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W sobotę 24 czerwca br. Zofia Kor-
ska otrzymała tytuł „Sołtys Roku 2016 
Gminy Zagnańsk” oraz WYRÓŻNIE-
NIE za zajęcie III miejsca w regionie 
i zaszczytny tytułów, przyznawany 
sołtysom ziemi kieleckiej – „Sołtys 
Roku 2016 Województwa Świętokrzy-
skiego”.

Pani sołtys swoją nagrodę w konkursie 
od Wojewody Świętokrzyskiego Agaty 
Wojtyszek jakim był aparat fotograficzny, 
przekazała Szkole Podstawowej w Tumli-
nie. Sprzęt będzie służył uczniom, którzy 
mogą uwieczniać najważniejsze chwile 
w życiu szkoły i naszej małej Ojczyzny. 
Dziękujemy za ten piękny gest i ser-
decznie GRATULUJEMY – powiedział 
w Wąchocku wójt Szczepan Skorupski.

Zofia Korska, sołtys z miejscowości 
Tumlin udziela się społecznie, kultural-
nie i sportowo. Jest otwarta na innych 
– nie myśli o sobie, myśli o tym ile 
może pomóc, jest przy tym odważna 
– nie boi się podejmować nowych wy-
zwań. Współpracuje z różnymi grupami 
w swoim środowisku, ludzi traktuje 
jednakowo, przez co zjednuje sobie 
mieszkańców i przez co oni chętnie 
angażują się w organizowane przez nią 
przedsięwzięcia. Każdego roku podej-
muje nowe zadania służące rozwojowi 

nie tylko sołectwa, w którym mieszka 
ale również całej gminy.

I właśnie za tą ciężką pracę na rzecz 
mieszkańców sołectwa Tumlin w Gmi-
nie Zagnańsk pani sołtys otrzymała 
jedno z najważniejszych tytułów dla 
sołtysów.

Góralka znad Soliny

Urodziła się w województwie pod-
karpackim, pięknym regionie Polski, 
w Bieszczadach w pobliżu Soliny. Po pod-
jęciu nauki w szkole średniej, pani Zofia 
zaczęła angażować się w prace społeczne 
oraz pomoc osobom starszym. Z Pod-
karpacia przeniosła się w Góry Święto-
krzyskie, w rodzinne strony męża, gdzie 
mieszka już ponad 35 lat. Wraz z nim 
wychowała trójkę dzieci – Marcina, 
Magdalenę i Natalię.

W 2007 roku pani Zofia weszła 
do Rady Sołeckiej. Sama dotknięta 
chorobą stała się szczególnie wrażliwa 
na los ludzi dotkniętych nieszczęściem. 
Z jej inicjatywy zaczęto organizować 
bale charytatywne na rzecz chorych 
onkologicznie dzieci. Pomysł okazał się 
trafiony, efekt wymierny, dlatego odby-
wają się one do dnia dzisiejszego. Kolejną 
jej działalnością jest pomoc rodzinom 
poszkodowanym przez powódź. Wraz 
z innymi mieszkańcami organizowała 
zbiórkę dla mieszkańców okolic Połańca, 
Opatowa i Sandomierza. Kiedy została 
sołtysem postanowiła zorganizować 
wigilię dla osób samotnych. Pomagała 
również w organizacji wózków oraz łóżek 
dla inwalidów i osób obłożnie chorych.

Zofia Korska jest sołtysem, który wy-
chodzi do ludzi, potrafi słuchać, stara się 
odwiedzać swoich mieszkańców kilka 
razy w roku – mówi wójt Szczepan Sko-
rupski. – Podczas pełnienia funkcji po-
magała grupom społecznym w sołectwie 
tj. Klubowi Sportowemu „Skała” Tum-
lin, Stowarzyszeniu Rowerowemu „Pod 
Bartkiem”, Stowarzyszeniu „Zagnańsk 
Biega”, Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, 
Grupie AA, Zespołowi Ludowemu 
„Tumlinianie”, współpracuje również 
z Towarzystwem Przyjaciół Tumlina. 
Przyczyniła się do organizacji paczek 
dla dzieci biednych i potrzebujących 
oraz dla osób samotnych. Finansowa-
ne są one ze środków własnych, Rady 
Sołeckiej oraz dzięki pomocy radnego 
Pawła Molika.

Staraniem pani sołtys wspólnie 
z radnymi Zespół Szkół Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 
ma wyremontowane klatki schodo-
we, a sala komputerowa zyskała nowe 
komputery. Jest współorganizatorem 
Pikniku Rodzinnego, który od kilku 
lat organizowany jest na terenie szkoły 

w Tumlinie. Pomaga w zakupie książek 
do biblioteki. Z jej inicjatywy powstały 
wiaty przystankowe na terenie Tumlina.

Jak sama mówi – swoją pracę trak-
tuję jak służbę, wśród swoich współ-
mieszkańców, w środowisku w którym 
żyję, mieszkam i funkcjonuję. Znając 
dokładnie miejscowe realia i potrzeby, 
staram się jak najlepiej dbać o interesy 
mieszkańców i odpowiednio godnie 
reprezentować nasze środowisko – 
podkreśla Zofia Korska.

Osiągnięcia poprawiające infrastruk-
turę sołectwa i gminy

Najważniejszymi zadaniami, jakie 
udało się zrealizować na wiosek Pani 
sołtys Tumlina to powstanie oświetle-
nia dróg gminnych na ul. Świerkowej, 
ul. Bażantowej w Tumlinie, budowa 
i wyposażenie nowoczesnego placu 
zabaw, które stało się bijącym ser-
cem sołectwa. Zadbała, by 15 tys. zł 
przeznaczyć na doposażenie placu 
zabaw. Teraz jest to jedno z najno-
wocześniejszych miejsc w Tumlinie. 
Przyczyniła się również do powstania 
chodnika w Tumlinie-Osowa oraz 
kanalizacji, a za jej pośrednictwem 
powstanie również modernizacja 
odcinka drogi Tumlinie-Węgle – 
Tumlinie-Zacisze. Dzięki staraniom 
pani sołtys, z Funduszu sołeckiego 
doposażono Klub sportowy „Skała” 
Tumlin.

W kilku miejscowościach Tumlina: 
Dąbrówka, Osowa, Zaciszu i Węgle 
wykonana jest kanalizacja, powstał 
chodnik 1600 metrów w Tumline-
-Osowa, wzdłuż drogi powiatowej. 
Część pieniędzy sołeckich przezna-
czyła na wsparcie Filii Biblioteki 
Gminnej w Tumlinie.

Mieszkańcy zarówno sołectwa, jak 
i całej gminy zawsze mogą liczyć na po-
moc Pani sołtys. – Jest osobą bardzo 
ciepłą i wrażliwą na ludzką krzywdę. 
Bez względu na okoliczności zawsze 
gotowa do podjęcia działań skutku-
jących pomocą i wsparciem dla osób 
poszkodowanych nie tylko przez los, 
ale także trudną sytuację w życiu ro-
dzinnym – mówi o swojej sołtys radny 
Paweł Molik. – Jest otwarta na drugiego 
człowieka – w szczególności osoby star-
sze, które wspiera w swojej codziennej 
pracy. Zawsze najpierw myśli o innych, 
dopiero później o sobie. Swój wolny 
czas poświęca działaniom na rzecz lu-
dzi potrzebujących wsparcia, okazując 
im serce i dobroć. Ściśle współpracuje 
z ośrodkami pomocy. Jest niezwykle 
aktywna w pozyskiwaniu sprzętu do re-
habilitacji osób niepełnosprawnych.

Działalność z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Zagnańsku

Pani sołtys aktywnie uczestniczy 
we wszelkich akcjach organizowanych 
na rzecz najbardziej potrzebujących: 
ubogich, chorych, niepełnosprawnych, 
uzależnionych czy poszkodowanych 
w wypadkach losowych. Wielokrotnie 
inicjowała spotkania z bezrobotnymi, 
nieaktywnymi zawodowo w ramach 
projektów z PO KL, realizowanych przez 
GOPS z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

Od wielu lat aktywnie uczestniczy 
w życiu Grupy AA „Bartek”. Organizuje 
i bierze czynny udział w spotkaniach 
integracyjnych i wyjazdach terapeu-
tycznych. Była współorganizatorem 
festynów profilaktycznych na terenie 
gminy. „Przy muzyce na trzeźwo” czy 
„Zdrowiejemy Razem”. Z inicjatywy 
pani sołtys, od kilku lat wśród miesz-
kańców rozprowadzane są płody rolne 
w postaci owoców i warzyw. Jabłka 
i inne owoce trafiają także do uczniów 
z Zespołu Szkoły Podstawowej, Przed-
szkola i Gimnazjum w Tumlinie. Pani 
sołtys wzorcowo współpracuje z dyrek-
cją szkoły, gronem pedagogicznym, radą 
rodziców, samorządem uczniowskim, 

rodzicami, sołtysem i radnymi na wielu 
płaszczyznach. Dzięki jej działaniom 
z sołeckich pieniędzy zakupiono kom-
putery do pracowni informatycznej, 
wyremontowano korytarze, klatki scho-
dowe, zakupiono książki do biblioteki 
szkolnej.

Dzięki działalności jako sołtys i do-
brym kontaktom z mieszkańcami za-
początkowała wiele cyklicznych imprez 
dla lokalnej społeczności, takich jak: 
spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka, Noworoczne spotkania opłatkowe, 
festyn z okazji Dnia Dziecka.

Zofia Korska należy także do Zespołu 
Ludowego „Tumlinianie”, który w 2014 
roku obchodził Jubileusz 30-lecia po-
wstania. Zespół ten godnie reprezentuje 
gminę i powiat kielecki na różnego 
rodzaju konkursach.

Pani Zofia przyczynia się do działań, 
które integrują mieszkańców Tumlina 
i okolicznych wsi, co przełożyło się 
na budowanie pozytywnych relacji 
w lokalnej społeczności. Zofia Korska 
działa w obszarze pomocy społecznej. 
Jej przedsiębiorczość i kreatywność były 
niezwykle cenne, a przy tym zaangażo-
wana i otwarta na rzecz pozytywnych 
zmian w życiu całego sołectwa.

Marta Herbergier

Zofia Korska – „Sołtys Roku 2016 Gminy Zagnańsk”
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Utalentowani uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów z woje-
wództwa świętokrzyskiego zgłosili 
do udziału w tegorocznym Konkur-
sie Plastyczno-Literackim, zorgani-
zowanym przez księgarnię Tak Czy-
tam, prawie pół tysiąca prac. Poziom 
artystyczny tej edycji był niezwykle 
wysoki, dlatego jury miało twardy 
orzech do zgryzienia – tak podsumo-
wała swoje obrady komisja oceniają-
ca prace, wyłaniając zwycięzców III 
edycji artystycznych zmagań.

Celem konkursu było zachęcenie 
dzieci i młodzieży do prezentowa-
nia własnej twórczości literackiej lub 
plastycznej, rozwijanie wrażliwości 
i wyobraźni młodych autorów, a także 
umacnianie emocjonalnej i kulturo-
wej więzi młodych ludzi z regionem. 
Oceniano między innymi nieszablo-
nowość pracy, kreatywną interpretację 
wybranego tematu, samodzielność 
i oryginalność.

Był to słoneczny dzień ciepłego, 
późnego lata. Złociste promienie słoń-
ca przebijały się przez zielone 
liście drzew, tworząc prze-
piękne smugi. Wiatr na swych 
skrzydłach niósł cudowną woń 
ciast, upieczonych ze świeżych, 
słodkich jabłek. Tymi słowami 
rozpoczęła swoją pracę zatytu-
łowaną „Moja bajka z Puszczy 
Jodłowej” Aleksandra Pasternak 
uczennica klasy szóstej Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Zagnań-
sku, zwyciężczyni w kategorii 
wiekowej klas IV – VI.

Uroczystość rozdania pa-
miątkowych dyplomów i nagród 
odbyła się 12 czerwca 2017 roku 
w Księgarni TAK w Kielcach. 
Patronami honorowymi kon-
kursu byli Prezydent Miasta 
Kielce, Wojewoda Świętokrzy-
ski, Miejska Biblioteka Publicz-
na, Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie oraz Muzeum Miasta Kielce.
Roman Piskulak

tekstylnych, pochodzących z recyclingu 
w kolorystyce czterech pór roku.

Konkurs trwał 93 dni. Cieszył się wiel-
kim zainteresowaniem. Uczniowie w spo-
sób niezwykle twórczy podeszli do ro-
bienia prac z nowym materiałem, jakim 
są tekstylia. Było dużo pracy, ciekawych 
pomysłów, frajdy i wspólnie spędzonych 
chwil. Ostatecznie pracę ukończyło 12 

osób z naszej szkoły: Klaudia Szcześniak, 
Antoni Bracha, Nolan Domagała i Niko-
dem Wolder z klasy 2. Natalia Kasica, Olga 
Cieplicka i Patryk Pękala z klasy 5. Kasia 
Najberg, Ela Pastuszko, Wiktoria Pisarek, 
Daniel Starz, Jakub Stodulski – z klasy III 
gimnazjum. Wszystkie ich prace zostały 
zaprezentowane na specjalnej wystawie 
w kieleckim „Plastyku”.

Konkurs organizowany był przez Fun-
dację VIVE Serce Dzieciom, Zespół Szkół 
Plastycznych, pod patronatem Kuratorium 
Oświaty w Kielcach, Urzędu Marszałkow-
skiego, Polskiego Radia Kielce SA, oraz 
Wydawnictwa MAC Edukacja.

Gratulujemy serdecznie wszystkim 
artystom i życzymy kolejnych sukcesów.

Ewelina Wolder 

W dniu 7 czerwca br. Jakub Stodulski 
z klasy III Publicznego Gimnazjum im. 
Armii Krajowej w Kajetanowie został 
laureatem wojewódzkiego konkursu „Re-
cycling na miarę. 4 Pory Roku”.

Celem konkursu było propagowanie 
wiedzy na temat nurtu Textile Upcyc-
ling, którego głównym założeniem jest 
pokazanie różnych możliwości przetwa-
rzania wtórnego odpadów tekstylnych 
i kształtowanie zachowań proekologicz-
nych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 
Konkurs zorganizowała Fundacja „Vive 
Serce Dzieciom”.

Gala finałowa odbyła się 7 czerwca br. 
w Zespole Państwowych Szkół Plastycz-

nych w Kielcach. Nasz uczeń był jednym 
spośród 13 laureatów równorzędnych 
nagród. Każdy z wyróżnionych uczniów 
otrzymał od Fundacji „Vive Serce Dzie-
ciom” nagrodę w wysokości – 150 złotych, 
a szkoła z której pochodzi – nagrodę 300 
zł. Praca Kuby była nagrodzona w kate-
gorii „Zima”. Wszyscy zebrani w napięciu 
oczekiwali na rozstrzygnięcie Konkursu. 
Cała impreza miała oprawę „oskarową”, 
ponieważ do końca nikt nie znał nazwisk 
zwycięzców, których wybierała Kapituła 
powołana przez organizatorów Konkur-
su. Na koniec autorów zwycięskich prac 
czekały brawa, minuta dla fotoreporterów 
i deszcz konfetti.

Konkurs rozpoczął się 22 lutego br. 
udziałem w warsztatach plastycznych, 
zorganizowanych w Zespole Państwowych 
Szkół Plastycznych im. Józefa Szermen-
towskiego w Kielcach, które były inspi-
racją przy tworzeniu prac plastycznych. 
Do konkursu zakwalifikowało się 30 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z całego województwa świętokrzyskiego. 
Naszą szkołę zaprezentowała delegacja 
w składzie: Natalia Moćko, Aleksandra 
Janczyk, Katarzyna Najberg. Koordyna-
torem projektu była pani Ewelina Wolder 
– nauczyciel plastyki. Na zakończenie każ-
da ze szkół uczestniczących w projekcie 
otrzymała 40 kg bezpłatnych materiałów 

W tym roku nasi gimnazjaliści osiąg-
nęli najlepszą średnią w województwie 
– 109,9 pkt. Rezultat ten to efekt ciężkiej 
pracy zarówno uczniów, rodziców jak 
i wspaniałych nauczycieli oraz warun-
ków do nauki, jakie stworzyły szkoły 
przy współpracy z Urzędem Gminy 
Zagnańsk.

Poniżej prezentujemy średnie wyniki 
procentowe poszczególnych szkół Gminy 
Zagnańsk. W nawiasie - język polski, 
historia i wiedza o społeczeństwie, mate-
matyka, przedmioty przyrodnicze, język 
angielski na poziomie podstawowym:
• Publiczne Gimnazjum im. Janu-
sza Korczaka w  Tumlinie - 68,6% 
(75+68+60+60+80) – 1. miejsce w po-
wiecie kieleckim,
• Publiczne Gimnazjum im. Stani-
sława Staszica w Zagnańsku - 68,0% 

(76+63+56+56+89) – 2. w powiecie 
kieleckim,
• Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Samsonowie - 67,8% (82+61+52+56+88) 
– 3. w powiecie kieleckim,
• Publiczne Gimnazjum im. Armii Kra-
jowej w Kajetanowie  -  58,6% (65, 60, 
45, 55, 68) – wynik powyżej średniej 
wojewódzkiej i powiatowej.
Dla porównania:
• powiat kielecki – 57,4% (69, 58, 47, 
52, 61), 
• województwo świętokrzyskie – 58% 
(69, 58, 45, 52, 66),
• kraj – 58,8% (69, 59, 47, 52, 67).

Trzy największe gimnazja Gminy 
Zagnańsk osiągnęły średnią znacznie 
lepszą niż średnia krajowa. Język polski 
najlepiej napisali uczniowie z Gimnazjum 
w Samsonowie (82%). Historia i wiedza 

o społeczeństwie (68%) oraz matematyka 
(60%), a także przedmioty przyrodnicze 
(60%) okazały się najłatwiejsze dla gim-
nazjalistów z Tumlina. Natomiast język 
angielski na poziomie podstawowym 
najlepiej napisali uczniowie z Zagnańska 
(89%).

Należy dodać, że z części rozszerzonej 
języka angielskiego, która nie jest brana 
pod uwagę w rankingach, gimnazjaliści 
z Zagnańska również nie mieli sobie rów-
nych (71,7%). Natomiast w Samsonowie 
ponad połowa uczniów z części językowej 
egzaminu wybrała język rosyjski zaliczając 
go na poziomie 66%.

Wszystkim absolwentom serdecznie 
GRATULUJEMY i życzymy sukcesów 
na kolejnych szczeblach edukacji! 

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Sukces uczennicy Aleksandry Pasternak

Wyczarował bajkową zimę i został laureatem 

Nasi gimnazjaliści najlepsi w regionie
W dniach 5 i 6 czerwca br. odbyły 

się Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w zawodach lekkoatletycz-
nych. W pierwszym dniu rywalizacji 
uczeń klasy IIIa Gimnazjum w Za-
gnańsku – Wiktor Wilczyński wziął 
udział w pchnięciu kulą osiągając 
wynik 11,6 m. W kolejnym dniu za-
wodów Wiktor uczestniczył w konku-
rencji skoku w dal, w której uzyskał 
odległość 5,77 m.

Wyniki te dały mu zdecydowane 
zwycięstwo w obu konkurencjach, dzię-
ki czemu został podwójnym mistrzem 
Województwa Świętokrzyskiego.

Sylwester Jończyk 

PODWÓJNY SUKCES SPORTOWY WIKTORA
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PRZEDSIĘBIORCY 
Z NASZEJ KLASY

Projekt realizowany 
z Narodowym Bankiem Polskim 
w ramach programu edukacji ekonomicznej

GMINA ZAGNAŃSK

W dniu 18 czerwca br. na rynku 
w Daleszycach jedenaście orkiestr dę-
tych z terenu powiatu wzięło udział 
w organizowanym przez Starostwo 
Powiatowe w Kielcach oraz Miasto 
i Gminę Daleszyce w XI Powiatowym 
Przeglądzie Orkiestr Dętych.

Parafialna Orkiestra Dęta „Perły Win-
centego”, w której grają dzieci i młodzież 
z sołectwa Szałas, brała udział w tym 
przeglądzie po raz pierwszy, godnie 
reprezentując Gminę Zagnańsk.

Słoneczną pogodę oraz niezwykłą 
scenerię daleszyckiego Rynku umilały 
wspaniałe dźwięki instrumentów dę-
tych. Imprezę rozpoczęło tradycyjnie 

przejście orkiestr trasą spod Urzędu 
Gminy w rytm marszowej muzyki wraz 
z prezentacją barwnych strojów i wystę-
pami mażoretek.

O tym, że „jest w orkiestrach dętych 
jakaś siła” goście przeglądu mogli przeko-
nać się słuchając wszystkich uczestników 
grających razem w blisko 300 osobowej 
niezwykłej powiatowej grupie orkiestr, 
która przy aplauzie wielu mieszkańców 
i gości z całego powiatu kieleckiego 
wykonała wspólnie dwa utwory: „Witaj 
Polsko” oraz „Orkiestry Dęte”. A wszystko 
to pod batutą kapelmistrza z Nowin – 
Wojciecha Materka.

XI Powiatowy Przegląd Orkiestr 
Dętych zgromadził wielu 
miłośników muzyki. Obecni 
na przeglądzie goście mogli 
poznać po raz kolejny nie-
zwykły dorobek orkiestr oraz 
kunszt zespołów dętych dzia-
łających w gminach powiatu 
kieleckiego.

Zaznaczyć należy, że był 
to równorzędny przegląd or-
kiestr dętych, a każda orkie-

stra była orkiestrą wygraną. Parafialna 
Orkiestra Dęta „Perły Wincentego” pod 
batutą dyrygent Izabeli Wojcierowskiej 
brała udział w przeglądzie pierwszy 
raz. Wykonała trzy utwory: marsz „Hej 
sokoły” M. Frankowskiego, „Largo” F. 
Chopina w opracowaniu Izabeli Woj-
cierowskiej oraz składankę „Brathanki” 
w aranżacji M. Rytla.

Wszystkie orkiestry otrzymały puchar, 
list gratulacyjny oraz bon pieniężny. 
Specjalną nagrodą za udział w przeglą-
dzie były lody od Księdza Proboszcza 
Wincentego Chodowicza, założyciela 
orkiestry.

Izabela Wojcierowska

Rynek w Daleszycach wypełniony muzyką

Mieszkaniec naszej gminy z miej-
scowości Jaworze, 13-to letni Marcel 
Kudzia absolwent Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Zagnańsku, a obecnie uczący się 
w Kielcach i grający na co dzień w Ko-
ronie Kielce (rocznik 2004), zdobył tytuł 
Mistrza Polski w piłce nożnej.

Turniej odbyły się w dniach 16-
18.06.2017 r. w Głuchołazach, podczas 
którego w 12 meczach chłopcy z Korony 
Kielce (rocznik 2014) zdobyli 32 punkty 
(10 zwycięstw i dwa remisy) zdobywając 
66 bramek i tracąc tylko 6. Marcel zagrał 
we wszystkich 12 meczach wychodząc 
na boisko w każdym spotkaniu w pod-
stawowym składzie.

Oprócz kilku zdobytych tytułów Mi-
strzów Województwa Świętokrzyskiego 
jest to mój największy sukces w mojej 
już siedmioletniej przygodzie z piłką 

nożną. Zagrałem na mojej ulubionej 
pozycji jaką jest prawa obrona. Udało 
mi się strzelić bramkę w meczu z naj-
groźniejszym naszym rywalem w tych 
zawodach z drużyną ze Świnoujścia (re-
prezentującą województwo zachodnio-
pomorskie), która zajęła drugie miejsce. 
To były jedne z trudniejszych zawodów 
jakie grałem, ale dzię-
ki bardzo dobrej grze 
wszystkich chłopaków 
oraz dobremu przy-
gotowaniu nas przez 
trenerów wygraliśmy 
te mistrzostwa – mówi 
Marcel Kudzia.

Na ten sukces pra-
cowaliśmy kilka lat – 
powiedział szkolenio-
wiec piłkarzy Marcin 

Buras. – Chłopcy pokazali charakter, 
grając bardzo dobrze w obronie jak 
i w ataku, we wszystkich meczach wal-
cząc od pierwszej do ostatniej minuty, 
co zostało uwieńczone mistrzostwem 
Polski naszych piłkarzy – dodali trenerzy 
Mariusz Słabiak i Marcin Buras.

Michał Salwa

Marcel Kudzia Mistrzem Polski w piłce nożnej



Projekt pn. „Przedsiębiorcy z naszej klasy” dofinansowany został ze środ-
ków Narodowego Banku Polskiego oraz realizowany był w okresie: marzec 
– lipiec 2017 r. Projekt zakładał realizację warsztatów i ćwiczeń związanych 
z tematyką przedsiębiorczości dla łącznie 50 uczniów z 5 szkół na terenie 
Gminy Zagnańsk. 

W ramach projektu zorganizowane zostały zajęcia tematyczne i praktycz-
ne z przedsiębiorczości i gospodarowania budżetem domowym oraz zajęcia 
z bankowości elektronicznej. 

Dodatkowo projekt przewidywał innowacyjną i praktyczną metodę nauki 
przedsiębiorczości poprzez zajęcia połączone z grą „Cashflow”. Celem gry 
było wskazanie jak ważne będą podejmowane decyzje w nawiązaniu do ry-
zyka, które towarzyszy w dorosłym życiu zawodowym. Dzięki grze „Cash-
flow” uczestnicy projektu mogli podejmować decyzje, które nie mają jeszcze 
odzwierciedlenia w  ich życiu, ale pokazują idące za tym ryzyko.

Jednym z wielu rezultatów projektu było zorganizowanie spotkania koń-
cowego z przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego w Kielcach oraz 
z lokalnym przedsiębiorcą. Podczas spotkań omówione zostały zasady funk-
cjonowania banków oraz idea skutecznej przedsiębiorczości.

Projekt ten jest kolejnym zadaniem realizowanym przez Gminę Zagnańsk 
we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, którego celem jest pobudze-
nie aktywności ludzi młodych oraz aktywowanie ich potencjału.
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inwestycje

Urząd Gminy w Zagnańsku infor-
muje, iż w ramach podpisanych umów 
z Wykonawcami na terenie gminy pro-
wadzone są drogowe roboty budow-
lane mające na celu poprawę stanu 
nawierzchni dróg gminnych.

Zakres trwających prac obejmuje 
położenie nowych nawierzchni asfalto-
wych wraz z odwodnieniami liniowymi 
na pięciu drogach (ul. Przemysłowa 
przy ścianie lasu, droga w Kajetanowie 
od skrzyżowania wzdłuż cmentarza 
do starodroża E7, droga na Os. Wrzosy, 
droga od ul. Turystycznej do cmentarza 
w Zachełmiu, droga od miejscowości 
Zabłocie w kierunku kładki nad dro-
gą S7). Do chwili obecnej wykonana 
została nakładka asfaltowa na drodze 

w Os. Wrzosy oraz warstwa wyrów-
nawcza w Kajetanowie. Natomiast w ul. 
Przemysłowej wykonane zostały nowe 
przepusty, zamontowano betonowe 
koryta odwadniające, wykonane zo-
stało poprzeczne odwodnienie drogi 

w granicy skrzyżowania drogi 
z ul. Kielecką, które zapobiegnie 
powstawaniu zastoisk wodnych 
oraz ich zamarzaniu w okresie 
zimowym. Wykonanie 
wymienionych prac pod-
niesie na wyższy poziom 
standard remontowanych 
dróg i zapewni większe 
bezpieczeństwo dla zmo-
toryzowanych oraz ogra-

niczy koszty związane z bieżący-
mi naprawami. Pod koniec lipca 
br. podpisana zostanie z Wy-
konawcą umowa na wykona-
nie remontu dwóch kolejnych 
dróg gminnych: w ul. Klonowej 
w Kaniowie i w ul. Widokowej 
w Gruszce. Zgodnie z zawartymi 
umowami z Wykonawcami prace 
na wszystkich drogach powinny 
zakończyć się do 20 października 
2017 roku.

Wykonawcami robót są następujące 
firmy:
1. Zakład Robót Drogowych „DUKT” 
Artur Piwowar Sp. z o.o. z Nowin,
2. Trasbud Budownictwo T. Michalski 
R. Majchrzyk Sp. J. ze Strawczyna,
3. Zakład Robót Drogowych Włodzi-
mierz Olszewski ze Skarżyska-Kamien-
nej.

Marian Tymborowski

Przypominamy, że zgodnie z ustawą 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, 
Mieszkańcy mają obowiązek przyłącze-
nia się do istniejącej sieci.

Celem niezwłocznego podłączania 
nieruchomości do istniejącej sieci ka-
nalizacji sanitarnej na wniosek Urzędu 
Gminy w Zagnańsku, Spółka „Wodociągi 
Kieleckie” opracowała uproszczoną pro-
cedurę umożliwiającą budowę przyłączy 
kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości, 
w których zostały wykonane ONS do 
granicy nieruchomości.

Procedura ta ogranicza do minimum 
ilość niezbędnych dokumentów, koniecz-
nych do skompletowania przez Inwestora, 
co wiąże się ze znacznym zmniejszeniem 
kosztów budowy przyłącza.

Poniżej przedstawiamy opis proce-
dury:
1. Inwestor / Wykonawca składa w Biu-
rze Obsługi Klienta Spółki „Wodociągi 
Kieleckie” – „Zlecenie wydania warun-
ków niezbędnych do budowy przyłącza 
kanalizacji sanitarnej i zawarcia umowy”.
2. Do ww. „Zlecenia” należy dołączyć 
2 egzemplarze mapy sytuacyjno-wyso-

kościowej w skali 1:500 z wrysowaną 
przez wykonawcę robót trasą przyłącza 
kanalizacji sanitarnej oraz „Upoważ-
nienie” Inwestora do pobrania Umowy 
Przedwstępnej.
3. Wydane „Warunki” będą zawierały 
szczegółowe dane dotyczące budowy 
przyłącza kanalizacji sanitarnej do przed-
miotowej posesji.
4. Do zlecenia nie wymagany jest pro-
tokół narady koordynacyjnej.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Trwają prace na drogach gminnych

Uproszczona procedura dla Mieszkańców Gminy Zagnańsk
w sprawie przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
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Urząd Gminy w Zagnańsku infor-
muje, że worki do segregacji odpadów 
komunalnych w nowych kolorach 
(w związku ze zmianą Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie szczegółowego sposo-
bu selektywnego zbierania wybranych 
frakcji odpadów) zostaną dostarczone 
za pośrednictwem firmy, która będzie 
odbierać odpady od dnia 1 grudnia 
2018 r.

Do dnia 30 listopada 2018 r. kolory 
worków do segregacji odpadów komu-
nalnych pozostają bez zmian.

Takie rozwiązanie jest zgodne z ww. 
Rozporządzeniem, które przewiduje 
okres przejściowy do czasu wygaśnięcia 
obowiązującej umowy.

Ulotki w sprawie kolorów worków 
i zasad segregacji, które w naszej gmi-
nie ulegną niewielkiej zmianie, zostaną 
Mieszkańcom dostarczone z odpowiednio 
wcześniejszym wyprzedzeniem w 2018 
roku.

Po zmianie czyli od 1 grudnia 
2018 roku, będzie obowiązywała na-
stępująca kolorystyka worków:

Niebieski worek z napisem „Papier” 
tak jak dotychczas do tego worka wrzu-
camy odpady opakowaniowe z papieru 
oraz odpady opakowaniowe z tektury 
i wszelki inny papier ale z wyłączeniem 
ubrań i innych tekstyliów;

Żółty worek z napisem „Metale i two-
rzywa sztuczne” tak jak dotychczas 
do tego worka wrzucamy plastik i odpady 

z metali, w tym odpady opakowaniowe 
z metali, odpady opakowaniowe z two-
rzyw sztucznych, oraz odpady wielomate-
riałowe (np. kartony po mleku i sokach);

Zielony worek z napisem „Szkło” tu na-
stąpi od 1 grudnia 2018 roku zmiana 
i do tego worka będziemy wrzucać odpady 
ze szkła w tym odpady opakowaniowe 

ze szkła każdego koloru;
Brązowy worek z napisem „Bio” tu na-

stąpi od 1 grudnia 2018 roku zmiana 
i do tego worka będziemy wrzucać odpady 
ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Gmina Zagnańsk w trosce o este-
tykę i ekologiczne otoczenie naszej 
Gminy, dzięki pomocy finansowej 
w kwocie 2 000,00 zł uzyskanej ze 
Starostwa Powiatowego w Kielcach, 
dokonała zakupu drzew i krzewów 
miododajnych (klony, głogi, śliwy, 
derenie, irgi).

Drzewa i krzewy zostały posadzone 
na placach zabaw w następujących miej-
scowościach: Bartków, Belno, Chrusty, 
Długojów, Janaszów, Kaniów, Kajetanów, 
Samsonów, Ścięgna, Tumlin Zacisze, 
Kołomań, Zagnańsk ul. Turystyczna, 
Skate Park, Zagnańsk, ul. Spokojna. 

Prosimy Wszystkich Mieszkańców 

o zgłaszanie do tut. Urzędu ewentualnych 
sygnałów związanych z  niszczeniem, 
dewastacją drzew i krzewów (takie miały 
miejsce w ubiegłych latach).

Jednocześnie przypominamy, ze teren 
Gminy jest na bieżąco monitorowany 
przy użyciu mobilnej kamery. 

Marta Herbergier

OGŁOSZENIE

Drzewa i krzewy miododajne

„Można odejść na zawsze, a stale być blisko”

Wyrazy głębokiego współczucia Cecylii Januchta

z powodu śmierci Męża

składają

Zarząd Oddziału ZNP,

członkowie Sekcji Emerytów ZNP w Zagnańsku.

„Nie łatwo znaleźć słowa pociechy w tak trudnych chwilach”

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci naszej Kochanej Dorotki Działak 

składają Rodzinie

Zarząd SRdW i członkowie Stowarzyszenia 

Razem dla Wszystkich w Zagnańsku.

Nadeszła chwila ostatniego pożegnania.

Najtrudniej rozstać się z tymi, którzy pozostawili po sobie owoce dobra i miłości, oraz niezatarte ślady w naszych sercach.

W dniu 18 lipca 2017 odeszła od nas Ś. P. HALINA GAŁA przeżywszy 87 lat.

Rodzina Zmarłej serdecznie dziękuje Ks. Kan. Ryszardowi Niemcowi, za zorganizowanie uroczystości pogrzebowej, 

a szczególnie dla Chóru Parafialnego za piękną oprawę muzyczną.

Dziękujemywszystkim parafianom i znajomym, którzy brali udział w ceremonii pogrzebowej towarzysząc 

Jej w ostatniej ziemskiej drodze na wieczny spoczynek.

Bóg zapłać za obecność i modlitwę.

Pogrążona w żalu

Córka z Rodziną
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REKORDOWY PRZEJAZD zawod-
ników Zagnańskiego Stowarzyszenia 
Rowerowego „POD BARTKIEM”, 
podczas „Maratonu Mazovia 24H” – 
Zagnańsk 2017.

Drodzy rowerowi maniacy. Większość 
z nas już powoli dochodzi do siebie, 
ciągle jednak żyjąc tymi wyjątkowymi 
24 godzinami. Przygoda porównywal-
na z harcerskim obozem i kolonią nad 
morzem pod tym względem że żal że 
już za nami i wyłapujemy każda wolną 
chwilkę w pracy aby z łezką w oku zerk-
nąć na fotki z przed kilku dni.

Jak zawsze pozwalając na kilkudniowe 
wypowiedzi uczestników upajamy się 
opiniami zawodników i rośnie nam serce 
że znów to zrobiliśmy. Jedyny w swoim 
rodzaju maraton rowerowy w naszej 
gminie. Czapki z głów przed naszymi 
dzielnymi Rowerzystami, którzy w przy-
gotowania do Maratonu włożyli cale 
serce, tygodniami pracując na wspólny 
wielki sukces. Wraz z Mateuszem i Łuka-
szem, ogrom pracy włożył Marcin Kos, 

Artur Cieślak, Marcin Papros, Szymon 
Lisowski, Tomek Salwa, przy pomocy 
Małgosi, Kasi, Julki... Nie zapominajmy 
o kładkach dzięki Robertowi. Bez Was 
by się nie udało.

Pragniemy jednak podkreśl ić 
to co było dla nas całkowitym zaskocze-
niem. Poza wspaniałą zabawą, rowerową 
przygodą, sportową rywalizacją, rozpiera 
nas duma z postawy zawodników star-
tujących z herbem Zagnańska na piersi. 
Niemal każda kategoria wypełniona była 
nazwiskami naszych reprezentantów. 
Po zeszłorocznych wyczynach Mateusza 
Szweda i Łukasza Łyżwy myśleliśmy 
że to szczyt, jednak tegoroczne wyniki 
zaskoczyły nas całkowicie. Bo w jakim 
stylu nasz nowy lider Marcin Papros po-
konał sam 25 okrążeń (ok.375 km) a tuż 
za nim Mateusz Szwed 19 (ok.285 km), 
Damian Adamczyk 15 (ok. 225 km/12h), 
Remigiusz Strzelec, Agnieszka Strzelec 
14 + 8 (Sztafeta Duet – 330 km), Artur 
Cieślak 14 (Solo – 210 km), Michał 
Łyżwa, Anita Zarzecka 13 + 9 (Sztafeta 

Duet – 330 km), Mateusz Mielniczuk, 
Dariusz Góral, Tomasz Salwa, Robert 
Kaszuba 8+8+8+7 (Sztafeta Quatro – 
465 km), Szymon Lisowski, Marcin Kos, 
Rafał Ludwinek, Krzysztof Chmielewski 
7+6+7+7 (Sztafeta Quatro – 405km), 
Sobczyk Małgosia, Dawid Zomerfeld, 
Wiktor Wołczyk, Ania Adamczyk 
6+6+7+5 (Sztafeta Quatro – 360 km), 
Michał Sobczyk, Marcin Ściubisz 7 + 7 
(Sztafeta Duet – 210 km).

Dla zobrazowania jaki dystans w ciągu 
tych 24 godzin przejechali członkowie 
Stowarzyszenia, powiem że rozkładając 
trasę wszystkich przejechanych okrążeń 
można pokonać około 3000 km czyli 
pojechać rowerem... Z ZAGNAŃSKA 
DO PARYŻA I Z POWROTEM.

Jesteśmy z Was dumni... Dzięki Wam 
dziś Zagnańsk stał się dla wielu stolicą 
rowerowania...

Dziękujemy za wszystko...
Pozdrowerowania....

Zarząd „POD BARTKIEM”

Na uczestników Święta Gminy 
Zagnańsk czekały nie lada atrakcje. 
Najmłodsi mieli do dyspozycji dmu-
chańce, balony, stragany z rozmai-
tościami, dorośli mogli spróbować sił 
w strzelaniu z łuku czy podnoszenia 
się na drążku. Na scenie zaprezen-
towali się lokalni artyści: uczniowie 
ze szkół z terenu naszej gminy, znane 
z popularnego programu The Voice of 
Poland Marcelina Mróz i Maja Woj-
taszek, a także mieszkanka Zagnań-
ska Karolina Kurek występująca pod 
artystycznym pseudonimem KARLA.

O poczęstunek dla najmłodszych 
zadbała firma COMES – jeden ze spon-
sorów imprezy. Mieszkańców i sympa-
tyków Gminy Zagnańsk bawili również 
Paweł Mosiołek, zespoły Cassino i Boma 
ora Kabaret Wcięci Przypadkiem. – 
To już tradycja, że podczas Dnia Gminy 
Zagnańsk pada deszcz... – mówił wójt 

gminy Szczepan Skorupski. – Na szczęś-
cie szybko się rozpogodziło i mogliśmy 
kontynuować zabawę. W tym roku 
chcieliśmy upamiętnić 40-lecie po-
wstania gminy. W specjalnym namiocie 
można było oglądać archiwalne doku-
menty i zdjęcia, między innymi takie, 
na którym Dąb Bartek rośnie samotnie, 
a nie tak, jak teraz, w otoczeniu innych 
drzew – dodał wójt.

Pyszne smakołyki i serdeczne uśmie-
chy można było odnaleźć w namiocie 
Koła Gospodyń Wiejskich „Florianki” 
z OSP Zagnańsk-Chrusty.

Poza sceną atrakcji nie brakowało, 
jednak to na niej były skupione oczy 
większości uczestników imprezy. Pod-
czas imprezy wręczono także podzię-
kowanie dla Pana Jana Admaczyka 
za wieloletnią pracę na rzecz Koła PZW 
„Bartek” oraz nagrodę dla Pana Tomasza 
Pytki – zwycięzcy zawodów wędkarskich 

o Puchar Wójta Gminy Zagnańsk. Nie 
zabrakło konkursów, gdzie jeden z nich 
dotyczący Wodociągów Kieleckich po-
prowadził sam prezes – Henryk Milcarz. 
Wieczorem zaprezentowali się popularni 
wykonawcy. Norbi długo po koncercie 
rozdawał autografy i robił sobie pa-
miątkowe zdjęcia z fanami. Gwiazdą 
wieczoru była Magda Femme, która 
do późnych godzin śpiewała na scenie 
swoje największe przeboje. Wieczór 
zakończyła dyskoteka pod gwiazdami. 
Nad całością jak co roku czuwali dru-
howie z gminnych jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych z Samsonowa, 
Zagnańska, Szałasu i Zabłocia.

Dziękujemy wszystkim, którzy za-
szczycili nas swoją obecnością oraz oso-
bom zaangażowanym w jego organizację. 
Na stronie obok prezentujemy galerię 
zdjęć z imprezy. Do zobaczenia za rok!

Artur Cieślak
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