
Numer 11/212
Listopad 2013

Trwające, zakończone i planowane inwestycje w gminie – str. 3

Świętowanie złotych godów 
małżeńskich w gminie – str. 6

Nauczyciele nagrodzeni  
za pracę pedagogiczną – str. 15

Cmentarze, miejsca pamięci, leśne groby – str. 9

To moja pierwsza 
wystawa – str. 14

Trenowałem  
w zagnańskich lasach  
przed mistrzostwami – str. 5

Umiastowienie 
Zagnańska: szansa  
czy zagrożenie? – str. 4

Nowy przewodniczący ZGPK 
– str. 2



Gazeta Zagnańska

2

Wójt Szczepan Skorupski odebrał 25 października br. z rąk 
Jerzego Stalmasińskiego – dyrektora Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach puchar za udział 
gminy Zagnańsk w letniej akcji „Krew darem życia - 2013”. 

Podczas sesji Rady Gminy gospodarz gminy przekazał go po-
słance Renacie Jani, która jako wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia 
„Razem dla Wszystkich” była pomysłodawczynią akcji w gminie.

Podczas 13. edycji letniej akcji „Krew darem życia” w wojewódz-
twie świętokrzyskim zebrano ponad 500 litrów krwi. Mieszkańcy 
gminy Zagnańsk ofiarnie oddawali krew w specjalnie przygotowa-

Wójt Szczepan Skorupski przewodniczącym ZGPK

Krew darem życia

W Hotelu „Grafit” w Kostomłotach I (gmina Miedziana 
Góra) 26 października br. odbył się zjazd sołtysów z powiatu kie-
leckiego. Na obrady zjechało prawie 270 sołtysów z całego powia-
tu ziemskiego. Gminę Zagnańsk reprezentowało 14 gospodarzy 
sołectw, radna Ewa Kita oraz wójt Szczepan Skorupski. 

Ponadto swoją obecnością zjazd uświetnili Beata Oczkowicz 
– wiceminister obrony narodowej, Adam Jarubas – marszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego, posłowie: Renata Janik, Marek Gos, 
Mirosław Pawlak i Czesław Siekierski, Zdzisław Wrzałka – starosta 
kielecki, Henryk Milcarz – prezes Wodociągów 
Kieleckich, a także licznie zgromadzeni samo-
rządowcy szczebla gminnego oraz zarządzający 
instytucjami działającymi na rzecz rozwoju śro-
dowisk wiejskich. 

Zebranych gości przywitał prezes Stowa-
rzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej – Feliks 
Januchta. Następnie głos zabrali starosta Zdzi-
sław Wrzałka oraz marszałek Adam Jarubas, 
którzy w kilku słowach podkreślili swoją dobrą 
współpracę z sołtysami, tym samym dopingując 
ich do jeszcze bardziej prężnej pracy na rzecz 
swoich wsi. Główną część spotkania zajął blok 

Powiatowy zjazd sołtysów 
merytorycznych pogadanek dotyczących zmian w ubezpieczeniach 
rolniczych, możliwości pozyskania funduszy unijnych w nowym 
okresie programowania, a także bezpieczeństwa publicznego. Czas 
pomiędzy wystąpieniami wypełniły rozmowy i zapytania ze strony 
zgromadzonych. Było to o tyle ważne, iż zaproszeni goście nie tyl-
ko nie stronili, ale także zachęcali sołtysów do rozmów i zadawania 
pytań. Wszystkim zgromadzonym przypadła bardzo do gustu taka 
formuła spotkania.

Na koniec zjazdu wszyscy zgromadzeni wypełniali test ze znajo-
mości bezpieczeństwa i higieny pracy zorganizowany przez KRUS 
i Państwową Inspekcję Pracy. Jak się okazało – sołtysi z Zagnańska 
wypełnili test bez większych trudności.  Marcin Fąfara

nym ambulansie 
w czasie Festynu 
Rodzinnego w Za-
chełmiu. Już po raz 
czwarty inicjatorem 
akcji „Krew darem 
życia” na naszym 
terenie było Stowa-
rzyszenie „Razem 
dla Wszystkich”. 
Wówczas 23 osoby 
oddały ponad 10 li-
trów krwi.  Apis

Kielecki Obszar Funkcjonalny
Z inicjatywy prezydenta Kielc odbyło się 29 października br. 

robocze spotkanie z burmistrzami i wójtami gmin Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego. Gminę Zagnańsk reprezentowali wójt 
gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski oraz zastępca wójta Ro-
bert Kaszuba.

Tematem spotkania było omówienie porozumienia w sprawie 
zasad współpracy przy programowaniu, wdrażaniu oraz współfinan-
sowaniu i realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 

W spotkaniu wziął udział również Kazimierz Kotowski, członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Organizatorem przedsię-
wzięcia był Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Urzędu 
Miasta Kielce. O udziale gminy Zagnańsk w Kieleckim Obszarze 
Funkcjonalnym mówi na str. 4 dr Sławomir Pastuszka. Apis 

W dniu 5 listopada br. w Morawicy na posiedzeniu Zgroma-
dzenia członków Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni 
Górnej Nidy na przewodniczącego Zarządu wybrany został jed-
nogłośnie wójt Szczepan Skorupski. 

Zaraz po głosowaniu wójt podziękował za zaufanie jakim obdarzy-
li go włodarze siedmiu gmin tworzących Związek. W swoim wystąpie-
niu podkreślił, iż dołoży wszelkich starań, aby godnie reprezentować 
Związek i pracować na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów 
występujących na terenie gmin. Do najważniejszych zadań zaliczył 
poszukiwanie i pozyskiwanie w najbliższym okresie programowania 
Unii Europejskiej 2014–2020 środków finansowych na wspólną reali-
zację przedsięwzięć mających na celu rozwój gmin. Zapowiedział pod-
jęcie działań w sprawie budowy schroniska dla psów, które miałoby 
być finansowane przez wszystkie gminy należące do Związku Gmin 
Powiatu Kieleckiego. Zwrócił również uwagę na realizację przedsię-
wzięć miękkich służących budowie więzi społecznych gmin Związku 
oraz wymiany doświadczeń, np. z zakresu gospodarki odpadami ko-
munalnymi, działań proinwestycyjnych, rozwoju przedsiębiorczości. 

Do priorytetów zaliczył wypracowanie wspólnego stanowiska 
w kwestii porozumienia, jakie 11 gmin podmiejskich ma podpisać 
z miastem Kielce w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalne-
go i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W skład 
Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy wchodzą 
gminy: Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny, Piekoszów, Mniów, 
Miedziana Góra oraz Zagnańsk. W poprzednich kadencjach przewod-
niczącymi Zarządu ZGPK byli: wójt gminy Morawica, Marian Buras 
oraz burmistrz gminy i miasta Chęciny, Robert Jaworski. Apis
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie
Trwają prace w zakresie I etapu budowy sieci kanalizacji sani-

tarnej realizowanej w ramach projektu pn. „Kompleksowa ochrona 
wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”. Zakres zadania obejmuje 
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Samso-
nów-Ciągłe, Samsonów-Piechotne, Samsonów-Komorniki, Samso-
nów-Dudków, Kaniów II, Zachełmie i Kościelna Górka, Goleniawy, 
Chrusty, Ścięgna, Jaworze i Siodła. Obecnie prace realizowane są 
w miejscowościach Zachełmie i Kościelna Górka, Samsonów-Pie-
chotne, Samsonów-Komorniki. W ramach I etapu zostanie wykona-
ne ok. 30 km sieci kanalizacyjnej, do której mieszkańcy będą mogli 
włączyć swoje budynki. Zakres obejmujący powyższe miejscowości 
został zlecony firmie Skanska S.A. z Warszawy, która zrealizuje go 
za kwotę 15 839 441,20 zł brutto. Zadanie współfinansowane jest 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. 

Budowa pierwszego odcinka kanalizacji sanitarnej zakończy-
ła się w miejscowościach Zachełmie i Kościelna Górka, gdzie trwa 
przygotowanie placu budowy do odbioru (inspekcje i próby itp.). Na 
drugim odcinku, gdzie powstaje pompownia ścieków, kontynuowa-
ne są prace ziemne i budowlane, m.in. przekładanie nitki gazociągu, 
która koliduje z budową pompowni ścieków PK-2. Rozpoczęły się 
prace przygotowawcze przy budowie kanalizacji w miejscowościach 
Chrusty Duże i Małe. W miejscowości Samsonów-Piechotne konty-
nuowana jest budowa kanalizacji.

Rozbudowa modernizacja oczyszczalni ścieków
Na dobre zaczęła się rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Bartkowie. 10 września nastąpiło przekazanie placu budo-
wy wykonawcy. Od tego czasu zdołano już wybetonować dno trzech 

dynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Dzięki pozyska-
nej przez Gminę Zagnańsk dotacji każdy z mieszkańców zapłacił za 
podłączenie budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wraz 
z załatwieniem wszystkich formalności jedynie 1230 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 431 725,00 zł. Inwestycja uzy-
skała dofinansowanie o wartości 45 proc. kosztów kwalifikowanych 
tj. 181 645,00 zł. 

Zakończona rozbudowa OSP w Chrustach
W ramach rozbudowy budynku strażnicy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Chrustach zwiększyła się jego powierzchnia zabudowy 
o 95,7 m2, a powierzch-
nia użytkowa zwiększyła  
się o 150,28 m2 z kom-
pleksowym wykończe-
niem. Strażacy uzyskali 
dodatkowe pomiesz-
czenia wraz z garażem. 
Poszerzono również 
i utwardzono kostką plac 
manewrowy, co uspraw-
ni funkcjonowanie ko-
munikacji na wypadek 
n a g ł y c h  w y j a z d ó w. 
Obecnie trwają prace modernizacyjne „starej” części obiektu. Prace 
prowadzone są wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Kładka, chodnik i most w Samsonowie-Piechotnych
Trwają prace przy budowie kładki dla pieszych wraz z budową chod-

nika i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0301T w miejsco-

Kanalizacja, oczyszczalnia, strażnica, chodnik, most i drogi
Trwające, zakończone i planowane inwestycje w gminie Zagnańsk

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie, przyłącza 
kanalizacji sanitarnej w Kajetanowie, zakończona rozbudowa 
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach, budowa 
kładki dla pieszych wraz z budową chodnika i remontem mo-

stu – to najważniejsze inwestycje realizowane w październiku 
i listopadzie. Planowane jest wybudowanie drogi na odcinku od 
przystanku przy ul. Kieleckiej do niestrzeżonego przejazdu PKP 
w Bartkowie.

nowych reaktorów biologicznych i rozpocząć wznoszenie ścian. 
Zgłoszono już pierwsze prace do inspektorów nadzoru z Wodocią-
gów Kieleckich. Betonowaniu i szalowaniu sprzyja dobra pogoda. Po 
zakończeniu modernizacji przepustowość oczyszczalni w Bartkowie 
wzrośnie prawie dwukrotnie, z 1000 do 1700 metrów sześciennych 
na dobę.

Budowa przyłączy kanalizacji  
w Kajetanowie Dolnym

Gmina Zagnańsk zakończyła budowę przy-
łączy kanalizacji sanitarnej w Kajetanowie Dol-
nym. W ramach inwestycji zostało podłączo-
nych do wybudowanej sieci kanalizacyjnej 59 
budynków. Zadanie zostało zrealizowane przy 
udziale środków finansowych pozyskanych 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach 
programu priorytetowego 1.4 „Dofinansowanie 

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego” oraz 1.4.2 „Podłączenia bu-

wości Samsonów-Piechotne. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę 
mostu, wykonanie kładki dla pieszych, budowę chodnika dla pieszych 
oraz przebudowę jezdni na dojazdach do mostu na odcinku 600 mb 
wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 750. Zadanie 
jest realizowane i współfinansowane ze środków powiatu kieleckiego 
oraz funduszy krajowych na kwotę 1 304 678,30 zł brutto.

Budowa drogi od skateparku do Bartkowa 
Planowane jest wybudowanie drogi na odcinku od przystanku 

przy ul. Kieleckiej do niestrzeżonego przejazdu PKP w Bartkowie. 
Jest to kolejna duża inwestycja drogowa po budowie na ul. Dębowej 
w Kaniowie (wraz z łącznikiem do Borowej Góry) i budowie drogi 
w Zachełmiu. Wykonana zostanie przebudowa skrzyżowań, budowa 
chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, parkingu. 
Budowa drogi znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu kołowym oraz pieszym, ułatwi połączenie komunikacyjne 
istniejących dróg powiatowych, odciąży centrum Zagnańska oraz 
skróci czas dojazdu mieszkańców do miejsc pracy. Szacowana war-
tość inwestycji to około 3 000 000 zł. Gmina uzyska dofinansowanie 
w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lo-
kalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 

Opr. Apis 
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Andrzej Piskulak: Co to jest obszar metropolitalny?
Sławomir Pastuszka: Rozwój cywilizacji od wieków wiązał się 

ze zmianami. Organizacje, które wprowadzały zmiany (innowacje) 
zwiększały własną konkurencyjność. Te, które stały na obrzeżu zmian, 
traciły dotychczas wysoką pozycję. Obecnie 
takim procesem, którego charakterystycz-
ną cechą są zmiany, jest metropolizacja. 
Pojawia się zasadnicze pytania, czy gmina 
Zagnańsk powinna uczestniczyć w procesie 
metropolizacji, i jeżeli tak, jakie z tego będzie 
miała korzyści.

Aby lepiej zrozumieć zachodzące zmiany 
a i procesy metropolizacyjne, należy wyja-
śnić kilka pojęć ściśle ze sobą powiązanych, 
tj.: metropolizacji, metropolii i obszaru me-
tropolitalnego. Metropolizacja jest procesem 
przekształcania się przestrzeni miejskich, 
polegającym na zmianie relacji między mia-
stem centralnym a jego otoczeniem. Jednym 
z aspektów metropolizacji jest rozszerzanie 
się oddziaływania miast na otaczające obsza-
ry pozostające w bliskim zasięgu. Metropoli-
zacja łączy się z występowaniem metropolii, 
czyli dużych miast, w których wykształcone 
są na poziomie międzynarodowym usługi 
wyższego rzędu związane z biznesem, na-
uką, edukacją, kulturą i rozrywką, mediami, 
zarządzaniem, przetwarzaniem informacji. 
Miasta takie tworzą warunki dla firm i instytucji o międzynarodowym 
zasięgu działania, wypełniających funkcję „bramy do świata”. Im 
większe miasto i lepsze połączenia transportowe i komunikacyjne, 
tym większy zasięg oddziaływanie na otaczające tereny. 

A.P.: Z wielu badań wynika, iż miasta silnie zintegrowane 
infrastrukturalnie z otoczeniem mogą wypełniać pozytywną rolę 
w rozwoju regionów, powiatów i gmin. 

S.P.: Dostrzegła to Unia Europejska. Dlatego od kilkunastu lat 
systematycznie rośnie pula środków europejskich kierowanych na 
rozwój obszarów metropolitalnych. W Polsce w latach 2014–2020 
może to być nawet kilkanaście miliardów euro. Wielkość wykorzysta-
nia tych funduszy będzie zależeć od potencjału i aktywności obszarów 
metropolitalnych. W dokumencie rządowym pn. „Krajowa Strategia 
Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, miasta, obszary wiej-
skie” przyjęto, że celem działań polityki regionalnej wobec wszyst-
kich ośrodków wojewódzkich (miast wojewódzkich) jest wspieranie 
rozwoju ich funkcji metropolitalnych poprzez sprzyjanie wzrostowi 
ich znaczenia gospodarczego (w tym rynków pracy), edukacyjnego, 
naukowego i w zakresie kultury w układach: międzynarodowym i kra-
jowym. Autorzy strategii uznali, że polepszenie wzajemnej dostępno-
ści głównych centrów rozwoju gospodarczego nie tylko umożliwi roz-
wój tych ośrodków (miast), ale przyczyni się do poprawy warunków 
życia i gospodarowania na obszarach znajdujących się w ich pobliżu 
(np. gmina Zagnańsk). W rezultacie coraz więcej dotychczas słabo 
zurbanizowanych gmin stanie się częścią metropolii, pełniąc funkcje 
produkcyjne, mieszkaniowe, dystrybucyjne, transportowe. 

A.P.: Co to jest Kielecki Obszar Funkcjonalny?
S.P.: Mając świadomość szans, możliwości i wyzwań, jakie wiążą 

się z procesem metropolizacji władze Kielc i 10 sąsiadujących gmin, 
w tym gmina Zagnańsk, współpracują na rzecz utworzenia Kielec-
kiego Obszaru Funkcjonalnego. Zasadniczym celem KOF uczyniono 
współpracę na rzecz rozwoju gmin. 

A.P.: Jakie są korzyści obecności gminy Zagnańsk w KOF?
S.P.: W latach 2014–2020 największe szanse na unijne dotacje 

będą miały zadania ponadgminne, dlatego gmina Zagnańsk powinna 
odnieść przynajmniej dwie zasadnicze korzyści finansowe w postaci 
wsparcia wspólnie realizowanych projektów. Pierwsza – związana 
jest z wykorzystaniem funduszy unijnych przeznaczonych na rozbu-
dowę infrastruktury (komunikacyjnej, transportowej, rekreacyjnej), 

Forum dyskusyjne na temat biznesu

Umiastowienie Zagnańska: szansa czy zagrożenie?

jaka powstanie z pieniędzy przeznaczonych na rozwój obszarów me-
tropolitalnych. Drugi rodzaj korzyści odnosi się do wspólnego or-
ganizowania warunków funkcjonowania mieszkańców obszaru me-
tropolitalnego. Przykładem może być porozumienie komunikacyjne 

– gmina Zagnańsk nie musiałyby zawierać 
osobnych porozumień z przewoźnikiem na 
własną rękę. Sprawę można będzie załatwić 
na skalę całego obszaru. Podobnie ze spra-
wą służby zdrowia, zakupem energii elek-
trycznej, budową i utrzymaniem systemu ra-
townictwa medycznego, wspólnym systemem 
ratunkowym, promocją gospodarczą, w tym 
promocją terenów inwestycyjnych. Dzięki 
temu możemy zaoszczędzić dużo pieniędzy 
na rachunkach za realizację wielu usług 
i dostaw. Jest to bardzo ważne, bo w dzisiej-
szych czasach samorządy muszą dokładnie 
liczyć każdą złotówkę i oszczędzać, gdzie się 
tylko da.

A.P.: W jaki jeszcze korzyści dla Za-
gnańska należy powiększać? 

S.P.: Priorytetem dla gminy Zagnańsk 
jest umiejętne zarządzanie rozwojem prze-
strzennym gminy. Przestrzeń jest dobrem 
rzadkim, a więc cennym i dlatego trzeba o nią 
dbać. Chodzi tu z jednej strony o opracowa-
nie przemyślanych planów miejscowych, 
które zahamują lub ograniczą tworzenie roz-

proszonej zabudowy na terenie gminy. Z drugiej strony – należy uwal-
niać kolejne tereny pod zabudowę i inwestycje: tworzyć warunki dla 
rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Skupienie zabudowy i uwalnia-
nie terenów pod zabudowę jest przejawem gospodarności, natomiast 
rozproszenie budownictwa – marnotrawstwa cennych zasobów. War-
tym promocji są nowo budowane osiedla składające się z budynków 
wielorodzinnych (np. w Wiśniówce). W takich warunkach dostęp do 
mediów (prąd, woda, ścieki, gaz) jest tańszy, więc potencjalni wła-
ściciele mieszkań będą chętnie korzystać ze zbiorowego mieszkalnic-
twa w atrakcyjnym miejscu. Nie muszę dodawać, iż oznaczać to może 
większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości i dochodów od 
osób fizycznych (PIT). Nie mniej ważne jest to, żeby gmina Zagnańsk 
mogła odnosić większe korzyści z faktu występowania na jej terenie 
pięknych krajobrazowo i cennych przyrodniczo miejsc. Dobrze, że 
władze gminy dbają o dostępność transportową Zagnańska i innych 
sołectw: finansują budowę, rozbudowę i modernizację dróg gmin-
nych. Obecnie pilnym zadaniem, przed którym teraz stoją władze 
gminy jest budowa bezpiecznych, przemyślanych tras rowerowych 
z miejscami do odpoczynku. Można np. rozpocząć od trasy rowero-
wej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Kielce – Zagnańsk (13 km). 
Warto wiedzieć, iż rowerzyści, których liczba w Polsce stale rośnie 
są ważnymi i liczącymi się turystami i konsumentami. Zwiedzając 
i podziwiając uroki różnych miejsc, kupują nie tylko drobne produkty 
spożywcze i napoje, ale równie chętnie skorzystają z posiłków ser-
wowanych w gospodarstwach agroturystycznych i barach. Słowem, 
mogą wpływać na rozwój lokalnego biznesu. 

Podsumowując, aktywny udział gminy Zagnańsk w Kieleckim 
Obszarze Funkcjonalnym oznaczać może potencjalne korzyści, na 
które społeczność gminy Zagnańsk w pełni zasługuje. 

A.P.: Dziękuję za rozmowę.

(Rozmowa ze Sławomirem Pastuszką – adiunktem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego)

Dr Sławomir Pastuszka – mieszkaniec gminy Zagnańsk, jest ad-
iunktem na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w tematyce 
z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego, funduszy europej-
skich oraz integracji europejskiej. Jest autorem kilku monografii 
i kilkudziesięciu artykułów. Ostatnia książka dr. Pastuszki „Euro-
pejska polityka regionalne – cele, narzędzia, efekty” była anonso-
wana w „Gazecie Zagnańskiej”.
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Realizowany w ubiegłym roku szkolnym przez Zespół Szko-
ły Podstawowej nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku 
we współpracy ze szkołami w Tumlinie i Kajetanowie projekt  
„Around the Little Red Riding Hood”(Wokół Czerwonego Kap-
turka) został nagrodzony prestiżowym certyfikatem.

Podczas uroczystej gali w Pałacu Ślubów w Warszawie dyrek-
tor Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum 
w Zagnańsku, Marzanna Moćko wraz z koordynatorką projektu, 
nauczycielką języka angielskiego Dorotą Starz odebrały prestiżowy 
certyfikat European Language Label – europejski certyfikat jakości 
w edukacji językowej, znak innowacyjności w dziedzinie nauczania 
i uczenia się języków obcych. 

W uroczystości uczestniczyli znamienici goście, przedstawiciele 
resortów kultury, sztuki i edukacji. Wśród nich znaleźli się profesor 
dr hab. Hanna Komorowska, autorka licznych publikacji z dziedzi-
ny nauczania języków obcych, podsekretarz stanu Joanna Berdzik, 
ambasadorzy i konsulowie niektórych ambasad w Warszawie, wice-
minister edukacji narodowej, dyrektorzy instytutów kultury, Urzędu 
Miasta, Komisji Europejskiej. 

„Językowy Nobel”, jak nazwał to wyróżnienie jeden z prze-
mawiających na sali gości, w Polsce przyznawany jest od 2001 r. 

Andrzej Piskulak: Jak Pan ocenia zorganizowane w Samso-
nowie zawody z cyklu Maratonu Rowerowego Świętokrzyskiej 
Ligi Rowerowej i swój udział w nich? 

Andrzej Sypytkowski: Jest to bardzo piękna impreza. Organi-
zatorzy stanęli na wysokości zadania. Jeśli chodzi o mnie, to obcią-
żenia nie były zbyt silne. Jeszcze w marcu br. ważyłem 15 kg więcej, 
ale jak zacząłem trenować, to wzrosła motywacja. Namówiłem swoją 
małżonkę i znajomych i w tej chwili mamy siedmioosobową drużynę. 

A.P.: Jak ocenia Pan swój udział w zawodach?
A.S.: Jeśli chodzi o mnie, to swój start oceniam pozytywnie. Za-

jąłem miejsce w pierwszej dziesiątce. Trasa nie była zbyt wymagają-
ca, ale też nie należała do relaksujących. 

A.P.: Z perspektywy lat, co Pan sądzi o trasach kolarskich 
w zagnańskich lasach? 

A.S.: W czasach gdy byłem zawodowym kolarzem, świętokrzyskie 
lasy, w tym bliskie mi – zagnańskie – poznałem bardzo dobrze. Są one 
bardzo piękne i dla kolarza bardzo wymagające. Zawsze tu z przy-
jemnością trenowałem przed ważnymi mistrzowskimi zawodami. I jak 
widać, dzisiaj po latach, także z przyjemnością tu przyjeżdżam. 

A.P.: Czym się Pan zajmuje na sportowej emeryturze?
A.S.: Swoją karierę sportową zakończyłem kilkanaście lat temu. 

Mieszkam w Końskich i prowadzę w tym mieście swoją działalność 
biznesową. Mam dwa sklepy rowerowe w Kielcach i Końskich. Je-
stem też przedstawicielem na Polskę kilku firm zagranicznych. 

A.P.: Po dzisiejszych zawodach w Samsonowie i pańskiej 
uśmiechniętej twarzy widać, że chyba ciągnie wilka do lasu, czyli 
do uprawiania sportu…

A.S.: Ma pan rację, ciągnie mnie do jazdy na rowerze i ścigania 
się amatorskiego. Takie zawody, jak dzisiaj, są dla mnie bardzo mo-
bilizujące i przyjemne.

A.P.: Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Andrzej Piskulak

W zagnańskich lasach trenowałem przed mistrzostwami 

Międzynarodowe laury dla zagnańskiego Czerwonego Kapturka

(Rozmowa z Andrzejem Sypytkowskim, olimpijczykiem, czołowym kolarzem szosowym)

Andrzej Sypytkowski mieszka i prowadzi działalność biznesową 
w Końskich. W latach 80. i 90. należał do czołowych polskich ko-
larzy szosowych. Największym sukcesem sportowym było zdo-
bycie srebrnego medalu podczas Igrzysk Olimpijskich w Seulu 
w wyścigu drużynowym na 100 km. Rok później został wicemi-
strzem świata w tej samej konkurencji. Startował także na Igrzy-
skach Olimpijskich w Barcelonie (1992), gdzie zarówno w wy-
ścigu indywidualnym, jak i drużynowym zajął 6. miejsce. Jest też 
wielokrotnym mistrzem i wicemistrzem Polski w wielu konkuren-
cjach kolarskich. Po zakończeniu kariery sportowej był w latach 
2000–2004 dyrektorem występującej pod różnymi nazwami gru-
py kolarskiej CCC Polsat Polkowice. Prowadził tę grupę w histo-
rycznym występie w Giro d’Italia w 2003 (był to pierwszy występ 
polskiej grupy kolarskiej w wyścigu tej rangi). Pełnił też funkcję 
dyrektora wyścigu Szlakiem Walk Majora Hubala.

za projekty wykorzystujące nowatorskie rozwiązania w dziedzinie 
nauczania i uczenia się języków. Certyfikat jest wyróżnieniem za 
innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodycz-
ne i dydaktyczne. Nagrodę przyznaje krajowe jury ELL, w którego 
skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji, środowisk akademickich, instytucji zajmujących 
się kształceniem językowym oraz przedstawiciele zagranicznych 
instytutów kultury. Konkurs jest koordynowany przez Komisję Eu-
ropejską, a organizowany przez państwa członkowskie powołujące 
narodowe jury. Priorytety konkursu European Language Label obej-
mują wytyczne Komisji Europejskiej oraz krajowego jury. Prioryte-
ty są kluczową wskazówką dla komisji selekcyjnej, która przyznaje 
certyfikaty językowe. 

European Language Label jest nagrodą, która zachęca do podej-
mowania nowych inicjatyw dotyczących nauczania i uczenia się ję-
zyków, wyróżnia nowe techniki nauczania, upowszechnia i promuje 
wiedzę na temat osiągnięć metodycznych. Konkurs jest adresowa-
ny do wszystkich sektorów edukacji, niezależnie od wieku uczniów 
i stosowanych metod, a jego celem jest nagradzanie i upowszechnia-
nie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych. 

Wspieranie innowacyjnych projektów na poziomie lokalnym 
i ogólnokrajowym ma za zadanie podwyższać standardy nauczania 
języków obcych na terenie Europy. Co roku nagrody otrzymują naj-
bardziej innowacyjne projekty w każdym z krajów biorących udział 
w tym przedsięwzięciu. Należy podkreślić, że na sukces zagnańskiego 
projektu złożyła się nie tylko ciężka praca koordynatorki i uczniów, 
ale również wsparcie dyrekcji szkoły, ogromne zaangażowanie na-
uczycielek Haliny Dolezińskiej, Anny Gębskiej i pracującej w szkole 
w Tumlinie – anglistki Luizy Dajczer. Warto wspomnieć, iż podobne 
wyróżnienie zostało przyznane autorce tego artykułu w 2006 roku za 
napisanie i zrealizowanie autorskiego programu pt. „Meandry kultu-
ry brytyjskiej” również w szkole w Zagnańsku. Projekt realizowany 
był przy wsparciu finansowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności, którego krajowym Realizatorem była Fundacja NIDA.

 Dorota Starz
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Jubileusz złotych godów, czyli 50-lecia pożycia małżeńskiego 
17 października br. świętowało w gminie Zagnańsk 24 par mał-
żeńskich. Uroczystość z udziałem wójta Szczepana Skorupskiego 
i kierownik USC Edyty Wiech odbyła się 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 
Poprzedziła ją uroczysta Eucharystia 
odprawiona w intencji Jubilatów i ich 
Rodzin w kościele pw. św. Józefa Oblu-
bieńca NMP w Zagnańsku. Zamówiona 
została przez Urząd Gminy. 

Ks. Ryszard Niemiec w swej homi-
lii gratulując małżonkom złotych godów, 
dziękował w ich imieniu Bogu za łaskę wy-
trwania oraz prosił o dalsze trwanie razem. 
Zwrócił uwagę na to, że owocami tak dłu-
giego pożycia małżeńskiego są: córki, synowie, wnuki i prawnuki. 

Po Eucharystii „złoci małżonkowie” zaproszeni zostali przez 
wójta Szczepana Skorupskiego do Urzędu Gminy. Gospodarz gmi-
ny składając życzenia pogody ducha, zdrowia, radości i wzajemnej 
miłości dostojnym Jubilatom, wyraził swoje uznanie, że przeżyli ze 
sobą tak wiele pięknych lat. 

Spotkanie było też okazją do wręczenia Jubilatom medali „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie” nadanych na wniosek wójta przez 

5 października br. w Technikum Leśnym w Zagnańsku odbyły 
się obchody jubileuszu 45-lecia Szkoły Leśnej i 40-lecia interna-
tu. To było wielkie święto dla wszystkich pracowników szkoły, ale 
również dla jej absolwentów oraz uczniów.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem gości z placu szkolnego 
do kościoła. Uroczysty pochód prowadził poczet sztandarowy Techni-
kum Leśnego, poczty sztandarowe ze szkół z terenu gminy oraz sy-
gnaliści. Odświętną Mszę św. w kościele pw. św. 
Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku odprawił 
kapelan leśników świętokrzyskich ks. Franciszek 
Berak. Podniosły nastrój Eucharystii podkreślał 
chór, w którego skład wchodzą mieszkańcy na-
szej miejscowości. Pani Krystyna Kaleta, emery-
towana nauczycielka Technikum Leśnego, prze-
pięknie odśpiewała psalm responsoryjny.

Po homilii nauczyciele wraz z uczniami 
odczytali modlitwę wiernych, w której między 
innymi prosili o Boże błogosławieństwo dla na-
uczycieli, absolwentów, uczniów, pracowników 
administracji oraz dla całej społeczności gminy Zagnańsk. Następnie 
uczniowie podarowali księżom parafii, na ręce księdza Wojciecha Ra-
deja, kosz z darami lasu – grzybami oraz kwiatami wrzosu. Oprawę 
muzyczną do mszy świętej zapewnili sygnaliści myśliwscy ze szkoły.

Po przyjściu do szkoły uczniowie złożyli kwiaty pod tablica-
mi upamiętniającymi założyciela szkoły inż. Romana Gesinga oraz 
pierwszego dyrektora szkoły mgr. inż. Tadeusza Przygodzkiego. 
Główne uroczystości z okazji jubileuszu miały miejsce w auli szkoły. 
Zgromadziło się bardzo wielu szacownych gości: nauczyciele, pra-
cownicy szkoły, absolwenci, w tym absolwenci sprzed równo czter-
dziestu lat, czyli drugi rocznik kończący Technikum w 1973 roku. 
Uroczystość rozpoczęli sygnaliści sygnałem „Powitanie”, następnie 
dyrektor Anna Kowalska przedstawiła i powitała gości: posłów – Da-
riusza Bąka, Mirosława Pawlaka, Marka Gosa, Grzegorza Dziubka 
– wicewojewodę świętokrzyskiego, Małgorzatę Kacprzycką-Skrocką, 
Katarzynę Karpińską i Sylwię Wojewodę z Departamentu Leśnictwa 
i Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska, Zenona Janusa – wice-
starostę kieleckiego, Edwarda Haładaja – głównego inspektora Lasów 
Państwowych, Tomasza Sota – dyrektora Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Radomiu, Tadeusza Fatalskiego – prezesa ZO 
PZŁ Kielce, Jarosława Mikołajczyka – łowczego wojewódzkiego ZO 
PZŁ Kielce, Małgorzatę Muzoł – świętokrzyskiego kuratora oświaty, 
Henryka Milcarza – prezesa Wodociągów Kieleckich, nadleśniczych 
RDLP w Radomiu, Bogdana Wisłockiego i Tomasza Świtaja – by-
łych dyrektorów Technikum Leśnego w Zagnańsku, dyrektorów szkół 
leśnych z całej Polski, dyrektorów szkół z terenu gminy Zagnańsk, 
zaprzyjaźnionych księży, delegacje ze szkół leśnych z Niemiec i ze 

Świętowanie złotych godów małżeńskich w gminie

Jubileusze leśnej szkoły

prezydenta RP. Otrzymali je: Janina i Eugeniusz Borowcowie, 
Stefania i Tadeusz Kasicowie, Marianna i Zdzisław Starzowie 
z Zagnańska, Julia i Stefan Brachowie, Henryka i Bogusław Żo-

łądkowie z Lekomina, Alicja i Stanisław 
Chybowie, Leokadia i Zdzisław Moćko, 
Władysława i Jerzy Domagałowie z Ka-
niowa, Genowefa i Lech Dziwoń, Urszu-
la i Marian Michalscy z Tumlina, Zofia 
i Ryszard Dziwoń z Kajetanowa, Teresa 
i Czesław Gała z Samsonowa-Piechot-
nych, Halina i Eugeniusz Hutnik z Umru, 
Czesława i Mieczysław Januchta, Wanda 
i Czesław Radek z Belna, Krystyna i Je-
rzy Karcz z Janaszowa, Adela i Henryk 
Kiniorscy z Samsonowa, Kazimiera i An-

drzej Kowalik z Gruszki, Marianna i Stanisław Pedrycz, Stanisła-
wa i Zygmunt z Zabłocia, Irena i Jan Reczyńscy z Bartkowa, Ka-
zimiera i Henryk Salwa z Samsonowa-Dudkowa, Janina i Albin 
Wójciccy z Zachełmia, Helena i Adam Zychowie z Siodeł.

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

Słowacji oraz absolwentów Technikum Leśnego. Na uroczystości ju-
bileuszu Technikum Leśnego nie mogło zabraknąć również Szczepa-
na Skorupskiego – wójta gminy Zagnańsk.

Wspomnienia, historia szkoły i teraźniejszość przeplatały się 
w czasie spotkania. Podczas pokazu na prezentacjach multimedialnych 
przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia z historii szkoły i in-
ternatu oraz współczesne działania szkoły. Dyrektor Anna Kowalska 
przedstawiła krótką historię placówki. Wspomniała między innymi 
o tym, że szkoła została założona 29 maja 1967 roku przez ministra 
leśnictwa i przemysłu drzewnego inż. Romana Gesinga w budynku 

szkoły podstawowej („tysiąclatki”). 
Później dyrektor wymieniła nazwiska 

i zasługi kolejnych dyrektorów placówki:  
inż. Tadeusza Przygodzkiego, mgr. Zbigniewa 
Ostrowskiego, mgr. inż. Bogdana Wisłockiego 
oraz mgr. inż. Tomasza Świtaja, którzy wnieśli 
znaczący wkład w rozwój szkoły.

Kolejne wypowiedzi pracowników szkoły – 
Bogusława Dziedzica (o internacie), Sławomira 
Szostka (o kształceniu zawodowym), Jerzego 
Pawińskiego (o sokolnictwie), Grzegorza Haw-
liczka (o sporcie) – urozmaicane były krótkimi 

występami artystycznymi uczniów i podkreślały, jak bardzo zmieniło 
się Technikum Leśne na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Z roku na rok 
szkoła staje się ono coraz bardziej nowoczesną placówką przygotowu-
jącą do pracy w leśnictwie. Wysoko wykwalifikowana kadra pedago-
giczna oraz stale wzbogacana baza dydaktyczna zapewniają uczniom 
wszechstronny rozwój zarówno w dziedzinie przedmiotów ogólno-
kształcących, zawodowych, jak i w sferze wychowania i opieki. Dużo 
miejsca poświęcono Sekcji Sokolniczej, gdyż jest najbardziej związa-
na z profilem szkoły i decyduje o wyjątkowości Technikum Leśnego 
pośród innych szkół średnich regionu świętokrzyskiego. 

Oficjalną część jubileuszu zakończyło wręczenie medali i odzna-
czeń dla nauczycieli i pracowników ZSL w Zagnańsku oraz Srebrnej 
Odznaki Technikum Leśnego dla absolwentów drugiego rocznika 
Technikum Leśnego z 1973 roku. Następnie głos zabrali goście. Skie-
rowali oni wiele ciepłych, serdecznych słów, gratulowali sukcesów 
i deklarowali swoją przyjaźń i sympatię dla szkoły. 

Do tych wyjątkowych życzeń dołączył się Szczepan Skorupski, 
który podziękował dyrektor Annie Kowalskiej za współpracę w czasie 
różnych gminnych uroczystości o charakterze ekologicznym – Świę-
cie Niezapominajki oraz urodzinach dębu Bartka. Ofiarował Techni-
kum reprodukcję obrazu z motywem lasu. Złożył również dla całej 
społeczności Technikum Leśnego w Zagnańsku życzenia dalszych 
sukcesów. Nie zapomniał również o gościach z zagranicy – wręczył 
odznakę Gminy Zagnańsk Heike Lerce z Niemiec, która pełni funkcję 
nadleśniczego Okręgu Leśnego Adorf z Saksonii i na stałe współpra-
cuje z Technikum Leśnym podczas wymiany młodzieży. 

Antonina Lipińska 
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W Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Samsonowie odbyła się 16 października br. 
uroczystość upamiętniająca patrona Jana Pawła II, który w 1978 
roku wstąpił na Stolicę Piotrową. Wieczorne spotkanie poprze-
dzone zostało Mszą św. w kościele pw. Święta Wniebowzięcia 
NMP w Samsonowie, której przewodniczył ks. Zbigniew Krzysz-
kowski, proboszcz parafii. 

W swym kazaniu ksiądz Krzyszkow-
ski podkreślił, że Jan Paweł II kochał 
bardzo dzieci. – Dzieci są przyszłością 
świata – mówił kaznodzieja. Po Mszy św. 
uczniowie zaprezentowali program arty-
styczny, w którym znalazły się m.in.: wy-
powiedzi Jana Pawła II, wygłaszane do 
rodaków podczas pielgrzymek do Polski, 
montaż wierszy poświęcony patronowi 
szkoły oraz utwory wokalno-muzyczne 
w wykonaniu artystów szkolnych. Odtworzono też nagrania m.in. Cze-
sława Niemena. 

Podniosły charakter uroczystości nadawała obecność pocztu 
sztandarowego, a także złożenie wieńca przed tablicą Jana Pawła II 
przez dyrektor szkoły Dorotę Chmielewską, wójta Szczepana Sko-
rupskiego, ks. proboszcza Zbigniewa Krzyszkowskiego, prezesa Wo-
dociągów Kieleckich Henryka Milcarza oraz delegację uczniów. Po 
części artystycznej hołd patronowi szkoły oddali uczniowie, ślubując 
wierność naukom i wartościom, które przekazywał Jana Paweł II. 
Uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie pierwszych klas.

Następnie wręczone zostały uzdolnionym dzieciom nagrody 
szkolne – statuetki Jana Pawła II i dyplomy oraz jednorazowe stypen-

Przedszkole to miejsce przyjazne dziecku, otwarte na jego potrze-
by i stymulujące jego rozwój. A przede wszystkim miejsce ciekawych 
zabaw i beztroskiego podróżowania przez dzieciństwo. Ale czy dzieci 
czułyby się w przedszkolu tak bezpiecznie i radośnie, gdyby rodzice 
nie obdarzali nauczycielek zaufaniem i nie angażowali się w życie 
przedszkola? Zaufanie rodziców i otwartość na sprawy przedszkola 
są dla dziecka miernikiem bezpieczeństwa w tym środowisku.

Dlatego udział rodziców w proponowanych formach integra-
cyjnych i współpracy jest ważny dla dobrego samopoczucia dziecka 
w placówce. Jedną z proponowanych przeze mnie form współpracy 
z rodzicami jest przedstawianie teatrzyków dla dzieci. Wystawianie 
z rodzicami bajek, to dla mnie za każdym razem wspaniała przygo-
da. Jestem pod wrażeniem zaangażowania rodziców, ich pomysłowo-
ści i otwartości na wcielanie się w kreowanych bohaterów, a przede 
wszystkim ich współdziałania nie tylko na scenie, ale także w przygo-
towywaniu strojów i dekoracji. Otwarci na zabawę w teatr rodzice z ła-
twością nawiązują podczas przedstawienia kontakt z młodą widownią, 
bo znają i rozumieją potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym. 

Zwyczajem w naszym przedszkolu jest popołudnie z bajką. Rodzi-
ce wraz z dziećmi wcielają się w różne postacie z bajek lub wierszy. 
Tym razem postanowiliśmy iść dalej i wystawić bajkę na dużej scenie 
– dla wszystkich małych dzieci i ich rodziców. I udało się. Chcieliby-
śmy, aby ta jednorazowa akcja stała się tradycją. To ogromna radość 
dla dzieci, kiedy mogą zobaczyć swoich rodziców na scenie. 

Zwykle to dzieci prezentują swoje talenty przed dorosłymi (m.in. 
z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca, Dnia Babci i Dziadka, czy zakoń-
czenia roku szkolnego). Tym razem niespodziankę postanowili spra-
wić im rodzice. Przygotowali przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka 
i siedmiu krasnoludków” i sami stali się aktorami. Wystawione zosta-
ło m.in. okazji Dnia Edukacji Narodowej w gminie. Dorośli widzo-
wie i dzieci byli zachwyceni. 

Wymaga to jednak ogromnego zaangażowania i współpracy. Ro-
dzice przedszkolaków sami zadbali o piękne przebrania i rekwizyty. 
Ponieważ przedstawienie miało być niespodzianką próby odbywały 
się popołudniami – w tajemnicy przed dziećmi.

Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w wy-
stawianie bajki dla przedszkolaków. Mam nadzieję, że udział 
w teatrzykach jest i będzie miłym i niezapomnianym wspomnie-
niem przedszkolnej przygody dla Was i Waszych dzieci. 

Agnieszka Kaszuba

dia ufundowane przez sponsorów – ks. Zbigniewa Krzyszkowskiego 
i prezesa Henryka Milcarza. 

Dyrektor szkoły Dorota Chmielewska poinformowała, że laure-
aci nagród wyłonieni zostali w trybie konkursu, który odbywał się 
w szkole cały ubiegły rok. Punktowane były takie cechy ucznia, jak 
m.in.: punktualność, obowiązkowość, wyniki dydaktyczne i peda-

gogiczne, pasja, sukcesy przedmiotowe 
w szkole, ale też sukcesy pozaszkolne, 
rozsławiające szkołę i gminę. Stypendia 
otrzymali: Nel Jass, Małgorzata, Julia 
i Katarzyna Sobczyk, Marlena Bo-
chenek i Mikołaj Zamaryka. 

W swym wystąpieniu wójt Szczepan 
Skorupski podziękował gorąco organi-
zatorom, że dzieci, młodzież, rodzice 
i przedstawiciele Kościoła, instytucji oraz 
samorządu lokalnego i gminnego mogli 

się spotkać podczas Dnia Papieskiego. Podkreślił również hojność spon-
sorów i przyjaciół szkoły, którzy ufundowali statuetki i stypendia dla 
uzdolnionej młodzieży. 

– Przysłuchując się części artystycznej bardzo często słyszałem 
w wierszach i piosenkach, że papież „jest”. Właśnie ten czas teraźniejszy 
dla mnie był najważniejszy. Bo papież Jan Paweł II jest w naszych sercach 
i jest z nami. Dziękuję, że kultywujecie pamięć, naukę, osobę i postać Jana 
Pawła II w szkole, której patronuje – mówił wójt Szczepan Skorupski. 

Uroczystość przygotowali nauczyciele opiekujący się Samorzą-
dem Szkolnym Szkoły Podstawowej: Justyna Szczepanik i Jolan-
ta Żmuda (scenariusz i reżyseria), Eliza Hajdas, Halina Gębska 
(oprawa muzyczna), Jolanta Małecka (dekoracja). Apis 

Upamiętnienie Jana Pawła II w Samsonowie

Rodzice partnerami naszego przedszkola

W inscenizacji poza rodzicami dzieci udział wzięli m.in.:  
wójt  Szczepan Skorupski, który wcielił się w role księcia  
oraz z-ca wójta Robert Kaszuba odgrywający postać krasnoludka.
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Po ataku armii niemieckiej na Polskę 1 września 1939 r. działania 
wojenne już w pierwszych dniach objęły także ziemię świętokrzyską. 
Dlatego 3 września Naczelny Wódz Marszałek Edward „Śmigły” 
Rydz wydał pułkownikowi dyplomowanemu Kazimierzowi Glabiszo-
wi rozkaz, w którym czytamy: „Zebrać niezwłocznie wszystko, co się da 
z garnizonów Radom i Kielce i zamknąć tymi siłami przejścia szosy Kra-
ków – Radom przez Góry Świętokrzyskie i utrzymać je tak długo, aż 12. 
i 3. DP rozwiną się w rejonie Skarżyska. Samych Kielc nie bronić…”. 

W takich okolicznościach powstała Grupa Operacyjna Kielce, której 
zastępcą dowódcy został podpułkownik dyplomowany Bronisław Kowal-
czewski. W skład Grupy Operacyjnej składają-
cej się z około 7000 żołnierzy weszły jednostki 
tworzone z garnizonów w Radomiu i Kielcach. 
Na bazie rezerw 4. PP Legionów utworzono 
154. Pułk Piechoty. A na bazie 2. Pułku Arty-
lerii Lekkiej powstał 55. Pułk Artylerii Lekkiej. 
Siły te wzmocnione mniejszymi jednostkami 
zajęły pierwszą linię obrony od Dąbrowy przez 
Wiśniówkę, Mąchocice do Świętej Katarzyny. 
Drugą linię obrony przygotowywano na odcin-
ku od stacji Zagnańsk przez Chrusty, Ścięgna, 
Lekomin, Barczę, Brzezinki do Klonowa. Sta-
nowiska te miały obsadzić jednostki przybyłe z Radomia. Podpułkownik 
Kowalczewski 3 września meldował: „O godzinie 14.30 objąłem dowódz-
two grupy Radom. (…)Wyruszam z 93. pp piechotą i samochodami do Za-
gnańska. Ruch zaczynam o godzinie 20.00. Pułk zbiorczy 16. DP przewio-
zę koleją z Radomia do Zagnańska, jak tory w Skarżysku naprawią”. 

Torów nie naprawiono, a żołnierze wieczorem 4 września po ponad 
30-kilometrowym forsownym marszu dotarli do wyznaczonych stano-
wisk. Między Barczą a Kajetanowem rozlokowano także stanowiska 
polskiej artylerii. 5 września Niemcy po zdobyciu Kielc ruszyli na pół-
noc, tu jednak zatrzymał ich silny i zdecydowany opór wojsk polskich. 
Rozpoczęła się trwająca trzy dni bitwa pod Kajetanowem, Barczą i Za-
gnańskiem. Podpułkownik Aleksander Idzik dowódca 154. pp broniący 
m.in. rejonu Dąbrowy, tak wspomina: „W tym dniu 5 września udałem 
się z pułkownikiem Kazimierzem Glabiszem do miejscowości Zagnańsk. 
Tutaj w drugim rzucie organizował obronę podpułkownik Bronisław Ko-
walczewski... Wojsko uzbrojone było tylko w kb. Nad lasem, gdzie baony 
umacniały swoją pozycję obronną, unosiły się bezkarnie, na niskim pu-
łapie, samoloty niemieckie i zrzucały bomby lub ostrzeliwały z karabi-
nów maszynowych piechotę… 6 września około godziny 9.00 rano doszły 
odgłosy walki pod Zagnańskiem… Walka rozszerzała się i przeniosła się 
aż pod kamieniołom Zagnańsk Barcza przy szosie Kielce – Skarżysk… 
Artyleria własna ostrzeliwała pojawiające się cele,(…) ale od południa 
przestała działać”. 

W tym dniu najcięższe walki prowadzono w rejonie Lekomina, 
Kopalni Barcza i Kajetanowa, gdzie po wyjątkowo zaciętym boju cał-
kowicie rozbito atakujące oddziały niemieckie. Niezwykłym męstwem 
wykazali się żołnierze i ich dowódcy: podpułkownik Stanisław Kowalski 
i podpułkownik Tadeusz Knopp.

Polskich linii nie przerwały także czołgi, które do wieczora nękały 
obrońców. Wspomina dalej podpułkownik Idzik: „Tak nadeszła noc. (…) 
Odgłosy walki ucichły. Jak okiem sięgnąć wznosiły się łuny pożarów. (...) 
7 września od świtu (w rejonie Dąbrowy) nieprzyjaciel rozpoczął morder-
czy ogień.  Pod miejscowością Zagnańsk był dziwny spokój. Nie wróżyło 
to nic dobrego”. W tym czasie na odcinku Zagnańsk – Kajetanów nie 
było już polskich oddziałów, ponieważ w nocy z 6 na 7 września podpuł-
kownik Kowalczewski wycofał się przez Gózd i w dolinie rzeki Kamien-
nej pod Łączną i Ostojowem przez cały dzień odpierał ataki jednostek 
niemieckich. Wieczorem 7 września ostatnie oddziały broniące rejonu 
Dąbrowy i Wiśniówki, odcięte od pozostałych sił, odchodziły grupkami 
w kierunku północnym. Na polu bitwy pozostało wielu poległych pol-
skich żołnierzy, których w miejscach, gdzie zginęli, chowała miejscowa 
ludność. 

W dokumentach parafialnych zachował się protokół spisany przez 
ówczesnego proboszcza – księdza Bolesław Rydzego: „10 i 11 wrze-
śnia1939 roku dokonano pochowania zwłok poległych w walce w dniu 6 
września żołnierzy polskiej armii. Walka miała miejsce w okolicy Leko-
mina i Kopalni Kamienia »Barcza«. Zwłoki poległych zostały pochowane 
w miejscach, gdzie w bliskości były znalezione, a więc w łące Leśnictwa 
Lekomin, przy szosie koło wsi Lekomin, także przy szosie Kielecko-Ra-
domskiej niedaleko od osiedla »Barcza«, gdzie przy pochówku był obec-
ny miejscowy proboszcz. Ponadto przez tamtejszych mieszkańców były 
grzebane zwłoki w łąkach zwanych »Powała«, w lesie koło kopalni »Bar-

cza«, a także i koło wsi Występa”. Protokół obejmuje opis dokumentów 
76 żołnierzy pochodzących niemal z całej Polski. Wśród poległych są 
mieszkańcy: Małopolski, Mazowsza, Kresów Wschodnich, Pomorza, 
a także ziemi świętokrzyskiej.

W Zagnańsku nie zapomniano o tych, którzy rozpoczęli heroiczną 
walkę w obronie Ojczyzny, a oddali życie na naszej ziemi. Po zakoń-
czeniu wojny w rejonie Kajetanowa, Barczy i Lekomina przeprowadzo-
no od 1947 roku ekshumacje i większość ciał żołnierzy przeniesiono na 
cmentarz parafialny i złożono we wspólnej mogile, która znajduje się pod 
murem od zachodniej strony w środkowej części nekropolii. W omó-

wione działania niezwykle zaangażowali się 
mieszkańcy Lekomina, Ścięgien, Kajetanowa 
i Gruszki. W tym okresie kilkanaście ciał prze-
niesiono także na Cmentarz Wojskowy w Kiel-
cach. Jednak nie ekshumowano wszystkich, do 
dziś w rejonie Barczy znajdują się mogiły żoł-
nierzy. Według relacji osób starszych, pocho-
dzących z naszej parafii, w lasach są jeszcze 
miejsca wiecznego spoczynku, które nie zosta-
ły opisane i zidentyfikowane.

Długo zabiegano o upamiętnienie wyda-
rzeń z września 1939 r. Dopiero w 30. rocznicę 

wybuchu wojny odsłonięto pomnik postawiony na zbiorowej mogile żoł-
nierzy. Wielkim orędownikiem tego przedsięwzięcia był pan Jan Adam-
czyk – długoletni działacz ZBOWiD-u. 

Pomnik wykonano z kamienia. Na cokole ustawiono blok w kształcie 
prostokąta, na którym wykuto napis: „Ku czci żołnierzy Wojska Polskiego 
poległych w dniu 7 września 1939 roku w walce z niemieckim najeźdźcą 
hitlerowskim na terenie Barcza. Społeczeństwo Zagnańska. 28 września 
1969 r.”. W lewym górnym rogu wykuto Odznakę Grunwaldzką. Na tar-
czy znajdują się dwa miecze, a nad nimi napis „1410–1945, Grunwald 
– Berlin”, powyżej napisu jest orzeł bez korony. Odznakę ustanowiono 
rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z 22 lipca 1945 roku. 
Była nadawana, m.in. żołnierzom odrodzonego Wojska Polskiego, którzy 
w latach 1939–1945 brali czynny udział w walkach z Niemcami. W pra-
wym górnym rogu wykuto Krzyż Walecznych. Na awersie krzyża znaj-
duje się napis: „NA POLU CHWAŁY 1943”, a w środku umieszczony 
jest wizerunek orła. Tę formę Krzyża Walecznych przyjęto jako odzna-
czenie wojenne w Polsce Ludowej.

W latach sześćdziesiątych mogiła została otoczona także kamiennym 
murkiem, w którym umieszczono żelazne słupki, połączone łańcuchem – 
symbolem więzi, braterstwa i twardego życia żołnierskiego. Ten element 
pomnika wykonano nieodpłatnie, za zgodą kierownictwa w Ośrodku 
Transportu Leśnego w Zagnańsku. W kuźni pracowali: Stanisław Moćko 
z Kajetanowa i Grzegorz Korus z Chrustów. Szkic pierwszej bryły po-
mnika wykonał Stanisław Białek. 

W czasie uroczystości 28 września 1969 r. Wojewódzki Komitet 
Upamiętniania Miejsc Walki i Straceń przekazał pomnik pod opiekę dru-
żynie harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Chrustach.

Pomnik zmienił swój kształt w latach osiemdziesiątych. Chcąc odejść 
od określenia „Grób Nieznanego Żołnierza”, po obu stronach płyty głównej 
wymurowano w formie piramid ścianki, na których umieszczono cegiełki 
z wyrytymi nazwiskami żołnierzy. Na wierzchołkach bocznych murków 
umieszczono powiększone repliki „Medalu za udział w Wojnie Obronnej 
1939”. Po prawej stronie awers z orłem według wzoru obowiązującego 
w Wojsku Polskim w 1939 roku oraz pod nim data 1939. Na lewie stronie 
znajdował się rewers z napisem ZA UDZIAŁ W WOJNIE OBRONNEJ 
– OJCZYZNA. Pomiędzy dwoma ostatnimi wyrazami umieszczone są 
dwa skrzyżowane miecze. Medal został ustanowiony ustawą z dnia 3 lipca 
1981 roku jako wyraz uznania dla osób, które brały czynny udział w woj-
nie obronnej toczonej przez Polskę z niemieckim najeźdźcą w dniach od 
1 września do 6 października 1939 roku. Część główną pomnika przykryto 
kamienną płytą, na środku której umieszczono polskiego orła wojskowego, 
a z prawej strony postawiono żeliwny krzyż.

Obecnie, dzięki staraniom władz, mogiła została odnowiona. Po raz 
kolejny nieco zmieniła się bryła pomnika. Po obu stronach płyty głów-
nej usunięto ceglane murki, a w ich miejsce wstawiono kamienne płyty 
z imionami i nazwiskami 75 żołnierzy. Chcąc zachować symbolikę daw-
nych cegiełek, pozostałe miejsca opisano jako NN. Całość bryły zamknię-
to od góry płytami kamiennymi, na których w środkowej części pomnika 
umieszczono polskiego orła wojskowego na tle kamiennego krzyża. Na-
tomiast na bokach pozostawiono powiększone repliki Medalu „Za udział 
w wojnie obronnej 1939”. W dolnej części płyty głównej dodano napis: 
„Gmina Zagnańsk, 29 września 2013 r.” Roman Piskulak

Geneza powstania pomnika żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r.

Forum historyków i regionalistów
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Na terenie gminy Zagnańsk znajdują się cmentarze grzebalne 
w Samsonowie-Piechotnych, Tumlinie, Zachełmiu. W Odrowąż-
ku chowani są zmarli z Szałasu. W okolicznych lasach znajduje 
się mnóstwo grobów żołnierskich i partyzanckich, a także osób 
anonimowych. Są to swego rodzaju pomniki walki i męczeństwa 
obrońców naszej Ojczyzny. Są też świadectwem naszej bogatej 
historii i stanowią skarb dziedzictwa narodowego, o którym na-
leży pamiętać i dbać o niego. W poniższej publikacji przypomi-
nam krótką historię najważniejszych gminnych nekropolii oraz 
niektórych grobów leśnych. 

Do połowy XIX w. zmarłych z Zagnańska i okolicznych wiosek 
grzebano na cmentarzu przykościelnym. Cmentarz parafialny w Za-
chełmiu wytyczony został, jak podaje regionalista Stanisław Janicki, 
w 1864 r. Znajdują się na nim – oprócz odnowionego zbiorowego grobu 
obrońców Ojczyzny z 1939 r. – także inne mogiły ofiar wojny obronnej 
prowadzonej we wrześniu 1939. Jak podaje regionalista Roman Pisku-
lak: „pod murem od strony wschodniej są dwie mogiły: Wacława Sirugi, 
który zginął 3 września pod-
czas bombardowania Zagnań-
ska, był rezerwistą z Kielc, 
pełnił funkcję policjanta na 
dworcu. Obok jego mogiły jest 
grób nieznanego żołnierza. 
Przy głównej alei znajduje się 
grób porucznika rezerwy Ste-
fana Klimczyka, który zginął 
6 września 1939 r.” 

Cmentarz w Tumlinie za-
łożony został w 1842 r. w od-
ległości ok. 200 m od kościo-
ła. Fakt założenia upamiętnia 
krzyż z figurą Chrystusa, ufun-
dowany przez Lucynę i Piotra 
Kubickich. Na lewo od bramy 
głównej, tuż przy ogrodzeniu 
znajduje się zbiorowa mogiła, 
a na tablicy przy krzyżu jest 
informacja, że jest to „cmen-
tarz wojenny prawem strzeżony 1914–1915”. W mogile pochowano 
28 żołnierzy narodowości rosyjskiej i niemieckiej poległych w czasie 
I wojny światowej. Po prawej stronie od bramy wystawiony został po-
mnik poświęcony polskim żołnierzom i partyzantom poległym w wal-
ce z hitlerowcami w latach 1939–1945. Spoczywają tu m.in. żołnierze 
polegli w 1939 r. w bitwie pod Samsonowem. Przy końcu alei głównej 
stoi pomnik, w którym pochowani są zamordowani przez Niemców 
w Kołomani 29 czerwca 1944 r. W kruchcie tumlińskiego kościoła 
znajduje się tablica upamiętniająca poległych partyzantów i pomordo-
wanych mieszkańców okolicznych wsi. Pomnik upamiętniający wybu-
dowany został w Kołomani.

W minionym roku najstarsi harcerze, czyli wędrownicy i har-
cerze starsi z 48. Zagnańskiej Drużyny Wielopoziomowej „Skała” 
podjęli się służby na rzecz pamięci. W jej ramach wykonali wiele 
działań, ale najważniejszym z nich było zadbanie o mogiły przy 
PKP w Zagnańsku. Pomysł narodził się 5 lat temu, gdy młodzież 
widziała zaniedbane miejsce pamięci, ale dopiero gdy harcerze 
z większym doświadczeniem powrócili z działalnością na teren 
Zagnańska, udało się go zrealizować.

W sierpniu br. ustalono przebieg prac. Za zgodą wójta Szczepana 
Skorupskiego przeprowadzono również zbiórkę publiczną, z której 
środki przeznaczono na materiały potrzebne do wykonania prac. 
W zbiórce pomogła 25. Drużyna Harcerska im. Stanisława Sta-
szica z Samsonowa. Pomogły również lokalne parafie, dzięki czemu 
pieniądze zbierano na ich terenie. Ksiądz z parafii w Samsonowie 
poinformował o akcji wiernych. W sumie zebrano 1013,20 zł. Po-
mógł również wójt Szczepan Skorupski, przekazując 600 zł dofi-
nansowania z urzędu gminy.

Przed wykonaniem robót harcerze zebrali informacje na temat 
pochowanych w mogiłach ludzi. Z wiarygodnych źródeł usłyszeli 
o dzieciach, które zginęły w transporcie w trakcie wojny lub w po-

Harcerze zadbali o mogiłę
ciągu – po wojnie. Były również wzmianki o jednej osobie dorosłej, 
która zginęła na dworcu w czasie bombardowania.

Choć groby są trzy, ostatecznie nie wiadomo, ile osób w nich 
spoczywa – przez lata liczba mogił zmieniała się. Była mogiła zbio-
rowa, były dwa groby. W tej chwili są trzy.

Prace porządkowe rozpoczęły się 5 października i trwały do 27 
października. Najpierw oczyszczono teren, który był cały zarośnięty, 
tak że nie widać było mogił. Założono ogrodzenie, które było przy-
gotowywane już wcześniej tak, by wytrzymało wiele lat. Zabezpie-
czono groby przed zarastaniem i otoczono przy pomocy betonu. Po-
nadto przetarto nową większą ścieżkę. 

W tej chwili mogiły są już widoczne. W sumie druhny i druhowie 
znaleźli sześć wolnych dni na wykonanie robót, aby na Wszystkich 
Świętych prace były zakończone. Wszystko działo się za zgodą Nad-
leśnictwa, do którego należą te tereny.

W pracach udział wzięli: Michał Dobosz, Sara Wikło, Magda-
lena Rudnik, Magdalena Kolus, Maciej Cichosz, Bartek Jasek. 
Wielkim wsparciem w najtrudniejszym momencie był również An-
drzej Wiraszka. W najbliższym czasie miejsce zostanie oznaczone 
tablicą pamiątkową.

Drużynowy 48. ZDWp „Skała”
Pwd. Karol Wiraszka HO

W Szałasie znajduje się krzyż upamiętniający pacyfikację. Niemcy 
paląc 8 kwietnia 1940 r. pobliskie zabudowania, spędzili do pobliskiej 
szkoły ponad 60 mężczyzn i później ich rozstrzelali. Po kilku dniach 
od pacyfikacji pochowano ich w zbiorowej mogile. Zbrodni wojennej 
towarzyszyły wcześniej liczne aresztowania wśród miejscowej ludno-
ści. Los kilkudziesięciu osób nie jest do końca znany. Według history-
ków IPN, mogły one zostać rozstrzelane w pobliskich lasach. 

W lesie koło dworca PKP, przy drodze do Małych Chrustów znaj-
dują się trzy groby osób, które pochowane zostały w czasie okupa-
cji. Jak podaje Stanisław Janicki, są to groby trzech noworodków 
Rosjanki, które zmarły podczas transportu pociągiem w czerwcu 
1945 r. z niemieckich obozów pracy do ZSRR. Tu też pochowany 
jest nieznany mężczyzna. Miejscem zaopiekowali się harcerze z 48. 
Zagnańskiej Drużyny Wielopoziomowej „Skała”. Wykonali solidne 
ogrodzenie z żerdzi i uporządkowali otoczenie. 

O liczne groby znajdujące w lasach gminy Zagnańsk troszczą 
się pieczołowicie leśnicy z Nadleśnictwa Zagnańsk. Informacje 

i fotografie wybranych mo-
gił leśnych udostępnił Paweł 
Kowalczyk, zastępca nadle-
śniczego.

W Leśnictwie Długojów, 
w odległości 500 za leśni-
czówką we wsi Kołomań 
znajduje pomnik poległego 
partyzanta z oddziału ,,Brzo-
za”. W Leśnictwie Ćmińsk, 
w okolicach Kołomani znaj-
duje się grób poległych par-
tyzantów z oddziału ,,Gryfa”. 
W Leśnictwie Gózd, w oko-
licy Barczy, obok kolejki 
wąskotorowej – dawnego za-
kładu produkcyjnego ,,Prze-
cinka” znajduje się grób z ta-
blicą: ,,Za udział w wojnie 
obronnej Ojczyzny, Obroń-
com Ojczyzny – Żołnierzom 

4. Pułku Piechoty Legionów”. W Leśnictwie Bartków, w lesie za wsią 
Kaniów znajduje się mogiła Kaprala Zygmunta – żołnierza Brygady 
Świętokrzyskiej NSZ, który zginął 28.08.1944 r. W Leśnictwie Wę-
gle, w odległości około 200 m od leśniczówki Goleniawy jest mogiła 
żołnierza radzieckiego. Informacja ta pochodzi od miejscowej ludno-
ści. W Leśnictwie Węgle, w odległości około 300 m od leśniczówki 
Goleniawy znajduje się mogiła poległego partyzanta.

Wszystkimi grobami, także bezimiennymi opiekują się leśnicy 
Nadleśnictwa Zagnańsk. Dokonują także ich katalogowania. 

Andrzej Piskulak

Cmentarze, pomniki i leśne groby 
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W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie 
odbyło się po raz pierwszy Święto Szkoły. W tym niezwykłym 
dniu uczniowie mieli okazję zaprezentować się w nietypowych 
strojach podczas pokazu mody antyszkolnej. Modele i modelki 
pokazali na wybiegu stroje, w jakich nie powinno się przychodzić 
do szkoły. Można było podziwiać propozycje począwszy od ostre-
go rockowego stylu i spływającego z twarzy makijażu, po greckie 
szaty i wieńce.

Następnie wszyscy uczniowie obejrzeli film o historii szkoły 
w Kajetanowie, przygotowany w ramach projektu ,,Poznajemy histo-
rię szkoły i losy jej absolwentów”. Dzięki temu seansowi najmłod-
si mogli dowiedzieć się czegoś o początkach działania szkolnictwa 
w naszym rejonie, a starsi utrwalić i rozszerzyć swoją wiedzę, która 
przydała im się w kolejnej części programu. Stanowił ją quiz wie-
dzy dla gimnazjalistów o historii szkoły i AK, w którym zwyciężyła 
reprezentacja klasy II, a tuż za nią na miejscu drugim równocześnie 

W klasyfikacji generalnej Świętokrzyskiej Ligi Rowerowej 
Spacialized Wsół Sport MTBCROSS MARATON siostry Sob-
czyk zajęły czołowe miejsca na dystansie Family 29 km. Po ośmiu 
zawodach Julia Sobczyk zajęła drugie miejsce, Kasia – trzecie, 
a Małgosia – czwarte. Ten sezon można zaliczyć do udanych, gdyż 
w każdych zawodach kolarze Zagnańskiego Stowarzyszenia Ro-
werowego Pod Bartkiem plasowali się na czołowych pozycjach.

Apis

Drużyna Oldbojów z Zagnańska zwyciężyła 
w Turnieju w Halowej Piłce Nożnej organizowanym 
przez GOKSiR w Zagnańsku. Do tegorocznych roz-
grywek przystąpiło sześć drużyn: Zagnańsk, Samso-
nów, Tumlin, Kajetanów, Gruszka i Renesans Kielce. 

Drugi w turnieju był Samsonów, który większą 
różnicą bramkową wyprzedził Tumlin. Najlepszym 
zawodnikiem Turnieju został Mateusz Wrona ze zwy-
cięskiej drużyny Zagnańsk. Jego kolega z drużyny Mar-

W III Powiatowym Turnieju Ligi Siatkarskiej Nauczycieli, któ-
ry odbywał się 19 października br. w Zagnańsku wystartowało pięć 
drużyn. Wygrała drużyna z gminy Sitkówka-Nowiny, druga była 
drużyna ze starostwa powiatowego, trzecia – z gminy Zagnańsk. 
Organizatorem turnieju było Starostwo Powiatowe w Kielcach. 
Współorganizatorem Urząd Gminy i GOKSiR w Zagnańsku.

Wójt Szczepan Skorupski witając uczestników zawodów, życzył 
dobrej rywalizacji sportowej oraz radosnej zabawy. Wicestarosta kie-
lecki Zenon Janus życzył zawodnikom sportowej rywalizacji oraz prze-
kazał nauczycielom z okazji niedawno obchodzonego Dnia Edukacji 
Narodowej najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. W trak-
cie trwającego turnieju zawodników odwiedził starosta kielecki Zdzi-
sław Wrzałka i dopingował ich w sportowej rywalizacji.  Apis

Podczas rozegranych Busku Zdroju III Otwartych Gwardyj-
skich Mistrzostwa Polski w Boksie z Klubu Sportowego Skalnik 
Wiśniówka wystartowało 9 zawodników i aż 7 z nich zdobyło me-
dale – cztery złote, dwa srebrne i jeden brązowy. 

Z gminy Zagnańsk, trenujący w K.S Skalnik Wiśniówka Dawid 
Budzisz (43 kg) z Zabłocia zdobył złoty medal. Po tytuł mistrzyni Pol-
ski sięgnęła również Aleksandra Linek z Samsonowa, która wygrała 

Mistrzowie boksu z Zabłocia i Samsonowa

Nauczycielskie zmagania siatkarskie

Śmiech i zabawa podczas Święta Szkoły w Kajetanowie!

Rowerzystki siostry Sobczyk 
w czołówce najlepszych 

Oldboje w piłkę kopią

w pięknym stylu z uty-
tułowaną zawodniczką 
z Ostrowca Świętokrzy-
skiego. Natomiast brązowy 
medal wywalczył Robert 
Iwan (64 kg) z Kajetanowa. 

Apis 

uplasowały się klasy I oraz III. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrak-
cyjne nagrody.

Odbyły się również konkursy plastyczne oraz zagadki dla naj-
młodszych, za udział w których każdy mógł dostać upominek. Punk-
tem kulminacyjnym była prezentacja wierszy autorskich o naszej 
szkole, w czasie której niezwykle wyróżnił się uczeń III gimnazjum 
Jakub Surma. Swym tekstem piosenki powalił na kolana jury i pew-
nie zmierzył po główną nagrodę – deskorolkę.

Całą uroczystość koordynowały Magdalena Bafia, Magdalena Wy-
rzykowska i Bożena Nawrot. Po rozstrzygnięciu konkursów wszyscy 
udali się na ognisko na pieczenie kiełbasek. Tym optymistycznym ak-
centem uczniowie zakończyli pierwsze oficjalne Święto Szkoły. Tym 
samym powitali początek nowego roku szkolnego.

Maciej Dworak  
uczeń klasy III Publicznego Gimnazjum w Kajetanowie  

(opiekun: Małgorzata Mostowik – nauczycielka języka polskiego)

cin Stąpór został najlepszym bramkarzem, który również nie tylko 
popisywał się paradami bramkarskimi, ale strzelił jedną bramkę, lo-
bując z 40 metrów bramkarza przeciwników. Najlepszym strzelcem 

– z siedmioma trafieniami – został zawodnik z Samsonowa Marek 
Ziental. Turniej oldbojów z roku na rok się rozkręca. 

mz, GOKSiR w Zagnańsku
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Klaudia, Grzegorz i Bartłomiej na Mistrzostwach Świata

KKP Korona zdobyła puchar Dębu Bartka

Turniej badmintona olimpiad specjalnych 

Wędkarz Robert Hanulak najlepszy w kraju

Piąta edycja Ogólnopolskiego Turnieju w Halowej Piłce Noż-
nej o Puchar Dębu Bartka odbyła się w sobotę, 26 października 
w Zagnańsku. Do rywalizacji przystąpili chłopcy i jedna dziew-
czyna z rocznika 2004. Do Zagnańska przybyły drużyny: BKS 
Lublin, DAP Dębica, Piłkarskie Nadzieje Mielec, KS Harnasie 
Tymbark, Piast Skawina, KKP Korona Kielce, UKS Kondycja-
Korona Kielce i Lubrzanka Kajetanów. 

Osiem zespołów zostało podzielonych na dwie grupy, po cztery 
zespoły w każdej. W pierwszej fazie dwie najlepsze drużyny z grupy 
A i B awansowały do „Ligi Mistrzów”, a drużyny z miejsc 3–4 do 
„Ligi Europejskiej”. Zwycięzcami grup eliminacyjnych okazały się: 
w grupie A KKP Korona Kielce, a w grupie B KS Harnasie Tymbark. 
Bardzo zacięte były mecze w fazie finałowej. W „Lidze Mistrzów” 
bezkonkurencyjna okazała się drużyna KKP Korona Kielce, nie prze-
grywając żadnego meczu, remisując jeden z nich. W decydującym 
meczu kielczanie pokonali KS Tymbark, strzelając zwycięską bram-
kę na 5 sekund przed końcem spotkania. 

W „Lidze Europejskiej” komplet zwycięstw zanotował BKS 
Lublin, drugi był Piast Skawina, trzecia Lubrzanka Kajetanów. Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju został Bartłomiej Juszczyk ze zwy-
cięskiej drużyny, najlepszym bramkarzem – Wiktor Piaskowy z KS 
Harnasie Tymbark, najlepszym strzelcem Piotr Urbański (BKS Lu-
blin) – strzelec 7 bramek. 

W dniu 4 października br. w hali sportowej GOKSiR w Za-
gnańsku odbył się Świętokrzyski Turniej Badmintona Olimpiad 
Specjalnych. Wzięło w nim udział ok. 90 zawodników i zawodni-
czek z całego województwa.

Turniej został zorganizowany przez Świętokrzyski Związek Badmin-
tona, Olimpiady Specjalne i poprowadzony we współpracy z GOKSiR 
Zagnańsk oraz ZSP nr 2, PiG w Zagnańsku. Wójt Szczepan Skorupski 

Ogromny sukces osiągnął wędkarz Robert Hanulak z Koła Wędkarskiego „Bartek” z Za-
gnańska, zwyciężając w finale zawodów ogólnopolskich Van Den Eynde Robinson Cup 2013. Od-
były się one w dniach 5–6 października br. na zbiorniku wodnym Szymanowice w Klimontowie. 

W finale prestiżowych zawodów wystartowało 51 najlepszych, wyłonionych w eliminacjach za-
wodników z całego kraju. Robert Hanulak w nagrodę otrzymał czek na 10.000 zł! Zwycięstwo to 
jeden z największych sukcesów spławikowych wędkarza z kieleckiego okręgu od wielu, wielu lat oraz 
pierwsze tak ogromne osiągnięcie wędkarza z Koła „Bartek” z Zagnańska. Apis

W dniach 3–6 października br. odbyły się w Graz 
w południowo-wschodniej Austrii Mistrzostwa Świata 
oraz Puchar International Dance Organization – IDO 
LATIN DANCE DAYS, na które przyjechali najlep-
si tancerze z całego świata m.in. z Austrii, Niemiec, 
Czech, Węgier, Rumunii, Polski i Włoch. 

W tym ważnym wydarzeniu reprezentując Polskę, 
województwo świętokrzyskie oraz gminę Zagnańsk, 
wzięła udział trójka młodych ludzi: 17-letnia Klaudia 
Kundera z Tumlina, 14-letni Grzegorz Cebulski mieszka-
jący na os. Kaniów oraz 14-letni Bartłomiej Skorupski. 

 Mistrzostwa odbywały się w kilkunastu konku-
rencjach – parach, formacjach, solo – oraz w różnych 
kategoriach wiekowych. 

Klaudia zajęła 8. miejsce w Latin Show 16+, 10. 
miejsce Salsa Solo 16+ oraz ze swoim partnerem Pa-

trykiem Piwko 24. miejsce w Salsa Pary 16+. Dla 
Grzegorza Cebulskiego były to bardzo udane mi-
strzostwa, na których zdobył 4. miejsce w Salsa 
Solo Junior oraz ze swoją partnerką Wiktorią Ko-
złowską w kategorii Bachata Junior – 9. miejsce, 
w kategorii Salsa Pary Junior – 11. miejsce, jak 
również w Latin Show – 15. miejsce. 

Bartłomiej Skorupski ze swoją partnerką Mar-
tą Gałecką z Kielc zdobyli 7. miejsce w Merengue 
Pary Junior oraz 9. miejsce w Bachata Pary Junior. 

Młodzi tancerze godnie zaprezentowali gmi-
nę oraz Polskę na Mistrzostwach Świata. Składa-
my im gratulacje za wyniki, dziękujemy za cięż-
ką pracę, jaką muszą włożyć, aby osiągnąć swój 
cel oraz życzymy dalszych sukcesów w tańcach.

Apis 

Z rąk posłanki na Sejm Renaty Janik i kierownika GOKSiR Mi-
chała Salwy wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, pamiątkowe me-
dale i puchary. Miłą niespodziankę sprawiła poseł, która obdarowała 
wszystkich młodych zawodników reprezentujących gminę plecakami 
sportowymi, sprawiając dużą radość młodym adeptom piłki nożnej. 
Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Zagnańsku, KKP Korona Kielce, Lubrzanka Kajetanów. 
Patronat nad imprezą objęli: Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna 
Pałka-Koruba, Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka i Wójt Gminy 
Zagnańsk Szczepan Skorupski.  Mz, GOKSiR Zagnańsk

z prywatnych środków zapewnił uczestnikom turnieju ciepły poczęstu-
nek, a cukiernia Elizy Więckowskiej sponsorowała słodki deser.

Turniej przebiegał w ciepłej, przyjaznej atmosferze sprzyjającej 
integracji uczestników, pokonywaniu własnych barier oraz w duchu 
sportowej rywalizacji. Zwieńczeniem imprezy była niesamowita ra-
dość niepełnosprawnych zawodników związana z udziałem w turnie-
ju oraz moment dekoracji po zakończonej rywalizacji.

Na turnieju obecni byli zaproszeni goście, przedstawiciele władz 
gminy, województwa, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzy-
skiego Związku Badmintona – prezes Zbigniew Wojciechowski, dyr. 
ZSP nr 2, PiG w Zagnańsku – Marzanna Moćko, GOKSiR w Zagnańsku 
– Michał Salwa. Swoją obecnością uświetnili oni imprezę nie tylko przy 
jej otwarciu, ale także podczas dekoracji najlepszych zawodników.

Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych pokazał, że tak w spo-
rcie, jak i w życiu można pokonywać własne słabości i ograniczenia, 
czerpiąc z tego ogromną radość i satysfakcję.

Do zobaczenia za rok.  Dorota Wikło



Gazeta Zagnańska

12

Realizacja zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 
z budynków i posesji zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk” kosztowała Gminę 
Zagnańsk 56 954,29 zł, z czego pozyskane dofinansowanie wyniosło 48 411,15 zł, co stanowi 
85 proc. kosztów kwalifikowanych. 

Na realizację zadania Gmina Zagnańsk otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – w wysokości 19 934,00 zł, 
tj. – 35 proc. kosztów kwalifikowanych zadania i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie – w wysokości 28 477,15 zł, tj. – 50,00 proc. kosztów 
kwalifikowanych zadania. Pozostałe środki w wysokości 8 543,14 zł, tj. tylko 15 proc. kosztów 
kwalifikowanych zadania pokryła Gmina Zagnańsk. W ramach zadania zdemontowanych, 
przetransportowanych i unieszkodliwionych zostało 3657 m² odpadów zawierających azbest, 
a odebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych 8 788 m² odpadów zawierających azbest.

WóJT GMINY ZAGNAńSK INFORMUJE,

że w dniu 25 listopada 2013 roku o godz. 1100 w pok. nr 8 (sala konferencyjna)  
w Urzędzie Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk odbędzie się ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym 
Samsonów, gmina Zagnańsk oznaczonej numerem ewidencyjnym 1232/7 o pow. 0,0754 ha. 

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie Decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2001 r., znak: RR.IX.7723-58-4/02. Dla ww. 
działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Księga Wieczysta KI1L/00042793/8, 
w której jako właściciel wpisana jest Gmina Zagnańsk. Dział IV ww. księgi wpisów nie zawiera. 
Dział III ww. księgi zawiera wpis o ustanowieniu służebności gruntowej w stosunku do innej 
nieruchomości wpisanej do tej samej księgi. Dostęp do drogi publicznej ustanowiony zostanie 
nieodpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie korzystania tj. przejścia i przejazdu 
pasem o szerokości 5 i długości 49 m przez teren dziełek oznaczonych numerami ewidencyjny-
mi 1233/14 i 1233/19.

Cena wywoławcza 100 672,00 złotych
Cena ta podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Wymagane wadium 10 067,20 zł

Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na stronie internetowej urzędu – Zagnańsk 
Gminny Portal Internetowy, Biuletynie Informacji Publicznej www.zagnansk.biuletyn.net oraz 
na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu 
udziela Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Gminy w Zagnańsku w godz. pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 
700–1500, środa 700 – 1700), telefonicznie pod numerem (041) 300-13-22 wew. 34.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym 
 Zgodnie z §6 ust. 4 oraz 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 

roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 207.2108 ze zm.)

Szanowni Państwo,
Pora na pierwsze podsumo-

wania nowego systemu segregacji 
odpadów. Z dniem 1 lipca również 
w naszej gminie nastąpiła zmiana 
obowiązujących dotychczas roz-
wiązań w tym zakresie.

Gmina Zagnańsk podjęła dzia-
łania informacyjne w tym zakresie. 
Po raz kolejny, aby zachęcić Pań-
stwa do segregowania odpadów, 
przypominamy, że każda gmina ma 
obowiązek osiągnięcia określonych 
poziomów segregacji i odzysku:

1) do końca 2013 roku – ogra-
niczenie do 50 proc. składowania 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji;

2) do końca 2020 roku – osią-
gnięcie 50 proc. recyklingu i przy-
gotowania do ponownego użycia 
metali, tworzyw sztucznych i szkła, 
osiągnięcie 70 proc. recyklingu i od-
zysku odpadów budowlanych i roz-
biórkowych, ograniczenie do 35 proc. 
składowania odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji.

Liczymy, że dotychczasowa do-
bra komunikacja z mieszkańcami 
naszej gminy będzie kluczem do 
sukcesu w osiągnięciu ww. wskaź-
ników wymaganych przez Państwo 
Polskie.

Niezmiennie apelujemy do Pań-
stwa o zgłaszanie wszystkich uwag 
nt. funkcjonującego systemu gospo-
darowania odpadami.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Gminna Spółdzielnia „Samopo-
moc Chłopska” w Zagnańsku ofe-
ruje do wynajęcia budynek piekarni 
przy ul. Kieleckiej 1b o powierze-
niach 700 m2. Istnieje w przyszłości 
możliwość wykupu budynku i prawa 
wieczystego użytkowania działki. 
Kontakt, tel. 606417920.

Usuwanie i unieszkodliwiane wyrobów  
zawierających azbest 



13

Listopad 2013



Gazeta Zagnańska

14

Swapping, czyli wymiana ubrań

Wystawa obrazów malarskich Małgorzaty Salwy

Wieczór z poezją i muzyką patriotyczną

W sobotę, 26 października br. w hali sportowej GOKSiR mia-
ła miejsce druga w naszej gminie akcja wymiany ciuchów, czyli 
swapping. Inicjatorką upowszechnienia tej idei jest Anna Żmu-
dzińska. Na ogłoszenie internetowe odpowiedziało kilkanaście 
pań, które przybyły do Zagnańska m.in. z: Kielc, Stąporkowa, 
Tumlina, a nawet z Krakowa. 

Panie przyniosły „górę” bardzo atrakcyjnych ubrań damskich, 
męskich i dziecięcych, również buty, torebki, a nawet biżuterię. Gar-
derobą można było się wymieniać, ale kto nie miał nic na wymianę, 
mógł upragniony ciuch kupić za niewielkie pieniądze. Bardzo atrak-
cyjne rzeczy przyniosła m.in. posłanka Renata Janik. To właśnie ona 
i Anna Żmudzińska przeznaczyły zebrane ze sprzedaży swoich ubrań 
pieniądze na potrzeby Świetlicy Środowiskowej „Jaworze”.

Na imprezie promowała również swoje wyroby Marta Kostka z Kielc, 
która sama projektuje i wytwarza biżuterię z kamieni półszlachetnych, 
modeliny i innych półfabrykatów. Kolczyki, bransolety i naszyjniki wy-
konane przez nią były bardzo ciekawe i co ważne – niedrogie. 

Wystawa prac malarskich Małgorzaty Salwy otwarta została 
11 października br. w Świetlicy Środowiskowej Jaworze. Na im-
prezie wśród wielu przyjaciół artystki i miłośników jej twórczo-
ści obecny był także wójt Szczepan Skorupski. Klimat muzyczny 
stworzył artysta muzyk Marek Bucki. 

– Jest to moja pierwsza wystawa. Przejeżdżałam przez Jaworze i zo-
baczyłam ten wspaniały budynek. Pomyślałam sobie, że dobrze by było 

mieć tu swoją wystawę 
– wyjaśniała artystka 
przybyłym gościom.

Małgorzata Salwa 
jest samoukiem, od 
najmłodszych lat upra-
wia rysunek, malarstwo 
olejne i pastelowe. Jej 
obrazy znajdują się 
w kościołach, zbiorach 
prywatnych w kraju 
i za granicą. Szczegól-
nie pasjonuje się malar-
stwem olejnym.

W ,,Wieczorze z poezją i muzyką 
patriotyczną”, który odbył się 4 paź-
dziernika br. w Świetlicy Środowisko-
wej Jaworze wzięło udział blisko 100 
osób. Swoją poezję zaprezentowała 
Marianna Kłosowska seniorka Zespołu 
Ludowego Tumlinianie. Genowefa Ku-
bicka z Jaworzanek przybliżyła poezję 
Wisławy Szymborskiej oraz zachęciła 
do wspólnego śpiewu piosenek z dzie-
ciństwa. Niezwykłych artystycznych 
wrażeń dostarczyła uczestnikom wie-
czoru zaledwie czteroletnia skrzypacz-
ka i wokalistka Anna Wieleńska.

Posłanka Renata Janik wręczyła paniom albumy z podziękowa-
niami za ogromne serce, ciepło, a także krzewienie kultury ludowej. 
Sylwia Pytka z Punktu Informacji Turystycznej w Samsonowie przy-
gotowała osobiste listy do seniorek zespołów ludowych. Wręczając 
kwiaty, wzruszenia nie kryli wójt Szczepan Skorupski oraz prezes 
Wodociągów kieleckich – Henryk Milcarz.

Ogromne zainteresowanie wzbudził muzyczny występ czte-
roletniej Ani Wieleńskiej. Jak poinformowała jej mama – Maria 
Wieleńska (również skrzypaczka), dziewczynka zaczęła grać na in-
strumentach muzycznych w wieku 1,8 roku. Obecnie uczy się gry 
w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach. Uczestniczy też za-

Wymiana ubrań po raz 
pierwszy odbyła się 12 paź-
dziernika br. w Świetlicy Śro-
dowiskowej Jaworze. 

– Podczas imprezy pano-
wała świetna atmosfera, kobie-
ty rozmawiały o modzie, przy-
mierzały ubrania i oryginalne 
dodatki, nikt nie wyszedł z pu-
stymi rękoma. Ubrania były 
w doskonałym stanie, niektóre 
miały jeszcze metki – mówi 
Anna Żmudzińska z GOKSiR. 

W kościele pw. sw. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku w pre-
zbiterium widnieje jej obraz św. Józefa oraz na ścianach świątyni sta-
cje Drogi Krzyżowej. Obraz św. Brata Alberta wykonany na specjalne 
zamówienie znajduje się w klasztorze sióstr albertynek w Zakopanem. 
Do kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Radoszycach 
trafił obraz z okazji upamiętnienia pontyfikatu bł. Jana Pawła II.

– Bardzo lubię malować obrazy z wizerunkami świętych i błogo-
sławionych. Przy okazji staram się poznawać ich życie i dokonania 
– zwierzała się.

Z inicjatywy bp. Kazimierza Grudy artystka przekazała kopię 
obrazu Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej do wileńskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego św. Józefa, z okazji pielgrzymki semina-
rzystów kieleckich śladami bł. Jerzego Matulewicza. W zbiorach ko-
ścioła pw. św. Rozalii i św. Marcina znajdują się obrazy przedstawia-
jące m.in. św. Jana od Krzyża, św. Marcina, św. Rozalię.

Tematyką obrazów Małgorzaty Salwy malowanych na płótnie 
jest najczęściej religia, ale nie obca jej jest także martwa natura, por-
trety, pejzaże, kościoły, a także drzewa genealogiczne. Jej pasją jest 
kopiowanie mistrzów, takich jak Leonardo da Vinci. Galeria obrazów 
Małgorzaty Salwy dostępna jest na stronie internetowej www.salwa-
art.jimdo.com.  Apis 

jęciach muzycznych w Filharmonii Świę-
tokrzyskiej. 

 – W każdym dziecku drzemie jakiś 
talent, z każdego można coś „wyciągnąć” 
taniec, śpiew czy muzykowanie. Wymaga 
to tylko bardzo wytężonej i odpowiednio 
ukierunkowanej pracy – twierdzi Beata 
Misztal, nauczycielka muzyki w MDK.

Nauczycielka Ani zwierzyła się w roz-
mowie z redakcją GZ, że zamierza wraz 
z jej mamą podjąć się realizacji projektu 
polegającego na utworzeniu w Kielcach 
szkółki muzycznej dla szczególnie uzdol-
nionych małych dzieci. Pani Maria ma bo-

wiem doskonałe predyspozycje do pracy z „małymi geniuszami”, co 
widać na przykładzie Ani.

Spotkanie uświetnili swoimi występami chór Con Passione pod 
batutą Michała Kopcia oraz osiemnastoletnia wokalistka Natalia Gęb-
ska. W świat poezji i prozy wprowadzili uczniowie Zespołu Szkoły 
Przedszkola i Gimnazjum w Kajetanowie oraz dzieci z Przedszkola 
nr 2 w Zagnańsku przygotowani przez nauczycielkę Beatę Szwed. 
Wójt Szczepan Skorupski na zakończenie imprezy przekazał wyra-
zy uznania i podziękowania dla wszystkich występujących artystów 
i ich opiekunów. Stwierdził, że wieczór ten dostarczył jemu samemu 
wielu wzruszeń. Anna Chmielewska-Piskulak

– To świetna inicjatywa promująca antykonsumpcyjną postawę po-
zwalającą na szerszy obrót rzeczami. Można było pozyskać modowe pe-
rełki. Wszystko to bardzo tanio i ekologicznie, bo ubrania nie trafiają na 
śmietnik, ale w dobre ręce – powiedziała poseł Renata Janik. ACH
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Nauczyciele nagrodzeni za pracę pedagogiczną

Fotogaleria odznaczonych i nagrodzonych nauczycieli z gminy Zagnańsk

Uroczystość wręczenia dorocznych Nagród Wójta Gminy Za-
gnańsk przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 
w czwartek, 14 października br. w Zespole Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Tumlinie. W tym 
samym dniu przed południem podczas wojewódzkich obchodów 
Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Filharmonii Święto-
krzyskiej, nauczyciele odznaczeni zostali Medalami za Długoletnią 
Służbę oraz Nagrodami Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

Wójt Szczepan Skorupski, gospodarz spotkania, zaprosił na uro-
czystość m.in.: nagrodzonych przez niego pedagogów, przedstawi-
cieli Sekcji Emerytów i Rencistów, emerytowanych nauczycieli oraz 
Zarząd Gminny ZNP w Zagnańsku. 

Nauczycieli i zaproszonych gości przywitała dyrektor Barbara 
Domagała. Zaprosiła do obejrzenia przedstawienia pt. „Królewna 
Śnieżka i siedmiu krasnoludków” w wykonaniu rodziców dzieci 
przedszkolnych i w reżyserii nauczycielki Agnieszki Kaszuby. Jed-
nym z aktorów, który zagrał krasnoludka, był wicewójt Robert Ka-
szuba. Inscenizacja wzbudziła żywe zainteresowanie publiczności, 
która nagrodziła występujących rodziców burzliwymi oklaskami. 

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

Gospodarz gminy odczytał w imieniu świętokrzyskiej kurator 
oświaty Małgorzaty Muzoł życzenia dla nauczycieli i pracowników 
oświaty w gminie Zagnańsk. „Z okazji Dnia Edukacji Narodowej skła-
dam najserdeczniejsze życzenia dla całej społeczności szkolnej gminy 
Zagnańsk. Życzę Państwu wielu wspaniałych sukcesów i wytrwałości 
w kształtowaniu umysłów i charakterów młodego pokolenia oraz mi-
łości i szczęścia w życiu osobistym” – napisała kurator oświaty. 

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. 
Na ten cel radni Zagnańska przeznaczyli prawie 50 tys. zł. Regula-

min przyznawania nagrody określa, że jej wnioskodawcą dla nauczy-
ciela jest dyrektor szkoły oraz wójt, a dla dyrektora szkoły właściwy 
przedstawiciel Urzędu Gminy. 

Nagrody Wójta Gminy Zagnańsk w 2012 r. otrzymali następują-
cy nauczyciele z gminnych placówek oświatowych: z Zespołu Szkoły 
Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku – Cezary 
Bracha, Halina Dolezińska, Stefan Grudzień, Ewelina Kundera, 
Mirosława Litwińska, Bożena Musiał, Maria Piskulak, Dorota 
Starz, Beata Szwed-Błońska, Anna Wodecka, Beata Wojtiuk-Ślęk; 
z Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumli-
nie – Monika Farot, Halina Grosicka, Agata Macek, Renata Prus, 
Izabela Salwa, Marek Szafarczyk; z Zespołu Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie – dyrektor Dorota Chmie-
lewska, Marta Jass, Alicja Lisowska, Jolanta Małecka, Marta Po-
lak, Justyna Szczepanik, Jakub Szczepański, Jolanta Żmuda; z Ze-
społu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie – dyrektor 
Stanisława Skowera, Jolanta Dworak, Marta Majkowska, Jacek 
Staniec; ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku – dyrektor Anna 
Tuz, Sławomir Biernat, Magdalena Garecka, Roman Piskulak.

Wiązankami kwiatów dyrektorki placówek oświatowych podzię-
kowały za współpracę wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu, wice-
wójtowi Robertowi Kaszubie, radnym – Ewie Kicie i Stefanowi 
Grudniowi. Błogosławieństwa Bożego udzielił ks. Czesław Biskup, 
proboszcz parafii św. Stanisława w Tumlinie.

Przed południem podczas wojewódzkich obchodów Dnia Edu-
kacji Narodowej, które odbyły się w Filharmonii Świętokrzyskiej, 
złotymi medalami za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali na-
uczyciele: Anna Chmielewska-Piskulak, Alicja Lisowska, Maria 
Piskulak, Stanisława Skowera, srebrnym – Cezara Bracha. Na 
wniosek wójta gminy Zagnańsk nagrodami Świętokrzyskiego Kura-
tora Oświaty nagrodzone zostały dyrektorki – Barbara Domagałą 
i Marzanna Moćko. 

Andrzej Piskulak

Nagrodzeni przez Wójta Gminy Zagnańsk

Odznaczone Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę Nagrodzone przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Anna Chmielewska-Piskulak Stanisława Skowera Marzanna Moćko  Barbara Domagała

Zespół SP P i G w Tumlinie

SP nr 1 w Chrustach Zespół SP i G w Kajetanowie

Zespół SP nr 2 P i G w Zagnańsku

Zespół SP P i G w Samsonowie



Cmentarze, pomniki i leśne groby
w obiektywie Ewy Olesińskiej, Justyny Wzorek, Pawła Kowalczyka i Andrzeja Piskulaka
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Na fotografiach udostępnionych przez Ewę 
Olesińską, Justynę Wzorek, zastępcę nadleśni-
czego Pawła Kowalczyka prezentujemy znajdu-
jące się w naszej gminie cmentarze oraz groby 
powstańców, legionistów, żołnierzy, partyzan-
tów i osób nieznanych. Jak widać na fotografiach 
groby są zadbane. Cmentarze w Samsonowie, 
Tumlinie, Zachełmiu i Odrowążku (chowani 
są tam zmarli z Szałasu) uporządkowane zosta-
ły przez parafian i bliskich pochowanych tam 
zmarłych. O zbiorowe mogiły obrońców Ojczy-
zny troszczą się administrujące je parafie i także 
władze gminy Zagnańsk. 

W ubiegłym miesiącu przez Gminę Za-
gnańsk odnowiony został pomnik żołnierzy wrze-
śnia 1939 r. O liczne groby znajdujące się w la-
sach gminy Zagnańsk troszczą się pieczołowicie 
leśnicy z Nadleśnictwa Zagnańsk. Mieszkańcy 
Szałasu opiekują się krzyżem upamiętniającym 
pacyfikację wioski, której dokonali hitlerowcy. 
Podobnie czynią to mieszkańcy Kołomani. Z ko-
lei grobami osób pochowanych w czasie II wojny 
światowej, które znajdują się w lesie koło dwor-
ca PKP, przy drodze do Chrustów z zaopiekowali 
się harcerze z 48. Zagnańskiej Drużyny Wielopo-
ziomowej „Skała”. Wykonali solidne ogrodzenie 
z żerdzi i uporządkowali miejsce. Apis

Groby z czasów w II wojny światowej  
w Chrustach Małych

Cmentarz parafialny  
w Samsnowie-Piechotnych Cmentarz parafialny w Odrowążku

Cmentarz parafialny w TumlinieCmentarz parafialny w Zachełmiu

Grób żołnierza Brygady 
Świętokrzyskiej NSZ  

w Bartkowie

Pomnik poległego partyzanta  
z oddziału „Brzoza” w Długojowie

Krzyż upamiętniający 
pacyfikację w Szałasie 

Mogiła poległego 
partyzanta w Goleniawach

Mogiła żołnierza  
radzieckiego w Goleniawach

Pomnik upamiętniający 
poległych partyzantów  
w Kołomani

Grób poległych 
partyzantów z oddziału 
„Gryfa” w Kołomani

Grób poległych żołnierzy  
z 4PPL w 1939 r. w Barczy


