
Numer 11/200
Listopad 2012

Ale numer! 200. numer „Gazety Zagnańskiej”! – czytaj str. 3

Harcerzem być każdemu 
wypada – str. 4–5

Mieszkańcy Tumlina to 
moi sąsiedzi – str. 8

Sokolnicy ratują i leczą 
drapieżne ptaki – str. 11

Wiceprzewodniczącym  
się bywa, a radnym  
i człowiekiem się jest  
 – str. 3

Uroczystość Wszystkich Świętych  
i Święto Odzyskania Niepodległości 
są najważniejszymi świętami wpisanymi w polską  
kulturę i tradycję. Niech więc skłaniający do zadumy 
i refleksji czas będzie okazją do przypomnienia losów 
żołnierzy poległych za Ojczyznę w czasie I wojny światowej 
i we wrześniu 1939 r., których groby znajdują się na terenie 
naszej gminy – czytaj str. 6–7



Gazeta Zagnańska

2

30 października br. radni uchwalili 15 jednomandatowych 
okręgów wyborczych w gminie oraz ustalili ich granice i numery.

A oto numery i granice okręgu wyborczego: 1 – sołectwo Bart-
ków; 2 – część sołectwa Zagnańsk (Bartkowe Wzgórze, Borek, ulice: 
Dęba Bartka, Kielecka, Leśna, Przemysłowa, Słoneczna, Spacerowa, 
Turystyczna od nr 44 do końca, Zacisze); 3 – część sołectwa Zagnańsk 

należy dołączyć do przyległej jednostki pomocniczej, tworząc okręg. 
Po analizie powiązań historycznych, środowiskowo-społecznych, jak 
również  administracyjnych  i  terytorialnych  uznano,  że  najkorzyst-
niejszym  dla  mieszkańców  będzie  dołączenie  sołectwa  Chrusty  do 
wydzielonego okręgu w sołectwie Zagnańsk. Chrusty i Zagnańsk sta-
nowią jeden obręb geodezyjny, dla którego prowadzona jest ta sama 

Nowe okręgi wyborcze w gminie

przepisu  w  gminie  Zagnańsk 
radni  byli  zobowiązani  do  do-
konania  podziału  dwumanda-
towych  okręgów  wyborczych 
w sołectwie Tumlin i Zagnańsk 
i  przekształcenia  ich  w  okręgi 
jednomandatowe. 

„Proponowanego  podziału 
gminy na okręgi wyborcze doko-
nano przy zachowaniu jednolitej 
normy  przedstawicielstwa  ob-
liczonej  przez  podzielenie  licz-
by  mieszkańców  gminy  przez 
liczbę  radnych wybieranych  do 
Rady Gminy Zagnańsk.  Liczbą 
mieszkańców braną  pod  uwagę 
przy  przygotowywaniu  projek-
tu  nowego  podziału  gminy  na 
okręgi wyborcze była suma wy-
borców ujętych w rejestrze wy-
borców z urzędu, wpisanych do 
rejestru wyborców, według  sta-
nu na dzień 30 września 2012 r.” 
–  czytamy  w  uzasadnieniu  do 
uchwały. 

Z normy przedstawicielskiej 
wynikło,  że  sołectwo  Chrusty 

(Osiedle Wrzosy, ulice: Piaskowa, Spokojna, Turystyczna od nr 1 do 
43, Wrzosowa oraz sołectwo Chrusty); 4 – sołectwo Gruszka; 5 – so-
łectwo Kajetanów; 6 – sołectwo Samsonów; 7 – sołectwo Janaszów; 
8 – sołectwo Jaworze; 9 – sołectwo Szałas; 10 – sołectwa – Długojów, 
Kołomań i Umer; 11 – sołectwa: Zachełmie, Lekomin; 12 – sołectwo 
Kaniów; 13 – sołectwo Belno; 14 – część sołectwa Tumlin (Tumlin-
Dąbrówka, Tumlin-Osowa, ul. Sosnowa); 15 – część sołectwa Tumlin 
(Tumlin-Węgle, Tumlin, ul. Grodowa, Tumlin – Zacisze).

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym w każdym okręgu wyborczym 
utworzonym do wyboru rady w gminie niebędącej miastem na pra-
wach  powiatu wybiera  się  l  radnego.  Z  uwagi  na  dyspozycje ww. 

We wrześniu br. na zebraniach wiejskich w sprawie przeznaczenia 
funduszy sołeckich na 2013 r., konsultowana była również kwestia 
podziału gminy Zagnańsk na nowe jednomandatowe okręgi wybor-
cze w ramach debaty społecznej na ten temat. W październiku br. ten 
temat dyskutowany był z radnymi na wszystkich komisjach. Ponadto 
na stronę internetową Urzędu Gminy we wrześniu było 8859 wejść, 
a w październiku – 8621. W tym ponad 7300 wyświetleń w każdym 
miesiącu dotyczyło linku z mapką podziału gminy na okręgi. Kon-
sultacje  społeczne w sprawie podziału na 15 okręgów wyborczych 
trwały łącznie dwa miesiące.

Andrzej Piskulak

dokumentacja  geodezyjna  oraz 
wspólny  miejscowy  plan  zago-
spodarowania  przestrzennego. 
Ponadto część mieszkańców jest 
zameldowanych  w  Zagnańsku 
przy  ul.  Turystycznej,  ale  ich 
nieruchomości  położone  są  na 
terenie sołectwa Chrusty. Miesz-
kańcy w proponowanym okręgu 
powiązani  byli  również  histo-
rycznie,  ponieważ  uczęszczali 
do szkoły podstawowej w miej-
scowości Chrusty. Nie bez zna-
czenia  jest  fakt,  że  tworzony 
okręg obejmuje jedna parafia, co 
potwierdza,  że  społeczność  jest 
powiązana i zintegrowana.

Połączenie sołectwa Lekomin 
z sołectwem Zachełmie w jeden 
okręg  wyborczy  jest  powrotem 
do  wcześniej  funkcjonującego 
okręgu, tym bardziej że stanowią 
one jeden obręb geodezyjny.

W  przypadku  połączenia 
w  jeden  okręg  sołectwa  Dłu-
gojów  z  sołectwami  Kołomań 
i Umer jest to wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców.
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– Dziedzictwo kulinarne 
naszego regionu to nieprze-
brana skarbnica, z której 
coraz chętniej czerpiemy. 
To dziedzictwo stało się in-
spiracją dla Konkursu na 
Najsmaczniejszą Tradycyjną 
Potrawę Powiatu Kieleckie-
go – mówił podczas prezen-
tacji  starosta  kielecki  Zdzi-
sław  Wrzałka.  – Owocem 
tego konkursu jest wydaw-
nictwo z przepisami kulinar-
nymi. Jestem przekonany, że 

Radny Prawa i Sprawiedliwości Mieczysław Gębski został 
wybrany 29 października br. na wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego. W głosowaniu tajnym jego kan-
dydaturę poparło 23 radnych, jeden był przeciw, a trzech wstrzy-
mało się od głosu. 

Podczas sesji Rady Gminy 30 października br. wójt Szczepan Sko-
rupski i przewodniczący Wojciech Chłopek w imieniu radnych i całego 
społeczeństwa gminy Zagnańsk, pogratulowali zaszczytnej i odpowie-
dzialnej  funkcji  nowo  wybranemu  wiceprzewodniczącemu,  wręczył 
mu grafikę autorstwa Aleksandra Yasima, przedstawiającą Dąb Bartek. 

Wiceprzewodniczący  dziękując  za  słowa  uznania  i  gratulacje, 
zapewnił obecnych na sesji pracowników Urzędu Gminy,  radnych, 
sołtysów  i mieszkańców gminy, że postara  się  swoją  funkcję  spra-
wować jak tylko będzie umiał najlepiej. Podkreślił, że nadal będzie 
interesował się problemami lokalnymi gminy i wspierał wójta, prze-
wodniczącego i radnych w ich pomyślnym rozwiązywaniu. 

– Wiceprzewodniczącym się bywa, a radnym i człowiekiem się 
jest. Jestem otwarty na poparcie wszelkich projektów, które dobrze 
będą służyły mieszkańcom naszej gminy – deklarował wiceprzewod-
niczący Gębski.

– Wybór na wiceprzewodniczącego jest dla mnie nowym doświad-
czeniem politycznym. Tego rodzaju funkcję będę sprawował zgodnie 
z wolą partii, z ramienia, której zostałem desygnowany – podkreślił 
w rozmowie z „Gazetą Zagnańską”. 

Radny Mieczysław Gębski mieszka w Długojowie. Z wykształ-
cenia jest technikiem mechanikiem i technikiem rolnikiem. Pracuje 

Radny Gębski wiceprzewodniczącym Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego

Książka pt. „Kalarepiok 
i inne potrawy powiatu kie-
leckiego” z przepisami to 
pokłosie V Konkursu na 
Najsmaczniejszą Tradycyj-
ną Potrawę Powiatu Kie-
leckiego, który odbył się 
w minione wakacje podczas 
Dnia Zagnańska przy letniej 
scenie na zalewie w Borowej 
Górze. 

W książce, wydanej przez 
Starostwa Powiatowe w Kiel-
cach w nakładzie 1000 sztuk, 
znalazły  się  przepisy  zespołu 
ludowego Jaworzanki – dzia-
dajka  z  zociorko  (zajęła  dru-
gie miejsce) i wołki grzybowe 
(wyróżnione) – i Towarzystwa 
Aktywnych Kobiet – (wyróż-
niony) babski bigos.

Dziadajka z zociorko, wołki grzybowe i babski bigos

Miło nam poinformować, że trzymacie w dłoniach dwusetne 
wydanie naszej gazety. Od 1995 r. tworzyło ją 9 redaktorów naczel-
nych. Zapraszamy do nadsyłania swoich wspomnień oraz uwag na 
jej temat. Najciekawsze opubliku-
jemy w wydaniach – świątecznym 
i noworocznym.

Pierwszy numer „Gazety Za-
gnańskiej”, który ukazał się w listo-
padzie 1995 r., zredagował dr Maciej 
Zarębski. Do stycznia 1997 r. redak-
torem był Cezary Gątkiewicz („Gazeta Zagnańska” była wówczas 
dodatkiem do „Gazety Kieleckiej”). W styczniu 1997 r. zarejestrowa-
na została w Sądzie Wojewódzkim jako miesięcznik. Do 1998 r. reda-

Ale numer! 200. numer „Gazety Zagnańskiej”!
gowała go Urszula Rysińska. Następnie przez pół roku redaktorem 
naczelnym był Andrzej Piskulak. Od stycznia 1999 r. miesięcznik 
redagowany był przez Urszulę Rysińską i Jerzego Kosowskiego. 

W  kolejnych  latach  miesięcznik 
redagowali: Edyta Wiech (od stycznia 
do sierpnia 2003 r.), Grażyna Wójcik 
(od września 2003 r. do czerwca 2006 
r.), Krzysztof Piskulak (od paździer-
nika 2006 r. do czerwca 2007), Jerzy 
Kosowski (od lipca 2007 do grudnia 

2008 r.), Bartosz Majewski (od stycznia do maja 2009 r.), Jerzy Ko-
sowski (od czerwca 2009 r. do grudnia 2010 r.). Od stycznia 2011 r. 
redaktorem jest Andrzej Piskulak.  Apis 

zawarte w nim receptury staną się inspiracją, dla wszystkich 
tych, dla których gotowanie jest wielką przyjemnością i pasją 
– podkreślił.

W  kilkuosobowym  gronie  jurorów V Konkursu  na  Naj-
smaczniejszą Tradycyjną  Potrawę  Powiatu Kieleckiego  byli 
m.in. wójt  Szczepan  Skorupski  i wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Kieleckiego Renata Janik.  Apis 

w firmie  rodzinnej, prowadzi  także działalność gospodarczą w Za-
gnańsku. W Sejmiku  jest  radnym już drugą kadencję. Kandydował 
z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego miasto Kielce i powiat kie-
lecki (ziemski). Dwie kadencje był także radnym Rady Gminy w Za-
gnańsku.  Apis 
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Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja, która zrzesza 
ludzi w różnym wieku. Są wśród nich zuchy, harcerze, harce-
rze starsi, starszyzna. Należy pamiętać, że harcerstwo to służba. 
W myśl hasła „Bóg. Honor. Ojczyzna” wiadomo, komu harcerze 
mają służyć. Otaczający nas świat, zarówno ten wielki, globalny, 
jak i mała Ojczyzna zadziwiają na każdym kroku swoją urodą 
i boskimi darami. Honor to prawość w postępowaniu. Ojczyzna 
to umiłowanie jej, aż do ofiary z siebie. 

Ojczyzna – nauka – cnota, to słowa, których pierwsze litery spo-
częły na harcerskiej lilijce. Ojczyzna to ziemia i groby. Należy rozmi-
łować się w ojczystej ziemi, poznając jej przeszłość i budować dobrą 
przyszłość. Nauka jest wzrastaniem w mądrości, zaś cnota kształtuje 
charakter.  Przyrzeczenie  harcerskie  kończy  się  słowami  „Na  sło-
wie harcerza polegaj jak na Zawiszy”. I o to chodzi, by dziewczęta 
i chłopcy postępowali po rycersku. 

Do harcerstwa przychodzą wciąż nowe, kolejne pokolenia spra-
gnione przeżycia prawdziwej przygody. A kto im ma to dać? Nieba-
gatelną  rolę  odgrywa  tu  dobrze  przygotowana  kadra  instruktorska. 
Dobrze jeśli instruktor harcerski wyrasta z dobrze prowadzonej dru-
żyny. Jeśli nie, to pomoże w tym rozbudzenie w sobie bycia harce-

rzem  i pojęcia służby wobec młodszych, którzy pragną harcerskiej 
przygody. 

Harcerstwa nie da się nauczyć z książki, z radia, telewizji, inter-
netu a nawet z wykładów o harcerstwie. Harcerstwem trzeba się za-
chłysnąć. „Kto raz się zachłysnął podobnym zapachem, ten nigdy nie 
uśnie pod dachem” – mówią słowa harcerskiej ballady. Harcerstwo 
trzeba  przeżyć. Bogactwo  doświadczeń  i  przeżyć  na wędrówkach, 
złazach  harcerskich,  rajdach,  biwakach,  obozach  stałych, wędrow-
nych, zlotach daje najwięcej sposobności do wzrastania w mądrości, 
hartowaniu ciała i ducha, poznania innych a najbardziej siebie.

Służba  harcerska  to  podejmowanie  pracy  dla  siebie, właściwie 
nad  sobą  i  dla  innych. Konieczne  są wędrówki, wyprawy,  zwiady, 
wywiady,  obserwacje.  Kontakty  z  innymi  harcerzami,  drużynami 
dają możliwość wymiany doświadczeń. Służba dla  środowiska zo-
stawia po sobie trwały ślad i dobrą pamięć o harcerzach. Ile radości, 
niezatartych wspomnień dają harcerskie ogniska, kominki. Czar har-
cerskiego ognia, zwyczajów, obrzędów przy wręczaniu sznura, chu-
sty, sprawności, przy nadawaniu stopnia oraz w czasie przyrzeczenia 
harcerskiego zostaje w sercach harcerzy na zawsze. A gra terenowa, 
bieg harcerski bez względu na pogodę, porę dnia, pomogą sprawdzić 
wiedzę, umiejętności i wytrwałość. Braterskie rozmowy o sprawach 
prostych, trudnych, banalnych, o życiu dzisiejszym, przeszłym, przy-
szłym, o życiu za miesiąc, rok, o marzeniach na przyszłość, istocie 
całego ludzkiego żywota, o wartościach, o Bogu, o rodzinie, o przy-
jaciołach i wiernych przyjaźniach, o Ojczyźnie. 

W przyszłości  ci młodzi  ludzie  zastąpią  nas,  dorosłych. Nic  tak 
nie przemawia w kształtowaniu postaw, jak dobry przykład. Musimy 
mieć na uwadze to, że w przyszłości oni będą zmieniać świat, budować 
domy, mosty, zadbają o los Ojczyzny, obojętnie gdzie ich rzuci los. Na-
sza przyszłość zależy od młodych pokoleń. Patron wszystkich harce-
rzy polskich błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski pięknie 
powiedział o harcerstwie i pokoleniach mających z niego wyrosnąć. 

„Ja sam wierzę mocno, że państwo, którego wszyscy obywatele 
byliby harcerzami, byłoby najpotężniejszym ze wszystkich. Harcer-
stwo bowiem, a polskie szczególnie, ma takie środki, pomoce, że kto 
przejdzie przez jego szkołę, to jest tym typem człowieka, jakiego nam 
teraz trzeba. A już najdziwniejszą jest idea harcerstwa: wykreowanie 
młodzieży przez młodzież.”

Harcerzem być każdemu wypada

dokończenie na str. 5

Barbara Milcarz

Jubileusz złotych godów, czyli 50-lecia pożycia małżeńskiego 
17 października br. świętowało w gminie Zagnańsk 11 par mał-
żeńskich. Uroczystość z udziałem wójta Szczepana Skorupskiego 
i kierowniczki USC Edyty Wiech odbyła się w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy. Poprzedziła ją uroczysta Eucharystia w kościele 
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku celebrowana przez 
ks. Ryszarda Niemca, proboszcza parafii. 

Ks. Ryszard Niemiec w swej homilii gratulując małżonkom złotych 
godów, dziękował w ich imieniu Bogu za łaskę wytrwania oraz prosił 
o dalsze trwanie razem. – Bo potrzebni jesteście swoim dzieciom i wnu-
kom – podkreślił proboszcz parafii. 

Po  Eucharystii  „złoci  małżonko-
wie”  zaproszeni  zostali  przez  wójta 
Szczepana  Skorupskiego  do  Urzędu 
Gminy.  Gospodarz  gminy  składając 
życzenia  zdrowia,  radości  i  wzajem-
nej  miłości  dostojnym  Jubilatom, 
wyraził swoje uznanie, że przeżyli ze 
sobą tyle pięknych lat. 

Spotkanie było też okazją do wrę-
czenia  Jubilatom  medali  „Za  długo-
letnie pożycie małżeńskie” nadanych 
na  wniosek  wójta  przez  prezydenta 
RP. Otrzymali  je: Jadwiga i Marian 
Boruniowie z Zagnańska, Janina 
i Władysław Cedro z Belna, Helena 
i Julian Kęccy z Kajetanowa, Alicja 
i Franciszek Kucypera z Kajetano-
wa, Marianna i Józef Matla z Boro-

Złoci małżonkowie
wej Góry, Zofia i Stanisław Paprosowie z Zagnańska, Stanisława 
i Jan Skrzeczyna z Kajetanowa, Zofia i Mieczysław Tokarczykowie 
z Zagnańska, Julia i Bolesław Toporkowie z Kajetanowa, Teodo-
ra i Stanisław Ubyszowie z Samsonowa-Ciągłych, Władysława 
i Adam Węglarczykowie z Kajetanowa Dolnego, Halina i Kazi-
mierz Wierzbiccy z Zagnańska.

Po wręczeniu prezydenckich odznaczeń i kwiatów dostojni Jubi-
laci otrzymali w prezencie od gospodarza gminy ciepłe koce. Urząd 
Gminy zapewnił parom także poczęstunek z szampanem i wypieka-
mi cukierniczymi.  Apis
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Uroczystość wręczenia dorocznych nagród Wójta Gminy Za-
gnańsk przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła 
się w czwartek, 13 października br. w Zespole Szkoły Podstawo-
wej, Przedszkola i Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Tumli-
nie. Natomiast 15 października podczas wojewódzkich obcho-
dów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Filharmonii 
Świętokrzyskiej, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi został 
Roman Piskulak, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Na-
uczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku. Odznaczenie nadane 
przez prezydenta Bronisława Komorowskiego wręczała wojewo-
da Bożentyna Pałka-Koruba.

Wójt Szczepan Skorupski, gospodarz spotkania, zaprosił na uro-
czystość m.in.:  nagrodzonych przez niego pedagogów, przedstawi-
cieli Sekcji Emerytów i Rencistów, emerytowanych nauczycieli, Za-
rząd Gminny ZNP w Zagnańsku oraz nauczycieli, którzy są radnymi. 
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m.in.: wolontariuszki or-
ganizacji studenckiej AIESEC – Fiona Xiao z jednej z południowych 
prowincji Chin i Daniela Melnickovwa ze słowackiego Vranova nad 
Toplou, radny powiatu kieleckiego Karol Jacewicz, wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Zagnańsk Kazimierz 
Tomasiak, Stefan Grudzień,  radni – Ewa 
Kita, Grażyna Wawszczak i Artur Pierzak 
oraz  kierownicy  Urzędu  Gminy  w  oso-
bach Edyty Wiech i Pawła Cieślaka. 

Dyrektor  Barbara  Domagała  witając 
nauczycieli i zaproszonych gości, podkre-
śliła, że ma zaszczyt gościć ich w placów-
ce oświatowej, która uczestniczy, z uwagi 
na  patrona,  w  obchodach  Roku  Janusza 
Korczaka. Z tej okazji zaprosiła do obej-
rzenia przygotowanego przez nauczycieli 
i młodzież przedstawienia „Dzieci korcza-
kowskie”.

Inscenizacja nawiązywała do ważnych 
wydarzeń w historii Polski. Sceny ukazu-
jące  działalność  patrona  szkoły  Janusza 
Korczaka szczególnie wzruszyły uczestni-
ków, u niektórych nawet zaszkliły się oczy. 
W opinii wielu osób, zarówno widowisko, jak i występ chóru szkolne-
go były na wysokim poziomie merytorycznym i artystycznym. 

Wójt  Szczepan  Skorupski  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej 
podziękował nauczycielom za pracę, poświęcenie oraz serce, które 
wkładają w edukację i wychowanie najmłodszych obywateli gminy. 

– Drodzy nauczyciele i pracownicy oświaty. Przed nami Dzień 
Edukacji Narodowej. To święto – jak żadne inne – docenia Wasz trud 
i wysiłek włożony w edukację młodego pokolenia gminy Zagnańsk. 
Nie jest łatwo wyrazić podziękowania, które dosłownie oddałyby 
wdzięczność za cierpliwość, życzliwość i zaangażowanie w prze-
kazywaniu wiedzy merytorycznej oraz w kształtowaniu osobowości 
naszych najmłodszych obywateli. Podziękowania w równym stopniu 
należą się pracownikom obsługi, wychowawcom, jak również całe-
mu gronu pedagogicznemu. Każdy bowiem nauczyciel, bez względu 
na swą profesję, z pewnością dołożył swoją cegiełkę do procesu we-
wnętrznego rozwoju swoich uczniów. To właśnie państwo podejmu-
jecie się zadań najbardziej wymagających i niełatwych – podkreślił 
wójt Skorupski. – Pragnę zatem dziś, jako wójt gminy Zagnańsk, po-

dziękować wszystkim pracownikom oświaty, a szczególnie nauczycie-
lom, którzy przecież występują również w roli wychowawców, za wa-
sze ogromne poświęcenie, zaufanie i oddanie oraz za to, że byliście 
i jesteście z uczniami w chwilach sukcesu, jak również w chwilach 
zagubienia w labiryncie nauki. Nieraz przyszło wam wspólnie dzie-
lić i te radosne chwile, pełne uśmiechu, i te smutne. Najważniejszy 
był jednak fakt, że zawsze uczniowie mogli na was liczyć, na waszą 
pomoc i zaangażowanie, co odzwierciedlają wyniki osiągane przez 
uczniów z terenu naszej gminy. Za to wszystko w imieniu własnym 
i całej społeczności zagnańskiej składam wam dozgonne podzięko-
wania, wykrzykując wraz z dziećmi głośne DZIĘKUJĘ! – zaakcento-
wał gospodarz gminy. 

Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli wójt Szcze-
pan Skorupski przydzielił nagrody Wójta Gminy Zagnańsk dla wy-
różniających się w pracy zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół. 
Regulamin przyznawania nagrody określa, że jej wnioskodawcą dla 
nauczyciela jest dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły wójt.

Nagrody Wójta Gminy Zagnańsk w 2012 r. otrzymali następujący 
nauczyciele z gminnych placówek oświatowych: ze Szkoły Podsta-

wowej Nr 1 w Zagnańsku – Anna Tuz, Beata Adamiec, Bogusława 
Misterkiewicz, Małgorzata Sobierajska; z Zespołu SP nr 2 Przed-
szkola i Gimnazjum w Zagnańsku – Marzanna Moćko, Anna 
Chmielewska-Piskulak, Henryka Górzyńska, Andrzej Jantarski, 
Alicja Lisowska, Bożena Wałek; z Zespołu SP, Przedszkola i Gim-
nazjum w Tumlinie – Barbara Domagała, Agnieszka Piwowarczyk, 
Grażyna Sosnowska, Marek Szafarczyk, Elżbieta Więckowska; 
z Zespołu SP, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie – Dorota 
Chmielewska, Ludmiła Gębska, Marta Jass, Renata Socha; z Ze-
społu SP i Gimnazjum w Kajetanowie – Stanisława Skowera, Jo-
anna Kołodziejczyk, Alina Lewandowska, Jacek Staniec.

Wszyscy emerytowani nauczyciele otrzymali kwiaty. Wójt, wrę-
czając kwiaty, wyróżnił także radnych pełniących funkcję wiceprze-
wodniczących Rady Gminy i będących jednocześnie nauczycielami 
– Kazimierza Tomasiaka i Stefana Grudnia. Na zakończenie życzenia 
dla nauczycieli  i pracowników oświaty złożył Karol Jacewicz, rad-
ny powiatu kieleckiego, który pełni także funkcję przewodniczącego 
Rady Rodziców.   Andrzej Piskulak

Nauczyciele nagrodzeni za pracę pedagogiczną 

Harcerzem być każdemu wypada

Potrzebne są nowe kadry instruktorów ludzi chętnych poprowa-
dzić dalej stuletnią tradycją harcerstwa. 

W  naszej  gminie  coraz  rzadziej widzi  się  harcerzy,  a  było  ich 
wielu. Od czego lub kogo to zależy, że w szkołach choć młodzieży 
i dzieci dużo, ideały harcerskie są rozproszone? Harcerstwo niby jest, 
ale działa od przypadku do przypadku, akcja  jedna po drugiej. Za-
smuciłby się bardzo takim stanem Wincenty, bo on powiedział: „Idę 
odważnie po harcersku i tu sobie stawiam hasło »Mierz siły na 
zamiary«. Zamiar jest, a siłę muszę znaleźć”.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Zagnańsku działa drużyna im. T. Ko-
ściuszki. Prowadzi ją Magdalena Garecka. Drużynę zuchową prowadzi 
Bogumiła Misterkiewicz. W Zespole SP nr 2, Przedszkola i Gimnazjum 

w Zagnańsku drużynę zuchową prowadzą Bożena Grudzień i Joanna 
Dudkowska, a drużynę harcerską – Aleksandra Zagórska, Anna Gębska 
i Dorota Wikło. W SP i Gimnazjum w Samsonowie drużynę harcerską 
prowadzi Jakub Szczepański, a zuchową – Eliza Hajdas. 

Praca z drużyną harcerską jest pracą społeczną. Drużynowi po-
święcają  swój  czas,  aby  sprostać  zadaniom,  jakie  powzięli  na  sie-
bie,  składając  ślubowanie  instruktorskie.  Instruktor  ZHP  nie może 
być sam w swojej pracy. Pomoc kolegów, dyrekcji szkoły, rodziców 
i władz jest nieodzowna.

Dzień Wszystkich  Świętych  z  pewnością  wezwie  harcerzy  do 
uprzątnięcia mogił znanych i nieznanych żołnierzy, mogił ludzi, któ-
rzy oddali życie za Ojczyznę  i zapalenia zniczy. Mam nadzieję, że 
przy wszystkich szkołach w gminie Zagnańsk znajdą się ludzie, któ-
rzy wznowią tradycje harcerskie.

Z harcerskim pozdrowieniem: Czuwaj! 
Harcmistrz Barbara Milcarz

dokończenie ze str. 4
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Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najważniej-
szych świąt wpisanych w polską kulturę i tradycję. Oprócz swego 
głębokiego duchowego i religijnego charakteru ma również inny 
wymiar – jest wyznacznikiem pamięci i szacunku dla tych, którzy 
odeszli. Modląc się i zapalając znicze na grobach swoich bliskich, 
często zapominamy o tych nieznanych, których los i zawieru-
cha dziejowa rzuciły na naszą ziemię. O tych, których doczesne 
szczątki spoczywają obok naszych najbliższych. Niech więc skła-
niający do zadumy i refleksji czas będzie okazją do przypomnie-
nia losów żołnierzy poległych za Ojczyznę we wrześniu 1939 r., 
których groby znajdują się na terenie naszej gminy. 

Po  agresji  niemieckiej  na  Polskę  
1 września 1939 r. działania wojenne już 
po  kilku  dniach walk wkroczyły  na  zie-
mię  świętokrzyską.  Oddziały  niemiec-
kiego  15.  Korpusu  Zmotoryzowanego 
wchodzącego w skład 10. Armii Niemiec-
kiej  pod  dowództwem  gen. Waltera  von  
Reichenau, wzmocnione dwoma dywizja-
mi artylerii ciężkiej, przystąpiły do ataku 
na Kielce. W tej sytuacji 3 września 1939 r. 
Naczelny Dowódca Wojska Polskiego mar-
szałek Edward Rydz-Śmigły wydał rozkaz 
I oficerowi do zleceń w sztabie Naczelnego 
Wodza  –  pułkownikowi  dyplomowane-
mu  Kazimierzowi  Glabiszowi  zebrać  z  garnizonów  Kielce  i  Radom 
wszystkie oddziały i zabezpieczyć nimi przejścia szosy Kraków – Ra-
dom przez Góry Świętokrzyskie. Siły te w oparciu o naturalne ukształ-
towanie terenu miały prowadzić walki opóźniające do czasu zorganizo-
wania obrony przez polskie 3. i 12. Dywizję Piechoty. 

Zastępcą dowódcy tak powstałej Grupy Operacyjnej „Kielce” zo-
stał podpułkownik dyplomowany Bronisław Kowalczewski. W skła-
dzie zgrupowania znalazły się 154. Pułk Piechoty, tworzony na bazie 
rezerw 4. Pułku Piechoty Legionów z Kielc oraz 93. Pułk Piechoty 
i Pułk z Ośrodka Zapasowego 16. Dywizji Piechoty, złożony z nad-
wyżek i rezerwistów z 64., 65. i 66. Pułku Piechoty. Skład zgrupo-
wania  uzupełniały  55.  Pułk Artylerii  Lekkiej,  utworzony  na  bazie 
rezerw  2.  Pułku Artylerii  Lekkiej  z Kielc  oraz  kompania  ciężkich 
karabinów maszynowych i pluton artylerii przeciwlotniczej. Ogółem 
polskie zgrupowanie składało się z 9 batalionów piechoty  i  liczyło 
około 7  tysięcy żołnierzy. Linia polskiej obrony znajdowała  się na 
północny-wschód od Kielc, ciągnąc się od Dąbrowy, przez Mąchoci-
ce do Świętej Katarzyny. Odcinek ten obsadzony został przez 154. pp 
pod dowództwem podpułkownika Aleksandra Idzika. 

Drugą linię polskiej obrony, rozlokowaną na odcinku od Zagnań-
ska przez Chrusty, Lekomin, Barczę po Klonów, stanowiły pozosta-
łe oddziały 93. pp pod dowództwem ppłk. Stanisława Kowalskiego 
i Pułku z OZ 16. DP dowodzonego przez ppłk. Tadeusza Knoppa. Na 
tym odcinku, między Barczą a Kajetanowem, usytuowano stanowiska 
polskiej artylerii. Po zdobyciu Kielc 5 września Niemcy kontynuując 
marsz  na  północ,  napotkali  na  zdecydowany opór  polskich  żołnie-
rzy. Rozpoczęła się trzydniowa bitwa, która w historycznej literatu-
rze przedmiotu  zdefiniowana została  jako bitwa pod Kajetanowem 
i zaliczona do 150 najważniejszych bitew oręża polskiego podczas  
II wojny światowej. Obok walk pod Iłżą i pod Broniną, była też nie-
wątpliwie największą bitwą wojny obronnej 1939 r. na Kielecczyź-
nie. W drugim dniu walk, 6 września, środek ciężkości działań prze-
niósł się na obszar między Kajetanowem, Barczą i Zagnańskiem. 

W nierównej walce z przeciwnikiem dysponującym ciężką arty-
lerią, oddziałami pancernymi i lotnictwem, żołnierze Grupy Opera-
cyjnej „Kielce” ponieśli ciężkie straty, zatrzymali jednak zmasowany 
atak wojsk niemieckich. Jedynymi dziś śladami po tamtych wydarze-
niach są groby poległych. W aktach parafii św. Rozalii i św. Marcina 
w Zagnańsku, w Księdze Zgonów za 1939 r. znajduje się obszerny 
protokół sporządzony przez ówczesnego proboszcza księdza B. Ry-
dzego. Znajdują się w nim informacje o 80 polskich żołnierzach (76 
zidentyfikowanych i 4 nieznanych), których w dniach 10-11 września 
1939  r. pochowano na miejscu bitwy na  terenie Lekomina, Barczy 
i Występy. Ich szczątki ekshumowano następnie i złożono na cmen-
tarzu parafialnym w Zagnańsku, gdzie spoczywają do dziś. Żołnierze 
ci walczyli w szeregach 93. pp i Pułku z Ośrodka Zapasowego 16. 
DP. Wśród poległych są mieszkańcy m.in.: Grudziądza, Trzemeszna, 
Brodnicy, Świecia, Tucholi, Starogardu Gdańskiego, Torunia, Chełm-

na, Radomia, Szydłowca, Ożarowa,  Ra-
dzymina,  Klecka i Słonimia. Są więc Po-
lacy z Pomorza,  Mazowsza,  Małopolski 
i z Kresów Wschodnich, którzy z hono-
rem  odeszli  na  wieczną  wartę  z  ziemi 
Świętego  Krzyża.  Część  poległych  zo-
stała bezpośrednio po bitwie pogrzebana 
przez okolicznych mieszkańców. 

Pozostałością  po  tych  pochówkach 
jest  sześć  żołnierskich  mogił  znajdują-
cych się do dziś w lasach na wschód od 
Barczy.  Pierwotnie  grobów  tych  było 
więcej. W grudniu 1947 r. ekshumowano 
w okolicach Kajetanowa, Barczy i Leko-

mina 27 nieznanych żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r., których 
następnie złożono na Cmentarzu Wojskowym w Kielcach. Liczbę tę 
uzupełniają polegli i odnotowani na terenie kilku sąsiednich miejsco-
wości. W Dąbrowie ekshumowano wówczas 12 osób, w Wiśniówce 
5, w Krajnie 16, w Samsonowie 11, w Brzezinkach 13 żołnierzy i kil-
ku oficerów, zaś w Łącznej 9 żołnierzy. Z pewnością nie są to pełne 
informacje. Z uwagi na brak źródeł, dotychczas nie udało się ustalić 
pełnych strat poniesionych zwłaszcza przez 1. batalion 154. pp wal-
czący między 5 a 7 września na odcinku Dąbrowa, Wiśniówka, Kaje-
tanów. W trakcie trzydniowych walk, w czasie których odparto kilka 
niemieckich  ataków,  straty  były  nieuniknione.  Dowódca  oddziału 
ppłk. A. Idzik wycofując się wieczorem 7 września w rejon Klono-
wa i Psarów, miał do dyspozycji jedynie półtorej kompanii żołnierzy, 
czyli połowę pierwotnego stanu osobowego. Gdzie znajdują się ciała 
poległych, pewnie na zawsze pozostanie tajemnicą. 

Mimo  że  od  opisanych  wydarzeń  minęły  już  73  lata,  pamięć 
o nich wśród mieszkańców gminy Zagnańsk jest ciągle żywa. Dzięki 
zaangażowaniu środowisk kombatanckich, duchowieństwa, nauczy-
cieli oraz władz gminy, bohaterowie polskiego września odzyskują 
w historii należne im miejsce. Od dwóch lat mieszkańcy Kajetanowa 
i Zabłocia wraz z proboszczem parafii Wiśniówka, ks. Leszkiem Stró-
zikiem dbają o żołnierskie mogiły w Barczy. W działania te aktywnie 
włączają się nauczyciele  i uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Kajetanowie. Swego wsparcia 
udziela  też  Delegatura  Instytutu  Pamięci  Narodowej  w  Kielcach. 
Wielce istotną rzeczą są działania podejmowane na tym polu przez 
władze gminy. Zwieńczeniem wymienionych inicjatyw ma być od-
słonięcie we wrześniu 2013 r. obok pętli autobusowej w Kajetanowie 
pomnika  upamiętniającego  bitwę  stoczoną  przez  żołnierzy  Grupy 
Operacyjnej „Kielce”. Najważniejszą jednak rzeczą jest powszechna 
pamięć i wdzięczność, jakie winniśmy tym, którzy oddali za wolność 
Ojczyzny to, co najcenniejsze – własne życie. Za to abyśmy dziś mo-
gli żyć w wolnym i niepodległym kraju. 

Groby żołnierzy września
Marek Jończyk

Urząd Gminy w Zagnańsku we wrześniu bieżącego roku zawarł 
porozumienie z Dyrekcją Aresztu Śledczego w Kielcach o nieodpłat-
nym zatrudnieniu aresztantów, którzy wykonali na terenie gminy 
szereg prac społecznych. W tym także uporządkowali pomniki pol-
skich żołnierzy poległych w wojnie obronnej z września 1939 r.

Aresztanci porządkowali mogiły polskich żołnierzy, którzy po-
legli we wrześniu 1939 r. w okolicach Tumlina. Pracowali również 

Aresztanci porządkowali mogiły
przy  porządkowaniu  grobów  żołnierzy  niemieckich  i  rosyjskich, 
poległych w okolicach Kielc, w trakcie I wojny światowej w latach 
1914–18 r. Wykonywali pracę polegającą na oczyszczaniu pomnika 
i jego otoczenia, upamiętniającego mieszkańców miejscowości Sza-
łas zamordowanych przez hitlerowców, za pomoc udzieloną żołnie-
rzom mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Aresztanci brali udział w pracach przy naprawie i modernizacji 
dróg  gminnych,  oraz  bieżących  pracach  porządkowych  na  terenie 
gminy. Zarówno kierownictwo gminy, jak i aresztu jest zadowolone 
ze współpracy, która służy obu stronom.  Apis

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI...
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W 94. rocznicę odzyskania niepodległości, 11 listopada, co 
roku wspominamy żołnierzy walczących o suwerenność Ojczy-
zny. Wśród nich także zasłużonych mieszkańców obecnej gminy 
Zagnańsk.

Wybuch I wojny światowej, a tym samym konflikt między zabor-
cami Polski, stał się sygnałem do podjęcia walki o niepodległość Oj-
czyzny. 6 sierpnia 1914 r. z krakowskich Oleandrów wyruszyła I Kom-
pania  Kadrowa,  utworzona  przez  Józefa  Piłsudskiego  jako  zalążek 
powstańczej  armii polskiej.  Już 12  sierpnia wczesnym popołudniem 
oddziały strzeleckie w sile batalionu wkroczyły do 
Kielc. Żołnierzom towarzyszyły obawy, jak zosta-
ną przyjęci. 

Kielce,  liczące  wówczas  około  36  tysięcy 
mieszkańców,  będące  stolicą  guberni,  spełniły 
oczekiwania,  choć  do  dziś  zdarzają  się  jeszcze 
opinie  o  niechęci  do  wkraczających,  to  jednak 
większość relacji z 12 sierpnia poświadcza ciepłe 
i  życzliwe  przyjęcie  przygotowane  przez  część 
kielczan. 

 Niestety,  już  następnego  dnia  groźba  okrą-
żenia  oddziałów  strzeleckich  spowodowała  ich 
odwrót. Po odparciu pod Brzegami ataków wojsk 
rosyjskich jednostki polskie przesunęły się w re-
jon  Rykoszyna.  18  sierpnia  ukazał  się  rozkaz  
J. Piłsudskiego o powołaniu pułku w składzie pię-
ciu  batalionów piechoty,  batalionu  zapasowego, 
szwadronu kawalerii, kompanii taborów, plutonu 
wywiadowczego i plutonu żandarmerii polowej. 

19 sierpnia połączone siły strzeleckie przesu-
nęły się w rejon Tumlina i Zagnańska, gdzie na pozycjach przebywały 
kilka dni. 22 sierpnia ponownie, tym razem na dłużej, wkroczyły do 
Kielc. Dowództwo natychmiast przystąpiło do rozbudowy swoich od-
działów. Biuro werbunkowe przyjęło około 945 ochotników, z czego 
było „600 rodowitych synów grodu kieleckiego”. 

Wśród  zmobilizowanych  byli  mieszkańcy  ówczesnej  gminy 
Samsonów, w  tym  także  Zagnańska,  którzy  zasilali  oddziały  woj-
ska  polskiego,  aż  do  odzyskania  niepodległości  i  walk  z  nawałą 
bolszewicką. W hołdzie poległym mieszkańcy naszej miejscowości 
11.11.1928 r. ufundowali płytę pamiątkową, wmurowując ją w ścia-
nie dzwonnicy. 

Oto  fragment  odezwy  przygotowanej  z  tej  okazji: „Działo się 
w Zagnańsku dnia 11 listopada 1928 r. w 10. rocznicę odzyskania nie-
podległości, kiedy na stolicy Piotrowej zasiadał Papież Pius XI. Pre-
zydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Ignacy Mościcki – siłom zaś 
zbrojnym narodu przewodził Marszałek Polski Józef Piłsudski. My, 
obywatele Zagnańska i okolicznych wsi, zebrani pod murami swoje-

...PRZYPOMINAJĄ O LOSACH ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH ZA OJCZYZNĘ

W drodze do wolności…
go kościoła, wspominając w doniosłą 10. rocznicę zmartwychwstania 
Polski ofiarną krew żołnierzy – ziomków naszych, poległych w woj-
nach 1914-1921 – za ich wielkie poświęcenie, za ich rany i bohater-
ską śmierć, oddajemy niespłacony dług prawdziwej wdzięczności i na 
wieczną rzeczy pamiątkę umieszczamy (...) kamienną płytę z czerwo-
nej piaskowej skały wyciosaną, kładąc na niej napis: „1918-1928 // 
w dniu dziesięciolecia odzyskania niepodległości //wiernym synom 
Ojczyzny: Władysławowi Kowalskiemu, Stanisławowi Kołodziejczy-
kowi, Franciszkowi Miądzlowi, Antoniemu Czubkowi, Antoniemu 
Mechowi, Wincentemu Pardole, Jacentemu Gale, Janowi Słoce, Ja-
nowi Zimnickiemu //poległym w walkach 1914-1921 // Obywatele”.

Legioniści 10 września 1914 roku wycofali się Kielc, uczestni-
cząc w działaniach wojennych przeciw wojskom rosyjskim. W 1915 

roku  Rosjanie  zostali  wyparci  przez  armię  nie-
miecką,  która  na  bardzo  krótko  zajęła  te  tere-
ny,  przekazując  ostatecznie  władzę  okupantowi 
austriackiemu.  Niemym  świadkiem  wydarzeń 
omawianego okresu jest kwatera, znajdująca się 
w Tumlinie i pozostajaca pod opieką wojewódz-
kiego  konserwatora  zabytków.  Informuje  o  tym 
tablica:  „Cmentarz wojenny prawem chronio-
ny. 28 żołnierzy poległych w latach 1914-1915 
pierwszej wojny światowej narodowości rosyj-
skiej i niemieckiej”. 

Wśród mieszkańców Zagnańska do dziś krą-
żą podania o potyczce w pierwszych miesiącach 
wojny w okolicach Powały (rejonie między Kaje-
tanowem, Barczą a Masłowem), gdzie to naprze-
ciw siebie stanęli Polacy – żołnierze w różnych 
armiach,  którzy  na  dźwięk  polskiej  mowy  nie 
chcieli podjąć walki. 

Jesienią  1918  r.,  po  czterech  latach  dzia-
łań wojennych,  kończyła  się  I wojna  światowa. 

W narodzie polskim po ponad stuletniej niewoli rodziła się nadzieja 
na niepodległość. 1 listopada 1918 r. rozbrojono w Kielcach garnizon 
austriacki, a wkrótce także załogę w Zagnańsku. 10 listopada 1918 
r. do Warszawy przyjechał zwolniony z niemieckiego więzienia Jó-
zef Piłsudski. Następnego dnia Rada Regencyjna przekazała twórcy 
legionów dowództwo nad rodzącym się wojskiem. Trzy dni później 
powierzono mu pełnię władzy cywilnej i mianowano Tymczasowym 
Naczelnikiem Państwa. Funkcję tę miał on sprawować do momentu 
powołania sejmu. Piłsudski otrzymał pełnię władzy, ale był to jedy-
ny sposób, aby w powojennym chaosie, wśród sporów o wizję przy-
szłej Polski i podczas rozpoczynających się walk o granice z niemal 
wszystkimi sąsiadami, doprowadzić do odbudowy państwa. 

Przygotował Roman Piskulak

Na  zdjęciu  od  lewej  strony:  Franciszek  Krawiec,  Władysław 
Starz, Walenty Łukomski –  legioniści, brali udział w wojnie z bol-
szewikami. (źródło – zbiory prywatne autora)

Dzień Patrona w samsonowskiej szkole
Uroczystość upamiętniająca postać Ojca 

Świętego miała miejsce 16 października br. 
w ZSP, PiG im. Jana Pawła II w Samsonowie. 

Uczniowie  zaprezentowali  tryptyk,  będący 
refleksją  nad  trzema  cnotami:  wiarą,  nadzie-
ją  i miłością, które w nauczaniu Jana Pawła  II 
odgrywały  szczególną  rolę. Wieczorne  spotka-
nie  poprzedzone Mszą  św. w kościele pw. św. 
Wniebowzięcia NMP w Samsonowie przebie-
gało w wyjątkowej atmosferze. 

Podniosły  charakter  uroczystości  nadawała 
obecność  sztandaru,  a  także  złożenie  wieńca 
kwiatów przed pomnikiem Jana Pawła II przez 
dyrektor  szkoły  Dorotę  Chmielewską,  wójta 
gminy  Zagnańsk  Szczepana  Skorupskiego,  ks. 
proboszcza  Zbigniewa  Krzyszkowskiego  oraz 
delegację  uczniów.  Barwy  papieskie,  blask 
świec, reflektory oświetlające młodych artystów, 
wprowadziły publiczność w podniosły klimat. 

Spektakl miał na celu umocnić w wierze, do-
dać  otuchy  oraz  nauczyć,  czym  jest  prawdziwa 
miłość. Refleksyjne wiersze Cz. Miłosza, ks. Jana 
Twardowskiego, C.K. Norwida, sentencje Karola 
Wojtyły przeplatane były modlitwami, pieśniami, 
choreografią baletową oraz fragmentami filmów 
traktujących o wierze („Dekalog” K. Kieślowskie-
go), nadziei  („Wszystko będzie dobrze” T. Wisz-
niewskiego), miłości („Wszystko może się przytra-
fić” M. Łozińskiego).

Uroczystość odbyła się, aby oddać hołd wy-
jątkowemu człowiekowi, patronowi szkoły Jano-
wi Pawłowi II, który 16 października 1978 roku 
wstąpił na stolicę Piotrową. 

Przygotowali  ją nauczyciele opiekujący się 
Samorządem  Szkolnym  Szkoły  Podstawowej: 
Justyna Szczepanik, Jolanta Żmuda, Eliza Haj-
das, Halina Gębska, Jolanta Małecka oraz Grze-
gorz Perczak.  Opr. Apis 
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Co skłoniło Panią do kandydowania na 
radną w naszej gminie?

Moja  kandydatura  na  radną  to  owoc  12  lat 
pełnienia funkcji sołtysa. To mieszkańcy Tumli-
na  zdecydowali,  abym pracę  na  rzecz  sołectwa 
kontynuowała jako radna. Bardzo im za to dzię-
kuję.

Co Pani zrobiła na rzecz sołectwa?
Mandat zaufania, jaki dostałam, dał mi moż-

liwość realizacji planów w szerszym wymiarze. 
Rozpoczęła  się  budowa  chodnika  w  Tumli-
nie-Osowie.  Cieszę  się,  że  wreszcie  ruszyła  ta 
inwestycja  –  tak  bardzo  oczekiwana.  W  fazie 
projektowania  jest  także  przebudowa  drogi  łą-
czącej Tumlin-Węgle  z Tumlinem-Zacisze. Or-
ganizowane  są  spotkania  z  projektantem  oraz 
mieszkańcami w  celu  wypracowania  wspólnego  stanowiska,  które 
doprowadzi do budowy tej drogi.

Czyli sprawy lokalne są dla Pani priorytetowe?
Mieszkańcy Tumlina to moi sąsiedzi i dlatego sprawy lokalne są 

dla mnie priorytetem.
Przejawem dobrej współpracy  z mieszkańcami  jest  pomoc,  jaką 

otrzymałam w sprawie uruchomienia kursów autobusu linii 204 przez 
Tumlin.  Przez  ostatnie  lata  pracowałam  nad  polepszeniem wyglądu 
naszej miejscowości, dlatego powstał plac zabaw w sąsiedztwie bo-
iska Skały, a obecna rada sołecka kontynuuje moje starania na rzecz 
poprawy wizerunku sołectwa.

Znana jest Pani także z aktywności społecznej… 
Jestem osobą bardzo aktywną  społecznie,  działam w Towarzy-

stwie Aktywnych Kobiet TAK oraz Stowarzyszeniu Twórców ludo-
wych  przy  Dorzeczu  Bobrzy.  Reprezentujmy  gminę  Zagnańsk  na 

różnego  rodzaju  festynach,  wystawach  i  pikni-
kach, promując „ludzi z pasją” z naszej gminy. 
Byłyśmy  inicjatorkami  prelekcji  o  przemocy 
w  szkole,  które  prowadzili  w  szkołach  naszej 
gminy  prawnicy  specjalizujący  się  w  prawie 
karnym. W przedszkolach prowadzimy cyklicz-
ne spotkania, których tematem są różne oblicza 
folkloru w życiu codziennym. Podczas nich mó-
wimy o tradycjach w naszym regionie.

Jak się układa Pani współpraca z miejsco-
wą szkołą? 

Bardzo  chętnie  uczestniczę  w  życiu  naszej 
szkoły. W marcu  br.  brałam  udział w  akcji  za-
początkowanej przez Młodzieżową Radę Gminy 
pt. „Cały Tumlin czyta dzieciom”. Lekturą była 
książka  o  Januszu  Korczaku,  patronie  naszej 

szkoły. Natomiast w  październiku  br.  zaprosiłam  razem  z Gminną 
Biblioteką Publiczną autorkę tej właśnie książki – Beatę Ostrowicką. 
Wizyta była związana z obchodzonym właśnie Rokiem Korczakow-
skim.

Jakie ma Pani plany na przyszłość?
Najważniejszym problemem naszego sołectwa jest brak kanali-

zacji. Sądzę, że następne lata to realizacja tego zadania. Będziemy też 
składać wnioski o projekty i budowę chodników oraz oświetlenie ulic 
w bardzo niebezpiecznych miejscach.

Jednak wszelka działalność nie mogłaby się realizować bez do-
brej współpracy z Urzędem Gminy  i wójtem Szczepanem Skorup-
skim oraz radnymi powiatowymi, a zwłaszcza z wiceprzewodniczącą 
Rady Powiatu Renatą Janik oraz starostą Zdzisławem Wrzałką.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Piskulak

Trybuna radnego

Mieszkańcy Tumlina to moi sąsiedzi
(Ewa Kita, przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Finansów)

Pierwsze opady śniegu z deszczem mamy już za sobą i kierow-
cy zadają sobie pytanie, czy i tym razem zima zaskoczy drogowców. 
W niniejszym tekście informujemy o drogach gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich, które znajdują się na naszym terenie. Wskazu-
jemy także instytucje oraz osoby, do których należy zgłaszać proble-
my związane z zimowym utrzymaniem dróg. chodników i poboczy. 

Chodniki przylegające do gruntów, których właścicielem jest gmina, 
utrzymywane będą przez gminę, a pozostałe odcinki, położone wzdłuż 
nieruchomości utrzymywane muszą być przez właścicieli lub użytkow-
ników nieruchomości.

Wszelkie nieprawidłowości w zakresie utrzymania dróg, ciągów pie-
szych, parkingów, zatok autobusowych itp. można zgłaszać w godzinach 
pracy Urzędu Gminy (7.00-15.00 do Edyty Kuźmy z Referatu Gospodar-
czego, tel. 41 300 13 22 w. 33, 47; 41 300 14 54. Wszystkie zgłoszenia będą 
odnotowywane w rejestrze zgłoszeń i na bieżąco przekazywane do poszcze-
gólnych zarządców dróg w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

W przypadku drogi  nr S-7  i  dróg dojazdowych wzdłuż niej  inter-
wencje będzie przyjmował przez całą dobę dyżurny Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad – pod numerem tel. 41 366 39 36. Natomiast 

wszelkie informacje w tym zakresie można będzie uzyskać pod numera-
mi: 41 368 42 93 i 41 368 41 15 w godz. od 7.00 do 15.00.

Natomiast  za  stan  drogi wojewódzkiej  nr  750  na  odcinku  od  drogi 
ekspresowej E-7 w kierunku miejscowości Ćmińsk – po trasie: Lekomin, 
Ścięgna, Chrusty – Zagnańsk ul. Turystyczna, Janaszów, Samsonów, Tum-
lin-Osowa – ul. Sosnowa, Umer odpowiada Świętokrzyski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska nr 72. Zgłoszenia przez całą 
dobę pod numery telefonów: 41 347 04 71, 41 347 04 80, 41 347 04 90. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Miła nr 73, odpowiada za 
utrzymanie dróg powiatowych: Zagnańsk – Kielce,  Jaworze, Gruszka, 
Kajetanów, Zachełmie, Zagnańsk ul. Wrzosowa, ul. Przemysłowa, Bel-
no, Kaniów wieś, Kaniów ul. Młynarska, Jasiów, Samsonów-Piechotne, 
Samsonów-Ciągłe,  Szałas  (Szałas  I,  Szałas-Komorniki  wraz  z  łączni-
kiem do Szałasu I, Szałas-Zapust), Chrusty, Bartków, Goleniawy, Sam-
sonów-Komorniki,  Tumlin-Osowa,  Tumlin-Dąbrówka,  Tumlin-Węgle, 
Tumlin-Zacisze, Kołomań, Umer, Długojów.  Interwencje  należy  zgła-
szać w godz. 7.00-15.00 pod numery telefonów: 41 345 64 12; 41 345 63 
98; 41 345 63 99 oraz przez całą dobę do Obwodu Drogowego w Straw-
czynku pod numer telefonu: 41 30 38 777.  Opr. Apis

Wiele jest dróg… do odśnieżania

W październiku zakończona została inwestycja drogowa w Długojo-
wie i 6 listopada br. odbył się odbiór nowej nawierzchni asfaltowej.  

W ramach zadania wykonano również poszerzenie jezdni, wymieniono 
mostki oraz udrożniono rowy. Inwestycja ta zamknęła się w kwocie 566 tys. 
zł, z czego 67 proc. czyli 378 tys. zł pochodziło z budżetu gminy Zagnańsk, 
zaś pozostała kwota – z budżetu powiatu.

W uroczystym odbiorze wzięli udział m.in.: Mieczysław Gębski, wiceprze-
wodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik, wiceprze-
wodnicząca  Rady  Powiatu Kieleckiego,  starosta  kielecki  Zdzisław Wrzałka, 
wójt Szczepan Skorupski i radny powiatowy Mirosław Gębski.  Apis 

Oddano do użytku wyremontowaną 
drogę w Długojowie
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19 października w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku odbyło 
się uroczyste podsumowanie IV Forum Humanistów Szkół Leśnych, 
w którym wzięło udział 33 uczniów z pięciu szkół leśnych z Biało-
wieży, Biłgoraja, Brynka, Leska i Starościna. 

Uroczystą galę wręczenia pamiątkowych  statuetek  i  nagród  lau-
reatom konkursów uświetnili swoją obecnością: Zdzisław Wrzałka – 
starosta kielecki, Szczepan Skorupski – wójt gminy Zagnańsk, Henryk 
Milcarz – prezes Wodociągów Kielce, Witold Wałek – zastępca nadle-
śniczego Nadleśnictwa Zagnańsk oraz liczni przyjaciele szkoły.

Dyrektor ZSL Anna Kowalska w swym wystąpieniu przypomnia-
ła,  że  pomysł  zorganizowania  Forum Humanistów  Szkół  Leśnych 
zrodził się cztery lata temu z inicjatywy nauczycieli polonistów. 

– Chcieliśmy udowodnić, że stereotyp, iż leśnicy wycinają jednie 
drzewa jest nieprawdziwy. Otóż, pragniemy m.in. poprzez to forum po-
kazać, że leśnicy dbają o to, by las służył nam jak najdłużej i aby on 
piękniał. I to było inspiracją, by wśród młodych ludzi zaszczepić i roz-
wijać kult piękna lasu oraz wartość kultury i literatury polskiej, a także 
dbanie o piękno mowy ojczystej – wyjaśniała dyrektor Kowalska. 

Wójt Szczepan Skorupski złożył na ręce dyrektor podziękowania 
za to, że gminę Zagnańsk odwiedzają leśnicy, poloniści i poeci z całej 
Polski. 

– Jak historia literatury pokazała, wielu poetów czerpało na-
tchnienie z szumu drzew. Myślę, że w zagnańskich lasach, Nadleśnic-
twie Zagnańsk czy w naszym Zespole Szkół Leśnych, takie natchnie-
nia również dotarły do Państwa – mówił wójt Skorupski. 

Gospodarz gminy podkreślił, że zagnańska szkoła leśna uczest-
niczy aktywnie również w wielu imprezach o charakterze gminnym, 
m.in. w dorocznych Urodzinach Bartka.

Starosta Zdzisław Wrzałka wyraził radość, że Forum propagują-
ce piękno świętokrzyskich lasów i mowy polskiej zostało zorganizo-
wane w szkole znajdującej się na terenie starostwa kieleckiego. 

Z kolei sponsor imprezy prezes Wodociągów Kieleckich Henryk 
Milcarz wyrażając zachwyt nad świętokrzyską przyrodą, zwrócił się 
z prośbą do młodych  leśników, by oprócz swojej pracy zapisywali 
piękno przyrody i doznań w swoich „księgach zdarzeń”.

IV  Forum  Humanistów  Szkół  Leśnych  odbyło  się  w  dniach  
18-19 października br. Leśnicy o zainteresowaniach humanistycznych 
mieli okazję zmierzyć się w różnych konkursach. Celem Forum było 
zainteresowanie  uczniów  językiem  polskim,  poezją  i  kulturą  oraz 
ukazanie  bogactwa  przyrodniczego  ziemi  świętokrzyskiej. W  tym 
roku leśnicy brali udział w trzech konkursach, zwiedzali klasztor na 
Świętym Krzyżu i podziwiali legendarnego Bartka. 

W pracowni komputerowej odbył się Multimedialny Konkurs Ję-
zykowy, który był połączeniem tradycji i współczesności – poprawne 
formy składniowe i stylistyczne uczniowie wybierali w teście przy-
gotowanym za pomocą nowoczesnego narzędzia pracy – Moodle. 

Umiejętności artystyczne młodzież mogła zaprezentować w kon-
kursie  recytatorskim  i  poezji  śpiewanej  „Ecce  Homo”.  Uczniowie 
losowali wiersze, a później mieli dosłownie chwilę, aby je zrozumieć 
i  zaprezentować  publiczności. Wszyscy  wypadli  wyśmienicie,  tak 
że jury miało trudności z wyborem zwycięzców. Niebywały nastrój, 
który zachwycił i wzruszył publiczność, stworzyli występujący w ka-
tegorii poezja śpiewana. 

Kolejny konkurs poświęcony był życiu i twórczości polskiej no-
blistki Wisławy Szymborskiej. Uczniowie odpowiadali na pytania do-
tyczące faktów z życia poetki, często sympatycznych anegdot związa-
nych z Wisławą Szymborską, a także interpretowali wybrane utwory. 

Duże zainteresowanie wzbudziła wizyta absolwenta Technikum 
Leśnego, poety Michała Sobola, który dziś może poszczycić się kil-
koma  tomikami  poezji.  Po występach młodzieży  ze  szkół  leśnych 
absolwent przeczytał swoje wiersze. Komentując je, wspominał, że 
wiele utworów ma związek z nauką w Technikum Leśnym.

Organizatorem imprezy był Zespół Szkól Leśnych w Zagnańsku, 
a sponsorami: Lasy Państwowe, Urząd Gminy w Zagnańsku, Wodo-
ciągi Kieleckie sp. z o.o. oraz Ośrodek Kultury Leśnej w Gołucho-
wie, instruktorzy Szkoły Jazdy Zaława.

Patronat nad nią objęli: marszałek województwa świętokrzyskie-
go Adam Jarubas, świętokrzyski kurator oświaty Małgorzata Muzoł 
i starosta kielecki Zdzisław Wrzałka. 

Marzena Błaut, Andrzej Piskulak 

Humaniści leśni propagowali poezję

2 października br. w Zespole Szkoły Podstawowej Gimna-
zjum i Przedszkola im. Janusza Korczaka w Tumlinie gościliśmy 
Beatę Ostrowicką, znaną i lubianą autorkę powieści dla dzieci 
i młodzieży, laureatkę wielu nagród literackich. Zaproszenie 
przyjęły wszystkie działające na terenie gminy szkoły podstawo-
we, które reprezentowali przybyli do Tumlina wraz z opiekunami 
uczniowie klas piątych i szóstych. 

Pomysł na spotkanie z autorką książki „Jest taka historia. Opo-
wieść  o  Januszu  Korczaku”  zrodził  się  kilka  miesięcy  wcześniej 
w wyniku współpracy biblioteki publicznej z Ewą Kitą – radną a za-
razem klubowiczką DKK w Samsonowie. Dyrektor Barbara Doma-
gała z entuzjazmem odniosła się do włączenia imprezy czytelniczej 
w obchody Roku Janusza Korczaka, patrona zespołu szkół w Tum-
linie. Jak zwykle nie zawiódł Szczepan Skorupski, wójt gminy, któ-
ry pomimo pilnych spraw służbowych, przywiózł dla uczniów kosz 
cukierków  oraz  uczestniczył  w  pierwszej  części  spotkania.  Nasz 
włodarz  popierając  inicjatywę  przedstawicieli Młodzieżowej  Rady 
Gminy z Tumlina, zapoczątkował również w bieżącym roku szkol-
nym akcję „Cały Tumlin czyta dzieciom”. Przeczytał  fragment po-
wieści, mówiący o kilku zasadach panujących w prowadzonym przez 
Korczaka Domu Sierot, o obowiązujących dyżurach oraz nagrodach 
stosowanych przez uwielbianego Pana Doktora. 

Następnie Beata Ostrowicka wręczyła  klubowiczkom młodzie-
żowego Dyskusyjnego Klubu Książki w Samsonowie nagrody oraz 
dyplomy „Za aktywny udział w dyskusjach”. Kolejnym sympatycz-
nym  akcentem  było  wylosowanie  przez  wójta  numerów  przypisa-
nych czwórce dzieci, które wygrały książki Beaty Ostrowickiej. Dla 
tych, którzy nie zdobyli powieści na loterii, bibliotekarki przygoto-
wały minikiermasz z możliwością zakupu książek po atrakcyjnej ce-
nie. Dzieci chętnie korzystały z tej możliwości, o czym świadczyła 
długa kolejka oczekujących na autograf pisarki. Ostrowicka spotka-
nie prowadziła bardzo aktywnie, włączając do rozmowy o Januszu 
Korczaku wszystkich chętnych słuchaczy. Zadawała dzieciom dużo 
skłaniających  do  zastanowienia  pytań,  prezentowała  przywiezio-

ne  symbole  graficzne  i  plakaty.  Szczególnie  duże  zainteresowanie 
wywołały XVII-wieczne zagadki, kalambury słowne, które pisarka 
wplotła w treść dwóch powieści przygodowo-historycznych „Eliksir 
przygód”  i  „Tajemnica  szkatułki”. Zdradziła  również,  że napisanie 
jednej książki zajmuje cały rok, więc praca pisarza nie należy do naj-
łatwiejszych. 

Jednym ze współorganizatorów spotkania była Wojewódzka Bi-
blioteka Publiczna w Kielcach. Oficjalne podziękowanie – za sfinan-
sowanie spotkania autorskiego oraz przewozu dzieci z Samsonowa, 
Zagnańska i Chrustów – złożyłam na ręce pani Małgorzaty Winkler, 
instruktor z działu metodyki. Dzięki realizowanemu we współpracy 
z  Instytutem Książki programowi wojewódzka książnica  już  trzeci 
rok  umożliwia  starszym  i  młodszym  mieszkańcom  naszej  gminy 
udział w spotkaniach ze znanymi pisarzami. 

Dziękuję  również  władzom  gminy.  Wójtowi  za  ciągły  wkład 
w promowanie książki i czytelnictwa. Radnej za udaną współpracę, 
którą po pierwszych sukcesach zamierzamy nadal kontynuować. 

Dziękuję  wszystkim  zaangażowanym  podczas  spotkania:  pra-
cownikom szkoły w Tumlinie, na czele z dyrektor Beatą Sidło, foto-
reporterom, bibliotekarkom oraz uczniom za zainteresowanie i zapał 
czytelniczy,  a  nauczycielom  za  rozbudzanie wśród  swoich wycho-
wanków nawyku uczestniczenia w wydarzeniach  literackich. Dzię-
kuję za piękne kwiaty i dużo ciepłych słów. 

Uważam, że współpraca tak licznych i różnych środowisk inte-
gruje nas, a przede wszystkim konsoliduje pozytywne efekty naszych 
codziennych działań. 

Stella Ślefarska, dyrektor GBP w Samsonowie

Spotkanie z Beatą Ostrowicką
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Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Chłopek wraz z radnymi Gminy Zagnańsk 
Wójt Gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski wraz z pracownikami Urzędu Gminy 

czek, członek Zarządu Artur Cieślak. W skład Komisji Rewizyjnej 
weszli: przewodnicząca Ewa Majcher-Olesińska oraz członkowie – 
Hubert Szymonek i Artur Boszczyk.  Apis 

Wśród wielu propozycji Gminnego Ośrodka 
Kultury Sportu i Turystyki na długie jesienne 
wieczory znalazły się m.in.: treningi piłki nożnej, 
ręcznej, siatkowej, badmintona, fitness oraz zaję-
cia rytmiki dla dzieci i taneczne dla dzieci.

PIŁKA NOŻNA DZIECI: 
poniedziałek, rocznik 2003/2004 – godz. 17.30–19.00 
czwartek rocznik 2005 i młodsi – godz.17.30–19.00 
sobota rocznik 2003/2004 r. – godz. 10.30–12.00

BADMINTON DLA WSZYSTKICH: 
poniedziałki: 16.00–17.30

PIŁKA RĘCZNA od 17 października br. 
dziewczęta: szkoła podstawowa i gimnazjum 
środy 17.30–19.00

SIATKÓWKA – sekcja SPARTY ZAGNAŃSK 
poniedziałek 19.00–20.30 
sobota 15.00–17.00

FITNESS DLA PAŃ (płatne 8 zł) 
czwartki: 18.00–19.00 

RYTMIKA DLA DZIECI: 
wtorki godz. 17.00–18.00

ZAJĘCIA TANECZNE DLA DZIECI  
I MŁODZIEŻY (płatne 12 zł/1,5 h) 
(jazz, hip-hop) – trwają zapisy 
czwartki o godz. 17.00 lub 19.00

Szczegółowe informacje można uzyskać tu: 
sekretariat@goksir.zagnansk.info.pl

Grażyna Sobczyk

W II Powiatowym Turnieju Ligi Siatkarskiej Nauczycieli, który odbywał się 
20 października br. w Zagnańsku wystartowało siedem drużyn. Wygrała drużyna 
z gminy Sitkówka-Nowiny, druga była drużyna ze starostwa powiatowego, trzecia 
– z gminy Bodzentyn. Organizatorem turnieju było Starostwo Powiatowe w Kiel-
cach, współorganizatorami: Zespół Szkół Leśnych i Urząd Gminy w Zagnańsku.

Wójt Szczepan Skorupski witając uczestników zawodów, przekazał nauczycie-
lom z okazji niedawno obchodzonego Dnia Edukacji Narodowej najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej pomyślności. 

– Wszyscy państwo dobrze czujecie się w Zagnańsku, o czym świadczy kolejne spo-
tkanie na tej hali. Mam nadzieję, że nasz obiekt sprosta waszym wymaganiom, a przede 
wszystkim życzę państwu dobrej, radosnej zabawy – mówił wójt Szczepan Skorupski. 

Z kolei starosta kielecki Zdzisław Wrzałka wyraził radość, że w powiecie kieleckim 
powstają inicjatywy, by organizować różne turnieje sportowe nie tylko w piłce siatkowej. 

– Ale ważne, by ta dyscy-
plina sportu miała również 
swoje święto. Siatkówka jest 
pięknym sportem, piękną dys-
cypliną. Cieszę się, że pań-
stwo będzie nas urzekać swo-
ją grą, że to, co pokażecie, 
będzie na wysokim poziomie. 
Niech zwyciężą najlepsi. Ale 
w naszych zawodach nie cho-
dzi tylko o to, by zwyciężać. 
Chodzi także o to, by się spotkać, integrować, wymienić poglądy i doświadczenia. 
Życzę dobrej gry w duchu fair play – mówił starosta Zdzisław Wrzałka.

Do rywalizacji pod siatką stanęły drużyny złożone z nauczycieli  i dyrektorów 
szkół z gmin Chęciny, Masłów, Nowiny, Zagnańsk, Bodzentyn, Górno oraz drużyna 
pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

Wśród  zawodników  znaleźli  się  nauczyciele wychowania  fizycznego  oraz  in-
nych przedmiotów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych. 
Zgodnie z regulaminem w składzie każdej drużynie musiała być choć jedna kobieta. 
Sędziowali arbitrzy z Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

W  ubiegłorocznych  pierwszych  zmaganiach  siatkarskich  wzięły  udział  tylko 
cztery drużyny, z których najlepszą okazała się reprezentacja Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie.  Apis

Zajęcia sportowe  
i taneczne  
w hali sportowej

26 października br. zawiązała się w gru-
pa inicjatywna, która postanowiła powołać 
do życia Stowarzyszenie Rowerowe „Pod 
Bartkiem”. Na jej czele stanął pasjonat ko-
larstwa crossowego Marcin Kraska z Tumli-
na. W grupie inicjatywnej znaleźli się także 
m.in.: wójt Szczepan Skorupski i wicewójt 
Robert Kaszuba, którzy zaoferowali swoją 
pomoc i wsparcie. 

Spotkanie  założycielskie  odbyło  się 
w sportowej hali Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. Utworzeniem 
Stowarzyszenia Rowerowego „Pod Bartkiem” 
założyciele  wyrazili  wolę  i  chęć  wielu  osób, 
których pasją  jest  jazda na rowerze, propago-
wanie zdrowego stylu życia,  chęć  rywalizacji 
sportowej oraz promowanie urokliwych zakąt-
ków gminy Zagnańsk.

Zebrani wybrali spośród siebie władze stowarzyszenia. W skład 
Zarządu weszli: prezes Zarządu Marcin Kraska, wiceprezes Michał 
Sobczyk,  sekretarz  Sylwia  Bętkowska,  skarbnik  Grzegorz  Hawli-

Powstaje Stowarzyszenie Rowerowe „Pod Bartkiem”

Powiatowe zmagania siatkarskie

Składamy wyrazy współczucia
Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom

Andrzeja Jezierskiego
Mieszkańca gminy Zagnańsk  

Biznesmena i Działacza Politycznego, Prezesa firmy Jezierski-OKNA
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od  razu  przystąpili  do  jej  rato-
wania. Wiek ptaka określono na 
około 4 lata. Ważył ok. 6 kg. Po 
wypuszczeniu  na  wolność  bie-
lik był początkowo zdezoriento-
wany,  lecz  szybko  się odnalazł 
i odleciał w kierunku pól. 

Koszty  utrzymania  ośrodka 
ponoszone są przez szkołę i spon-
sorów. Stale potrzebne są środki 
finansowe  na  wyżywienie,  leki 
i wyposażenie ośrodka. 

Do  sekcji  sokolniczej  za-
pisują  się  tylko  chętni.  Jest  ich 
kilkoro. – Nabór polega na tym, 
że prowadzimy wykłady na temat 
naszej działalności dla chętnych 
pierwszoklasistów. Na początku 
jest ich bardzo dużo. Nasze zaję-
cia praktyczne polegają na tym, 
że młodsi uczniowie najpierw się 
oswajają z drapieżnymi ptakami, 
a potem uczą się je karmić i nimi 
opiekować. Po roku stażu muszą 
przystąpić do egzaminu. Z nami 
zostają tylko ci, którzy tego chcą 
– opowiada Tomek. 

Jerzy Pawiński w 1981 r. pra-
cował  jako wychowawca w  in-
ternacie  i  był  wówczas  jednym 
z założycieli Sekcji Sokolniczej. 
Aktualnie  jest  nauczycielem 
i uczy łowiectwa w klasie czwar-
tej i jednocześnie jest opiekunem 
sokolników  i  odpowiedzialnym 
za  prowadzenie  Ośrodka  Reha-
bilitacji Ptaków Drapieżnych. 

Pierwszą  próbę  zorganizo-
wania  sokolnictwa  w  Zagnań-
sku  podjął w  1974  roku  uczeń 
Ryszard  Witczak  –  to  jego 
wielka  pasja  pozwoliła  zorga-
nizować grupę uczniów, którzy 
poznawali  tajniki życia ptaków 
drapieżnych  i  ich  wykorzysta-
nie w polowaniach.

Oficjalne  Koło  Sokolnicze 
powstało  przy  Technikum  Le-
śnym w 1981 r. Pierwszymi so-
kolnikami  i założycielami byli: 
Dariusz  Dudkiewicz, Wojciech 
Wiśniewski,  Mirosław  Wrona, 
Jarosław  Kołodziejczyk,  Jaro-
sław Mazur. W 2011 roku sek-
cja obchodziła 30-lecie swojego 
istnienia.

Jeden  z  absolwentów,  Hen-
ryk Mąka był przez wiele lat na-
czelnym sokolniczym w Polsce. 
Obecnie  pracuje  jako  sokolnik 
w Czempiniu  i  zajmuje  się  ho-
dowlą sokoła wędrownego, wy-
chowaniem  i  wypuszczaniem 
dorosłych osobników. 

Ośrodek  Rehabilitacji  Pta-
ków Drapieżnych prowadzi swo-
ją  działalność  przy  współpracy 
z wojewódzkim konserwatorem 
przyrody  na  podstawie  corocz-
nego  zezwolenia  wydawanego 
przez ministra środowiska. 

Andrzej Piskulak

Ponad 400 chorych, kontuzjowanych i okaleczanych drapież-
nych ptaków leczonych było do tej pory w utworzonym w 1994 r. 
Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych, działającym przy 
Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku. W ciągu roku, zdaniem 
opiekuna sokolników Jerzego Pawińskiego, opieki weterynaryj-
nej wymaga kilkanaście skrzydlatych drapieżników. – W marcu 
ub. r. wyleczyliśmy i wypuściliśmy na wolność samicę bielika – do-
daje Tomasz, uczeń i jednocześnie szef Sekcji Sokolniczej.

Aktualnie w ośrodku 
przebywa  kilka  ptaków 
przygotowanych  do  wy-
puszczenia  na  wolność. 
Wśród  nich  są  m.in.: 
sowa uszata, która trafiła 
jako  pisklak  i  człowieka 
traktuje  jako  swoją mat-
kę, myszołów zwyczajny, 
który  miał  uszkodzoną 
kość  udową,  samica  ja-
strzębia gołębiarza, która 
była zagłodzona i z ubyt-
kiem  upierzenia,  trzmie-
lojad, który miał złamaną 
kość udową. 

Znajduje  się  tu  też  kilka  ptasich drapieżników,  które  zostaną na 
zawsze, m.in.: myszołów, którego złamane skrzydło źle się zrosło, pu-
stułka z brakiem części skrzydła, samica jastrzębia gołębiarza, która od 
6 lat nie potrafi samodzielnie polować, puszczyk z brakiem skrzydła.

– Ptaki, które żyją w naszym azylu dożywotnio, służą nam do ce-
lów dydaktycznych. Prowadzone są na ich przykładzie i na ich temat 
pogadanki i prelekcje. Prezentujemy je m.in. na imprezach kultural-
nych oraz dzieciom w szkołach podstawowych i gimnazjach – opo-
wiada  opiekun  Jerzy  Pawiński.  – Ptaki drapieżne są pod ochroną 
państwa i wymagane jest specjalne zezwolenie na prowadzenie takie-
go ośrodka. Nasz powstał, dlatego że do naszych sokolników zaczęło 
trafiać bardzo dużo drapieżników, które potrzebowały pomocy z po-
wodu złamanych skrzydeł i zniszczonych lęgów – wyjaśnia. 

– Do ośrodka trafiają także ptaki z wypadków. Najczęściej są one 
poranione w wyniku zderzenia z liniami energetycznymi i samocho-
dami. Najgroźniejszymi dla nich są kłusownicy – gołębiarze, którzy je 
łapią i kaleczą oraz podtruwają. Mieliśmy trzmielojada z obciętymi 
szponami i podtrute myszołowy – podaje przykłady Tomek. 

W ośrodku prowadzona jest zarówno opieka weterynaryjna, jak 
i stała opieka ze strony uczniów. Wymaga to codziennie kilku godzin 
pracy. Zadaniem sokolnika jest ułożenie ptaków i prowadzenie ich aż 
do wyleczenia oraz wypuszczenia na wolność. Ponad 80 proc. pta-
ków udaje się wyleczyć.

– Leczenie polega na podawaniu przepisywanych przez weteryna-
rza leków. Po wyleczeniu takich ptaków, musimy je wytrenować, aby 
samodzielnie polowały. Polega to na tym, że uczymy je latania i od-
zwyczajamy od człowieka w specjalnych wolierach, do których nikt nie 
ma dostępu – opowiada Tomek. Na przykład jastrząb już po tygodniu 
boi się człowieka i staje się na tyle zdziczały, że można go wypuścić na 
wolność. – Z kolei ptakom, które wychowują się od pisklaka organizu-
jemy odlot. W klatce, w której były wychowywane, po ich wypuszczeniu 
zostawiamy otwarte okienko z pokarmem. Do czasu, gdy nie nauczą 
się polować samodzielnie, to przylatują do nas, by się pożywić. Trwa 
to czasami nawet kilka tygodni. Gdy pokarm zostaje, to jest sygnał, że 
ptak już sam daje sobie radę – wyjaśnia młody sokolnik. 

Drobne zwichnięcia leczone są do kilku tygodni. Jeśli trafi ptak 
o słabej kondycji, to po odkarmieniu natychmiast jest wypuszczany. 
Wśród zabranych kłusownikom trafiają się też zdrowe ptaki złapane 
po to, by je wypychać i robić z nich „trofea”. Takie ptaki po zbadaniu 
i podkarmianiu są natychmiast wypuszczane na wolność. 

W  ogóle  wypuszczenie  drapieżnika  na  wolność  jest  wielkim 
świętem wszystkich uczniów Zespołu Szkół Leśnych. Głośnym wy-
darzeniem  było  uratowanie  w  marcu  u.br.  bielika.  Po  wyleczeniu 
wypuszczono go na wolność w  tym samym miejscu, w którym go 
znaleziono – na polu w gminie Oksa.

Samica  bielika,  gdy  ją  znaleziono,  była  skrajnie  wycieńczona 
i wszystko wskazywało na  to,  że  zimą miała problem ze znalezie-
niem pożywienia. Gdy trafiła do sokolarni w Zagnańsku uczniowie 

Sokolnicy ratują i leczą drapieżne ptaki

Sowa uszata

Myszołów

Trzmielojad

Myszołów

Pustułka

Samica jastrzębia

Puszczyk
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Andrzej Świątek
wójt gminy Zagnańsk w latach 1991-1992

Andrzej Długosz
naczelnik gminy Zagnańsk w latach 1985-1990

Zbigniew Zagdański
wójt gminy Zagnańsk w latach 1992-2010

Andrzej Jóźwicki
wójt gminy Zagnańsk w latach 1990-1991

Edward Adamiec
naczelnik gminy Zagnańsk w latach 1975-1985

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zagnań-
sku została wyeksponowana galeria byłych włodarzy 
którzy na przełomie lat 1975-2010 zarządzali gminą 
Zagnańsk. 

Byli  nimi: Edward Adamiec,  naczelnik  gminy  Za-
gnańsk w latach 1975-1985; Andrzej Długosz, naczelnik 
gminy Zagnańsk w latach 1985-1990; Andrzej Jóźwicki, 
wójt gminy Zagnańsk w latach 1990-1991; Andrzej Świą-
tek, wójt gminy Zagnańsk w latach 1991-1992; Zbigniew 
Zagdański, wójt gminy Zagnańsk w latach 1992-2010.

Prezentacja sylwetek włodarzy ma na celu przypomnie-
nie mieszkańcom wizerunków gospodarzy gminy, którzy 
na przełomie lat 1975-2010 wnieśli swój wkład w jej roz-
wój, a podejmując ważne decyzje mieli wpływ na jakość 
życia naszej społeczności. Stała ekspozycja zdjęć byłych 
włodarzy, to również wyraz szacunku dla ludzi którzy za-
rządzali Gminą Zagnańsk i dla niej pracowali.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk


