
ISSN 1427-6038 •  M IES IĘCZN IK  SAMORZĄDOWY     G M I N Y  Z A G N A Ń S K  •  E G Z E M P LA R Z  B E Z P ŁAT N Y

Nº11/224 listopad 2014

Na rowerze zdrowiej str. 13AA „Bartek” jest jak 
rodzina str. 9

 APLA promuje 
projekt unijny str. 5

Biegowe mistrzostwa 
czterech gmin str. 15

NOWO WYBRANE WŁADZE 
GMINY ZAGNAŃSK str. 2

 Pary małżeńskie świętowały złote gody str. 7Pożegnalna sesja VI Rady Gminy 
Zagnańsk str. 2

 Obchody Święta 
Niepodległości str. 15



– 2 –

listopad 2014wybory

NOWO WYBRANE WŁADZE GMINY ZAGNAŃSK
Wyniki głosowania do Rady Gminy Zagnańsk

Pożegnalna sesja VI kadencji Rady Gminy Za-
gnańsk odbyła się 5 listopada br. w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy. Miała ona charakter uroczysty. 
Przewodniczący Wojciech Chłopek i radni otrzymali 
od wójta Szczepana Skorupskiego grawenton z po-
dziękowaniami za pracę w latach 2010–2014.

Wójt Szczepan Skorupski w swoim wystąpieniu 
podkreślił znaczenie 4 lat pracy radnych na rzecz 
lokalnej społeczności. – W imieniu wszystkich pra-
cowników Urzędu Gminy życzę Państwu dalszych 

sukcesów i składam serdeczne podziękowania – 
powiedział wójt Szczepan Skorupski.

Z kolei przewodniczący Rady Gminy Wojciech 
Chłopek, dziękując wójtowi za grawentony z po-
dziękowaniami w swym wystąpieniu podkreślił to, 
że starał się aby praca Rady Gminy była efektywna 
a nie efektowna.

– Starałem się, by obrady sesji Rady Gminy były 
prowadzone profesjonalnie, sprawnie, bez przekoma-
rzania się oraz w sposób efektywny, a nie efektowny, 
bo w naszej pracy nie o to chodzi. Bardzo dziękuję 
wszystkim za wspaniałą współpracę – powiedział 
przewodniczący Wojciech Chłopek.

Radni podjęli kilka uchwał w tym m.in. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla województwa 
świętokrzyskiego na wykonanie dokumentacji pro-
jektowej na budowę chodnika i ścieżki 
rowerowej wzdłuż drogi wojewódz-
kiej nr 750. Wręczenie grawentonów 
i obrady sesji poprzedziło wystąpienie 
mieszkańca gminy Władysława Bar-
tłomieja Kowalewskiego, który oficjal-
nie podziękował wójtowi Szczepanowi 
Skorupskiemu za to, że dofinansował z 
prywatnych środków jego udział w wy-
jazdach na Złombol. W tym roku pan 
Kowalewski podróżował na Gibraltar.

– Po raz piąty pan Szczepan Skorup-

ski pomógł mi, dofinansowując z własnej kieszeni 
w kwocie 600 zł wyjazd ekipy złombolowej. Przez 
pięć lat jeździliśmy po Europie, reklamując między 
innymi gminę. Piszę książkę na ten temat. Będzie 
w niej rozdział o tym, jak wójt Szczepan Skorupski 
– wychowany w domu dziecka – pomaga przeby-
wającym tam innym dzieciom – mówił Władysław 
Kowalewski.

„Złombol” to rajd charytatywny samochodów 
produkowanych w dawnych krajach socjalistycznych. 
Jest to ekstremalna wyprawa mająca na celu uzbie-
ranie pieniędzy na zakup rzeczy dla dzieci z domów 
dziecka. Darczyńcy wykupują powierzchnię na po-
jazdach na swoje reklamy i w ten sposób zasilają 
konto Fundacji Nasz Śląsk im. gen. Jerzego Ziętka.

Apis

W naszej gminie podczas wy-
borów powszechnych wybierani 
byli 16 listopada br. wójt oraz radni 
gminni, powiatowi i do sejmiku 
wojewódzkiego. Wygrał zdecydo-
wanie dotychczasowy wójt Szcze-
pan Skorupski. Wybranych zostało 
13 radnych. Dwóch kandydatów 
– Kami Piasecki z okręgu wybor-
czego w Janaszowie i Kazimierz 
Tomasiak z okręgu w Szałasie za-
pewniło sobie mandat VII kaden-
cji Rady Gminy przed wyborami z 
uwagi na brak kontrkandydatów.

 Obwodowe komisje nie zano-
towały szczególnych przeszkód 
w przebiegu głosowania. Jak in-
formowali członkowie komisji 
podczas głosowania nie brako-
wało pytań związanych z zasada-
mi głosowania do rady powiatu i 
sejmiku wojewódzkiego. Należy 
podkreślić, że w gminie. była dobra 
frekwencja głosowania 54,20%.  Na 
10 691 uprawnionych do głosowa-
nia karty wyborcze pobrało 5795 
osób. We władzach gminy cztery 
komitety wyborcze mają swoich 
przedstawicieli. 

Z KWW Razem dla Gminy 
Zagnańsk – funkcję wójta uzyskał 
Szczepan Skorupski z poparciem  
4 045 wyborców.  Radnymi zostali: 
Anna Piotrowska, Jacek Zawisza, 
Artur Kudzia, Kamil Piasecki, Pa-
weł Molik, Kazimierz Tomasiak, 
Tomasz Dąbrowski, Helena Mu-
siał, Władysław Kowalewski, Ane-
ta Rutowicz i Grażyna Wawszczak.

KW PSL reprezentować będą: 
Urszula Jończyk i Marcin Fąfara.

KWW  Sprawdzeni Społecznicy 
– Leszek Suchenia. 

KW PiS – Janusz Zapała.
Frekwencja wyborcza, która 

wynosiła 54,2%, jest wynikiem 
porównywalnym do tego sprzed 
czterech lat. Bezkonkurencyjnym 
kandydatem na stanowisko wójta 
okazał się obecny wójt gminy, Szcze-
pan Skorupski. Jego kontrkandydat  
Stanisław Stępień z KW PiS uzyskał 
zaledwie 1 611 głosów wyborczych.

- W tym roku uzyskałem zdecy-
dowanie lepszy wynik. Porównu-
jąc do wyniku sprzed czterech lat, 
to dostałem prawie tysiąc głosów 
więcej, wynik w procentach to 70%. 
Chciałem bardzo gorąco podzięko-
wać wszystkim mieszkańcom gmi-
ny Zagnańsk, którzy wzięli udział w 
wyborach, bo to jest bardzo ważne, 
by spełnić swój obywatelski obo-
wiązek i decydować o swojej małej 
ojczyźnie – skomentował nowowy-
brany wójt Szczepan Skorupski.

- Tą naszą małą ojczyzną jest 
gmina Zagnańsk. Szczególnie chcia-
łem podziękować tym mieszkań-
com, którzy oddali głos na mnie – to 
dla mnie ogromne zobowiązanie i 
ogromny zaszczyt – podkreślił wło-
darz gminy.

Radnymi z gminy Zagnańsk 
w Sejmiku Województwa Święto-
krzystkiego  zostali: Henryk Milcarz 
(SLD) i Mieczysław Gębski (PiS). 
Natomiast do Powiatu Kieleckiego 
dostali się: Robert Kaszuba (PO), 
Mirosław Gębski (PiS) i Zbigniew 
Zagdański (PSL). 

Apis 

Pożegnalna sesja

Nr obwodu Nr 
okręgu I II III IV

1 Bartków 1 Anna Piotrowska 
220

Zenon Lagner 
41

Bogusława Długosz 
33

2 Zagnańsk
2 Grażyna Wawszczak 

305
Agnieszka Wojtaszek 

147
Czesław Duś 

50

3 Jacek Zawisza 
165

Robert Hanulak 
131

3 Chrusty 
Jaworze 4 Artur Kudzia 

324
Tadeusz Papros 

89

4 Gruszka 
Kajetanów

5 Marcin Fąfara 
139

Andrzej Stodulski 
80

Agnieszka Gębska 
134

6 Urszula Jończyk 
359

Wojciech Chłopek 
161

5 Samsonów 
Janaszów

7 Aneta Rutowicz 
207

Urszula Rysińska 
174

Honorata Durlik 
156

Teresa Górecka 
35 

8 Kamil Piasecki brak kontrkandydatów 

6 Tumlin
9 Janusz Zapała 

223
Agnieszka Kaszuba 

119 Irena Zacharska 
38

Leszek Niebudek 
50

10 Paweł Molik 
163

Ewa Kita 
79

7 Długojów 
Szałas 11 Kazimierz Tomasiak brak kontrkandydatów

8 Kołomań 
Umer 12 Leszek Suchenia 

140
Krzysztof Gębski 

129
Ewa Kiniorska 

109
Małgorzata Bekier-

Bochenek 
64

9 Lekomin 
Zachełmie 13 Tomasz Dąbrowski 

187
Kazimierz Salwa 

153

10 Kaniów 14 Helena Musiał 
266

Teresa Milcarz   
133

Aneta Tofil 
111

11 Belno 15
Władysław 

Kowalewski 
116

Edward Milcarz 
66

Marcin Wiech 
63
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Otwarty został 10 listopada br. odcinek 
drogi gminnej łączący Bartków z ul. Kielecką 
w Zagnańsku. Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali: wojewoda świętokrzyski Bożentyna 
Pałka-Koruba i wójt Szczepan Skorupski. Drogę 
poświęcił ks. Ryszard Niemiec, proboszcz parafii 
św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku.

Przecinającym wstęgę asystowali radni – 
Anna Piotrowska, Grażyna Wawszczak,  Ste-
fan Grudzień oraz wicewójt Robert Kaszuba i 
kierownictwo firmy Perfect. Przybyli również 
przedstawiciele Zespołu Ludowego Jaworzanki 
oraz mieszkańców sołectwa Bartków.

Droga ma swój początek przy nowo powsta-
łym skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0296T 
– ul. Kielecką (w sąsiedztwie skateparku) i łą-
czy się z istniejącą asfaltową drogą powiatową 
w Bartkowie. Przebudowane zostało skrzyżo-
wanie z drogą powiatową nr 0300T Zagnańsk – 

Bartków – Goleniawy – Komorniki – Samsonów 
i drogą gminną Bartków – Goleniawy Górne.

Wybudowany został także chodnik przy 
skateparku, a także miejsca postojowe z kostki 
brukowej oraz rowy odwadniające i oświetle-
nie drogowe. Równolegle w miejscach niebez-
piecznych zamontowane zostały bariery 
ochronne. Umieszczono oznakowanie 
pionowe i poziome oraz wyznaczono 
przejścia dla pieszych.

Droga przyczyni się do poprawy orga-
nizacji i bezpieczeństwa ruchu kołowego 
i pieszych, skróci czas dojazdu do budyn-
ków użyteczności publicznej, do miejsc 
pracy oraz szkół w Kielcach. Inwestycja 
wpłynie również na skrócenie czasu do-
jazdu mieszkańców do przyległych po-
sesji i sąsiednich miejscowości, ułatwi 
połączenie komunikacyjne istniejących 

dróg powiatowych, odciąży centrum Zagnańska.
Zadanie kosztowało ponad 4,46 mln złotych 

brutto. Dofinansowanie z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. schety-
nówek wyniosło ponad 1,7 mln zł brutto.

Apis

Zakończona została modernizacja oczka 
wodnego w Zagnańsku. Odbiór inwestycji odbył 
się w październiku br. w obecności przedsta-
wicieli Urzędu Gminy z wójtem Szczepanem 
Skorupskim na czele, nadleśniczego Tomasza 
Kuszewskiego, przedstawicieli Rady Gminy – 
Grażyny Wawszczak i Stefana Grudnia oraz 
właściciela Zakładu Remontowo-Budowlanego 
Michała Dziedzica.

W ramach prac modernizacyjnych uporząd-
kowany został teren, umocniono skarpy narzutem 
kamiennym. Wykonano ciągi piesze z piaskowca 
oraz zamontowano ławeczki. Zainstalowano także 
podświetlony wodotrysk. Na terenie wokół oczka 

postawiono również dwie tablice 
informacyjne.

Zdaniem wójta, zmodernizo-
wane oczko wodne zdecydowanie 
uatrakcyjni centrum Zagnańska 
i poprawi jego walory rekreacyjne.

Inwestycja wykonana została 
w ramach Programu Odnowy Wsi 
Świętokrzyskiej na 2014 rok, fi-
nansowanego ze środków Samo-
rządu Województwa Świętokrzy-
skiego. Całkowity koszt zadania 
stanowił 34 994,42 zł, z czego dofinansowanie 
wyniosło 55 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Apis

Wójt Szczepan Skorupski podpisał 24 października br. umowę na roz-
budowę oczyszczalni ścieków w Barczy z wykonawcą – firmą Energotech-
nika – Energorozruch S.A. z Gliwic. Całkowita wartość zadania wyniesie 
986 029,63 zł brutto, z czego dofinansowanie obejmuje 75 proc. kosztów 
kwalifikowalnych zadania.

Rozbudowa będzie realizowana w ramach zadania pn. „Budowa biolo-
giczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami i urządzeniami towa-
rzyszącymi we wsi Barcza, gm. Zagnańsk – Etap II – Ochrona Środowiska” 
w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013. Zakończenie prac przewidziane jest na II kwartał 2015 roku.

Apis

Droga Bartków – ul. Kielecka uroczyście oddana

Rekreacyjne oczko wodne w Zagnańsku

Jest wykonawca rozbudowy oczyszczalni ścieków w Barczy

Blisko 900 tys. zł kosztuje trwająca przebudo-
wa drogi wojewódzkiej nr 750 w miejscowości 
Chrusty. Prace budowlane na tej trasie rozpoczęto 
6 sierpnia br.

Ponad półkilometrowy odcinek drogi re-
montuje firma TRAKT. Do końca roku zostanie 
poszerzona i wyremontowana jezdnia, wybu-
dowane zostaną dwie zatoki autobusowe oraz 
chodnik po lewej stronie. Drogowcy poprawią 
także wjazdy na przyległe posesje i wykonają 
barierki zabezpieczające ruch pieszy. 350 tys. zł 
na ten cel, w postaci dotacji celowej przekazała 
Gmina Zagnańsk.

Apis 

Została przebudowana droga wojewódzka w Chrustach 
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Trwa remont znajdującego się na górce 
kościelnej budynku parafialnego powszechnie 
znanego, jako „organistówka”. Znajduje się 
w nim świetlica środowiskowa Przystań pod 
Tetrapodem, która służy nie tylko młodzieży, 
ale i starszym mieszkańcom parafii św. Rozalii 
i św. Marcina.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano 
następujące prace: wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych bu-
dynku, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie 
robót towarzyszących, polegających na wymia-
nie orynnowania i obróbek blacharskich oraz 

ułożenie kostki brukowej. Zgodnie z projektem 
prace budowlane mają się zakończyć pod koniec 
2014 roku.

Parafia pw. św. Rozalii i św. Marcina w Za-
chełmiu pozyskała na remont „organistówki” 
środki finansowe w ramach Programu „Odnowa 
i rozwój wsi” z działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Całko-
wity koszt przedsięwzięcia wynosi 140 000,00 
zł; dofinansowanie stanowi 80 proc. kosztów 
kwalifikowanych.

Apis 

W ramach współpracy z Powiatowym Zarzą-
dem Dróg w Kielcach zrealizowana została inwesty-
cja polegająca na przebudowie mostu w Kaniowie.

W ramach prac wykonano większość robót 
konstrukcyjnych, w tym płytę betonową. Po rea-
lizacji inwestycji zostaną wzmocnione parametry 

konstrukcyjne. Została też poszerzona jezdnia, 
wykonane zostały nowe dojazdy na długości 20 m. 
Umożliwi to swobodne mijanie się pojazdów, po-
prawi się komfort przejazdu, co do tej pory było 
znacznie utrudnione.

Apis

Na ukończeniu jest budowa boiska w Szałasie. Wykonano płytę boiska z 
nawierzchnią sztuczną (poliuretanową), ogrodzenie z siatki oraz ustawiono 
trybuny. Do wykonania pozostały prace porządkowe.

Równolegle strażacy w budynku OSP Szałas realizują we własnym zakre-
sie prace remontowe. W ramach prac wykonali remont klatki schodowej. 
Obecnie realizowany jest remont sali na parterze, który po zakończeniu 
prac będzie nawiązywał do tradycji OSP.

Apis 

Płytami chodnikowymi został utwardzo-
ny kolejny odcinek ciągu pieszego łączącego 
wieś Kaniów z drogą wojewódzką w obrębie 
dębu „Bartek”. Prace wykonano w ramach 
części środków funduszu sołeckiego. 

Do wykonania pozostał ostatni frag-
ment, który będzie możliwy do realizacji 
w przyszłym roku przy pomocy w/w środ-
ków. Ulepszenie nawierzchni na ciągu łą-

czącym Kaniów z ul. Turystyczną 
w Zagnańsku poprawi komunikację 
w ruchu pieszym dla udających się 
do pracy jak i młodzieży do szkół 
korzystających ze zlokalizowanej w 
tym rejonie komunikacji zbiorowej.

Apis 

W październiku br. zakończyła się termomo-
dernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawo-
wej, Przedszkola i Gimnazjum im. J. Korczaka 
w Tumlinie. Inwestycja oddana w listopadzie 
br. w znacznym stopniu usprawniła system 
grzewczy w budynku szkolnym. Jej koszt wy-
niósł 1 266 900,00 zł, w tym dofinansowanie 
to 80 proc., tj. 1 013 520,00 zł. 

Wykonane zostały odwierty pod pompy 
ciepła. Zainstalowane zostały ogniwa fotowol-
taiczne na dachu. Dzięki temu szkoła uzyskała 
duże oszczędności. Między innymi usunięty 
został piec centralnego ogrzewania, który od lat 
tam funkcjonował. Wykonana została nowa 
cała cieplna instancja w środku budynku. Jest 
nowa kotłownia.

Gmina Zagnańska w ten sposób kreuje po-
litykę stosowania energii odnawialnej. W tym 
przypadku słoneczne ogniwa będą produkowały 
prąd elektryczny, który będzie wykorzystany 

w szkole. Czyli w ten sposób powinny zmniej-
szyć się rachunki za prąd.

Pompy ciepła, które zostały zainstalowane, 
będą cały czas dostarczały wodę o określonej 
temperaturze, a piec gazowy, który będzie się 
włączał, wspomoże to wszystko. W ten sposób, 
zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego, pla-
cówka oświatowa stanie się samowystarczalna.

Inwestycja zrealizowana została w ramach 
projektu pn. Termomodernizacja istniejącego 
budynku Szkoły Podstawowej, 
Gimnazjum i Przedszkola w Tum-
linie w systemie wybuduj w ra-
mach projektu pn. „Podniesie-
nie efektywności energetycznej 
obiektów użyteczności publicznej 
na terenie powiatu kazimierskie-
go i powiatu kieleckiego”, gm. Za-
gnańsk.

Zadanie było współfinansowa-

ne w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2007–2013, Oś Priorytetowa 4: Rozwój infra-
struktury ochrony środowiska i energetycznej, 
Działanie 4.2: Rozwój systemów lokalnej infra-
struktury ochrony środowiska i energetycznej. 
Wykonawcą robót budowlanych było Przedsię-
biorstwo Usługowo-Budowlane inż. Andrzej 
Król z Kajetanowa.

Apis

Trwa remont „organistówki”

Przebudowano most w Kaniowie

Budowa boiska w Szałasie

Nowa nawierzchnia na ciągu pieszym w  Kaniowie

Termomodernizacja budynku szkolnego w Tumlinie
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Poidełko „Bartek” z darmową wodą do picia 
otworzyły w środę Wodociągi Kieleckie obok pla-
cu zabaw w Zagnańsku. To dar od wodociągowej 
spółki, koszt wypitej wody bierze ona na siebie. 
– Promujemy picie kranówki. Przekonujemy, że 
bez obaw mogą ją pić osoby w każdym wieku – 
mówi prezes WK Henryk Milcarz.

Poidełko zainstalowano przy ławeczkach 
i miejscu na grilla, w strefie rekreacji obok placu 
zabaw, wygodnie mogą więc z niego korzystać 
zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie. Urządzenie 
ma kształt kolorowego chłopca w czerwonym 
kapeluszu i dostało imię Bartek. W figurę wkom-
ponowano automatyczny kranik z miseczką, któ-
ry otwiera się po naciśnięciu i automatycznie 
zamyka, gdy puścimy kran. W Bartku płynie 
woda wprost z wodociągu, z ujęcia w Zagnańsku. 
To ta sama woda, jaka dostarczana jest magistralą 
dla około 20 procent kielczan. Koszt urządzenia, 
jego montażu, jak i zużytej wody wzięły na siebie 

Wodociągi Kieleckie, to dar dla mieszkań-
ców Zagnańska odwiedzających plac zabaw 
i strefę rekreacji.

– Promujemy picie kranówki. Przeko-
nujemy, że bez obaw mogą ją pić osoby 
w każdym wieku. Kielecka woda ma po-
równywalne parametry, a nawet lepsze 
od wielu wód butelkowanych kupowanych 
w sklepach. Jest za to od nich kilkaset razy 
tańsza – mówi prezes WK Henryk Milcarz. 
Dodaje on, że pijąc kranówkę, oszczędza-
my również środowisko naturalne, bo nie 
wyrzucamy plastikowych butelek i nakrę-
tek.

W odsłonięciu poidełka wzięli również 
udział: wójt Szczepan Skorupski i jego za-
stępca Robert Kaszuba oraz dyrektor ds. 
ekonomicznych Wodociągów Kieleckich 
Władysław Karol Jacewicz.

Apis 

Umowę na promocję nowego projektu 
unijnego Wodociągów Kieleckich podpisano 
6 października br. w siedzibie spółki. Przetarg 
o wartości ponad 60 tys. zł wygrała Oficyna 
Poligraficzna APLA z Kielc.

Promowanie projektów unijnych jest wymo-
giem niezbędnym do rozliczenia takiej inwestycji. 
Tym razem Wodociągi Kieleckie rozpisały prze-
targ na „Działania informujące i promujące dla 
projektu Rozwój gospodarki ściekowej w gminie 
Kielce i gminie Zagnańsk”. Przetarg, w którym 
wpłynęło pięć ofert, wygrała Oficyna Poligraficz-
na APLA z Kielc. Zaproponowała ona cenę 61 
tys. 648 zł. Umowę podpisano w poniedziałek, 
6 października w siedzibie Wodociągów Kiele-
ckich przy ul. Krakowskiej.

– Bardzo się cieszę, że zwyciężyła kielecka 
firma. Trochę pracy i trochę pieniędzy pozosta-
nie w naszym regionie – skomentował Henryk 

Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.
– Jesteśmy już przygotowani. Mamy raporty 

i harmonogram w głowie – powiedział Zbigniew 
Czarniecki, jeden z trzech właścicieli spółki 
APLA. Dodał, że ma 20-letnie doświadczenie 
w branży i nie obawia się o realizację zadania.

Projekt „Rozwój Gospodarki Ścieko-
wej w gminie Kielce i gminie Zagnańsk” 
ma wartość 21,4 mln zł i jest współfinan-
sowany z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007–2013. Przewiduje bu-
dowę kanalizacji na ul. Gruchawka i San-
domierskiej (odcinek od skrzyżowania 
z ul. Szczecińską do granic miasta), zakup 
nowoczesnego samochodu czyszczącego 
na potrzeby sieci kanalizacyjnej, zakup 
nowego generatora prądotwórczego 
na biogaz wykorzystywanego do produk-

cji prądu w oczyszczalni ścieków w Sitkówce oraz 
modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków 
w Bartkowie, gm. Zagnańsk. Zakończenie pro-
jektu planowane jest w październiku 2015 roku.

Apis 

Poidełko „Bartek” na placu zabaw

APLA promuje projekt unijny

Szybko przybywa nowych odcinków kana-
lizacji budowanej przez Wodociągi Kieleckie 
w gminie Zagnańsk. A modernizowana i po-
większana oczyszczalnia ścieków w Bartkowie 
już osiągnęła zakładaną przepustowość.

Mieszkańcy gminy Zagnańsk nie muszą się 
obawiać. Zaplanowane odcinki kanalizacji dotrą 
do ich budynków. Mogą być też spokojni o pod-
łączenie się do nowej kanalizacji, bo dzięki roz-
budowie oczyszczalni będzie gdzie oczyszczać 
ścieki. Jak wynika z raportu z rady budowy 24 
października, najbardziej zaawansowana jest bu-
dowa w ramach Kontraktu VI/1A. Zakończono 
budowę i odebrano nową kanalizację w miejsco-
wościach: Samsonów-Ciągłe, Samsonów-Piechot-
ne, Samsonów-Komorniki, Samsonów-Dutków, 
Zachełmie-Kościelna Górka (jeden odcinek).

Zakończono prace i zgłoszono do odbioru 
w miejscowościach: Bartków, Goleniawy i Ka-
niów II. Pozostało do wykonania 78 m kanału 
w Zachełmiu-Kościelnej Górce, 225 m w Chru-
stach Dużych i Małych, 1 km 25 m w Ścięgnach 
oraz 736 m w Jaworzu i Siodłach.

W ramach Kontraktu VI/2 trwają intensywne 

prace przy układaniu kanału. W miejscowościach 
Kołomań, Umer i Tumlin-Dąbrówka wykonano 
10,2 km sieci, co stanowi 83,13 proc. zaawansowa-
nia tego zadania. Tumlin-Węgle, Tumlin-Osowa 
i Tumlin-Zacisze mają już prawie 8 km kanalizacji 
(88,7 proc. zaawansowania), w Belnie wykonano 
4,9 km (73,5 proc. zaawansowania).

W sumie w Zagnańsku wykonano 23,2 km 
nowej kanalizacji, co stanowi 82,6 proc. zaawan-
sowania całego kontraktu. Jest to nieco więcej niż 
zakłada harmonogram.

Nie ma też obaw, że ścieki nie będą miały gdzie 
popłynąć, bo modernizacja i rozbudowa oczysz-
czalni w Bartkowie przebiega pomyślnie. Można 
powiedzieć, że już osiągnęła ona zakładaną prze-
pustowość. Pracują bowiem wszystkie trzy nowe 
reaktory biologiczne, które przyjmują całość do-

prowadzanych ścieków. Pozwala to na wyłączenie 
dotychczas pracujących reaktorów i rozpoczęcie 
ich modernizacji.

Na terenie oczyszczalni zakończono już 
wszystkie prace budowlane i budowę dróg we-
wnętrznych. Odebrane są budynek socjalno-tech-
niczny, budynek techniczny oraz wiata. Trwają 
prace związane z modernizacją istniejących bu-
dynków. Termin umowny na zakończenie roz-
budowy i modernizacji oczyszczalni w Barkowie 
upływa 20 lutego 2015 r.

Inwestycje te wykonywane są w ramach unij-
nego projektu Kompleksowej Ochrony Wód Pod-
ziemnych Aglomeracji Kieleckiej, który realizo-
wany jest przez Wodociągi Kieleckie.

Apis

Przybywa odcinków skanalizowanych, oczyszczalnia powiększona
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Zakład Stolarski Usługowo-Handlowy Pań-
stwa Bożeny i Zenona Olesińskich zajmuje się 
sprzedażą drewna kominkowego i więźb dacho-
wych. Jest to firma prężnie działająca od 1998 
roku na terenie gminy Zagnańsk. Właściciele 
na przestrzeni kilkunastu lat wprowadzili w niej 
wiele zmian, mających na celu poprawienie ja-
kości sprzedawanych towarów i usług. Na swoją 
działalność otrzymali również dotację środków 
finansowych z Unii Europejskiej.

– Naszą specjalnością są: więźby dachowe, łaty, 
kontr łaty, deski szalunkowe, bale oraz drewno 
bukowe, dębowe, brzozowe grabowe – tegorocz-
ne i sezonowe do kominka – informuje Zenon 
Olesiński.

– Zapewniamy profesjonalne doradztwo, 
wysoką jakość produktów, terminowość, kon-
kurencyjne ceny i własny transport. Wszystkie 
wymienione usługi wpływają na zadowolenie 
naszych klientów, które daje nam dużą satysfakcję 
z kilkunastu lat pracy – dodaje.

Dzięki zakupowi w 2007 r. z dotacji Unii Euro-

pejskiej, z programu „Różnicowanie działalności 
rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapew-
nienia różnorodności działań lub alternatywnych 
źródeł dochodów”, nowego traku poziomego, 
piło-łuparki do drewna kominkowego zwiększo-
ne zostały moce produkcyjne zakładu, pozwala-
jące na szybką i sprawną realizację 
zamówień.

Została również zakupiona ob-
rzynarka do desek i łat z dotacji Po-
wiatowego Urzędu Pracy na zorgani-
zowanie nowego stanowiska pracy. 
Obecnie zatrudnionych jest czterech 
pracowników i trzech stażystów.

W 2014 r. zakupiona została tak-
że z dotacji UE koparko-ładowarka 
JCB (z programu „Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw” na lata 
2007–2014), która ma służyć w ro-
botach budowlanych, wykopach, 
odwodnieniach terenu i przyłączach 
wodno-kanalizacyjnych.

– To właśnie dzięki naszym klientom jesteśmy 
na rynku i z roku na rok podwyższamy jakość 
świadczonych usług – informuje Bożena Ole-
sińska.

Apis 

Damian Bekier z Janaszowa działalność go-
spodarczą rozpoczął w kwietniu br. Zanim się 
zdecydował, długo zastanawiał się, jaki rodzaj 
działalności rozpocząć, żeby trafić w potrzeby 
rynku. Świadczy usługi z kompleksowego do-
radztwa z zakresu rynku finansowego, pracuje 
w trybie Allfinanz. – Zawsze chciałem pracować 
na swój rachunek i być sam dla siebie szefem, 
jak i również podwładnym. Jeśli chodzi o samo 
założenie działalności gospodarczej procedura 
jest bardzo szybka, po niespełna jednym dniu po-
siadałem już własną firmę i mogłem już zacząć 
prowadzić własny biznes – zwierza się.

Damian Bekier podpowiada ludziom m.in. 
jak skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu odkła-
dania na emeryturę, jak zwiększyć swój dochód 
na emeryturze, aby nie był on zbyt niski, żeby 
było można spokojnie żyć, jak odpowiednio 
zabezpieczyć swoje dzieci oraz rodzinę na przy-
szłość. – Ponadto zajmuję się również rynkiem 
pracy, poszukuję obecnie pracowników do swo-
jej firmy, jak również pomagam w znalezieniu 
zatrudnienia u innych pracodawców. Ponadto 
chciałbym dodać, że praca, którą wykonuję daje 

mi spełnienie, możliwości rozwoju swojej osoby, 
jak i firmy – informuje.

– Moim klientem może być każdy, bo każdy 
korzysta z rynku finansowego. W dzisiejszych 

czasach, żeby nie korzystać z pieniędzy trzeba 
by po prostu nie żyć. Gdy nawiązuję współpracę 
z klientem, nastawiam się na długoterminową 
współpracę i serwis, dzięki czemu jestem pole-
cany dalej. Tym właśnie działaniem buduję stop-
niowo swoją pozycję na rynku i przede wszystkim 
zaufanie swoich klientów. Bardzo mnie cieszy 
również fakt, że pomagam innym, to taki bonus 
związany z moją pracą – dodaje.

W przyszłości Damian Bekier przede wszyst-
kim chce stopniowo rozwijać swoją działalność. 
Jego priorytetowym zadaniem jest wyrobienie 
marki własnym nazwiskiem. Jest jednym z nie-
licznych świadczących bezpłatne usługi z zakresu 
Allfinanz.

– Moim wynagrodzeniem od klienta jest tylko 
i wyłącznie polecenie mojej osoby dalej. Ponad-
to cały czas jak do tej pory się rozwijam i mam 
do zaoferowania klika miejsc pracy na różnych 
stanowiskach – informuje.

Osoby zainteresowane szczegółowymi infor-
macjami proszone są o kontakt pod numerem 
733 972 751.

Apis 

Prężnie działająca firma Państwa Olesińskich

Podpowiada klientom w sprawach finansowych

W Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku reali-
zowane są dwa projekty: „Rozwój uczniów, roz-
wojem szkoły! ” oraz „Młodzieżowo, ale zdrowo”.

„Rozwój uczniów, rozwojem 
szkoły! ”

Projekt współfinansowany jest przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Realizuje go Powiatowy Urząd Pra-
cy w Kielcach przy współpracy z Technikum Leś-
nym w Zagnańsku. Czas trwania to: 01.08.2013 r. 
– 30.04.2015 r.

Realizowany projekt skierowany jest wyłącz-
nie do uczniów klas maturalnych z roczników 
2013/2014 i 2014/2015 Technikum Leśnego w Za-
gnańsku. Uczniowie mogą skorzystać z profesjo-
nalnych usług eksperta (doradcy zawodowego, 
szkolnego doradcy zawodowego, lidera klubu 

pracy, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, po-
średnika pracy i trenera aktywizacji zawodo-
wej); z nowoczesnego sprzętu komputerowego 
ze stałym dostępem do internetu; z materiałów 
dydaktycznych i piśmienniczych; ze specjalnie 
stworzonej platformy e-learningowej, zawierają-
cej ćwiczenia i dodatkowe zajęcia fakultatywne 
przygotowujące do matury; z zajęć fakultatyw-
nych (język polski/angielski/niemiecki, mate-
matyka, biologia, geografia); z płatnego stażu 
zawodowego pod okiem pracodawcy.

„Młodzieżowo, ale zdrowo”
22.09.2014 r. w Internacie Zespołu Szkół 

Leśnych w Zagnańsku ruszy projekt o nazwie 
„Młodzieżowo, ale zdrowo” współfinansowany 
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach 
konkursu na mikrodotacje ogłoszonego przez 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. Projekt został 
złożony przez grupę nieformalną „Leśna grupa 
Balbiny”, w skład której wchodzą wychowawcy 
internatu: Izabela Cholewińska, Grażyna Baran 
i Anna Wywrót. W ramach inicjatywy zostaną 
przeprowadzone warsztaty kulinarne, zajęcia 
dotyczące zdrowego odżywiania i kaloryczności 
potraw, a także warsztaty z dekorowania i na-
krywania stołów oraz podawania i dekorowania 
potraw. Szesnastu uczestników projektu podczas 
zajęć pozna sposoby przygotowania zarówno 
prostych, jak i skomplikowanych dań, wzbogaci 
swoją wiedzę o informacje z zakresu zdrowego 
żywienia. Zostanie także pomalowana i doposa-
żona w sprzęt sala kuchenna, w której odbywać 
się będą warsztaty. Młodzież przez 48 godzin 
warsztatów będzie pracować w czterech cztero-
osobowych grupach, a przygotowane potrawy 
ocenią wszyscy mieszkańcy internatu.

MB

Projekty unijne w ZSL w Zagnańsku
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Prawie 1500 miejsc pracy czekało na osoby 
bezrobotne podczas 26. Powiatowych Targów 
Pracy, które odbyły się 24 październiku br. w Za-
gnańsku. Zorganizowane zostały w Gminnym 
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.

Osoby poszukujące pracy mogły znaleźć za-
trudnienie m.in. w zawodach: psychologa, do-
radcy klienta, sprzedawcy i magazyniera, a także 
stolarza, krawcowej, spawacza, lakiernika, a nawet 
instruktora tanecznego. Dużo osób bezrobotnych 
zainteresowanych było jednak jedynie odnoto-
waniem się. Imprezę targową rozpoczął występ 
Zespołu Ludowego Jaworzanki.

Podczas targów swoje stoiska miało 42 wy-
stawców, w tym 26 pracodawców,  kilku z gminy 
Zagnańsk oraz 16 instytucji partnerstwa lokal-
nego i realizujących inicjatywy partnerów ryn-
ku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 
oferował 326 miejsc pracy i 35 ofert związanych 
ze stażem. Wystawcy zgłosili 190 miejsc pracy, 
EURES – 809, MUP w Kielcach – 140.

Dyrektor PUP w Kielcach, Małgorzata Sta-

nioch podczas swojego wystąpienia zachęcała 
osoby bezrobotne do poszukiwania podczas 
targów pracy, a nie jedynie do odnotowania 
swojej obecności. Poinformowała również, że 
zainteresowane osoby mogą ubiegać się o dotację 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pogra-
tulowała wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu 
tego, że występujący Zespół Ludowy Jaworzanki 
nie tylko uświetnił imprezę targową, ale promo-
wał także gminę.

Podczas targów można było również do-
wiedzieć się, jak założyć własną działalność go-
spodarczą oraz zapoznać się z ofertami szkoleń 
i kursów.

W trakcie targów pomocą i wiedzą służyli 
specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu 
Skarbowego, ZUS-u, Świętokrzyskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, Staropolskiej Izby Przemy-
słowo-Handlowej, Miejskiego Urzędu Pracy, itp.

Otwarcia XXVI Powiatowych Targów Pracy 
dokonała dyrektor PUP w Kielcach Małgorzata 
Stanioch. Towarzyszyli jej m.in.: wójt Szczepan 

Skorupski, radny i jednocześnie wicedyrektor 
PUP Artur Kudzia, radne – Anna Piotrowska 
i Grażyna Wawszczak. Targi zorganizowane były 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach i Gminę 
Zagnańsk. Patronatem objęli je: Adam Jarubas, 
marszałek województwa świętokrzyskiego, Zdzi-
sław Wrzałka, starosta kielecki, Arkadiusz Piecyk, 
dyrektor WUP w Kielcach.

Apis 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 23 
października br. świętowało w gminie Zagnańsk 
14 par małżeńskich. Uroczystość z udziałem 
wójta Szczepana Skorupskiego, sekretarz gminy 
Mirosławy Badzińskiej i kierownik USC Edyty 
Wiech odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy.

Poprzedziła ją uroczysta Eucharystia w koście-
le pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku 
odprawiona przez ks. Ryszarda Niemca, probosz-
cza parafii, w intencji Jubilatów i ich Rodzin. 
Zamówiona została przez Urząd Gminy.

Po Mszy św. „złoci małżonkowie” zaprosze-
ni zostali przez wójta Szczepana Skorupskiego 
do Urzędu Gminy. Gospodarz gminy złożył Ju-
bilatom życzenia pogody ducha, zdrowia, radości 

i wzajemnej miłości. Wyraził też swoje uznanie, 
że przeżyli ze sobą tak wiele pięknych lat.

Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” 
nadane na wniosek wójta przez prezydenta RP 
otrzymali: Stanisława i Wacław Bernatkowie 
z Kaniowa, Krystyna i Julian Boruń, Helena 
i Władysław Lisowscy z Szałasu, Regina 
i Stefan Bracha, Wanda i Andrzej 
Chojnowscy, Zofia i Adam Cieślakowie 
z Zagnańska, Lidia i Władysław Frydrych 
z Umru, Cecylia i Bronisław Januchta 
z Belna, Zofia i Marian Janus z Kajetanowa 
Dolnego, Jadwiga i Mirosław Koza 
z Tumlina-Dąbrówki, Helena i Ryszard 
Piskulakowie z Jasiowa, Wanda i Jan 
Piwowarczyk, Mieczysława i Władysław 

Zarzyccy z Zachełmia, Krystyna i Władysław 
Zatorscy z Kołomani.

Po wręczeniu prezydenckich odznaczeń 
i kwiatów dostojni Jubilaci obdarowani zosta-
li przez gospodarza gminy ciepłymi kocami. 
Urząd Gminy zapewnił parom także poczęstu-
nek z szampanem i wypiekami cukierniczymi.

Apis

Prawie 1500 miejsc pracy na targach pracy w Zagnańsku

Pary małżeńskie świętowały złote gody

Harcerze działają – porządkują groby
Harcerze w naszej gminie po utworzeniu Gminnego Związku Drużyn 

Harcerskich ruszyli do pracy ze zdwojoną siłą!
Jeszcze niedawno wszyscy mieszkańcy gminy zostali zaproszeni na ogni-

sko pod tytułem „Powitanie Jesieni w Gminie Zagnańsk”, podczas którego 
młodzież świetnie bawiła się do późna, a dorośli śpiewali szanty i znane 
piosenki przy dźwiękach gitary, w przepięknym otoczeniu ruin Wielkiego 
Pieca Hutniczego w Samsonowie.

Po chwilach radości, przychodzi czas na służbę, w trochę bardziej po-
ważnych okolicznościach, w której znów będziemy mogli ujrzeć harcerzy. 
W ostatnich dniach października, z inicjatywy własnej harcerzy z samo-
dzielnego zastępu harcerskiego w Zagnańsku, druhowie Cyprian Papros, 
Michał Sztandera, wyw. Michał Dobosz na czele z mł. Bartkiem Jaskiem 
przeprowadzili generalne porządki przy mogiłach osób, które zginęły w II 
wojnie światowej na ulicy Spacerowej.

Na cmentarzu w Tumlinie natomiast przez kilka godzin pracowało kilka-
naście druhen i druhów 
z 49 Tumlińskiej Dru-
żyny Harcerskiej przy 
porządkowaniu gro-
bów, o których nikt nie 
pamięta. Bardzo ważne 
jest to, że ktoś dba o ta-
kie miejsca, dzięki temu 
na cmentarzach panuje 
lepszy porządek, a stare 

pomniki nie są całkiem zapomniane.
W dniu Wszystkich Świętych zorganizowane były również warty hono-

rowe przy grobie poległych w celu oddania czci bohaterom, którzy polegli 
za ojczyznę. W służbę włączą się wszystkie drużyny z terenu działania 
Gminnego Związku Drużyn Harcerskich, a więc ponad 60 druhen i druhów!

Pwd. Karol Wiraszka HR
Zastępca Komendanta Hufca ZHP Kielce-Powiat ds. organizacyjnych

Komendant Gminnego Związku Drużyn Harcerskich „Szkarłatni” w Zagnańsku

Druhna Sara Wikło, skarbnik Gminnego 
Związku Drużyn Harcerskich w Zagnańsku 
otrzymała awans instruktorski.

W ostatnim czasie na uroczystej odprawie 
komendy hufca i drużynowych z obszaru całe-
go powiatu kieleckiego, w obecności wszystkich 
powiatowych władz harcerskich odczytany został 
rozkaz o mianowaniu Harcerki Orlej Sary Wi-
kło na pierwszy stopień instruktorski w Związku 
Harcerstwa Polskiego, czyli na stopień Przewod-
niczki. Od tej chwili skarbniczka Gminnego Związku Drużyn Harcerskich 
w Zagnańsku posiada wszystkie uprawnienia Instruktora Harcerskiego. 
Jest to bardzo ważny krok w rozwoju kadry harcerskiej w naszej gminie.

Pwd. Karol Wiraszka HR

Awans druhny Wikło
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listopad 2014miejsca pamięci

W okolicy Barczy, na skraju wyrobiska jedne-
go z dawnych kamieniołomów odnaleźć można 
zagadkowy obiekt – wysoki na ponad trzy metry, 
murowany obelisk o kształcie ściętego ostrosłu-
pa. Budowla ta wzniesiona została ze starannie 
obrobionych kształtek piaskowcowych, jej wnę-
trze wypełniono betonem. Bryła obiektu została 
dawniej poważnie uszkodzona, na jego frontowej 
płaszczyźnie wyraźnie widoczny jest także ślad 
po usuniętej tablicy. Jego pochodzenie od dłuższego 
czasu zastanawiało miłośników historii naszego 
regionu.

We wrześniowym numerze „Gazety Zagnań-
skiej” z 2011 roku (9/186) ukazał się artykuł pt. 
„Zapomniany pomnik”, w którym sugerowałem, iż 
może być to symboliczny grób Nieznanego Bohatera 
poległego w walce o niepodległość Polski. Zgodnie 
z tym założeniem obelisk miał być wzniesiony sta-
raniem pracowników miejscowych kamieniołomów 
w latach 30. ubiegłego wieku.

Hipoteza ta opierała się na słabej podstawie, jaką 
była odosobniona i niejasna wzmianka w „Gazecie 
Kieleckiej” z 1937 roku. Kwestia pozostała zatem 
otwarta. W 2012 roku zagadkę tę bezskutecznie 
próbowało rozwikłać także dwóch przewodników 
świętokrzyskich – Michał Paszkowski i Mieczysław 
Starz, o czym informował portal gazeta.pl. Tajemnica 
tego obelisku zapewne długo pozostałaby niewy-
jaśniona, gdyby nie przypadkowe spotkanie autora 
z Mieczysławem Pacanem z Kielc, emerytowanym 
pracownikiem miejscowych kamieniołomów. Oka-

zało się, że kwerenda źródeł histo-
rycznych w poszukiwaniu informacji 

o pomniku na Barczy z góry skazana była na nie-
powodzenie – opierała się bowiem na fałszywych 
założeniach.

Rzeczonego obiektu nie 
wzniesiono bowiem z myślą 
trwałego oznaczenia miejsca 
pamięci narodowej, lecz…
punktu osnowy geodezyj-
nej. W 1923 roku, wkrótce 
po utworzeniu Biura Trian-
gulacyjnego przy Wydziale 
Miernictwa Ministerstwa 
Robót Publicznych przy-

stąpiono do realizacji podstawowych pomiarów 
geodezyjnych kraju. W ramach wymienionego 
biura działał Oddział Niwelacyjny, zajmujący się 
tworzeniem osnowy wysokościowej. Po likwidacji 
Ministerstwa Robót Publicznych w 1932 roku prace 
te kontynuowało Biuro Pomiarowe Ministerstwa 
Komunikacji.

Wymienione instytucje w latach 1926–1937 
dokonały ustalenia i pomiaru sieci niwelacyjnej 
pierwszego rzędu, na którą składało się siedem 
tzw. punktów podstawowych. Punkty te (repery) 
zlokalizowane były w miejscach o dużej stabilności 
podłoża. Wyznaczono je: w Brześciu nad Bugiem, 
w Borowej Górze k. Warszawy, w Tomaszgrodzie k. 
Sarn oraz w rejonie Trembowli (obecnie na teryto-
rium Ukrainy), w Druji (współcześnie na Białorusi) 
oraz w Wilkowie k. Inowrocławia.

Punkt taki zlokalizowano także na Barczy, na po-

ziomie dna wyrobiska (tzw. spągu) miejscowego 
kamieniołomu (znacznie pogłębionego w okresie 
powojennym). Wysokość wymienionych punktów 
bardzo dokładnie ustalono – początkowo w odnie-
sieniu do poziomu Morza Północnego w Amster-
damie (nawiązując do dawnego pruskiego reperu 
niwelacji precyzyjnej, umieszczonego na ścianie 
ratusza w Toruniu), później (od 1931 roku) – do po-
ziomu Bałtyku w Gdyni. Sieć powiązano z analo-
gicznymi systemami Czechosłowacji, Rumunii, 
Łotwy i Niemiec. Do tzw. punktów podstawowych 
nawiązywano dalsze pomiary wysokościowe w danej 
części kraju. Jak wynika z przytoczonego wykazu, 
do reperu na Barczy odnoszono pomiary z niemal 
całej południowej Polski. Tak więc to w nawiązaniu 
do tego miejsca w okresie międzywojennym usta-
lono wysokość Łysicy (wg ówczesnych pomiarów: 
611,5 m n.p.m.), Świętego Krzyża (593 m n.p.m.), 
Grodowej Góry (386 m n.p.m.), czy innych kulmi-
nacji Gór Świętokrzyskich.

Mieczysław Pacan wspomina, że właściwy re-
per znajdował się przed obeliskiem. Miał on formę 
metalowej, niklowanej kuli osadzonej w panewce 
o zarysie kwadratu (także metalowej, ok. 35x35 cm). 
Na wspomnianej tablicy znajdował się opis owego 
punktu pomiarowego wraz z datą jego wyznaczenia. 
Barczański obelisk jeszcze w latach 50. był w do-
brym stanie, zniszczono go dopiero po zamknięciu 
tutejszych kamieniołomów w 1960 roku. Dziś jest 
to ciekawy i cenny, choć trochę zapomniany zabytek 
działalności dawnych służb geodezyjnych z czasów 
Drugiej Rzeczypospolitej. Warto o nim pamiętać.

Bartosz Kozak

Wyjaśnienie zagadki z Barczy

Podczas Wszystkich Świętych i Dnia Zadusz-
nego (Święta Zmarłych) uczciliśmy pamięć zmar-
łych. Na terenie gminy Zagnańsk znajdują się 
cmentarze grzebalne w Samsonowie-Piechotnych, 
Tumlinie i Zachełmiu. W Odrowążku chowani są 
zmarli z Szałasu. W okolicznych lasach znajduje 
się mnóstwo grobów żołnierskich i partyzanckich, 
a także osób anonimowych.

W dniu 31 października br. w 21 miejscach 
pamięci narodowej na terenie gminy Zagnańsk 
zostały zapalone przez pracowników Urzędu Gmi-
ny po dwa znicze: biały i czerwony. Zadbali oni 
także o czystość na grobach i wokół nich. Ponadto 
druhowie ochotniczych straży pożarnych kiero-
wali ruchem samochodów w okolicach cmentarza 
i udzielali pomocy osobom, które zasłabły.

Do połowy XIX w. zmarłych z Zagnańska i oko-
licznych wiosek grzebano na cmentarzu przy-
kościelnym. Cmentarz parafialny w Zachełmiu 
wytyczony został, jak podaje regionalista Stanisław 
Janicki, w 1864 r. Znajdują się na nim – oprócz 
odnowionego zbiorowego grobu obrońców Oj-
czyzny z 1939 r. – także inne mogiły ofiar wojny 
obronnej prowadzonej we wrześniu 1939.

Cmentarz w Tumlinie założony został 
w 1842 r. w odległości ok. 200 m od kościoła. 
Na lewo od bramy głównej, tuż przy ogrodzeniu 
znajduje się zbiorowa mogiła, a na tablicy przy 
krzyżu jest informacja, że jest to „cmentarz wo-
jenny prawem strzeżony 1914–1915”. Po prawej 
stronie od bramy wystawiony został pomnik po-
święcony polskim żołnierzom i partyzantom pole-
głym w walce z hitlerowcami w latach 1939–1945. 
Spoczywają tu m.in. żołnierze polegli w 1939 r. 
w bitwie pod Samsonowem. Renowacja pomnika 
odbyła w czerwcu 2014 r. ze środków: Wojewo-
dy Świętokrzyskiego – 17 000,00 zł; Gminy Za-

gnańsk – 8702,06 zł. 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 pomordowanych mieszkańców okolicznych 
wsi. Pomnik upamiętniający wybudowany zo-
stał w Kołomani.

W Szałasie znajduje się krzyż upamiętniający 
pacyfikację. Niemcy paląc 8 kwietnia 1940 r. pobli-
skie zabudowania, spędzili do pobliskiej szkoły po-
nad 60 mężczyzn i później ich rozstrzelali. Po kilku 
dniach od pacyfikacji pochowano ich w zbiorowej 
mogile. Zbrodni wojennej towarzyszyły wcześniej 
liczne aresztowania wśród miejscowej ludności. 
Według historyków IPN, mogły one zostać roz-
strzelane w pobliskich lasach.

W lesie koło dworca PKP, przy drodze do Ma-
łych Chrustów znajdują się trzy groby osób, które 
pochowane zostały w czasie okupacji. Jak podaje 
Stanisław Janicki, są to groby trzech noworodków 
Rosjanki, które zmarły podczas transportu pocią-
giem 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 gmi-
ny Zagnańsk troszczą się pieczołowicie leśnicy 
z Nadleśnictwa Zagnańsk. W Leśnictwie Dłu-
gojów, w odległości 500 za leśniczówką we wsi 
Kołomań znajduje się pomnik poległego party-
zanta z oddziału „Brzoza”. W Leśnictwie Ćmińsk, 
w okolicach Kołomani znajduje się grób poległych 
partyzantów z oddziału „Gryfa”. W Leśnictwie 
Gózd, w okolicy Barczy, obok kolejki wąskotorowej 

– dawnego zakładu produkcyjnego „Przecinka” 
znajduje się grób z tablicą: „Za udział w wojnie 
obronnej Ojczyzny, Obrońcom Ojczyzny – Żoł-
nierzom 4. Pułku Piechoty Legionów”. W Leśni-
ctwie Bartków, w lesie za wsią Kaniów znajduje 
się mogiła Kaprala Zygmunta – żołnierza Brygady 
Świętokrzyskiej NSZ, który zginął 28.08.1944 r.

Ks. prał. Tadeusz Skrzyniarz, proboszcz parafii 
św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku informuje, 
że osoby opiekujące się grobami zobowiązane są 
do utrzymania czystości w obrębie mogiły oraz jeśli 
wygasła 20-letnia dzierżawa za plac, do przedłuże-
nia dzierżawy na kolejne 20 lat. Formalności z tym 
związane można dokonać w kancelarii parafii.

Groby zaniedbane i bez aktualnej opłaty będą 
sukcesywnie zajmowane na nowe. Gwarantuje 
to ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami 
(tj. Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687). Zapisano 
w niej, że „Grób nie może być użyty do ponownego 
chowania przed upływem lat 20. Po upływie lat 20 
ponownie użycie grobu do chowania nie może 
nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrze-
żenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą 
za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek 
na dalszych lat 20 i może być odnowione. Do-
zwolone są umowy, przedłużające termin, przed 
upływem którego nie wolno użyć grobu do po-
nownego pochowania”.

Apis 

Pamiętamy o zmarłych pochowanych na cmentarzach i w leśnych mogiłach
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społeczeństwo

Bardzo ważnym i często niezastąpionym ele-
mentem wychodzenia z uzależnienia alkoholo-
wego jest przynależność do grupy. Zdaniem osób 
zdrowiejących, z tej choroby nie da się trzeźwieć 
w pojedynkę. Istnieje bowiem groźba powrotu 
do picia. Terapeuta Henryk Kowalczyk mówi 
wprost: Grupa Anonimowych Alkoholików jest 
jak rodzina, ma do zaoferowania łatwo dostęp-
ne środowisko sprzyjające ustawicznemu zdro-
wieniu i trzeźwieniu. Można w niej powiedzieć 
o swoich problemach, ale i o radości z każdych, 
nawet niewielkich osiągnięć, czując akceptację 
i zrozumienie. W tej grupie-rodzinie są ludzie, 
którzy mają te same problemy i motywacje, 
by wyjść z nich.

Pięćdziesięciosześcioletni Leszek na początku 
ze swoim nałogiem alkoholowym zmagał się sam. 
Udało mu się wówczas nie pić półtora roku. Nie 
wytrzymał jednak i wrócił do picia. W końcu, gdy 
trafił na leczenie do ŚCP w Morawicy usłyszał 
o Grupie Samopomocowej AA „Bartek” działa-
jącej w Zagnańsku.

– Gdybym wiedział wcześniej, że taka grupa 
istnieje, to nie zacząłbym tego picia z powrotem. 
Jestem dobrze sytuowany. Nie brakuje mi niczego, 
ale łatwiej mi się żyje w grupie i nie mogę się 
doczekać kolejnych spotkań – opowiada.

Skuteczność samopomocową grupy AA po-
twierdza również 59-letni Andrzej, który dzięki 
mitingom trwa w trzeźwości i zmienia swoje 
życie.

– Podczas przybywania w grupie następuje 
ładowanie akumulatorów. Grupa AA jest taką 
prądnicą, z której my, członkowie, bierzemy 
energię – wiarę, nadzieję, chęci i motywację – 
podkreśla.

Terapeuta Henryk Kowalczyk zwraca uwagę 
na to, iż Grupa Samopomocowa AA „Bartek” 
daje świadomość wsparcia, a także relacje w niej 
nawiązane stwarzają korektę poprzednich, często 
traumatycznych i raniących więzi. – Jeden od dru-
giego bardzo dużo się uczy. Jeden od drugiego 
bierze nadzieję w pokonywaniu trudności. Wtedy, 

gdy trafią się potknięcia, to łatwiej podnieść się 
z kolan. Tu jeden drugiemu podaje rękę – wy-
jaśnia.

– Bardzo istotnym elementem od wielu lat 
jest to, że grupa nie istnieje tylko na zasadzie 
niedzielnych spotkań. Tu na co dzień ludzie so-
bie pomagają. Wymieniają się swoimi umiejęt-
nościami i profesjami. To pomaganie sobie, te 
spotkania i wyjazdy pozagrupowe bardzo mocno 
ludzi ze sobą integrują. Te nasze grupowe spot-
kania przekładają się na codzienność – podkreśla 
terapeuta.

O tym, że trudno jest funkcjonować w spo-
łeczeństwie pijącemu alkoholikowi, a jeszcze 
trudniej próbującemu rzucić nałóg przekonał się 

ponad pięćdziesięcioletni Stefan. 
Leczenie odwykowe podjął pierw-
szy raz w 1995 roku. Po skończo-
nej terapii nie pił siedem lat.

– Nie należałem do żadnej gru-
py. Ponadto byłem pracoholikiem. 
Pracowałem od świtu do nocy. 
I znowu wróciłem do picia. Po-
płynąłem na trzy lata. I znowu 
wylądowałem u Pana Henryka 
na oddziale. W tym roku w grud-
niu minie osiem lat jak nie piję, 
ale też należę do grupy „Bartek”. 
Muszę zwrócić uwagę na to, że 
w związku z tym, iż przestałem 

pić, to ciężko mi się pracowało. Nawet nie mo-
głem otrzymać podwyżki. „Bo na co niepijącemu 
pieniądze?” – usłyszałem od brygadzisty, który 
też chyba borykał się z problemem alkoholowym. 
Na emeryturze mam więcej czasu, by pracować 
w grupie. Jestem jej rzecznikiem prasowym. 
Staram się nie spotykać ze środowiskiem, które 
miało dawniej negatywny wpływ na moje życie 
– opowiada.

Anna jest po dwukrotnym leczeniu. Wydawa-
ło się jej, że poradzi sobie sama. Ale przyszedł 
taki moment, że sama poprosiła swoje dziecko, 
by zawiozło ją do Morawicy na leczenie. – Obec-
nie nie mogę się doczekać niedzieli, by przyjechać 
do Zagnańska. Zostałam tu przyjęta bardzo sym-
patycznie. Nikt mi nie dał odczuć, że niepotrzeb-
nie tu jestem. Poczułam się, że ktoś się o mnie 
troszczy i mną się przejmuje – opowiada.

– Doszłam do wniosku, że w pojedynkę czło-
wiek nie poradzi sobie z alkoholizmem. Gdy 
wychodziłam z niego, to koledzy utrzymywa-
li ze mną stały kontakt i podtrzymywali mnie 
na duchu. W trudnych sytuacjach mogę na nich 
liczyć. Mogę teraz po latach zmagań powiedzieć, 
iż dlatego jest mi dobrze, że nie jestem sama – 
dodaje.

Zdaniem terapeuty Henryka Kowalczy-
ka, zespół zależności alkoholowej to choroba, 

która dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiety. 
– To choroba wstydliwa, dlatego też kobietom 
trudniej przyznać się do uzależnienia. Częściej 
piją samotnie i zwykle dużo później zwracają 
się o pomoc. Boją się odrzucenia i wykluczenia 
społecznego – zwraca uwagę rozmówca.

Jego zdaniem w grupie AA nikt nie wyśmiewa 
alkoholików, bo wszyscy mogą liczyć na zrozu-
mienie i pomoc. – Ta akceptacja jest potrzeb-
na człowiekowi uzależnionemu jak powietrze. 
Uzależnienie bardzo często nie jest akceptowane 
społecznie i powoduje wykluczenie społeczne. 
Ludzie boją się przyznać do uzależnienia. Za każ-
dym człowiekiem, który wychodzi z uzależnienia 
stoi wiele osób: rodzina, żona dzieci, bliscy. Są 
oni autorytetami w sprawie wychodzenia z alko-
holizmu – podkreśla terapeuta.

Henryk Kowalczyk podkreśla również, że 
sprawa nałogu alkoholowego dotyczy nie tylko 
pijących, ale także ich dzieci, żon, pracodawców, 
sąsiadów. Lecząc takiego chorego, leczy się rów-
nież jego wszystkich bliskich.

– To, co my czynimy z tak wielkim trudem, 
to nie są zajęcia w pełni terapeutyczne. Tera-
pia bowiem zwykle odbywa się w ośrodkach 
profesjonalnych typu: poradnie i przychodnie 
odwykowe. Natomiast my jesteśmy grupą samo-
pomocową. Nasi członkowie, będący już po dłu-
gim leczeniu albo w jego trakcie, spotykają się, 
żeby się wspierać i wzajemnie pomagać sobie 
w utrzymywaniu abstynencji. Ksiądz proboszcz 
jest inicjatorem m.in. rodzinnych wyjazdów piel-
grzymkowych, a nawet wycieczkowych. Co roku 
staramy się odkładać zaoszczędzone pieniądze, 
aby gdzieś pojechać, aby być razem. Wyjazdy są 
organizowane głównie w góry, ale i w wiele innych 
miejsc w Polsce – opowiada Henryk Kowalczyk.

Grupa Samopomocowa AA „Bartek” działa 
przy parafii św. Józefa Oblubieńca NMP od 17 
listopada 1997 roku. Henryk Kowalczyk jest 
w niej od stycznia 1998 roku terapeutą i prowa-
dzi punkt konsultacyjny. Osobą, którą wspiera 
duchowo jest każdy ksiądz proboszcz parafii. 
Grupę wspiera bardzo wójt Szczepan Skorupski 
i kierowniczka GOPS w Zagnańsku, Elżbieta 
Korus, która jest także szefową Gminnej Komisji 
Przeciwalkoholowej.

Abstynencję udało się utrzymać kilkudziesię-
ciu członkom grupy. Dużym zainteresowaniem 
wśród członków grup AA cieszą się organizowane 
od kilku lat w lipcu festyny rodzinne. Przyby-
wa na nie z całego województwa łącznie nawet 
ponad 300 osób. Podczas nich uczestnicy nie 
tylko świetnie się integrują, ale też jest to okazja 
do wspomnień, podsumowań i nagrodzenia dy-
plomami tych, którzy wkładają swoje serce i czas, 
by pomagać osobom uzależnionym.

Andrzej Piskulak

Grupa Samopomocowa AA „Bartek” jest jak rodzina

Projekt Stowarzyszenia Spektrum Możliwości 
pn. „Seniorzy reaktywacja” podtrzymuje mię-
dzypokoleniową integrację w gminie Zagnańsk.

9 października br. projektowe zadanie „Upięk-
szmy nasz świat” zrealizowali: koordynatorka pro-
jektu Małgorzata Popiel, Zespół Ludowy Tumlinia-
nie oraz dyrekcja Barbara Domagała, nauczyciele, 
uczniowie i pracownicy gospodarczy Roman Li-
piec i Stanisław Janik Zespołu Szkoły Podstawowej, 

Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie.
W części teoretycznej spotkania jego uczestnicy 

wysłuchali prelekcji dotyczącej projektu, zapo-
znali się z dotychczas zrealizowanymi zadaniami 
i zostali zaproszeni do zaistnienia w kolejnych 
inicjatywach, które łączą seniorów i młodzież 
poprzez wspólną pracę, zainteresowania, pasje 
i pielęgnowanie tradycji naszego regionu.

W części praktycznej uczniowie pod opieką 

nauczycieli uporządkowali teren przed budynkiem 
szkoły, przygotowywali miejsca do posadzenia 
60 krzewów i 3 drzew-symboli (kreatywność, 
tożsamość, serdeczność) zakupionych w ramach 
projektu. Czas wspólnej pracy swoją obecnością, 
barwnymi, ludowymi strojami, śpiewem i porada-
mi związanymi z pielęgnacją roślin umilał Zespół 
Ludowy Tumlinianie.

Sylwia Zawisza (GOKSiR)

Międzypokoleniowa integracja w Tumlinie



– 10 –

listopad 2014oświata

VI Forum Humanistów Szkół Leśnych

Dzień Patrona szkoły w Samsonowie

Inauguracja akcji Pola Nadziei

W dniach 15–17 października 2014 r. humani-
ści ze szkół leśnych prowadzonych przez Ministra 
Środowiska spotkali się kolejny raz w Technikum 
Leśnym w Zagnańsku, aby pogłębiać wiedzę, 
sprawdzać swoje umiejętności i oczywiście świet-
nie się bawić, podczas VI Forum Humanistów 
Szkół Leśnych. Przybyli goście z różnych zakąt-
ków Polski: z Technikum Leśnego w Białowieży, 
TL w Biłgoraju, TL w Brynku, TL w Lesku, TL 
w Rogozińcu.

W tym roku uczniowie rywalizowali pod-
czas następujących konkursów: „Multimedialny 
Konkurs Językowy” – rozwiązując test wyboru, 
uczestnicy konkursu wykazali się znajomoś-
cią poprawnej składni i fleksji. Często zadania 
były podchwytliwe i tylko prawdziwi miłośnicy 
poprawnej polszczyzny mogli poradzić sobie 
z przykładami.

Odbył się konkurs wiedzy o życiu i twórczości 
Stefana Żeromskiego – rok 2014 w województwie 
świętokrzyskim jest rokiem poświęconym Stefa-
nowi Żeromskiemu. Podczas Forum uczestnicy 
konkursu zaskakiwali znajomością ciekawostek 
z życia pisarza; trzeba przyznać, że byli naprawdę 
dociekliwi.

W konkursie teatralnym „Bawimy się w teatr”  

uczniowie przedstawiali scenki z bajek w wersji 
Jana Brzechwy. Ale trudność polegała na tym, 
że teksty do przygotowania losowali dzień przed 
występem. Uczestnicy konkursu wykazali się 
niezwykłą pomysłowością, profesjonalizmem 
i prawdziwym talentem aktorskim. Jury konkursu 
miało nie lada zadanie z wyborem laureatów, 
ponieważ poziom był bardzo wyrównany.

Zaproszeni goście poznawali również region 
świętokrzyski. W tym roku zwiedzali miejsca 
związane ze Stefanem Żeromskim, między 
innymi: Kielce i Szklany Dom w Ciekotach 
(a tu rozwiązywali quest „Poznaj krainę Stefana 
Żeromskiego”). Tradycyjnie, jak co roku uczest-
nicy Forum odwiedzili również pradaw-
nego Bartka, a tam wykonali pamiątkowe 
fotografie.

Wieczorem w internacie Technikum Leś-
nego młodzież zorganizowała dyskotekę, 
aby przez wspólną zabawę, integrować się 
z koleżankami i kolegami ze szkół leśnych.

Na uroczystej gali podsumowującej VI 
Forum Humanistów Szkół Leśnych laureaci 
otrzymali pamiątkowe statuetki, nagrody 
i dyplomy. Do gratulacji dołączył się także 
wójt Szczepan Skorupski, Henryk Milcarz – 

prezes Wodociągów Kieleckich oraz nadleśniczy 
Tomasz Kuszewski z Nadleśnictwa Zagnańsk, któ-
rzy ufundowali nagrody dla uczestników Forum.

Patronatem honorowym VI Forum Huma-
nistów w Zagnańsku objęli: Małgorzata Muzoł 
– Świętokrzyski Kurator Oświaty, Adam Jarubas 
– Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz 
Zdzisław Wrzałka – Starosta Kielecki. Forum 
Humanistów jak zawsze towarzyszyła przyjemna 
i pełna kreatywności atmosfera, a organizatorzy 
już zaczynają planować następne spotkanie, aby 
za rok znów mile zaskoczyć Gości.

Marzena Błaut

„Są cztery Ewangelie, piątą pisze każdy włas-
nym życiem...”. Bez słów, za to poprzez gesty, 
mimikę i ruch ciała uczniowie oddali 16 paź-
dziernika br. hołd swojemu Patronowi – Janowi 
Pawłowi II, prezentując drogę do świętości.

Uroczystość, która wpisała się już w tradycję 
szkoły w Samsonowie, rozpoczęła się Mszą św. 
w kościele pw. NMP w Samsonowie, celebrowaną 
przez ks. kan. Zbigniewa Krzyszkowskiego, pro-
boszcza parafii i kontynuowana była w Zespole 
Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Samsonowie.

Dyrektor szkoły Dorota Chmielewska przywi-
tała zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: 
wójt Szczepan Skorupski, radni gminy, rodzice 
oraz emerytowani nauczyciele. Po wprowadzeniu 
pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu 
szkoły delegacja złożyła wieniec kwiatów przed 
pomnikiem Jana Pawła II, a następnie rozpoczęła 
się część artystyczna.

Tym razem inspiracją dla organizatorów Dnia 
Papieskiego stała się chrześcijańska opowieść 
o trzech drzewach. Uczniowie ubrani na czarno 

i w białych rękawiczkach zaprezentowali sceny 
z życia trzech drzew, które miały charakter alego-
ryczny. Rozczarowane rozwianymi marzeniami 
drzewa nagle uświadamiają sobie, że spełniły 
się ich sny o potędze, ale w nieco inny sposób. 
Ogromna wiara sprawiła, że los drzew się odwró-
cił. Z opowieści wynika, że wobec każdego z nas 
Bóg ma plan, wystarczy mu zaufać.

Przenikający do głębi naszych dusz głos nar-
ratora (Andżelika Lisowska), muzyka znako-
micie dopasowana do poszczególnych zdarzeń, 
obrazy symbolizujące losy drzew – to wszystko 
tworzyło nastrój skłaniający do refleksji nad 
własnym życiem. Dopełnieniem tegorocznego 
przesłania zawartego w słowach „Świętymi 
bądźcie, bo ja jestem święty” był poemat Maxa 
Ehrmanna, zawierający wskazówki na temat 
dobrego życia. Dezyderata została odśpiewa-
na przez Julię Sobczyk, Marlenę Bochenek, 
Oliwię Kunderę i Wiktorię Wzorek. Część 
artystyczną zakończyły gospelowskie dźwięki 
radości.

Pantomima w wykonaniu uczniów zagrała 

na najczulszych strunach wrażliwości odbiorców. 
Jako organizatorzy wierzymy, że każdy choć przez 
chwilę zatrzymał się nad ewangelią i wyszedł 
ze spotkania z potrzebą najpiękniejszych zapisów 
we własnej księdze życia.

Podczas uroczystości zostały wręczone ucz-
niom Statuetki Jana Pawła II: Jakubowi Olesiń-
skiemu i Piotrowi Połeciowi za piękny język i wy-
soką kulturę osobistą, Wiktorii Wzorek i Oliwii 
Kunderze za rozwijanie swoich pasji i talentów, 
Nikoli Salwie i Natalii Szwed za okazywanie po-
mocy innym.

Justyna Szczepanik (Apis)
Foto: Jakub Szczepański

Już po raz drugi członkowie Szkolnego Koła 
Caritas działającego w Publicznym Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Samsonowie przystąpili 
do ogólnopolskiej kampanii pod hasłem Pola 
Nadziei (Caritas Diecezji Kieleckiej prowadzi 
ją po raz piąty).

Symbolem akcji wspierającej osoby przewle-
kle i terminalnie chore są żonkile, celem zaś pro-
pagowanie idei hospicyjnej oraz uwrażliwianie 
dzieci i młodzieży na potrzeby ludzi objętych 
opieką paliatywną.

Kampania prowadzona przez kielecką Caritas 
ma również wymiar finansowy – pieniądze uzy-
skane wiosną ze sprzedaży żonkili posadzonych 
jesienią mają zostać przeznaczone na dokończe-

nie budowy i wyposażenie Hospicjum Stacjonar-
nego w Kielcach.

W dniu 7 października 2014 r. uroczyście za-
inaugurowano akcję poprzez posadzenie cebulek 
żonkili obok istniejącego już budynku hospicjum. 
W uroczystości zorganizowanej w Świetlicy Środo-
wiskowej „Pod Aniołem” uczestniczyły członkinie 
Szkolnego Koła Caritas: Nel Jass, Zosia Salwa i Ola 
Wojtasińska – uczennice klasy I gimnazjum oraz, 
w roli opiekuna, pedagog Marta Polak.

Wierzymy, że i w tym roku akcja Pola Nadziei 
spotka się z pozytywnym przyjęciem, a żonkile 
posadzone jesienią zakwitną również w ludzkich 
sercach jako symbol troski o godne warunki życia 
i umierania.

Międzynarodowym symbolem nadziei jest 
żonkil – przypomina o ludziach cierpiących, ocze-
kujących naszego wsparcia w trudnym okresie 
odchodzenia z tego świata.

Członkowie Szkolnego Koła Caritas posadzili 
na rabacie przed budynkiem szkoły cebulki żon-
kili – założyli w ten sposób Pole Nadziei. Wiosną, 
gdy kwiaty rozkwitną, wolontariusze udadzą się 
z nimi do ludzi dobrego serca, by zebrać fundusze 
dla hospicjum. W zamian za datek wręczą ofiaro-
dawcy żonkile. Na razie sadzonki „śpią” w ziemi, 
czekając na lepszy czas...

Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas:  
Marta Jass, Marta Polak, Joanna Pawłowska 
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Nauczyciele nagrodzeni przez wójta

WSZS wyróżnił Gminę Zagnańsk

Zawody sportowe o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym

Uroczystość wręczenia dorocznych Nagród 
Wójta Gminy Zagnańsk przyznanych z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej odbyła się we wtorek, 
14 października br. w Zespole Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie.

Wójt Szczepan Skorupski zaprosił na uroczy-
stość m.in. nagrodzonych przez niego pedagogów, 
przedstawicieli i emerytowanych nauczycieli.

Wszystkich gości przywitała dyrektor Barbara 
Domagała. Zaprosiła do obejrzenia przedstawienia 
pt. „Zamknięci” w wykonaniu Grupy Teatralnej 
z Tumlina, która zdobyła pierwsze miejsce w kate-
gorii gimnazjów w ogólnopolskim I Internetowym 
Przeglądzie Szkolnych Zespołów Teatralnych orga-
nizowanym przez Telewizję Polską w Warszawie. 
Inscenizacja wzbudziła żywe zainteresowanie pub-
liczności, która nagrodziła występujących młodych 
aktorów 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.

Wizytator Kuratorium Oświaty Renata Ję-
drzejewska w imieniu Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty Małgorzaty Muzoł złożyła gratulacje dla 
nauczycieli i pracowników oświaty w gminie Za-

gnańsk oraz życzenia wielu wspaniałych sukcesów, 
wytrwałości w kształceniu dzieci i młodzieży oraz 
szczęścia w życiu osobistym.

Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczy-
cieli wójt Szczepan Skorupski przydzielił Nagrody 
Wójta Gminy Zagnańsk dla wyróżniających się 
w pracy zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół.

Nagrody Wójta Gminy Zagnańsk w 2014 r. 
otrzymali następujący nauczyciele z gminnych pla-
cówek oświatowych: ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Zagnańsku – dyrektor Anna Tuz, Magdalena 
Garecka, Roman Piskulak, Małgorzata Sobierajska 
;z Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola 
i Gimnazjum w Zagnańsku – dyrektor Marzanna 
Moćko, Agnieszka Bekier, Joanna Dudkowska, Ja-
dwiga Dziedzic, Bożena Grudzień, Stefan Gudzień, 
Małgorzata Jantarska, Agata Kopeć, Barbara Kowal-
ska, Mirosław Kowalski, Piotr Radzewicz, Jolanta 
Regucka, Beata Szwed-Błońska; z Zespołu Szkoły 
Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 
– dyrektor Barbara Domagała, Alicja Huk, Aga-
ta Macek, Grażyna Sosnowska, Beata Sidło, Rafał 
Skrok, Marek Szafarczyk, Iwona Zapała, Monika 
Zawiasa; z Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola 
i Gimnazjum w Samsonowie – dyrektor Dorota 
Chmielewska, Wioletta Cedzyńska-Jędrzejczyk, 

Eliza Hajdas, Marta Jass, Renata Jurkiewicz, Alicja 
Lisowska, Marta Polak, Justyna Szczepanik, Jolanta 
Żmuda; z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Kajetanowie – dyrektor Stanisława Skowera, Anna 
Fąfara, Joanna Kołodziejczyk, Alina Lewandowska, 
Edyta Pastuszko.

Zasługi poszczególnych pedagogów odczytał 
publicznie Paweł Cieślak, kierownik Referatu Orga-
nizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy.

Wiązankami kwiatów dyrektorki placówek 
oświatowych podziękowały za współpracę wój-
towi Szczepanowi Skorupskiemu, wicewójtowi 
Robertowi Kaszubie i sekretarz gminy Mirosławie 
Badzińskiej. Błogosławieństwa Bożego udzielił ks. 
Czesław Biskup, proboszcz parafii pw. św. Stanisława 
w Tumlinie.

Przed południem podczas wojewódzkich ob-
chodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły 
się w Regionalnym Centrum Naukowo-Technolo-
gicznym w Podzamczu Chęcińskim, złotymi me-
dalami za Długoletnią Służbę odznaczone zostały 
nauczycielki: Marzanna Moćko i Alicja Lisowska, 
srebrnym – Roman Piskulak, Joanna Kołodziejczyk 
i Cezary Bracha. Medale Komisji Edukacji Narodo-
wej otrzymali: Barbara Domagała, Elżbieta Ślewa 
i Sławomir Biernat.

Andrzej Piskulak

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy wy-
różnił Gminę Zagnańsk, działacza sportowego 
Piotra Piwowarczyka i Gimnazjum w Tumlinie 
za zasługi w rozwoju sportu dzieci i młodzieży. 
Odbyło się to 24 października br. w Wojewódz-
kim Domy Kultury w Kielcach podczas spotka-
nia z przedstawicielami szkół oraz samorządów 
z województwa świętokrzyskiego.

Wśród gimnazjów wyróżniona została szkoła 
z Tumlina, która zajęła 6. miejsce w rankingu. 
Natomiast Gmina Zagnańsk została wyróżniona 

za zasługi w rozwoju sportu dzieci i młodzieży 
szkolnej w województwie świętokrzyskim.

Wyróżnienie za zasługi w rozwoju sportu 
dzieci i młodzieży otrzymał Piotr Piwowarczyk 
z Tumlina – aktywny działacz Wojewódzkiego 
Szkolnego Związku Sportowego. Wyróżnienia 
wręczał dyrektor Jacek Kowalczyk z Depar-
tamentu Promocji Edukacji Kultury Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.

Apis 

W hali sportowej GOKSiR w Zagnańsku od-
był się 28 października br. Turniej piłki siatkowej 
szkół gimnazjalnych o puchar Wójta Gminy Za-
gnańsk oraz o puchar Komendanta Miejskiego 
Policji w Kielcach. Zawody zostały zorgani-
zowane w ramach realizacji przedsięwzięcia 
profilaktyczno-edukacyjnego „Wygrajmy razem” 
oraz konkursu „Kibicuję Fair Play”, którego 
inicjatorem jest Komisariat Policji I w Kielcach 
przy współpracy Urzędu Gminy w Zagnańsku.

Turniej sportowy oraz konkurs dla drużyn 
kibicujących był jednym z trzech etapów realizo-
wanego przedsięwzięcia, które obejmowało także 
zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z uczniami, 
prowadzone przez funkcjonariuszy Komisaria-
tu Policji I w Kielcach oraz zajęcia plastyczne 
w poszczególnych szkołach, podczas których 
wykonywano prace, atrybuty kibica, hasło o te-
matyce sportowej, zawierające zasady fair play 
w grze i dopingu.

Główne założenia przedsięwzięcia obejmowa-
ły kształtowanie postaw wśród dzieci i młodzieży 
opartych na zasadzie fair play, której uniwersal-
ne wartości wychowawcze doskonale nadają się 
do zastosowania nie tylko w sporcie, ale i w życiu 
codziennym, a także szkolnym i koleżeńskim. 
Ażeby rozwinąć uczciwe, szlachetne współzawod-

nictwo, trzeba zacząć wychowywać od podstaw, 
zwracając uwagę na postawę, w której uczeń bę-
dzie przestrzegał wartości humanitarnych. Zasada 
fair play może pomóc także w działaniu przeciw 
przemocy i agresji.

W turnieju rywalizowały zespoły z gimnazjów 
w Tumlinie, Samsonowie, Zagnańsku i Kajeta-
nowie. W rywalizacji z policjantami wygrali na-
uczyciele. Z policjantami zwycięski mecz stoczyli 
także uczniowie.

W rozgrywkach sportowych puchar Wójta 
Gminy Zagnańsk zdobyła drużyna Gimnazjum 
w Zagnańsku, której opiekunem jest Sylwester 
Jończyk. Natomiast w konkursie „Kibicuję Fair 
Play” puchar Komendanta Miejskiego Policji 
w Kielcach zdobyła drużyna kibiców z Gimna-
zjum w Kajetanowie. Ponadto zwycięska drużyna 
w rywalizacji sportowej otrzymała piłkę siatkową 
z autografami zawodników klubu spor-
towego Efektor Kielce.

Nagrodę dodatkową – wycieczkę 
do Centrum Edukacji „Leonardo da 
Vinci” w Chęcinach, dla wszystkich 
uczestników imprezy ufundował wójt 
Szczepan Skorupski, podkreślając tym 
samym wkład i zaangażowanie wszyst-
kich drużyn w tworzenie atmosfery 

zdrowej, sportowej rywalizacji.
Wszystkim uczestnikom turnieju dzielnie 

i głośno dopingowały drużyny kibiców z po-
szczególnych szkół, wyposażone w odpowiednie 
atrybuty, tj.: kolorowe stroje, hasła, plakaty oraz 
wszelkiego rodzaju instrumenty.

Turniej przebiegał w przyjaznej atmosferze, 
w klimacie sportowej rywalizacji oraz integracji 
środowiska lokalnego: władz gminy z wójtem 
Szczepanem Skorupskim, przedstawicieli policji 
z nadkomisarzem Tomaszem Jaroszem, a także 
społeczności szkolnej, dyrektorów poszczegól-
nych szkół oraz nauczycieli i uczniów. Kolejną 
atrakcją dla wszystkich uczestników przedsię-
wzięcia będzie wspólna dyskoteka andrzejko-
wa, zorganizowana 21 listopada w Gimnazjum 
w Zagnańsku.

Elżbieta Wikło (Apis) 
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Wędkarz Janusz Adamczyk z zagnańskiego 
Koła Polskiego Związku Wędkarskiego 
„BARTEK” należy do najlepszych zawodników 
w kraju. Jest on aktualnie mistrzem Okręgu 
Kieleckiego. Ostatnio wygrał prestiżowe zawody: 
we wrześniu – Grand Prix Robinson Wan Den 
Eynde – Cup 2014 r. w Wilkowie, w październiku 
– V turę Spławikowych Zawodów Wędkarskich 
z cyklu Grand-Prix Okręgu Kieleckiego 
w Zagnańsku.

W zawodach rozegranych w Wilkowie węd-

karz Janusz Adamczyk nagrodzony został cze-
kiem na 10.000 zł i pucharem. Uczestniczyło 
ponad 50 najlepszych zawodników z całego kraju. 
W dniu 5 października br. na zbiorniku w Umrze, 
ponownie wygrał z wynikiem 1/9110 punktów. 
W zawodach uczestniczyło 37 zawodników. 
W rocznym cyklu zawodów Grand-Prix jest on 
zwycięzcą wśród seniorów, z 45 punktami na 
koncie.

Apis

Gmina Zagnańsk w 2014 r. na realizację zadania 
pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawie-
rających azbest z budynków i posesji zlokalizowa-
nych na terenie gminy Zagnańsk” poniosła koszty 
w wysokości 55 711,80 zł, z czego pozyskane zostało 
dofinansowanie w wysokości 47 355,03 zł, co stanowi 
85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Na realizację zadania Gmina Zagnańsk otrzy-
mała dofinansowanie ze środków: Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Kielcach – w wysokości 19 499,13 zł, tj. – 35 
proc. kosztów kwalifikowanych zadania, Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie – w wysokości 27 855,90 zł, tj. – 50 proc. 
kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostałe środki 
w wysokości 8 356,77 zł, tj. tylko 15 proc. kosztów 
kwalifikowanych zadania pokryła Gmina Zagnańsk.

Wykonano w ramach zadania: zdemontowanie, 
przetransportowanie i unieszkodliwiono 1376 m² od-
padów zawierających azbest oraz odebrano, przetrans-
portowano i unieszkodliwiono 12 501 m² odpadów 
zawierających azbest.

Apis 

Szlachetna Paczka to system pomnażania dobra polegający na udzie-
laniu mądrej pomocy rodzinom dotkniętym biedą. Projekt prowadzony 
jest lokalnie przez cały rok, a finał przekazywania paczek ma miejsce 
na dwa tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia (w tym roku finał 
odbędzie się w dniach 13- 14 grudnia).

Każda osoba jako potencjalny darczyńca może wybrać z listy rodzinę 

i samodzielnie lub z własną rodziną, przyjaciółmi i kolegami z pracy, 
przygotować paczkę korzystając ze wskazówek na stronie internetowej oraz 
kontaktu z wolontariuszami. W tym roku baza rodzin zostanie otwarta 22 
listopada. Jeżeli chcesz zaangażować się jako darczyńca i samodzielnie lub 
wraz z innymi przygotować jedną świąteczną - Szlachetną Paczkę dedy-
kowaną konkretnej rodzinie zarejestruj się na www.szlachetnapaczka.pl i 
wybierz z bazy rodzinę z naszego rejonu: Gmina Zagnańsk. 

Agnieszka Kita, lider Rejonu Gmina Zagnańsk

Ponad 100 osób – policjantów, leśników, ucz-
niów, rodziny zaginionego, osób cywilnych – po-
szukiwało od wieczora 14 października br. 75-let-
niego mieszkańca gminy Zagnańsk. Dodatkowo 
udział w akcji brała załoga policyjnego śmigłowca 
z Krakowa. Odnaleziony został następnego dnia 
po południu cały i zdrowy.

Wieczorem 14 października br. policjanci 
z Komisariatu I Policji w Kielcach otrzymali 
zgłoszenie o zaginięciu 75-letniego mieszkańca 
gminy Zagnańsk.

– Jak wynikało z ustaleń policjantów, przed 
południem 75-latek wyszedł do lasu, aby uzbierać 
drewna na opał i od tamtej pory nie powrócił 
do domu. Rodzina zaginionego zaalarmowała 
funkcjonariuszy. Podjęto natychmiast poszuki-
wania osoby, które prowadzone były do późnych 
godzin nocnych i dzisiaj od rana zostały wzno-
wione – poinformował redakcję GZ podkomen-
dant Grzegorz Dudek, rzecznik prasowy Święto-

krzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Kielcach.

W działania czynnie zaangażowali się człon-
kowie rodziny osoby, kilkudziesięciu policjan-
tów m.in. z Samodzielnego Pododdziału Prewencji 
Policji w Kielcach oraz Komisariatu I Policji, Straż 
Leśna Nadleśnictwa Zagnańsk, okoliczni miesz-
kańcy, a także przedstawiciele innych służb oraz 
uczniowie z Technikum 
Leśnego w Zagnańsku. 
Łącznie około 100 osób. 
Dodatkowo udział w akcji 
brała załoga policyjnego 
śmigłowca z Krakowa.

– Zaginiony, wypatrzo-
ny z powietrza przez zało-
gę policyjnego śmigłowca, 
zauważony został również 
przez przejeżdżającego kie-
rowcę; ten widząc 75-latka 

i krążące w okolicy patrole, zabrał go do swojego 
samochodu i przekazał policjantom, których wi-
dział w rejonie poszukiwań. Na miejsce została 
wezwana karetka pogotowia, której załoga prze-
transportowała 75-letniego mężczyznę na bada-
nia do szpitala – zrelacjonował podkomendant 
Grzegorz Dudek.

Apis

Janusz Adamczyk wśród najlepszych wędkarzy w kraju

Usuwano azbest w gminie

SZLACHETNA PACZKA 2014

Ponad 100 osób poszukiwało 75-letniego mieszkańca gminy Zagnańsk

Rodzina poszukiwanego mężczyzny składa serdeczne podziękowanie za pomoc w jego odnalezienie wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom: 
Komendantowi i mł. insp. Arturowi Bieleckiemu i Funkcjonariuszom Miejskiej Policji w Kielcach, Wójtowi Gminy Zagnańsk Szczepanowi Skorupskiemu, 
Nadleśniczemu Tomaszowi Kuszewskiemu i Pracownikom Nadleśnictwa Zagnańsk, Dyrektor Annie Kowalskiej i Uczniom Zespołu Szkół Leśnych 
w Zagnańsku, Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach-Zagnańsku pod dowództwem druha Tomasza Dąbrowskiego i OSP w Samsonowie 
pod dowództwem druha Zdzisława Abramczyka oraz mieszkańcom gminy Zagnańsk. 

Dziękuję bardzo Zarządowi Oddziału, Sekcji Emerytów ZNP oraz Koleżankom i Kolegom ze Szkoły Podstawowej w Samsonowie i w Za-
gnańsku, a także gronu Przyjaciół i Znajomych za pomoc i współczucie w trudnych dla mnie chwilach, jakie przeżyłam po śmierci mojej Mamy.
Z wyrazami szacunku,

Adela Kiniorska, emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Samsonowie 

Wyrazy współczucia

Koleżance 

Barbarze Marcisz

z powodu śmieci

Brata Stanisława

składają członkowie 

SEiR ZNP w Zagnańsku
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„Zdrowo-Rowerowo” – to hasło Zagnańskiego 
Stowarzyszenia Rowerowego „Pod Bartkiem”, 
w myśl którego jego członkowie zaszczepiają 
zamiłowanie do tej formy spędzania wolnego 
czasu – rozmowa z Marcinem Kraską, prezesem 
Stowarzyszenia.

A.P.: Zdrowo i rowerowo jest w gminie Za-
gnańsk?

M.K.: Na pewno zdrowiej. Wie to każdy, kto 
choć godzinę spędził, jeżdżąc po naszych tere-
nach rowerem. Jest to jedna z wielu, lecz uwiel-
biana przez nas forma aktywnej rekreacji. 
Ma oczywiście charakter zdrowotny. Wielu 
znajduje w tym odpoczynek i relaks po tru-
dach codziennej pracy. Obserwujemy coraz 
większe zainteresowanie turystyką rowerową 
w naszej gminie. Rowerzyści zrzeszają się, 
łączą w grupy, a na szlakach krzyżują tra-
sy rodzinnych wycieczek, właśnie na dwu 
kółkach.

A.P.: Mija dwa lata działalności Waszego 
Stowarzyszenia. Co zmieniło się przez ten 
czas?

M.K.: To bardzo pracowite dwa lata, 
zarówno pod względem organizacyjnym, 
jak i sportowym. Przede wszystkim może-
my przyznać, że w swych szeregach mamy 
rowerzystów, którzy z powodzeniem walczą 
o medalowe pozycje na zawodach rowerowych 
wysokiej rangi. Startują starsi i młodsi w swych 
kategoriach wiekowych. Żeńska część wypeł-
nia miejsca na podium, nie ustępując kolegom. 
Startują dzieciaki lub całe rodziny, lecz przede 
wszystkim młodzież. Zwłaszcza ten rok obfito-
wał w odkrycia prawdziwych młodych talentów 
z naszego terenu. Po każdych zawodach przybywa 
medali na piersiach członków Stowarzyszenia, 
a pucharów i dyplomów nie sposób policzyć. 
Powiększa się również grupa aktywnych rowe-
rzystów przemierzających szlaki naszej gminy 
na dwóch kółkach podczas coniedzielnych wy-
cieczek.

A.P.: Takie wycieczki to niekoniecznie sporto-
wa rywalizacja, ale rodzinna turystyka rowerowa.

M.K.: Tak, kładziemy duży nacisk na promo-
wanie turystyki rowerowej wśród dzieci, młodzie-
ży. W tym celu organizujemy i czynnie bierzemy 
udział w rodzinnych wycieczkach m.in. „Spod 
Bartka na Łysicę”, „Rowerem przez Powiat”, czy 

„Śladami Świętokrzyskiej Kolei Leśnej” oraz inne, 
mające charakter turystyczno-krajoznawczy. Cie-
szymy się, że na nasze zaproszenia odpowiadają 
rowerzyści z naszej gminy, ale także mieszkań-
cy ościennych gmin oraz samych Kielc, licznie 
wspierając nasze inicjatywy. Sami także korzysta-
my z zaproszeń na rajdy rowerowe, często współ-
organizując imprezy promujące nasze tereny. Po-
stanowiliśmy także, korzystając z doświadczenia 
kolegów biegaczy, utworzyć grupę rowerzystów 
początkujących, dla których jazda na rowerze 
to nie tylko zawody. Równolegle do wyjazdów 
grupy sportowej odbywać się będą prawdziwie 

rodzinne wycieczki dla każdego.
A.P.: Wiemy, że grupa rozszerza swoją dzia-

łalność, nawiązując współpracę z innymi śro-
dowiskami.

M.K.: Takich doświadczeń mamy za sobą 
kilka. Nie sposób nie wspomnieć o idealnej 
wręcz współpracy z Zarządem i członkami 
Amatorskiego Klubu Sportowego „Zagnańsk 
Biega”. Już w zeszłym roku uruchomiliśmy pro-
jekt „Wspólne Pasje”, łącząc nasze zamiłowanie 
do rekreacji na świeżym powietrzu. Wspieramy 
się wzajemnie, biegając i jeżdżąc na rowerach. 
Uczestniczyliśmy m.in. w „Biegu wokół Bartka”, 
natomiast biegacze wsiadają na rower w Mistrzo-
stwach MTB Zagnańska organizowanych przez 
nas. To wspaniała inicjatywa, zwiększająca zasięg 
z każdą kolejną imprezą. Zwieńczeniem tej współ-
pracy był nasz sukces organizacyjny tego sezonu, 
łączący miłośników biegów i jazdy na rowerze. 
Wraz z Fundacją „Świętokrzyska Społeczność” 
podjęliśmy się współpracy Mistrzostw Powiatu 

„Zdobywcy Góry Grodowej”. Od czterolatków, 
poprzez młodzież i całe rodziny, aż do seniorów 
wypełniły się listy startowe jazdy na czas oraz 
równoległego biegu przełajowego. Imprezie towa-
rzyszyła biesiadna atmosfera gościnnej Fundacji 
Sławomira Czoków.

A.P.: Po tak ciekawym sezonie pewnie roi się 
Wam w głowach od nowych pomysłów.

M.K.: Podsumowujemy sezon, lecz w tym 
roku jeszcze przed nami „Przejazd Niepodle-
głościowy” 11 listopada oraz tradycyjny już syl-
westrowy wjazd na stok narciarski. Korzystając 
z pomocy sponsorów z naszej gminy, takich jak 

Firma KONZBI, Bank Spółdzielczy 
Samsonów, wsparcia Urzędu Gminy 
Zagnańsk, GOKSIR-u, a także Kie-
leckich Wodociągów chcemy konty-
nuować tradycję organizacji marato-
nu rowerowego Świętokrzyskiej Ligi 
Rowerowej w sołectwie Samsonów, 
ale także utworzyć nowe imprezy 
w oparciu o nowe pomysły. Wiele 
z nich już wdrażamy, a kalendarz 
imprez już się zapełnia. Nawiązali-
śmy owocne rozmowy z sołectwami 
Tumlin, Samsonów oraz Zagnańsk, 
aby w przyszłym roku w tych właśnie 
sołectwach zagościć z dużymi zawo-
dami sportowymi na tym terenie.

A.P.: Rzecz jasna także rowero-
wo-biegowych. Czyżby duathlon?

M.K.: Współpraca z biegaczami z gminy 
Zagnańsk się rozwija. Myślę, że w ramach pro-
jektu „Wspólne Pasje” jesteśmy gotowi podjąć 
wyzwanie wspólnej organizacji mistrzostw, jakich 
nasza gmina jeszcze w swych progach nie gościła. 
Marzeniem każdego z nas jest organizacja duat-
hlonu i połączenie tych dwu dyscyplin. Na razie 
to plany, ale bardzo realne.

Ważne jest tu wsparcie rad sołeckich. Usły-
szeliśmy wiele ciepłych słów na temat naszych 
dotychczasowych imprez i deklaracje pomocy 
w organizowaniu kolejnych. Widać zapotrze-
bowanie na tego typu zajęcia dla mieszkańców. 
Zainteresowanie zdrowym trybem życia jest coraz 
większe, przybywa zwolenników jazdy na ro-
werze, a to dla takich osób jest Stowarzyszenie. 
Dlatego zapraszamy na rowerowe szlaki gminy 
Zagnańsk.

A.P.: Dziękuję za rozmowę.

Na rowerze zdrowiej

Podczas 24. świętokrzyskich zawodów 
w judo, które odbyły się 25 października br. 
w Kowali, kolejny sukces odnieśli nasi mali 
sportowcy.

W swoich kategoriach wagowych i wie-
kowych w turnieju wygrali: Janek Kaszuba, 

Jeremiasz Bętkowski i Miłosz Bętkowski, a dru-
gie miejsca zajęli: Konrad Stefański i Anto-
ni Bętkowski. Wszyscy są uczniami Zespołu 
Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 
w Tumlinie.

Apis 

Kolejny sukces naszych małych judoków

W IV Powiatowym Turnieju Ligi Siatkar-
skiej Nauczycieli, który odbył się 18 paździer-
nika br. w Zagnańsku wystartowało siedem 
drużyn. Wygrali zawodnicy reprezentujący 
Starostwo Powiatowe w Kielcach. Drużyna 
z gminy Zagnańsk była bardzo waleczna.

W trakcie turnieju zawodników odwiedzili 

i dopingowali m.in.: starosta kielecki Zdzi-
sław Wrzałka, wicestarosta Zenon Janus, wójt 
gminy Szczepan Skorupski i radny powiatowy 
Karol Jacewicz.

W zawodach wzięły udział drużyny ze Sta-
rostwa Powiatowego w Kielcach oraz repre-
zentujące gminy: Sitkówka-Nowiny, Bodzen-

tyn, Daleszyce, Masłów, Zagnańsk, Morawica.
Organizatorem turnieju było Starostwo 

Powiatowe w Kielcach. Współorganizatorem 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Zagnańsku.

Apis

Powiatowe zmagania siatkarskie nauczycieli
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Międzypokoleniowe warsztaty taneczne od-
były się w „Staszicówce” w Samsonowie. Organi-
zatorem spotkania był Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji. W spotkaniu uczestniczy-
li m.in. Zespół Ludowy Jaworzanki, instruktorzy 
zumby oraz dzieci i młodzież.

Inicjatywa ta stała się okazją do wspólnej za-
bawy. – Dzięki muzyce i tańcowi zniknęła bariera 
pokoleniowa. Wiek nie był przeszkodą w pozna-
waniu siebie nawzajem, swoich pasji, zwyczajów 
– podkreśla Anna Żmudzińska z GOKSiR.

Organizatorom przedsięwzięcia zależało, 
by zaszczepić w młodych ludziach pasję do tra-
dycji i folkloru. Starszych natomiast zachęcić 
do nowych form tanecznych.

Zdaniem uczestników międzypokoleniowych 
warsztatów najważniejsze w tańcu jest pozy-
tywne nastawienie do ekspresji ruchu i swojego 
ciała. Poprzez taniec można wyrzucić z siebie 
to, co w głębi nas siedzi: zarówno te dobre, jak 
i złe emocje.

– Jestem przekonana, że takie spotkania inte-
grują społeczeństwo lokalne, pozwalają poznać 
siebie nawzajem – twierdzi Anna Żmudzińska.

W Świetlicy „Staszicówka” w Samsonowie 
odbyło się 11 października br. poetyckie spotkanie 
poświęcone pamięci Janusza Główczyńskiego – 
artysty kowala, poety, założyciela i prezesa Grupy 
Historycznej „Hakownica”, członka Lokalnej 
Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”.

W spotkaniu uczestniczyło prawie 80 osób, m.in. 
najbliższa rodzina poety: Anna Główczyńska (mat-
ka), Julia Główczyńska (żona), Konrad Główczyński 
(syn) oraz krewni z Oblęgorka. W stałym kontakcie 
z organizatorami spotkania, Towarzystwem Ziemi 
Samsonowskiej i Gminnym Ośrodkiem Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Zagnańsku, pozostawały 
również Iwona i Marta Główczyńskie (siostry) 
i Magdalena Główczyńska (córka) przebywające 
we Włoszech.

Podczas wieczorku poetyckiego nie zabrakło 
przyjaciół artysty z Grupy Historycznej „Hakow-
nica”, obecnie prowadzonej przez Jana Reczyń-
skiego, Zespołu Ludowego Tumlinianie, Chóru 
Con Passione, radnej gminy Zagnańsk Ewy Kity, 
a także Józefy Buckiej i Wiesława Kołodzieja – 
laureatów Konkursu Radia Kielce „Jawor u źródeł 
kultury” w kategoriach: rękodzieło i rzemiosło 
ludowe oraz poezja i proza pisana gwarą.

Wiersze poety z tomiku „W milczeniu i ciszy” 
wybrane przez Sylwię Zawiszę (GOKSiR) i Lidię 
Putowską (TZS) czytali: prezes Zarządu Wodo-
ciągów Kieleckich Henryk Milcarz, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Zagnańsk Tomasz Kuszewski, pre-
zes Zarządu LGD „Dorzecze Bobrzy” Jarosław 
Wałek, artysta rzeźbiarz Krzysztof Wesołowski, 

który z organizatorami spotkania i Zofią We-
sołowską zadbał o oprawę scenograficzną, ma-
larka Maria Niciejewska, animatorka kultury 
(GOKSiR) Katarzyna Kozieł.

Między kolejnymi poetyckimi blokami 
spotkanie swoim śpiewem umilał Roman 
Grzegorczyk. Publiczność podziwiała wystawę 
kowalstwa artystycznego Janusza Główczyń-
skiego, wysłuchała występu Chóru Con Passio-
ne. Spotkanie zakończyło się wspomnieniami 

przy słodkim poczęstunku (Cukiernia Angelina/
TZS/GOKSiR/Teresa Wojtasińska/Krystyna Kę-
dzierska) i śpiewie Zespołu Ludowego Tumli-
nianie.

Artysta Janusz Główczyński żył w latach 
10.08.1958 – 25.08.2013. Zajmował się kowal-
stwem od 1999 roku. Miał wiele wystaw swoich 
wyrobów kowalstwa użytkowego i artystycznego. 
Jeździł na pokazy kowalskie po terenie woje-
wództwa. Zapraszał dzieci i młodzież do swojej 
kuźni, aby mogły przekonać się, jak pracuje re-
prezentant ginącego zawodu. Interesował się hi-
storią, szczególnie XVII wiekiem. Założył Grupę 
Rekonstrukcji Historycznej „Hakownica” oraz 
„Grupę Wiśniowiecki”.

Uświetniał udziałem tych grup festyny i uro-
czystości historyczne w swojej gminie Miedziana 
Góra i sąsiednich (m.in. Zagnańsk). Pisał wiersze. 
Wydał dwa tomiki wierszy: „W milczeniu i ci-
szy” oraz „Nie tylko młotem, ale i piórem”. Był 
członkiem wielu stowarzyszeń: Lokalnej Grupy 
Działania „Dorzecze Bobrzy”, Towarzystwa Ziemi 
Samsonowskiej, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Kielcach. Za swą działalność otrzymał 
wiele wyróżnień i dyplomów.

Sylwia Zawisza (GOKSiR), Apis 

OD OBERKA DO ZUMBY

Poetycki wieczór wspomnień poświęcony Januszowi Główczyńskiemu

Chór parafialny działający przy kościele św. 
Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku wykonał 
utwory religijne w bazylice na Świętym Krzyżu 
podczas X Powiatowego Przeglądu Zespołów. 
Wzięło w nim udział 6 chórów i 8 zespołów śpie-
waczych, między innymi z: Nowej Słupi, Da-
leszyc, Bodzentyna, Łopuszna, Bielin, Nowin 
i Zagnańska.

Każdy chór otrzymał pamiątkową statuetkę. 

Występy poszczególnych chórów bardzo się po-
dobały. W świętokrzyskim klasztorze można było 
wysłuchać znanych pieśni religijnych: Ave Maria, 
Gaude Mater Polonia, Mój Mistrzu czy Golgota. 
Chóry wykonywały również pieśni okolicznoś-
ciowe. Chór z Zagnańska spotkał się z ciepłym i 
entuzjastycznym przyjęciem widzów.

Apis

Chór z Zagnańska zaśpiewał na Świętym Krzyżu

10 października br. Zespół Ludowy Jaworzanki 
wystawił w ramach Ogólnopolskiego Sejmiku Tea-
trów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie obrzęd „Wesele 
Świętokrzyskie”.

Przedstawienie przypadło do gustu komisji 
oceniającej i wszystkim widzom. Oglądający wy-
kazali duże zainteresowanie spektaklem, reagując 
spontanicznie na grę aktorów. Po udanym występie 
zespół otrzymał kilka propozycji wystawienia tego 
obrzędu, a jury nagrodziło go specjalną nagrodą 
w kwocie 1000 złotych.

Apis 

„Wesele Świętokrzyskie” zaprezentowane w Tarnogrodzie
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W okolicach zbiornika wodnego w Kanio-
wie-Borowej Górze zorganizowane były 24 
października br. I Biegowe Mistrzostwa Gmin 
Dorzecza Bobrzy. Wzięło w nich udział 212 za-
wodników ze 18 szkół z terenu 5 gmin: Zagnańsk, 
Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Piekoszów. 
Organizatorem był Amatorski Klub Sportowy 
„Zagnańsk Biega”. Otwarcia zawodów dokonał 
wicewójt Robert Kaszuba.

W kategorii dziewcząt z klas I–III zwyciężyła 
Kinga Mędrecka z Zajączkowa, druga była Natalia 
Strzelec z SP nr 2 w Zagnańsku, natomiast III 
miejsce zajęła Milena Ślusarczyk z podstawówki 
w Ćmińsku. Spośród chłopców najszybszy okazał 
się Alan Wiśniewski z SP w Tumlinie, II miejsce 
zajął Piotr Banaś z Brynicy, trzecie miejsce przy-

padło ponownie SP w Tumlinie za sprawą Antka 
Domagały. Nagrodę w kategorii „Najlepszy finisz” 
otrzymał Wiktor Zapała z Porzecza, natomiast 
statuetka w kategorii „Walczę do końca” przypadła 
Piotrowi Piskulakowi z Samsonowa.

Na dystansie 600 m zmagały się zawodniczki 
z klas IV–VI. Na metę kolejno wbiegały: Milena 
Kochel z Ćmińska, Magdalena Lisowska z Zabo-
rowic, a jako trzecia pojawiła się ponownie uczen-

nica z Ćmińska – Aleksandra Salwa. 
Po przebiegnięciu takiego samego dy-
stansu przez chłopców najszybszy oka-
zał się Eryk Żak z SP nr 2 w Zagnańsku, 
drugi na metę dobiegł Mikołaj Stefański 
z Tumlina, a trzeci Wiktor Szcześniak 
z Zaborowic. W tej kategorii wiekowej 
nagrodę za „Najlepszy finisz” otrzymała 
Wiktoria Siuda z SP nr 1 w Zagnańsku, 
natomiast uczeń z Kajetanowa, Karol 
Budzisz, został wyróżniony w kategorii 
„Walczę do końca”.

Najdłuższy dystans tych zawodów 
gimnazjalistki pokonały w następują-

cej kolejności: pierwsze miejsce zajęła Nikola 
Zarychta z Ćmińska, tuż za nią na metę wbiegła 
Marlena Bochenek z Samsonowa, a na III miejscu 
stanęła Paulina Koza z Tumlina. Spośród chłop-
ców najszybszy był Adam Masaczyński z Tumlina, 
drugie miejsce wywalczył Marcin Walczyński 
z Brynicy, a najniższe miejsce na podium po-

nownie powędrowało do gimnazjum w Tumlinie, 
dzięki Jakubowi Rogowskiemu. Za „Najlepszy 
finisz” uznano bieg Pawła Ślewy z Zagnańska, 
a nagrodę w kategorii „Walczę do końca” otrzy-
mała Magdalena Kurek z Samsonowa.

W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsca 
przypadły reprezentacjom Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Tumlinie. Wyróżnienie w ka-
tegorii „Największa reprezentacja” przypadło 
Szkole Podstawowej z Samsonowa. Tytuł najlep-
szego opiekuna uzyskał Rafał Malicki ze Szkoły 
w Brynicy. Nagrodzono również najmłodszego 
zawodnika – Michała Zapałę z Porzecza. Po przy-
znaniu wszystkich nagród odbyła się mała loteria, 
w której wylosować można było m.in. zegarki, 
plecaki i czapki.

– W przyszłym roku będziemy chcieli po-
wtórzyć taką imprezę i jeżeli nadal będzie takie 
zainteresowanie, to i impreza wejdzie na stałe 
do kalendarza imprez sportowych w naszej gmi-
nie – poinformował Marcin Mazur, prezes Ama-
torskiego Klubu Sportowego Zagnańsk Biega.

Organizatorzy dziękują wójtowi Szczepanowi 
Skorupskiemu za honorowy patronat nad impre-
zą, wicewójtowi Robertowi Kaszubie, kierowni-
ctwu GOKSiR oraz Zagnańskiemu Stowarzy-
szeniu Rowerowemu „Pod Bartkiem” za pomoc 
organizacyjną.
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W parafii św. Rozalii i św. Marcina w Za-
gnańsku świętowane były 11 listopada br. gmin-
ne obchody Święta Niepodległości i parafialny 
odpust św. Marcina. Złożyły się na nie: montaż 
historyczno-muzyczny pt. „Drogi do wolno-
ści wiodły przez Zagnańsk”, uroczysta Msza 
św. w intencji Ojczyzny i Nauczycieli Tajnego 
Nauczania oraz złożenie wieńców pod tabli-
cą pamiątkową umieszczoną na zabytkowej 
dzwonnicy.

Montaż historyczno-muzyczny pt. „Drogi 
do wolności wiodły przez Zagnańsk” wykonali 
przy ołtarzu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku 
wraz z Zespołem Ludowym Jaworzanki. Autorem 
scenariusza i reżyserem był Roman Piskulak – 
nauczyciel języka polskiego. Uczniowie i artyści 
ludowi ukazali w sposób wzruszający związki 
Zagnańska z walką o niepodległość od XVIII 
wieku aż do II wojny światowej, w tym działalność 
nauczycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

Mszy św. koncelebrowanej 
przez kapłanów z dekanatu prze-
wodniczył ks. Krzysztof Pawłow-
ski, który w swym kazaniu pod-
kreślił znaczenie w życiu narodu 
polskiego obchodów Święta Nie-
podległości. Duchowny przypo-
minając historię i postać święte-
go patrona parafii, zwrócił uwagę 
na to, że Chrystus będzie sądził 
ludzi z miłości i z tego, co dobrego 
uczynili dla innych. Mszę zwień-
czyła procesja Najświętszego Sa-
kramentu wokół kościoła.

Złożenie wieńców i zapalonych 
zniczy odbyło się pod tablicą pa-
miątkową umieszczoną na histo-
rycznej dzwonnicy. Prowadzący uroczystości 
nauczyciel Roman Piskulak przypomniał oko-
liczności ufundowania tablicy oraz nazwiska 
upamiętnionych na niej zagnańszczan.

– W latach 1914–1921 miesz-
kańcy ówczesnej gminy Samso-
nów, w tym także Zagnańska, 
zasilali oddziały wojska polskie-
go, walcząc o odzyskanie nie-
podległości w I wojnie światowej 
i z nawałą bolszewicką. W hołdzie 
poległym mieszkańcy ufundowali 
płytę pamiątkową, wmurowując 
ją w ścianie dzwonnicy – mówił 
Roman Piskulak.

W imieniu mieszkańców 
gminy Zagnańsk i władz samo-
rządowych wiązankę złożyli wójt 
Szczepan Skorupski oraz radne 

Agnieszka Gębska i Anna Piotrowska. Wiązan-
ki oraz znicze złożone zostały także w imieniu: 
społeczności szkolnej z terenu gminy Zagnańsk, 
Zespołu Szkół Leśnych, Ochotniczych Straży 
Pożarnych działających na terenie gminy, Wo-
dociągów Kieleckich, Stowarzyszenia Ziemi 
Samsonowskiej, Zagnańskiego Stowarzyszenia 
Rowerowego „Pod Bartkiem”, Zespołu Ludowego 
Jaworzanki, GOKSiR, Koła Sołtysów w gminie 
Zagnańsk i Gminnego Związku Drużyn Har-
cerskich.

Poczty sztandarowe wystawiły placówki 
oświatowe z terenu gminy, jednostki OSP oraz 
Gminne Koło Pszczelarzy „Bartek”. Na zakoń-
czenie uroczystości zaśpiewana została przez 
uczestników „Rota” – pieśń, która wywarła ol-
brzymi wpływ na świadomość narodową wielu 
pokoleń Polaków.
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I BIEGOWE MISTRZOSTWA GMIN DORZECZA BOBRZY

Gminne obchody Święta Niepodległości i odpust św. Marcina
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