, że w ramach tego zadania oprócz 
remontu samego obiektu mostowego ma zo-
stać także dobudowana kładka dla pieszych 
oraz ciąg pieszy przez całą miejscowość. Prze-
targ odbył się 1lipca br. Wartość tej inwestycji 
to ok. 1 mln 300 tys. Gmina do niej nie dołoży 
ani grosza.

Przebudowa drogi Gruszka-Jaworze
To nie wszystkie działania, jakie są podej-

mowane w zakresie infrastruktury na drogach 
powiatowych w gminie Zagnańsk. W dniu 
7 lipca 2015 r. podpisana zo-
stała umowa na projektowanie 
drogi powiatowej przez wieś 
Jaworze na odcinku od Gruszki 
do drogi kieleckiej o długości 
ok. 3 km. Jest to ważne zadanie, 
gdyż w tej miejscowości stan 
drogi, brak ciągów pieszych 
oraz systemowego odprowa-
dzenia wody stanowi poważ-
ne utrudnienia i zagrożenia 
jej użytkowników. Doraźne 

remonty są bardzo kosztowne. Obecnie po zre-
alizowaniu zadania budowy kanalizacji sani-
tarnej już nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten 
ważny i trudny odcinek, po którym porusza 
się wiele samochodów, zrealizować – wyjaśnia 
radny Kaszuba.

Inicjatorką wielu powiatowych zadań 
była Renata Janik

Zdaniem wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Kieleckiego dobra współpraca po-
między jednostkami samorządu terytorialne-
go zaowocowała realizacją wielu inwestycji. 
– Trudno mówić o zasługach poszczególnych 
osób, gdyż moim zdaniem sukces jest wyni-
kiem współdziałania wielu podmiotów, ale 
w tym miejscu trzeba pamiętać, że jednym 
z głównych inicjatorów wielu zadań była pani 
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kiele-
ckiego, a obecnie poseł Renata Janik. Bez 
zrozumienia istoty współdziałania, dialogu 
i partnerstwa nie byłaby możliwa skuteczna 
współpraca – uważa radny Kaszuba.

Dyżury radnego Roberta Kaszuby
Radny Robert Kaszuba ma stały dyżur 

w siedzibie Starostwa Powiatu Kieleckiego 
w każdą środę w godz. 13–15, gdzie zaprasza 
wszystkich w sprawach leżące w kompetencji 
Powiatu Kieleckiego, które nurtują miesz-
kańców.

Apis

W dniu 2 czerwca br. zakończono inwesty-
cję pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy Zagnańsk w ramach Progra-
mu Priorytetowego Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
pt. „System zielonych inwestycji 
(GIS – Green Investment Scheme). 
Część 6) SOWA – Energooszczęd-
ne oświetlenie uliczne”.

Inwestycja przyniesie gmi-
nie Zagnańsk wymierne korzy-
ści związane ze zwiększeniem 
oszczędności i zwiększeniem 
efektywności oświetlenia (moder-
nizacja przedmiotowego oświetle-
nia spowoduje obniżenie zużycia 

energii elektrycznej o ok. 726 MWh rocznie.)
Wykonawcą inwestycji była firma Energo-

-Inwest Jacek Mielczarek, ul. Dębe 5G, 05–140 
Serock. Łącznie w granicach administracyj-
nych gminy Zagnańsk zamontowano 1356 

opraw oświetleniowych (w tym 
1205 opraw sodowych o różnym 
natężeniu światła oraz 151 opraw 
ledowych o mocy odpowiednio 
55W oraz 75W).

Wartość kontraktu wynosiła 
1 090 527,84 złotych brutto. Gmina 
Zagnańsk otrzymała z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej dotację 
na kwotę 490 737,00 złotych brutto, 

co stanowi 45 proc. kosztów inwestycji oraz 
pożyczkę w wysokości 545 263,00 złotych 
brutto, co stanowi 50 proc. kosztów inwesty-
cji. Wkład własny gminy Zagnańsk wyniósł 
54 527,84 złotych brutto, co stanowi 5 proc. 
kosztów inwestycji.

Apis

Ważne inwestycje powiatowe w gminie Zagnańsk

Zmodernizowano oświetlenie uliczne w gminie
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Nowy autobus szkolny sfinansowany przez sołectwa

Punkt Informacji Turystycznej z przewodnikiem

Karta Turysty Szlaku Jana III Sobieskiego

W dniu 8 czerwca br. sfinalizowano za-
kup autobusu szkolnego w ramach środków 
pochodzących z Funduszy Sołeckich Gminy 
Zagnańsk. Wójt Szczepan Skorupski złożył 
serdeczne podziękowania wszystkim zaan-
gażowanym sołtysom oraz mieszkańcom 
sołectw.

Zakupiony autobus poprawi znacznie 
komfort podróży uczniów w drodze do szkół.
Wyprodukowany został w 2008 roku i jak 
potwierdziły badania techniczne, ma bardzo 
dobry stan techniczny. Poprawi on znacznie 

komfort podróży naszych najmłodszych 
mieszkańców w drodze do szkół.

Na zakup autobusu złożyły się nastę-
pujące Sołectwa: Jaanaszów – 21 000 zł, 
Samsonów – 18 000 zł, Zagnańsk – 17 000 
zł, Kaniów – 17 000 zł, Jaworze – 14 000 
zł, Umer – 12 000 zł, Belno – 10 000 zł, 
Chrusty – 10 000 zł, Tumlin – 10 000 zł, 
Gruszka – 8913 zł, Szałas – 6835 zł, Ko-
łomań – 6000 zł, Zachełmie – 4000 zł i 
Długojów – 3000 zł.

Apis

Punkt Informacji Turystycznej w Sam-
sonowie wraz z rozpoczęciem nowego 
sezonu turystycznego 2015 prowadzi 
terminarz nieodpłatnych spotkań z prze-
wodnikiem na terenie gminy Zagnańsk 
dla rodzin z dziećmi, grup zorganizo-
wanych i wycieczek szkolnych.

Otrzymując zgłoszenie i wypełniony 
formularz, pracownik informacji będzie 
mógł podzielić swoje zadania w budynku 
PIT z pracą w terenie; uzyska podstawowe 
dane dotyczące m. in. wieku czy zainte-
resowań, a także będzie miał możliwość 
przygotowania bajkowego przebrania. 

Więcej informacji można uzyskać pod 
numerem telefonu 661-246-024 lub dro-
gą e-mailową: informacja.turystyczna@
o2.pl, sylwia.zawisza.zagnansk@gmail.
com.

 
Sylwia Zawisza

Na terenie gminy Zagnańsk rozprowa-
dzana jest „Karta Turysty Szklaku Jana III 
Sobieskiego (JIIIS) ”. Turysta – użytkownik 
karty może mieć przyznane punkty za usługi 
zakupione u partnerów. Za każde wydane 
10 zł przysługuje jeden punkt. Klient może 
punkty zgromadzone na swoim koncie wy-
mienić na nagrody. Katalog nagród znajduje 
się na stronie internetowej www.karta.szlak-
sobieskiego.net.

Program Lojalnościowy Systemu Karta Tu-
rysty Szlaku JIIIS skierowany jest do klientów 
indywidualnych. Opiera się on na sprzedaży 
premiowej, w ramach której przyznawane są 
im punkty za zakupione towary lub usługi.

Prowadzona ona jest wyłącznie na terenie 
Polski i obejmuje swoim zasięgiem wojewódz-
twa: lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie, 
w tym gminy: Spiczywn (lider projektu), Cie-
szanów, Horyniec Zdrój, Zagnańsk, Wólka 
oraz Regionalne Centrum Naukowo-Tech-
nologiczne Chęciny.

W gminie Zagnańsk punkty można zdobyć, 
kupując usługi i towary w: Pokojach Gościn-
nych „Pod Tetrapodem” w Ścięgnach, Gospo-
darstwie Agroturystycznym „Za siódmą górą” 
w Zachełmiu, Hotelu-Restauracji-Barze „Pod 
Jaskółką” w Umrze, Gospodarstwie Agrotu-
rystycznym „Pod Sosnami” w Zagnańsku, 
Apartamentach „Zielone Zacisze” w Jaworzu, 
Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym 
„Polanika” w Chrustach, Gospodarstwie Agro-
turystycznym Jana i Elżbiety Kitów w Zagnań-
sku, MiniWiejskim Ogrodzie Botanicznym 
Arboretum w Belnie, Gościńcu Świętokrzy-
skim w Zagnańsku i Gospodarstwie Agrotury-
stycznym „SABAT NA GRUSZY” w Gruszce.

Limit dziennej transakcji dla posiadacza 
Karty Turysty Szlaku JIIS wynosi 1000 zł, 
czyli 100 punktów. Punkty są naliczane bez 
względu na rodzaj środka płatności. W celu 
wymiany punktów uczestnik powinien skon-
taktować się z wydawcą karty.

Wymiana może być dokonana pod warun-
kiem posiadania odpowiedniej liczby punk-
tów na koncie. Wykorzystane punkty zostają 
automatycznie odjęte z konta uczestnika. 
Przeniesienie punktów na inne-
go uczestnika programu nie jest 
możliwe. Uczestnik może otrzy-
mać informację o zgromadzo-
nych punktach za pośrednictwem 
strony internetowej www.karta.
szlaksobieskiego.net, logując się 
poprzez numer karty na swoje 
konto. Zgromadzone punkty nie 
podlegają wymianie na gotówkę.

Nagrody zostaną wydane 
wyłącznie w postaci określonej 
regulaminem, bez możliwo-
ści wypłaty ich równowartości 
w gotówce lub zamiany na inną 
nagrodę rzeczową. Można je od-
bierać w siedzibie organizatora 
po okazaniu się kartą i doku-
mentem tożsamości ze zdjęciem. 
Punkty wygasają po upływie 
roku od momentu ich przyzna-
nia uczestnikowi, jeśli nie zo-
stały w tym czasie wymienione 
na nagrody zgodnie z zasadami 
programu.

Organizatorem programu lo-
jalnościowego jest partnerstwo 

projektu „Szlak Jana III Sobieskiego, para-
solowy produkt rozwoju regionalnego Polski 
Wschodniej”.

Uczestnikiem i partnerem Programu Lo-
jalnościowego Systemu Karta Turysty Szlaku 
JIIIS, może być każda firma, która złoży pi-
semną deklarację o przystąpieniu do niego. 

Apis 
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Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Kielcach zajmuje 
się wydawaniem orzeczeń: o stopniu nie-
pełnosprawności – powyżej 16. roku życia, 
do 16. roku życia, o wskazaniach do ulg 
i uprawnień, legitymacji osoby niepełno-
sprawnej (do 16. roku życia i powyżej 16. 
roku życia), kart parkingowych - od dnia 
1 lipca 2014 roku dla osób niepełnospraw-
nych i placówek zajmujących się opieką, 
rehabilitacją lub edukacją osób niepełno-
sprawnych mających znacznie ograniczone 
możliwości samodzielnego poruszania się.

Wyróżniamy trzy stopnie niepełnospraw-
ności.

Znaczny – dotyczy osób z naruszoną 
sprawnością organizmu, niezdolnych do pod-
jęcia pracy lub zdolnych jedynie w warunkach 
pracy chronionej i wymagających, w celu peł-
nienia ról społecznych, 
stałej lub długotrwałej 
opieki i pomocy innych 
osób w związku z nie-
zdolnością do samodziel-
nej egzystencji.

Umiarkowany  – 
osoby z naruszoną 
sprawnością organi-
zmu, niezdolne do pra-
cy lub zdolne do pracy 
jedynie w warunkach 
pracy chronionej lub 
wymagające, w celu peł-
nienia ról społecznych, 
czasowej lub częściowej 
pomocy innych osób.

Lekki – osoby o na-
ruszonej sprawności 
organizmu, powodu-
jącej w sposób istotny 
obniżenie zdolności do wykonywania 
pracy – w porównaniu do zdolności, jaką 
wykazują osoby o podobnych kwalifika-
cjach zawodowych z pełną sprawnością 
psychiczną i fizyczną – lub mającą ograni-
czenia w pełnieniu ról społecznych dające 
się kompensować przy pomocy wyposa-
żenia w przedmioty ortopedyczne, środki 
pomocnicze lub środki techniczne.

Zaliczenie do stopnia niepełnosprawności 
może być orzeczone na stałe lub okresowo.

Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia 
zaliczane są do osób niepełnosprawnych, 
jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną 
lub psychiczną o przewidywanym okresie 
trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady 
wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszko-
dzenia organizmu, powodującą konieczność 
zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy 
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb ży-
ciowych, w sposób przewyższający wsparcie 
potrzebne osobie w danym wieku.

Orzeczenia wydawane są do celów po-

zarentowych, w tym m.in.: odpowiedniego 
zatrudnienia, uczestnictwa w warsztatach 
terapii zajęciowej, konieczności zaopatrze-
nia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze, korzystania ze świadczeń pie-
niężnych z pomocy społecznej, uzyskania 
zasiłku pielęgnacyjnego, korzystania z karty 
parkingowej.

Zespół orzeka na wniosek osoby zain-
teresowanej lub jej przedstawiciela usta-
wowego. Wniosek można również złożyć 
za pośrednictwem ośrodka pomocy spo-
łecznej – wówczas osoba zainteresowana 
albo jej przedstawiciel ustawowy musi wy-
razić pisemną zgodę na złożenie wniosku 
w jej imieniu.

Do wniosku załącza się: zaświadcze-
nie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla 
potrzeb zespołu – wypełnia lekarz, pod 

którego opieką lekarską znajduje się wnio-
skodawca, inne dokumenty, w tym me-
dyczne, umożliwiające ocenę stopnia nie-
pełnosprawności lub niepełnosprawności.

Wymagane druki do wypełnienia można 
pobrać w Powiatowym Zespole do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności lub 
można je otrzymać w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej. Druki dostępne 
są również na stronie internetowej Sta-
rostwa Powiatowego w Kielcach (www.
powiat.kielce.pl).

W okresie od 1 stycznia 2000 r. 
do 31grudnia 2014 r. do Zespołu wpły-
nęły łącznie 63 822 wnioski o ustalenie 
stopnia niepełnosprawności. W okresie 
tym wydano: 63 191 orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności i niepełnosprawności, 
13 963 legitymacje osoby niepełnospraw-
nej. Ponadto w okresie od 1 lipca 2014 roku 
do 31 grudnia 2014 roku wydano 346 kart 
parkingowych. Najczęstszymi przyczyna-
mi niepełnosprawności u osób powyżej 

16. roku życia są choroby układu krążenia 
i oddechowego oraz choroby narządu ru-
chu, a w przypadku dzieci choroby układu 
krążenia i oddechowego.

Piętnastoletnie doświadczenie zespołów 
do spraw orzekania o niepełnosprawno-
ści wskazują na potrzebę i konieczność 
funkcjonowania orzecznictwa do celów 
pozarentowych. Z pracy Powiatowego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności w Kielcach skorzystało bardzo 
wielu mieszkańców powiatu kieleckiego, 
a wydane orzeczenia przyczyniły się do po-
prawy funkcjonowania w środowisku osób 
niepełnosprawnych. Aby skorzystać z przy-
sługujących ulg i uprawnień, konieczne jest 
legitymowanie się orzeczeniem o niepeł-
nosprawności.

Pomaga ono w uzyskaniu zatrudnienia 
i w uzyskaniu pomocy finan-
sowej z ośrodków pomocy 
społecznej – jest to podsta-
wowy cel, dla którego osoby 
zainteresowane najczęściej 
składają wnioski o ustalenie 
stopnia niepełnosprawności. 
Osoby niepełnosprawne mogą 
korzystać także z wielu ulg, 
w tym m.in.: komunikacyj-
nych, telekomunikacyjnych, 
podatkowych, pocztowych, 
rehabilitacyjnych.

Mogą składać również wnio-
ski o dofinansowanie ze środ-
ków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Środki finansowe 
z tego zakresu posiadają powia-
towe centra pomocy rodzinie, 
powiatowe urzędy pracy oraz 

organy samorządowe.
Te możliwości sprawiają, że niepełno-

sprawność nie zamyka drogi do normalne-
go funkcjonowania w codziennym życiu, 
w pracy i w szkole.

Zarząd powiatu w Kielcach pozytywnie 
ocenia działalność Powiatowego Zespołu 
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Kielcach i uważa za celowe dalsze jego 
funkcjonowanie w obecnej formie.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Kielcach został 
utworzony 1 stycznia 2000 r. Zarządzeniem 
Starosty Kieleckiego z 13 grudnia 1999 r. 
Działa on w oparciu o ustawę z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych.

Wiesława Knez – przewodnicząca Powiato-
wego Zespołu, Wydział Zdrowia i Polityki 

Społecznej 

Orzekanie o niepełnosprawności
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akcje społeczne

W ostatnim czasie pracownicy DB 
Schenker Logistics z Magazynu Logistycz-
nego w Zagnańsku zorganizowali szkole-
nia z pierwszej pomocy w Szkole Podstawo-
wej Nr 1. Celem projektu było zbudowanie 
w lokalnej społeczności świadomości oraz 
wiedzy potrzebnej do udzielania pomocy 
w nagłych wypadkach.

Warsztaty przeprowadzono w dwóch 
turach. Dzień pierwszy poświęcony został 
prelekcjom z pierwszej pomocy oraz bez-
pieczeństwa na drogach. Szkolenia popro-

wadzone zostały przez profesjonalny 
zespól Policji oraz Pogotowia Ratun-
kowego. W trakcie zajęć odbyły się 
również liczne konkursy z nagrodami. 
Z kolei po szkoleniach wolontariusze 
wraz z dziećmi oraz nauczycielem-leśni-
kiem zasadzili 10 drzewek na placu zabaw 
obok szkoły.

Dzień drugi prze-
znaczono na podnie-
sienie bezpieczeństwa 
użytkowników boiska 
szkolnego, które poło-
żone jest w bezpośred-
nim sąsiedztwie dwóch 
ruchliwych dróg. Dzię-
ki uzyskanemu dofi-
nansowaniu możliwe 
było wykonanie ba-
rierki ochronnej, która 
zabezpieczyła wyjście 
boiska bezpośrednio 
na jezdnię ruchliwej 

drogi wojewódzkiej. Po jej zamontowaniu, 
wolontariusze odnowili również zniszczone 
ogrodzenie wokół boiska. W sumie poma-
lowano 14 stalowych przęseł oraz 16 mu-

rowanych słupków wraz z murkami. Akcję 
zakończono wspólnym posiłkiem z grilla.

Dwudniowy projekt zrealizowano dzięki 
pracownikom DB Schenker Logistics, jak 
i pełnemu zaangażowaniu Szkoły Podsta-
wowej nr 1, która wykazała się otwartością 
na pomysły.

Akcja została przeprowadzona w ramach 
programu wolontariatu pracowniczego 
„Czas Pomagania w DB Schenker Logistics”. 
Co roku odbywają się dwie edycje progra-
mu, a w działania angażuje się ok. 600–700 
pracowników i średnio 200 przedstawicieli 
klientów i dostawców firmy.

DB Schenker Logistics przykłada dużą 
wagę do działań społecznie odpowiedzial-
nych. Dwukrotnie doceniła to redakcja 
„Dziennika. Gazety Prawnej”, przyznając 
operatorowi logistycznemu pierwsze miej-
sce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 
(w roku 2014 i 2015).

Lider projektu – Paweł Janaszek

„Obudź się! Czas się włączyć” – to hasło, 
które przyświeca akcji Wodociągów Kiele-
ckich, polegającej na zachęcaniu mieszkań-
ców m.in. gminy Zagnańsk, aby przyłączali 
się do nowej kanalizacji i istniejącego wo-
dociągu.

Wodociągi Kieleckie zawarły umowy 
o sprzedaż wody i odbiór ścieków: do sie-
ci wodociągowej dla 537 osób (zawarto 140 
umów), do sieci kanalizacji sanitarnej dla 3585 
osób (zawarto 955 umów).

– Każda podpisana umowa jest dla nas 
bardzo cenna, bo zbliża nas do efektu, który 
został zaplanowany w Projekcie „Komplek-
sowej ochrony wód podziemnych aglome-
racji kieleckiej”. Efektem bezpośrednim 
ma być przyłączenie się do sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej maksymalnej liczby 
mieszkańców, a efektem docelowym jest 
trwała ochrona wód podziemnych w na-
szym regionie. Należą one do najlepszych 
w Polsce i warto zrobić wszystko, by z ich 
jakości cieszyły się nasze dzieci, wnuki 
i dzieci naszych wnuków. Wystarczy teraz 
podjąć decyzję o podłączeniu, a jej zalety 
będziemy odczuwać przez długie, długie 
lata – zachęca prezes Henryk Milcarz.

Wodociągi Kieleckie swoją akcją chcą 
„obudzić”, zachęcić kolejnych mieszkańców 
Kielc, Masłowa, Sitkówki-Nowin i Zagnańska. 
Do tego grona będą mogli już za chwilę dołą-

czyć mieszkańcy miejscowości Tumlin-Osowa, 
Tumlin-Zacisze i Tumlin-Węgle oraz kolejni 
mieszkańcy Samsonowa-Ciągłych w gminie 
Zagnańsk. Zrealizowana i odebrana sieć kana-
lizacyjna jest gotowa na przyjęcie ścieków. Aby 
było to możliwe, najbliższe tygodnie upłyną 
tam pod znakiem budowy przyłączy kanali-
zacyjnych, za które mieszkańcy zapłacą 1230 
zł. Po odbiorach nowych przyłączy kanaliza-
cyjnych mieszkańcom pozostanie tylko jedna 

prosta powinność: podpisanie umowy z Wo-
dociągami Kieleckimi. Dzięki temu kolejne 
osoby zyskają dostęp do wygodnej i tańszej 
niż szambo kanalizacji.

– Mieszkam w Tumlinie i realizowane 
przez Wodociągi Kieleckie przedsięwzięcie 
jest dla mnie oraz wielu moich sąsiadów ważną 
inwestycją oraz wydarzeniem społecznym. 

Nasza miejscowość wraca do cywili-
zacji. Z naszych dróg zniknie tak czę-
sty widok szambiarek, a z powietrza 
unoszący się wokół przykry zapach. 
Cieszę się, że nie tylko moje dzieci, 
ale i ja mogę korzystać z tego komfor-
towego dla nas, a zwyczajnego na ca-
łym świecie rozwiązania, jakim jest 
kanalizacja – powiedział Władysław 
Karol Jacewicz – prokurent, dyrektor 
ds. ekonomicznych, główny księgowy 
Wodociągów Kieleckich.

Planowane jest wykonanie: 80 
przyłączy dla 302 osób w Tumlinie-
-Osowie, 71 przyłączy dla 218 osób 
w Tumlinie-Węglach, 25 przyłączy dla 
68 osób w Tumlinie-Zaciszu. W Sam-

sonowie-Ciągłych planowana jest w sumie 
budowa 83 przyłączy dla 300 osób.

Apis 

Bezpieczeństwo dla maluchów

Obudź się! Czas się włączyć – akcja Wodociągów Kieleckich
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Doroczna impreza pn. Dzień Gminy 
Zagnańsk odbyła się 20 czerwca br. nad 
zalewem w miejscowości Umer. Mimo 
przelotnego deszczu, widzowie dopisali 
i dzielnie wytrwali do zakończenia im-
prezy. Na scenie wystąpili m.in.: Alberto 
Amanti z Włoch, zespoły disco polo oraz 
lokalni artyści i młodzież szkolna z gmin-
nych placówek oświatowych. Nie zabrakło 
konkursów z nagrodami, spontanicznych 
zabaw i niespodzianek. Na uczestników 
czekały także: wesołe miasteczko, wy-
stawcy handlowi i stoiska z rękodziełem.

Festyn otworzył występ artysty Alberto 
Amantiego z Włoch, mającego powiązania 
rodzinne z gminą Zagnańsk. Wykonał on 
przeboje włoskie i światowe z lat 50. oraz 
współczesne, zachęcając przybywających 
widzów nie tylko do słuchania, ale także 
i tańczenia. Po nim wystąpiły dzieci z ZSP-
PiG w Tumlinie, zaprezentowane zostały 
„Tańce narodowe Polski” w wykonaniu 
dzieci z ZSP nr 2 PiG w Zagnańsku oraz 
odbył się koncert Chóru Gminnego Con 
Passione.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał 
wójt Szczepan Skorupski. Na scenie go-

spodarzowi gminy towarzyszyli: Henryk 
Milcarz – prezes Wodociągów Kieleckich, 
Zdzisław Wrzałka – wójt gminy Miedziana 
Góra oraz Jarosław Wałek – prezes Lokal-
nej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”, 
który wręczył radnej Grażynie Wawszczak 
Nagrodę Bobra. Okazałym pucharem uho-
norowany został zwycięzca w zawodach 
wędkarskich Mirosław Piskulak.

Po uroczystym otwarciu imprezy odbył 
się koncert połączonych zespołów ludo-
wych Jaworzanki i Tumlinianie. Interesują-
cy program artystyczny pokazała młodzież 
szkolna z gminnych placówek oświato-
wych. Uczniowie z ZSP, PiG w Tumlinie 
zaprezentowali się w występie taneczno-
-wokalnym a następnie dzieci z SP nr 1 
w Zagnańsku-Chrustach zaprezentowały 
program taneczny pt. „Tańcz z Jedynką”. 
Dzieci z ZSP nr 2 PiG w Zagnańsku przed-
stawiły kolejne „Tańce narodowe Włoch, 
Hiszpanii, Litwy, Turcji”. Kabaret Wyjście 
awaryjne z ZSPPiG w Samsonowie rozba-
wiał publiczność swoimi skeczami.

W trakcie trwania festynu wśród widzów 
byli m.in.: posłanka Renata Janik, wice-
przewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego 

Robert Kaszuba, radny powiatowy Miro-
sław Gębski oraz radni gminy Zagnańsk 
z przewodniczącym Arturem Kudzią.

Wytrwałych widzów rozgrzały i rozba-
wiły występy popularnych zespołów disco 
polo: After Party, Players, Etna, Cassino, 
CamaSutra i solista Kamil Szpankowski.

W czasie, gdy na scenie trwały popisy 
muzyczne, wokalne i taneczne, równo-
cześnie na wodach zalewu sprzęt wod-
no-ratowniczy zaprezentowali strażacy 
z OSP w Zagnańsku-Chrustach. Pieczę 
nad sprzętem i biorącymi udział w pre-
zentacji uczestnikami sprawował radny 
i zarazem druh Tomasz Dąbrowski.

Podczas imprezy porządek i bezpie-
czeństwo zapewnili strażacy z OSP Samso-
nów oraz Zagnańsk-Chrusty pod dowódz-
twem Komendanta Gminnego Ochrony 
Przeciwpożarowej Tomasza Witeckiego 
oraz prezesa Ryszarda Wawszczaka.

Na swoim stoisku Jaworzanki zapre-
zentowały potrawy regionalne i wyroby 
rękodzieła artystycznego oraz dawne urzą-
dzenia gospodarstwa domowego. Organi-
zatorem imprezy była Gmina Zagnańsk. 

Apis

Koło PZW „Bartek” w dn. 30 maja br. 
na zbiorniku Umer zorganizowało zawody 
wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia 

Dziecka. W zawodach uczestniczyło 25 dzieci 
wraz z opiekunami. Impreza trwała 3 godziny.

Większość dzieciaków poradziła sobie 

z kapryśną pogodą, łowiąc płocie, okonie 
i jazgarze. Zawodnicy mogli liczyć na pomoc 
członków Zarządu Koła, którzy sprawowali 
opiekę i pomoc przy odhaczaniu złowionych 
ryb, przygotowywali zanęty oraz sędziowali 
zawody.

Impreza z roku na rok cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem dzieci. Nagrodzeni 
zostali wszyscy uczestnicy, spośród których 
najlepsi okazali się: 1. Adamczyk Piotr – 660 gr, 
2. Kurkiewicz Karolina – 630 gr, 3. Piskulak 
Marcin – 600 gr.

Nagrody wręczali sponsorzy artykułów 
wędkarskich i słodyczy: wójt Szczepan Sko-
rupski i dyrektor Banku Spółdzielczego Józef 
Florek.

Apis 

Dzień Gminy Zagnańsk w deszczu i słońcu

Zawody wędkarskie dla dzieci
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wydarzenia

71. rocznicę wymordowania partyzan-
tów 4. pułku Armii Krajowej i mieszkań-
ców Kołomani w czerwcu 1944 r. przez 
najeźdźców hitlerowskich uczczono 29 
czerwca br. złożeniem wianków kwiatów 
i zapaleniem zniczy przy obelisku w Ko-
łomani.

W uroczystości wzięli udział m.in.: radny 
województwa świętokrzyskiego Mieczysław 
Gębski, wójt Szczepan Skorupski, radni – Le-
szek Suchenia i Janusz Zapała, sołtysi – Alek-
sandra Kwiatek i Zbigniew Krzeszowski oraz 
kombatanci i mieszkańcy.

Na pamiątkę wydarzeń mających miejsce 

29 czerwca 1944 r. w Kołomani ustawio-
no obelisk z czerwonego piaskowca, który 
ogrodzono metalowym płotkiem na pod-
murówce. Pod wizerunkiem orła białego 
wyryty został napis:

„CZEŚĆ I CHWAŁA PARTYZANTOM 
AK POLEGŁYM W WALCE Z OKUPAN-
TEM HITLEROWSKIM W DN. 29 VI 1944 
R. SPOŁECZEŃSTWO KIELECCZYZNY. 
KOŁOMAŃ – LIPIEC 1967 R.”

Od 1967 roku corocznie w pierwszą nie-
dzielę lipca żołnierze Pawła Stępnia „Gry-
fa” spotykają się w tumlińskim kościele. 
W lipcu 1998 roku pomnik odrestaurowa-

no, a obok ustawiono wysoki krzyż. W 2014 
roku odnowiono powtórnie odnowiono 
obelisk i jego otoczenie.

Apis

Podczas szóstej edycji „Budzenia Sien-
kiewki” – imprezy, która odbyła się w poło-
wie czerwca br. w Kielcach odbyło się bicie 
rekordu w liczbie osób, które zmieszczą się 
w fiacie 126p, popularnym „maluchu”, któ-
rego właścicielem jest radny gminy Zagnańsk 
Władysław Kowalewski.

Rekord pobiły tancerki ze Studia Tańca 
i Stylu Rewanż. Do „malucha” zmieściło się 
17 dziewcząt o wzroście powyżej 155 centy-
metrów. Dotychczasowy rekord wynosił 16 
osób. Tancerki zostały nagrodzone oklaskami 
od widzów.

Samochód jest własnością Władysława Bar-
tłomieja Kowalewskiego, który przemierzał 
nim złombolowe trasy. W sierpniu tego roku 
wybiera się swoim „żukiem” 
do Mediolanu na kolejną 
edycję rajdu Złombol.

– Jednym z najważniej-
szych darczyńców wszyst-
kich moich wypraw jest 
Szczepan Skorupski. Mówi 
że w ten sposób spłaca dług 
wobec wychowanków do-
mów dziecka, bo sam nim 
był.

Mam nadzieję że z obda-
rowanych dzieciaków wy-

rośnie ktoś na jego miarę. Dla mnie w tym 
przedsięwzięciu największe nagrody to uśmie-
chy obdarowanych i darczyńców oraz dyplom 
ukończenia rajdu Złombol – poinformował 
Władysław Kowalewski.

Polecam uwadze charytatywną wyprawę 
„ZŁOMBOL 2015”, która ma na celu zebra-
nie jak największej sumy pieniędzy dla dzieci 
z domów dziecka – dodał.

Złombol to ekstremalna wyprawa samo-
chodami wyprodukowanymi przed 1990 ro-
kiem w dawnych krajach socjalistycznych, 
których wartość nie powinna przekraczać 
1000 zł.

Mają za cel w 9. edycji dotrzeć do mety 
w miejscowości Passo dello Stelvio we wło-

skich Alpach. Rekomendowana załoga teamu 
DRAKAR pojedzie jeszcze dalej, to jest do Me-
diolanu na światową wystawę EXPO 2015.

Złombolowcy z Zagnańska, Kielc, in-
nych miast i krajów przemierzyli już prawie 
wszystkie państwa Europy. Aby wystartować, 
załogi muszą uzbierać na numer startowy mi-
nimum 1500 zł, poprzez wpłaty darczyńców, 
którzy w zamian mogą umieszczać swoje logo 
na rajdowych bolidach. Zebrana kwota nie 
jest obciążona kosztem zbiórki oraz prowizji 
i zostanie przekazana w całości na prezenty 
dla osieroconych dzieci.

Apis 

W dniu 12 czerwca br. w Bibliotece Miej-
skiej w Kielcach odbył się finał konkursu 
„Oblicza mojego miasta – literackie ścież-
ki”, na który pojechali laureaci z Zespołu 
Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimna-
zjum w Tumlinie: ks. Mariusz Chmura i Syl-
wia Słoń. (Nagrodę otrzymała też Natalia 
Gumuła, ale niestety nie mogła być obecna 
na spotkaniu).

W trakcie finału jury złożone z fotogra-
fów kieleckich ogłosiło wyniki konkursu 
i wręczyło nagrody. W kuluarach imprezy 
można było uzyskać autografy kieleckich 
artystów oraz porozmawiać z nimi o po-
szczególnych pracach.

– Bardzo się cieszymy, 
że cała ekipa z naszej szko-
ły, biorąca udział w kon-
kursie, otrzymała nagrody 
i wyróżnienia. Jest to owoc 
działających w szkole war-
sztatów fotograficznych.

Za rok znów startuje-
my – mam nadzieję, że 
w większym gronie pa-
sjonatów fotografii – po-
informował ks. Mariusz 
Chmura

Apis

Uczczono pamięć partyzantów poległych w Kołomani

Rekord! 17 dziewcząt zmieściło się w „maluchu”

Fotograficy z Tumlina wśród najlepszych

Sylwia Słoń ks. Mariusz Chmura
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lipiec 2015organizacje społeczne

Stowarzyszenie „W Krainie Tetrapoda” 
powstało w lutym 2013 roku. W ciągu ostat-
nich dwóch lat realizowało wiele inicjatyw 
skierowanych zarówno do najmłodszych 
mieszkańców – otwarcie przedszkola „Kraina 
Tetrapoda” w Zachełmiu 1 (budynek dawnej 
szkoły podstawowej); do dzieci i młodzieży – 
prowadzimy zajęcia świetlicowe; młodzieży 
gimnazjalnej – realizowaliśmy kurs z języka 
niemieckiego – jak i różnego rodzaju spot-
kania dla osób dorosłych w ramach Klubu 
Seniora. Wszystkie inicjatywy realizowa-
ne przez naszych członków publikowane są 
na bieżąco na stronie internetowej: krainate-
trapoda.pl oraz na Facebooku. Spośród wielu 
przedsięwzięć, jakie udało nam się wykonać, 
pragniemy wymienić te ważniejsze.

21 grudnia 2012 roku prezes Stowarzysze-
nia Renata Salwa wspólnie z wiceprzewod-
niczącą Rady Powiatu Renatą 
Janik (obecnie posłanką) zai-
nicjowały spotkanie wigilijne 
dla Zachełmia i Lekomina. 
Dzięki zaangażowaniu człon-
ków Stowarzyszenia i miesz-
kańców w spotkaniu uczest-
niczyło 60 osób. W stycznia 
2014 roku po raz trzeci zostało 
zorganizowane „Kolędowanie” 
dla seniorów i mieszkańców 
Zachełmia i Lekomina.

Po części oficjalnej odbył 
się koncert kolęd w wykona-
niu Gminnego Chóru Con 
Passione pod batutą Michała 
Kopcia.

Od października 2013 
roku Stowarzyszenie realizu-
je projekt PO KL poddziałanie 9.1.1 „Dobre 
przedszkole – lepsze jutro”, dzięki czemu wy-
remontowaliśmy i zaadaptowaliśmy parter 
budynku dawnej szkoły podstawowej w Za-
chełmiu. Zakupiliśmy również meble oraz 
nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt 
multimedialny. Dzieci uczestniczą w zajęciach 
ekologiczno-przyrodniczych, zajęciach z ję-
zyka angielskiego oraz zajęciach z logopedą. 
Ponadto biorą udział w licznych wyjazdach 
edukacyjnych, spotkaniach z przedstawiciela-
mi różnych zawodów oraz wielu, wielu innych 
rozwijających przedsięwzięciach. Zapraszamy 
rodziców do zapisania swoich pociech – re-
krutacja na rok szkolny 2015/16 już trwa!

Od 1 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 
Stowarzyszenie „W Krainie Tetrapoda” w Za-
chełmiu realizowało projekt „Uczymy się nie-

mieckiego”, skierowany do gimnazja-
listów z Zespołu Szkół Podstawowej 
nr 2, Przedszkola i Gimnazjum 
w Zagnańsku. W projekcie brało 
udział 22 osoby. Zajęcia odbywały 
się dwa razy w tygodniu w dwóch 
grupach: podstawowej i średnio-
zaawansowanej. Zostało zrealizo-
wanych 240 godzin lekcyjnych. Kurs 
został zakończony w grudniu przez 
22 osoby. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali certyfikaty.

Od kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 
w ramach Funduszu Sołeckiego otworzyliśmy 
świetlicę wiejską dla dzieci i młodzieży, dzia-
łalność wznowił Klub Seniora. Zostały zorga-
nizowane zajęcia fitness, wyjazdy na basen, 
do kina dla dzieci i młodzieży. Na zakończenie 
projektu odbyła się wycieczka seniorów do To-

karni i Grodu Pędzików. Program świetlicy 
skierowany do młodszych mieszkańców wsi 
Zachełmie obejmował: zajęcia sportowe; za-
jęcia plastyczne; wycieczki; wyjazdy na basen; 
muzyczne spotkania przy ognisku. Zajęcia 
odbywały się dwa razy w tygodniu po 3 godzi-
ny. Na świetlicę zapisało się 25 dzieci. Projekt 
cieszył się również dużym zainteresowaniem 
ze strony dorosłych mieszkańców. Od 2015 
roku zajęcia z dziećmi kontynuowane są 
ze środków pozyskanych z GOPS.

Stowarzyszenie jest współorganizatorem 
corocznego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia 
Dziecka. W czerwcu 2014 roku członkowie 
przygotowali catering dla zaproszonych go-
ści, na terenie nieruchomości został zorga-
nizowany grill oraz zostało otwarte stoisko 
z żywnością.

W dniu 27 kwietnia 2015 roku 
w Niepublicznym Przedszkolu 
„Kraina Tetrapoda” w Zachełmiu 
odbyło się przedstawienie pt. 
„Kopciuszek” na podstawie baś-
ni braci Grimm. Dzieciaki pod 
opieką Agnieszki Ciepielewskiej 
przeniosły zaproszonych gości 
w magiczny świat dziecka, pełen 
fantazji i wiary w cuda. Nastrój 
zapewniły przepiękne dekoracje 

wykonane przez pracowników przedszkola. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in. posłan-
ka  Renata Janik; wójt gminy Zagnańsk Szcze-
pan Skorupski; radni Grażyna Wawszczak 
i Tomasz Dąbrowski. W rolę małych aktorów 
wcielili się: Kopciuszek – Karmen Tomczyk; 
Książe – Kacper Foks; Wróżka – Wiktoria 
Gębska; Macocha – Wiktoria Wronikowska; 

Gryzelda – Julia Jantarska; Ana-
stazja – Nikola Kluza; Posłaniec 
1 – Kolin Garecki; Posłaniec 2 
– Maciej Garecki; Posłaniec 3 
– Jakub Mazur; Gość na balu 
– Zofia Matla.

 Członkowie naszej orga-
nizacji oraz mieszkańcy Za-
chełmia wykazują duże zaan-
gażowanie oraz wnoszą wiele 
pracy we wszystkie inicjatywy 
prowadzone w ramach realiza-
cji celów statutowych Stowarzy-
szenia „W Krainie Tetrapoda”.

 Od początku działalności 
Stowarzyszenia funkcję prezesa 
pełni Renata Salwa, sołtys so-
łectwa Zachełmie w kadencji 
2011–2014. Jako sołtys Zacheł-

mia oraz prezes stowarzyszenia aktywnie an-
gażowała się w sprawy lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie od początku swojej dzia-
łalności mogło liczyć na posłankę Renatę 
Janik i władze gminy Zagnańsk oraz radnych, 
a szczególnie wójta Szczepana Skorupskiego, 
za co bardzo dziękujemy!

Pragniemy także serdecznie podziękować 
wszystkim Państwu za współpracę oraz zaan-
gażowanie we wszelkie wymienione działa-
nia. Wymienione przedsięwzięcia nie doszły-
by do skutku, gdyby nie aktywna współpraca 
członków Stowarzyszenia „W Krainie Tetra-
poda” oraz poświęcenie i trud, jaki włożyli 
mieszkańcy naszej miejscowości.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do naszego wspólnego sukcesu.

Paweł Piątkowwski 

27 kwietnia 2015 roku dzieci z Niepublicznego Przedszkola 
„Kraina Tetrapoda” wystawiły sztukę pt. „Kopciuszek” na podstawie 
baśni Braci Grimm.

Przedszkolaki pod opieką Agnieszki Ciepielewskiej przeniosły 
zaproszonych gości w magiczny świat dziecka, pełen fantazji i wiary 

w cuda. Nastroju nadały przepiękne dekoracje wykonane przez Anetę 
Toporek i Renatę Skulimowską.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. posłanka t Renata Janik, wójt 
gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski oraz radni gminy Zagnańsk 
Grażyna Wawszczak i Tomasz Dąbrowski.

Dwa lata działalności Stowarzyszenia „W Krainie Tetrapoda”

Kopciuszek w Krainie Tetrapoda
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pasje i ludzie

W czerwcu br. parafia pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej ob-
chodziła 90-lecie istnienia. Z tej okazji w nie-
dzielę, 14 czerwca odbył się w tamtejszym koś-
ciele VIII Przegląd Sakralnej Pieśni Chóralnej. 
Zaproszony został Gminny Chór Con Passione.

Tegoroczny przegląd sakralnej pieśni wyjąt-
kowo nie miał charakteru konkursowego. Był 
to koncert galowy. Zaproszone zostały chóry, 
które od początku istnienia przeglądu (czyli 
od 2008 roku) zdobywały w kolejnych edycjach 
pierwsze miejsca. Wśród laureatów znalazł się 
również Gminny Chór Con Passione, który był 
zwycięzcą w 2012 roku.

Oprócz niego w koncercie wzięły udział 
dwa chóry ze Skarżyska (Sursum Corda i Chór 
Ostrobramski), Chór Ministrantów Starszych 

z parafii św. Krzyża w Kielcach, chóry z Szyd-
łowca, Opoczna i Starachowic. Dzięki staraniom 
parafii NSJ z ks. proboszczem kanonikiem Ja-
nem Kularskim oraz Stowarzyszenia na rzecz 
Rozwoju Parafii NSJ wszyscy uczestnicy zostali 
obdarowani pamiątkowymi grawertonami i oko-
licznościowymi książkami, opisującymi historię 

80-lecia parafii. Gościem honorowym koncer-
tu był biskup pomocniczy diecezji radomskiej 
Adam Odzimek.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że Gmin-
ny Chór Con Passione pod dyrekcją Michała 
Kopcia obchodzi w tym roku swój jubileusz 
5-lecia istnienia. W tym czasie wielokrotnie 
występował na różnorodnych przeglądach 
i konkursach powiatowych i wojewódzkich. 
Uświetnił też wiele imprez gminnych. Kon-

certował nawet w Sejmie RP przed ówczesną 
marszałek Ewą Kopacz. W swoim repertuarze 
ma pieśni religijne oraz świeckie – patriotyczne, 
regionalne i rozrywkowe. Chór składa się z lu-
dzi, którym szczególnie bliska jest pasja i radość 
śpiewania.

ACh

Zakończono realizację projektu pn. „Zdro-
wy tryb życia w zgodzie z naturą, muzyką 
i sportem poprzez organizację warsztatów 
muzycznych i sportowych oraz zakup sprzętu 
muzycznego i sportowego” objętego PROW 
na lata 2007 – 2013.

W ramach projektu zakupiono instrumenty 
muzyczne, które posłużyły do nauki gry oraz 
pomogły rozwinąć orkiestrę gminną. Zain-
teresowanie było ogromne, dzieci i młodzież 
mogły rozwijać swoje talenty na saksofonach, 
trąbkach, fletach oraz tamburynie. I mimo 
zakończenia warsztatów muzycznych, orkie-
stra nadal się rozwija i przedstawia owoce 
swojej pracy na różnych występach, ostat-

nio na obchodach z okazji Dnia Zagnańska 
w miejscowości Umer.

Prowadzone były również warsztaty spor-
towe, na których uczestnicy z ogromnym 
zaangażowaniem uczyli się technik jazdy 
na nartach klasycznych 
i nartorolkach.

Zakupione sprzęty 
zostały przekazane pod 
opiekę Kierownikowi 
Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Panu 
Michałowi Salwie i są 
do dyspozycji miesz-
kańców gminy. Za oka-

zaniem dokumentu tożsamości bezpłatnie 
można wypożyczać przez cały rok nartorolki 
a w sezonie zimowym narty biegowe.

Apis 

Stowarzyszenie Wsi Kołomań i Umer „Na-
sza Szkoła” realizuje zadania finansowane 
ze środków otrzymanych od Gminy Zagnańsk. 
Dotyczą one organizacji: masowych zawo-
dów sportowych, przedsięwzięć o charakterze 
integracji społeczności lokalnej w sołectwie 
Kołomań oraz w sołectwie Umer.

Sport to zdrowie
W niedzielę, 31 maja br. na boisku gmin-

nym w Kołomani piłkarze z drużyn juniorów 
i młodzieży oficjalnie otworzyli sezon piłkar-
ski. Rozegrane zostały dwa mecze piłki noż-
nej, które dostarczyły zawodnikom, a także 
licznie zgromadzonym kibicom wielu emocji. 
Wynikiem 3: 1 w grupie juniorów zwyciężyła 
drużyna Kołomani, a w grupie młodzieży zwy-
cięstwo odniosła drużyna Umru. Remis 4: 4 zo-
stał rozstrzygnięty po emocjonujących rzutach 
karnych. Zmęczenie, radość, rozczarowanie 
to wszystko przeplatało się ze sobą w niedzielne 
popołudnie. Młodzi sportowcy występowali 
w strojach sportowych zakupionych z funduszu 
Sołeckiego. Spotkanie rewanżowe w sierpniu. 
A do tego czasu trening, trening, trening…, 
który czyni mistrza.

Tworzenie warunków do ak-
tywnego wypoczynku i spot-
kań integracyjnych

W słoneczną niedzielę, 14 czerw-
ca br. Stowarzyszenie Wsi Kołomań 
i Umer „Nasza Szkoła” zorgani-
zowało wycieczkę krajoznawczą 
na trasie Umer – Chęciny – Kielce 
– Zagnańsk w myśl zasady krajo-
znawczej: „Poznawanie kraju i świa-
ta rozpoczynamy od własnego środowiska”. 
Celem wyprawy była aktywizacja i integracja 
społeczności lokalnej oraz promowanie walo-
rów turystycznych gminy Zagnańsk i regionu 
świętokrzyskiego wśród jego mieszkańców.

Uczestnicy wycieczki mieli możliwość 
odwiedzenia znanych im miejsc w gminie 
i regionie (Kamieniołom Zachełmie, Zamek 
Królewski w Chęcinach), w nowej odsłonie fak-
tów geologicznych i archeologicznych, a także, 
poznania nowych obiektów na trasie Święto-
krzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego, jaki-
mi są Centra Geoedukacji na terenie Rezerwatu 
Wietrznia oraz Centrum Nauki Leonardo da 
Vinci w Podzamczu Chęcińskim.

Podczas wycieczki mieszkańcy zostali 
poinformowani o planowanych przez wła-
dze gminy Zagnańsk inwestycjach mających 
na celu podniesienie atrakcyjności turystycz-
nej naszej gminy, takich jak: budowa Geo-
parku „Kraina tetrapoda i skamieniałych 
wydm” oraz Centrum Edukacyjnego Flory 
i Fauny Gór Świętokrzyskich przy wiekowym 
Bartku. Wspólny wyjazd zaspokoił potrzeby 
integracyjne i poznawcze mieszkańców oraz 
przyczynił się do upowszechnienia aktywne-
go wypoczynku.

 
Prezes Małgorzata Bekier-Bochenek

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” integruje mieszkańców Kołomani i Umru

Chór Con Passione na jubileuszowym koncercie w Skarżysku

W zgodzie z naturą, muzyką i sportem
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Firma Pogrzebowa Sędzielewscy, istniejąca 50 lat na rynku oferuje komplek-
sową obsługę pogrzebową, w tym: trumny dębowe (10 wzorów), karawan, obsłu-
gę z autobusem, dowóz zwłok do 25 km w cenie, chłodnię gratis (dysponuje chłodnią 
w Kielcach i Bodzentynie), transport krajowy i zagraniczny. Koszt całej obsługi wy-
nosi 1900 zł. Wystawę trumien można obejrzeć na posesji w Borowej Górze 45. Kon-
takt telefoniczny – 880 128 168. Kontakt z właścicielem pod numerami telefonów: 

41 311 57 02 i 694 719 547.

Dzięki wspólnej pracy policjanta z Wy-
działu Kryminalnego Komisariatu Policji 
I w Kielcach oraz funkcjonariuszy Oddzia-
łów Prewencji Policji, 22 czerwca br. został 
zatrzymany 52-letni mieszkaniec gminy 
Suchedniów.

Mężczyzna podejrzewa-
ny jest o kradzież z włama-
niem do klatki znajdującej 
się na terenie Zespołu Szkół 
Leśnych w Zagnańsku, skąd 
ukradł dwa jastrzębie o war-
tości 5000 złotych. Za ten 
czyn ustawodawca przewi-
dział karę do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Po tym, jak dyżurny 
kieleckiej komendy otrzy-
mał zgłoszenie o kradzie-
ży jastrzębi, natychmiast 
na miejsce zostali skiero-
wani policjanci Oddziału 
Prewencji Policji, przewod-
nik z psem tropiącym oraz 
funkcjonariusz Wydzia-

łu Kryminalnego z Komisariatu I Policji 
w Kielcach.

W trakcie wykonywanych czynności, po-
dejrzenie policjantów wzbudził nieopodal 
zaparkowany pojazd marki Peugeot, w kie-

runku którego oddalił się 
sprawca kradzieży. Kierow-
cą okazał się 52-letni miesz-
kaniec Suchedniowa, który 
w rozmowie ze stróżami 
prawa przyznał się, że był 
na terenie szkoły, ale jedynie, 
by pooglądać ptaki. Mając 
wątpliwości, co do tłumaczeń 
mężczyzny, funkcjonariusze 
sprawdzili jego pojazd i zna-
leźli w bagażniku ślady pta-
sich odchodów.

Przypuszczając, że miesz-
kaniec Suchedniowa może 
być sprawcą kradzieży poli-
cjanci udali się na jego pose-
sję w poszukiwaniu skradzio-
nych ptaków. Początkowo 
przeszukanie nie przyniosło 

efektów, jednakże dzięki wnikliwości i uporo-
wi funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego 
z pierwszego komisariatu policji odnaleziono 
jastrzębie. Były ukryte pod klatką; okazało się, 
że jeden z ptaków już zdechł. Mężczyzna został 
zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Ocalony jastrząb został przekazany pra-
cownikowi szkoły. Ku zaskoczeniu policjan-
tów okazało się, iż odnaleziony ptak pochodzi 
z kradzieży z włamaniem, które miało miejsce 
w maju bieżącego roku. Stróże prawa dokład-
nie analizują okoliczności kradzieży, do któ-
rych dochodziło na terenie szkoły.

Ponad 400 chorych, kontuzjowanych i oka-
leczanych drapieżnych ptaków leczonych było 
do tej pory w utworzonym w 1994 r. Ośrodku 
Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych, działają-
cym przy Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku. 
Prowadzi on swoją działalność przy współpra-
cy z wojewódzkim konserwatorem przyrody 
na podstawie corocznego zezwolenia wydawa-
nego przez ministra środowiska. Koło Sokolni-
cze powstało przy Techniku Leśnym w 1981 r. 

Opr. Apis (Foto: KMP w Kielcach) 

1. W siedzibie Urzędu Gminy w Za-
gnańsku (tablica ogłoszeń) został wywie-
szony wykaz informujący o przeznaczeniu 
do sprzedaży nieruchomości zabudowanej 
położonej w obrębie geodezyjnym Samso-
nów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 
1328/2 o pow. 0,1032 ha.

Wykaz podaje się do publicznej wiado-
mości na okres 21 dni, licząc od daty wy-
wieszenia wykazu tj. od 2 lipca do 23 lipca 
2015 roku.

2. W siedzibie Urzędu Gminy Zagnańsk 
(tablica ogłoszeń) został wywieszony wy-
kaz informujący o przeznaczeniu do wy-
dzierżawienia nieruchomości oznaczonej 
numerami ewidencyjnymi 676 i 677 o pow. 
0,2100 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 
Zagnańsk, gm. Zagnańsk na okres powyżej 
3 lat.

Wykazy podaje się do publicznej wiado-
mości na okres 21 dni, licząc od daty jego 
wywieszenia tj. od 6 lipca do 27 lipca 2015 
roku.

3. W dniu 6 sierpnia 2015 roku o godz. 
1000 w pok. nr 8 (sala konferencyjna) w Urzę-
dzie Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-
050 Zagnańsk odbędzie się ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
położonej w obrębie geodezyjnym Samso-
nów, gmina Zagnańsk oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 1232/10 o pow. 0,0332 ha.

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przed-
miotowej nieruchomości na podstawie De-
cyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 
grudnia 2001 r., znak: RR.IX.7723-58-4/02. 
Dla ww. działki prowadzona jest przez Sąd 
Rejonowy w Kielcach, Księga Wieczysta 
KI1L/00042793/8, w której jako właściciel 
wpisana jest Gmina Zagnańsk. Dział IV ww. 
księgi wpisów nie zawiera. Dział III ww. księgi 
zawiera wpis o ustanowieniu służebności 
gruntowej w stosunku do innych nierucho-
mości wpisanych do tej samej księgi.

Dostęp do drogi publicznej ustanowiony 
zostanie poprzez nieodpłatną służebność 
gruntową, polegająca na prawie korzysta-

nia, tj. przejścia i przejazdu przez nierucho-
mość oznaczoną numerami ewidencyjnymi 
1233/14 i 1233/19, przez każdoczesnego 
właściciela działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 1232/10.

Cena wywoławcza wynosi 40 700,00zł, 
plus należny podatek VAT. Wymagane wa-
dium 4 070,00 zł

Ogłoszenie o przetargu zostanie umiesz-
czone na stronie internetowej Urzędu Gminy 
www.zagnansk.pl,. Gminny Portal Interneto-
wy www.zagnansk.biuletyn.net oraz na tabli-
cach ogłoszeń w sołectwach gminy.

Szczegółowe informacje w sprawie prze-
targu udziela Referat Nieruchomości, Plano-
wania Przestrzennego, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zagnańsku 
w godz. pracy Urzędu (poniedziałek, wto-
rek, czwartek, piątek od 7.00–15.00, środa 
9.00–17.00), telefonicznie pod numerem 
(041) 300-13-22 wew. 43.

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

Ujęto złodzieja jastrzębi

Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie informuje



Gazeta Zagnańska

– 13 –

oświata

W czerwcu br. rozstrzygnięty został konkurs 
na stanowisko dyrektorów placówek oświato-
wych w gminie Zagnańsk. Swe funkcje pełnią 
nadal dotychczasowe dyrektorki.

W dwóch placówkach było tylko po jednej 
kandydatce, w jednej - dwie i w jednej – trzy. 
Komisja powołana przez wójta Szczepana Sko-

rupskiego po wnikliwym przeanalizowaniu 
zgłoszonych kandydatów i wysłuchaniu ich 
postanowiła, że na stanowiska dyrektorskich 
pozostaną: Anna Tuz w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Chrustach, Stanisława Skowera w Ze-
spole Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ka-
jetanowie, Dorota Chmielewska w Zespole 

Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum 
w Samsonowie, Barbara Domagała w Zespole 
Szkoły Podstawowej Przedszkola i gimnazjum 
w Tumlinie i Marzanna Moćko w Zespole 
Szkoły Podstawowej nr 2 Przedszkola i Gim-
nazjum w Zagnańsku.

Apis 

W niedzielę, 14 czerwca br. w Ostrowcu 
Świętokrzyskim odbyły się II Mistrzostwa 
Województwa Świętokrzyskiego Młodzików 
i Dzieci w JUDO. Kolejny sukces odnieśli nasi 
mali mieszkańcy. W swojej kategorii wiekowej 
w turnieju wygrał Jeremiasz Bętkowski, a dru-
gie miejsce zajął Janek Kaszuba.

Jeremiasz i Janek są uczniami Zespołu 
Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimna-
zjum w Tumlinie i reprezentują klub Żak Kiel-
ce. Ponadto klub Żak Kielce zajął I miejsce 
w województwie świętokrzyskim w klasyfikacji 
drużynowej.

W niedzielę, 31 maja podczas 25. świę-
tokrzyskich zawodów w judo, które odbyły 
się w Kowali, odnieśli oni kolejny sukces. 
W swoich kategoriach wagowych i wieko-
wych w turnieju wygrał Janek Kaszuba, 
drugie miejsce zajął Antoni Bętkowski, 
trzecie – Jeremiasz Bętkowski i Miłosz 
Bętkowski, natomiast czwarte Konrad Ste-
fański. Uczestnicy zawodów to uczniowie 
Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola 
i Gimnazjum w Tumlinie.

Apis

12 czerwca br. uczniowie Publicz-
nego Gimnazjum im. Janusza Korcza-
ka w Tumlinie zajęli drugie miejsce 
w III Powiatowym Konkursie Piosenki 
Obcojęzycznej „Strawberry Song” zor-
ganizowanym przez Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Bielinach.

Konkurs odbył się w Centrum Kul-
tury i Turystyki Gór Świętokrzyskich 

w Bielinach. Tomasz Kiniorski wraz z towa-
rzyszącym mu zespołem, w składzie: Klau-
dia Adach, Martyna Masaczyńska, Paulina 
Sidor, Eliza Wesołowska, Alicja Węgrzyn 
i Katarzyna Wójcik piosenką „You Raise Me 
Up” wyśpiewali II miejsce. Warto dodać, że 
występy uczestników oceniane były przez 
profesjonalne jury.

Anna Fąfara

Uczniowie ze szkół podstawowych 
w gminie Zagnańsk zajęli w powiecie kie-
leckim piąte miejsce z matematyki i języka 
polskiego oraz siódme – z języka angiel-
skiego, absolwenci Gimnazjum w Zagnań-
sku uplasowali się na drugim miejscu, zaś 
maturzyści z Technikum Leśnego okazali 
się być najlepszymi.

Uczniowie z podstawówek w ścisłej 
czołówce

W tym roku 103 
uczniów z pięciu szkół 
podstawowych naszej 
gminy przystąpi ło 
do sprawdzianu. Z ma-
tematyki i języka pol-
skiego zajęli 5. miejsce 

w powiecie kieleckim, natomiast w języku 
angielskim uplasowali się na 7. miejscu. 
Poniżej prezentujemy wyniki poszczegól-
nych szkół.

W części pierwszej, z matematyki i ję-
zyka polskiego na 41 możliwych punktów 
poszczególne szkoły zdobyły: 1. SP nr 1 

– 32,77, 2. SP Samsonów – 28,71, 3. SP 
Tumlin – 28,18, 4. SP nr 2 – 26,66, 5. SP 
Kajetanów – 25,94. Średni wynik w gmi-
nie wyniósł 27,98 (5. miejsce w powiecie), 
przy średniej liczbie punktów w powiecie 
kieleckim – 27,04.

W części drugiej, z języka angielskiego 
na 40 możliwych punktów szkoły zdobyły: 
1. SP nr 1 – 35,00, 2. SP Samsonów – 32,53, 
3. SP Kajetanów – 32,25, 4. SP Tumlin – 
31,18, 5. SP nr 2 – 29,83. Średni wynik 
w gminie Zagnańsk wyniósł 31,59 (7. 
miejsce w powiecie), przy średniej liczbie 
punktów w powiecie kieleckim – 30,26.

Gimnazjaliści z Zagnańska na dru-
gim miejscu

Wyniki tegorocznego egzaminu gimna-
zjalnego wskazują, że powiat kielecki w tym 

roku uplasował się na 6. pozy-
cji w województwie. Najlepsi 
byli gimnazjaliści z Miedzia-
nej Góry i Zagnańska, którzy 
osiągnęli jedne z najwyższych 
wyników w województwie.

Oto wyniki punktowe poszczególnych 
gimnazjów w gminie (historia, j. polski, 
matematyka, przedmioty przyrodnicze, 
j. angielski p. podstawowy, j. angielski p. 
rozszerzony, j. niemiecki/j. rosyjski p. pod-
stawowy). Pierwsze miejsce zajęło Gimna-
zjum w Zagnańsku – 147,94 pkt, drugie 
Gimnazjum w Tumlinie – 145,3 pkt, trzecie 
– Gimnazjum w Samsonowie – 137,4 pkt, 
czwarte – Gimnazjum w Kajetanowie – 
134,27 pkt.

Technikum Leśne pierwsze
W szkole leśnej podległej Ministerstwu 

Środowiska maturzyści 
uzyskali najlepszy wy-
nik spośród techników 
powiatu kieleckiego. 
Zdawało 25 uczniów, 
19 zdało, 5 nie zdało 
jednego przedmiotu 
i będą mieli poprawkę, 1 nie zdał z dwóch 
przedmiotów – angielskiego i matematyki. 
Zdawalność wyniosła 76 procent.

Apis 

Rozstrzygnięto konkurs na dyrektorów szkół

Sukcesy wojewódzkie małych judoków z Tumlina

Uczniowie z Tumlina wyśpiewali drugie miejsce

Gminna oświata wysoko w powiecie kieleckim
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Biegacze z Zagnańska wśród najlepszych 

Oliwia Kocz najlepszą badmintonistką

3. Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76 
przeszedł już do historii i za chwilę będzie-
my umawiać się na następne imprezy, ale 
najpierw wypadałoby napisać chociaż kilka 
słów o radomskiej połówce, bo sypnęło na niej 
życiówkami jak śniegiem na Wielkanoc:). 
Brawo, brawo! Półmaraton ukończyło 1029 
osób, w tym zaszczytnym gronie znalazło 
się 11 zawodników z AKS Zagnańsk Biega.

Niektórzy zawodnicy poprawili swoje wy-
niki o kilka minut (a miało być poprawianie 
życiówek o minutę na każdym biegu, żeby 
było z czego w przyszłości schodzić... eh, jacy 
my niesłowni), no i oczywiście spektakular-
ne według mnie wykręcenie czasu poniżej 
1:45:00 w pierwszym półmaratonie – gratu-
lacje Damian!

Pogoda do biegania była idealna – wszy-

scy obawiali się 30-stopniowych 
upałów, ale na szczęście zamiast 
palącego słońca mieliśmy zapew-
nione kurtyny wodne od Matki 
Natury. Organizatorzy przewi-
dzieli chyba deszcz, bo w pakie-
cie startowym dostaliśmy nawet 
ręczniki. Oprócz tego były oczy-
wiście koszulki i, tradycyjnie już, 
sygnowane tym biegiem, szklanki 
od jednego ze sponsorów (chyba 
dbają o nasze prawidłowe nawodnienie;)).

Mnie pozytywnie zaskoczyła liczba dopin-
gujących osób – radomianie zorganizowali 
chyba pospolite ruszenie, bo na całej trasie 
było mnóstwo wolontariuszy, którzy dopin-
gowali, poili i karmili zmęczonych biegaczy.

Półmaraton w Radomiu chyba nikogo nie 

zaskoczył (a jeśli już, to pozytywnie) – jak zwy-
kle były życiówki, świetna organizacja oraz 
deszcz przeplatany ze słońcem;)

Mam nadzieję, że za rok pojawimy się 
na linii startu w jeszcze większym składzie.

Magdalena Wójtowicz

Oliwia Kocz, uczennica klasy VIa SP nr 2 
w Zagnańsku, jest zawodniczką UKS Tęcza 
Zagnańsk od początku jego powstania, czyli 
od lipca 2012 roku i doskonałym przykła-
dem dla swoich rówieśników na to, że sport 
kształtuje charakter, a trening czyni mistrza. 
Jak twierdzi, bardzo lubi przychodzić na za-
jęcia sportowe, a badminton stał się jej pasją. 
Dziś, po trzech latach intensywnych trenin-
gów może pochwalić się osiągnięciami bad-
mintonowymi na skalę ogólnopolską, a nawet 
międzynarodową.

Oliwia zajęła III miejsce w grach deblo-
wych w parze z Martą Tomaszewską (także 
zawodniczką UKS Tęcza Zagnańsk, uczennicą 
kieleckiej SP nr 1) w Otwartym Międzyna-
rodowym Turnieju Młodzików Młodszych, 
Dzieci oraz Żaków w Suchedniowie, gdzie wy-
startowały także dwie grupy dzieci z Brześcia 
na Białorusi oraz reprezentanci kilku polskich 
miast m. in. Warszawy, Krakowa, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Pabianic.

Również w grach deblowych w parze 
z Martą Tomaszewską zdobyła II miejsce 
w Ogólnopolskim Turnieju Młodzików 
i Młodzików Młodszych w Suchedniowie, 
pokonując turniejową „jedynkę” z Pabianic, 
najlepszy suchedniowski debel oraz zawod-
niczki z województwa śląskiego.

W klasyfikacji indywidualnej zawodnicz-
ka zajęła V–VIII miejsce w Ogólnopolskim 
Turnieju Młodzików i Młodzików Młodszych 
w Suchedniowie. Indywidualnie zwyciężyła 
w Finale Świętokrzyskiej Ligi Badmintona, III 
miejsce wywalczyła drużynowo w parze z Sarą 
Staniec (uczennica kl. Va SP nr 2 w Zagnań-
sku) w Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzie-
ży Szkolnej Szkół Podstawowych. Zdobyła II 
miejsce drużynowo w powiecie w rankingu 
Świętokrzyskiej Ligi Badmintona Szkół Pod-
stawowych. Pierwsze miejsce zdobyła druży-
nowo w gminie Zagnańsk.

Kto ją zainspirował do tego właśnie spor-
tu? – Moim pierwszym trenerem był tata. Już 
od siódmego roku życia grałam z tatą na po-
dwórku w badmintona. Wtedy traktowałam 
to jako zabawę, ale dziś to moja pasja i sposób 
na spędzanie wolnego czasu. Mój tata sam kie-
dyś uprawiał tę dyscyplinę pod okiem trenera 
Stefana Pawlukiewicza, obecnie także trenera 
w MKS Orlicz Suchedniów, z którym mam 
możliwość spotykać się na wielu zawodach. 
Od klasy III szkoły podstawowej zaczęłam 
systematycznie uczestniczyć w zajęciach or-
ganizowanych na hali sportowej w Zagnańsku, 
prowadzonych przez nauczycieli wychowania 
fizycznego – panią Anię Zalewską i panią Do-
rotę Wikło oraz innych instruktorów badmin-
tona – opowiadała o sobie.

Tak bardzo pokochała ten sport, że każ-
dą wolną chwilę spędzała na treningu oraz 
uczestniczyła w licznych turniejach i za-
wodach organizowanych na terenie gminy, 
a także województwa. Na początku nie było 
łatwo, kosztowało ją to wiele wysiłku i potu 
wylanego na zajęciach, ale opłacało się. Dziś 
po trzech latach systematycznego treningu jest 
zawodniczką Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go Tęcza Zagnańsk, ale także posiada licencję 
zawodniczki Polskiego Związku Badmintona, 
co pozwala jej brać udział w zawodach i tur-
niejach rangi ogólnopolskiej, a także mię-
dzynarodowej.

Obecnie trenuje pod okiem Michała Steb-
nickiego, który współpracuje z UKS Tęcza 
Zagnańsk oraz bierze udział w zajęciach 
sportowo-szkoleniowych. W czasie wakacji 
po raz kolejny będzie uczestniczyć w obozie 
sportowym organizowanym przez Akademię 
Trenerską Badmintona oraz klub UKS Tęcza.

– Już nie mogę się doczekać wyjazdu 
ze swoją drużyną z naszej szkoły, z którą 
zżyliśmy się na treningach i lubimy razem 
spędzać czas. Oprócz treningów na obozie 

jest czas na poznanie innych, fajnych pa-
sjonatów tego sportu, ale przede wszystkim 
uczenie się od najlepszych i doskonalenie 
swoich umiejętności. Czego ten sport mnie 
nauczył? Na pewno jest to szkoła charakteru, 
kolejne wyzwania i chęć bycia coraz lepszym, 
ale także dobra organizacja czasu, godzenie 
nauki i zajęć pozalekcyjnych, walory zdro-
wotne – w zdrowym ciele – zdrowy duch, no 
i ogromna radość i satysfakcja, gdy zajmuje 
się miejsce na podium – zwierzyła się.

Zapytana o plany na przyszłość, odpowie-
działa, że na pewno zostanie pasja, hobby, 
sposób na aktywne spędzanie czasu wolnego, 
a może kiedyś połączy swoją pasję z wykony-
waniem zawodu?

– Dziś zachęcam wszystkich młodszych 
i starszych ode mnie do uprawiania tej dyscy-
pliny sportu, w ogóle do ruchu, a badminton 
jest takim właśnie sportem dla wszystkich, 
ogólnorozwojowym i rodzinnym – informuje. 
Życzymy Oliwii wytrwałości i dalszych sukce-
sów, zarówno w sporcie, jak i w życiu. Jest ona 
niewątpliwie przykładem dla innych swoich 
rówieśników, że „chcieć, to móc”.

GOSiR Zagnańsk
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Bajkowe spotkanie z pisarką Agnieszką Tyszką

Geocaching w gminie

II Bieg Wokół Bartka

Rowerowi maratończycy na start!

W dniu 18 czerwca uczniowie klas IV-VI 
miejscowej szkoły oraz zaproszeni goście: 
członkowie Dyskusyjnego Kluku Książki 
z Tumlina wraz z opiekunką Haliną Tkaczyk, 
przedstawiciele dziecięcego DKK z Samsono-
wa mieli okazję spotkać się ze znaną pisarką. 
Agnieszka Tyszka jest absolwentką polonisty-
ki, dziennikarką prasową, autorką licznych 
książek dla dzieci i młodzieży.

Do najbardziej poczytnych pozycji w tej 
grupie wiekowej należy „Zosia z ulicy Kociej”. 
Pisarka nawiązała dobry kontakt z młodymi 
słuchaczami. Dzieci opowiadały o swoich 
ulubionych książkach. Zdradziły dlaczego 
nie lubią czytać lektur szkolnych. Autorka 
opowiedziała o swojej twórczości, dzieciń-
stwie w leśniczówce. Zaprezentowała „Róże 

w garażu” – książkę wyróżnioną Nagrodą im. 
Kornela Makuszyńskiego.

Druga część spotkania poświęcona była 
bajce – gatunkowi ulubionemu zarówno przez 

najmłodszych, jak i dorosłych czytelników. 
Dzieci pracując w grupach, układały własne 
bajki ze słów przygotowanych przez autorkę. 
Powstały ciekawe i oryginale historie, które 
będzie można przeczytać na fanpage’u autorki. 
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe zakładki z autografem 
pisarki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Samso-
nowie zorganizowała spotkanie przy współ-
pracy z Wojewódzką Biblioteką Publicz-
ną w Kielcach, Instytutem Książki oraz 
ZSPPiG w Samsonowie w ramach dzia-
łalności Dyskusyjnych Klubów Książki. 

Pracownicy GBP w Samsonowie
Dofinansowano ze środków Instytutu Książki

Zakończono realizację projektu pn. „Iden-
tyfikacja walorów kulturowych i historycz-
nych – organizacja warsztatów geocachin-
gowych, zakup sprzętu oraz oznakowanie 
punktów i szlaków geocachingowych” w ra-
mach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego PROW na lata 
2007 – 2013.

Przypomnijmy, że warsztaty geocachingo-
we przeprowadził Leo Walotek-Scheidegger, 
niemiecki dziennikarz zajmujący się turysty-
ką i morzem – promujący Polskę w krajach 
niemieckojęzycznych. Od kilku lat zajmuje 
się geocachingiem, wykorzystując potencjał 
gry w nowoczesne szukanie skarbów do ce-
lów promocyjnych Polski wśród turystów 
indywidualnych. Współpracuje z niemiecką 

i polską prasą, radiem i telewizją. Mówi biegle 
po polsku.

Uczestnikami szkolenia było 
piętnaścioro dzieci ze szkoły 
w Tumlinie. Razem z prowadzą-
cym założyli 30 nowych skrzynek 
na terenie gminy Zagnańsk, które 
zalogowano na stronie geocaching.
com. Kesze znajdują się między 
innymi w Rezerwacie Zachełmie, 
w Zagnańsku, Kaniowie, Samso-
nowie, Szałasie, Długojowie czy 
Tumlinie.

Już wkrótce urządzenia GPS zakupione 
w ramach projektu będą służyć mieszkańcom 
i turystom do poszukiwania skrytek. Do za-
bawy można wykorzystać np. telefony typu 

smartfon, które posiadają aplikację GPS. Za-
chęcamy do korzystania z tej formy aktywnego 

wypoczynku i zwiedzania 
gminy Zagnańsk, tym bar-
dziej że w skrytkach znaj-
dują się interesujące skarby.

Geocaching to rodzaj 
międzynarodowej gry te-
renowej polegającej na po-
szukiwaniu skarbów za po-
mocą odbiornika GPS. Ideą 
przewodnią jest znalezienie 
ukrytego wcześniej w tere-

nie pojemnika – skarbu (nazywanego „geo-
cache”) i odnotowanie tego faktu na stronie 
internetowej.

Apis

II Bieg Wokół Bartka odbędzie się 26 lipca 
br. Rozpocznie się od godz. 9. Organizatorzy 
Amatorskiego Klubu Sportowego „Zagnańsk 
Biega” zapowiadają, że będą chcieli pobić 
ubiegłoroczne rekordy.

Ubiegłoroczny I Bieg Wokół Bartka zorga-
nizowany był przez Amatorski Klub Sporto-

wy „Zagnańsk Biega” 
z okazji trwających 
obchodów 600-lecia 
Zagnańska. W biegu 
sztafetowym prawie 
200 biegaczy z ca-
łej Polski przebiegło 

w czasie 6 godzin 44 minut i 6 sekund 500 
okrążeń (75 kilometrów) wokół dębu Bart-
ka. Zdaniem organizatorów impreza była 
bardzo udana, zarówno z powodu uzyska-
nego wyniku, jak i samej organizacji. Liczą, 
że podobnie będzie w tegorocznej edycji.

Apis

Już 9 sierpnia br. w gminie Zagnańsk 
odbędą się eliminacje w cyklu mara-
tonów w kolarstwie 
górskim, których or-
ganizatorem jest SPE-
CIALIZED WSÓŁSPORT 
MTBCROSS MARATON 
ŚWIĘTOKRZYSKA LIGA 
ROWEROWA. Imprezie 
towarzyszyć będą V Mi-
strzostwa Gminy Zagnańsk w Kolarstwie 
Górskim MTB zorganizowane przez Za-

gnańskie Stowarzyszenie Rowerowe „POD 
BARTKIEM”.

– Zapraszamy do biura 
zawodów w Samsonowie. 
Zawodnikom z naszej gminy 
przypominamy o rejestrowa-
niu zgłoszenia z koniecznym 
podaniem kodu pocztowego 
na stronie organizatora. Jest 
to warunkiem klasyfikacji 

w Mistrzostwach Gminy Zagnańsk. Zapra-
szamy do wspólnego rowerowania miesz-

kańców w wieku do 99 lat i starszych, gdyż 
nasze zawody są przeznaczone absolutnie 
dla wszystkich – poinformował Marcin Kra-
ska prezes Zarządu Zagnańskiego Stowa-
rzyszenia Rowerowego „POD BARTKIEM”.

W wydarzeniu sportowym swój udział 
zapowiedziało kilkaset zawodniczek i za-
wodników z całej Polski. Imprezę swym 
patronatem objął wójt Szczepan Skorupski. 
Start i meta maratonu będzie zorganizowana 
na terenie ruin Huty Józefa w Samsonowie.

Apis
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