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W Targach Kielce odbyła się 23 paździer-
nika br. uroczystość wręczenia nagród dla 
samorządów i firm w świętokrzyskiej edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu „Wzorowa 
Gmina” i „Wzorowa Firma”. W kategorii 
„realizacji wielu ważnych dla mieszkańców 
inwestycji” Gmina Zagnańsk została uhono-
rowana wyróżnieniem „Lider INWESTYCJI”. 
Nagrodę odebrał wójt Szczepan Skorupski.

Kapituła wzięła pod uwagę ostatnie pięć lat 
z działalności inwestycyjnej Gminy Zagnańsk. 
Udało się w tym czasie zrealizować ponad 
70 zadań inwestycyjnych za kwotę ponad 30 
mln zł, z czego udało się pozyskać Gminie 
ponad 15 mln zł ze środków europejskich, 
wojewódzkich i powiatowych.

W uzasadnieniu Kapituły Konkursu czy-
tamy: „Kapituła Konkursu Wzorowa Gmina 
przyznając Tytuł Lidera Inwestycji uwzględ-
niła szeroko zakrojony - przedstawiony Kapi-
tule opis przeprowadzonych prac, w znaczący 
sposób poprawiający poziom życia mieszkań-
ców. Są to m. in. budowa nowoczesnej sieci 
kanalizacyjnej, która pozwoli przyłączyć blisko 
75% odbiorców, budowa dwóch oczyszczalni 
ścieków, budowa i modernizacja gminnych 

dróg, budowa placów zabaw dla dzieci, budo-
wa boisk i poprawa infrastruktury oświatowej 
a także rozpoczęta i będąca na finiszu budowa 
nowoczesnej Gminnej Biblioteki Publicznej”.

W swoim wystąpieniu wójt Szczepan Sko-
rupski podkreślił iż nagrodę „Wzorowa Gmina 
– Lider INWESTYCJI” dedykuje wszystkim 
mieszkańcom gminy Zagnańsk, jednocześ-
nie dziękując za wsparcie radnym, sołtysom, 
współpracownikom i rodzinie.

Organizator przedsięwzięcia, Wydawni-
ctwo „Europa Press Media” nagrodziło Miasta 
i Gminy za działania podnoszące poziom życia 
mieszkańców, programy wspierające rozwój 
gospodarki, przedsiębiorczość, inwestycje po-
prawiające bezpieczeństwo oraz innowacje 
w edukacji, kulturze, ochronie zdrowia i opiece 
społecznej. Wyróżniono również samorządy 
szukające nowatorskich rozwiązań w różnych 
dziedzinach życia publicznego, m. in. ekologii 
czy sporcie.

Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego, wiceminister gospodarki 
Arkadiusz Bąk i Kazimierz Kotowski- członek 
Zarządu Województwa, pamiątkowymi statu-
etkami i certyfikatami uhonorowali gospoda-
rzy świętokrzyskich samorządów i liderów 
wśród firm.

W gronie „Wzorowych Gmin” znalazły 
się m.in. w kategorii „edukacja” - Gmina 
Strawczyn, w kategorii „ekologia” - Gmina 
Solec-Zdrój, w kategorii „gospodarka” - Mia-
sto i Gmina Ożarów, w kategorii „infrastruk-
tura” - Miasto i Gmina Wąchock, za działal-
ność w dziedzinie oświaty i kultury - Miasto 
i Gmina Sędziszów, w kategorii „inwestycję” 
- Gmina Zagnańsk, w kategorii „przedsiębior-
czość” - Gmina Pawłów, w kategorii „służba 
zdrowia i opieka społeczna” - Gmina Rytwia-
ny, w kategorii „turystyka” - Gmina i Miasto 
Chęciny, a za propagowanie sportu - Miasto 
i Gmina Stopnica. Wyróżnienie „Wzorowy Sa-
morządowiec” otrzymał wójt gminy Morawica 
Marian Buras, natomiast za wkład w rozwój 
województwa świętokrzyskiego wyróżnienie 
przyznano Miastu Kielce.

W gronie wzorowych firm znalazły się m.in. 
„Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o., w imieniu 
których nagrodę w kategorii „Najlepsza Firma 
Komunalna” ode-
brał prezes Henryk 
Milcarz.

W gali wzięło 
udział liczne gro-
no samorządow-
ców, menadże-
rów i szefów firm 
z województwa 
świętokrzyskiego, 
a także radni Sej-
miku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego: Wojciech Borzęcki, 
Wiesław Stępień i Henryk Milcarz. Patronami 
honorowymi przedsięwzięcia byli: Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas 
i Ministerstwo Gospodarki.

Apis 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskie-
go 7 października br. świętowało w gminie 
Zagnańsk 17 par małżeńskich. Uroczystość 
z udziałem wójta Szczepana Skorupskiego, 
kierownik USC Edyty Wiech i kierownika Re-
feratu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 
Pawła Cieślaka odbyła się w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy.

Poprzedziła ją uroczysta Eucharystia w koś-
ciele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnań-
sku odprawiona przez ks. Ryszarda Niemca, 
proboszcza parafii, w intencji Jubilatów i ich 
Rodzin. Zamówiona została przez Urząd Gmi-
ny. Gospodarz parafii obdarował Małżonków 
zakupionymi na okoliczność złotego jubileuszu 
krzyżykami i różańcami.

Po Mszy św. dostojni Jubilaci zaproszeni 
zostali przez wójta Szczepana Skorupskiego 
do Urzędu Gminy. Gospodarz gminy złożył 
im 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: Zofia i Władysław Cedro z Kajetano-
wa, Marianna i Stefan Chłopek z Belna, Leoka-
dia i Henryk Foks z Kajetanowa, Zofia i Stefan 
Gajek z Tumlina-Węgli, Henryka i Eugeniusz 
Kaniowscy z Tumlina-Dąbrówki, Danuta i Jan 
Król z Kaniowa, Janina i Feliks Krzeszowscy 
z miejscowości Umer, Lucja i Zygmunt Ku-
czyńscy z Goleniaw, 
Danuta i Stanisław Ło-
boda z Zachełmia, Ha-
lina i Zdzisław Łoboda 
z Tumlina-Osowy, Da-
nuta i Mieczysław Słoka 
z Zabłocia, Janina i Mie-
czysław Starz z Koło-
mani, Zofia i Stanisław 
Ślewa z Osiedla Kaniów, 
Zofia i Zygmunt Wałę-
ka z Jaworzy, Marianna 
i Stanisław Zaręba z Ja-

worzy, Stanisława i Jan Zawrzykraj z Kaniowa, 
Elżbieta i (ś.p.) Wacław Abram z Zagnańska.

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

Wzorowe inwestycje Gminy Zagnańsk

Pary małżeńskie świętowały 50-lecie wspólnego pożycia
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Podczas wyborów parlamentarnych, któ-
re odbyły się 25 października br. wyniki z 11 
obwodów wyborczych w gminie Zagnańsk 
wskazują na frekwencję 55,09 proc., która 
była najwyższa w powiecie kieleckim. Wśród 
kandydatów do Sejmu wygrał zdecydowanie 
kandydat PiS Zbigniew Ziobro. W swym spe-
cjalnym komentarzu do Gazety Zagnańskiej 
poseł zapowiedział, że swoją pracą będzie się 
starał udowodnić mieszkańcom Zagnańska, iż 
zasłużył na ten silny mandat zaufania.

W wyborach do Sejmu RP w gminie Za-
gnańsk zwyciężył KWPiS, uzyskując 2559 
głosów, na drugim miejscu znalazł się KW PO 
RP – 1196 głosów, trzecie miejsce przypadło 
KKWZL – 584 głosów.

Indywidualnie zwyciężył kandydat PiS Zbi-
gniew Ziobro, zdobywając 917 głosów, drugie 

miejsce osiągnęła 
kandydatka PO 
Renata Janik, 
uzyskując 778 
głosów, na trze-
cim miejscu zna-
lazł się Henryk 
Milcarz - kandy-
dat Zjednoczonej 
Lewicy, na które-
go głosowało 465 
wyborców.

W wyborach 
do Senatu RP 
najlepiej wy-
padł kandydat 
PiS Krzysztof 
Słoń, zdobywając 2875 głosów. Drugie miej-

sce przypadło dla kandydata 
niezależnego Kamila Suchań-
skiego. Na kandydatkę PSL 
Małgorzatę Stanioch głoso-
wało 541 wyborców.

Województwo święto-
krzyskie w Sejmie reprezen-
tować będą z listy: Prawa 
i Sprawiedliwości - Zbigniew 
Ziobro, Anna Krupka, 
Krzysztof Lipiec, Dominik 

Tarczyński, Maria Zuba, Michał Cieślak, Marek 
Kwitek, Bogdan Latosiński oraz Andrzej Kryj; 
Platformy Obywatelskiej – Grzegorz Schetyna, 
Marzena Okła-Drewnowicz, Artur Gierada; Pol-
skiego Sgtronnictwa Ludowego – Kazimierz Ko-
towski, Krystian Jarubas; ugrupowania Kukiz’15 
– Piotr Liroy – Marzec; Nowoczesnej Ryszarda 
Petru – Adam Cyrański.

W ławach Senatu zasiądą: Krzysztof Słoń, 
Jarosław Rusiecki i Jacek Włosowicz ze święto-
krzyskich list Prawa i Sprawiedliwości.

Apis

Chór z parafii Świętego Józefa Oblubieńca 
NMP w Zagnańsku i Chór Gminny Con Passio-
ne wzięły udział w jubileuszowym X Przeglą-
dzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych z Powiatu 
Kieleckiego, który odbył się 4 października br. 
na Świętym Krzyżu. Do udziału w przeglądzie 
zgłosiło się 18 podmiotów, 400 osób. Zdaniem 
organizatorów, był to rekord w dotychczasowej 
dziesięcioletniej historii przeglądu.

Poszczególne chóry i zespoły 
zaprezentowały po trzy utwory 
o tematyce religijnej, patriotycznej 
i ludowej. Była to dla nich szcze-
gólna okazja i wyjątkowe miejsce 
do zaprezentowania swego dorob-
ku artystycznego, jaki opracowu-
ją podczas wielu prób i spotkań, 
na których ćwiczą i doskonalą swój 
warsztat artystyczny.

Przegląd rozpoczął się Mszą św. celebrowaną 
w świętokrzyskiej bazylice z udziałem człon-
ków poszczególnych chórów i zespołów śpie-
waczych. Obecni byli także zaproszeni goście 
z niemieckiej miejscowości Springe am Deister, 
którzy po zakończonej Mszy wykonali kilka 
utworów.Na otwarciu przeglądu obecny był 
starosta Powiatu Kieleckiego Michał Godowski 
oraz wójtowie gmin należących do powiatu 
kieleckiego.

W czasie przeglądu wystąpili: Ze-
spół Muzyczny Springer Singgeme-
inschaft z Niemiec, Chór Parafialny 
z parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca 
NMP z Bielin, Chór „Masłowianie” 
z Masłowa, Chór Parafialny przy koś-
ciele Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Chmielniku, Zespół Chóralny Sto-
warzyszenia Dąbrowa To My; Chór 

„Quodlibet” z Bodzentyna, Zespół Śpiewaczy 
„Echo Łysicy” z Bielin, Chór Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Morawickiej, Chór „Gloria” z Łopusz-
na; Chór „Nicolas” z Lisowa, Zespół Śpiewaczy 
„Dalmarjanki” z Daleszyc; „Chełmowianki” z No-
wej Słupi, Chór „Con Passione” z Zagnańska, 
Chór „Nowina” z Nowin, Zespół „Wolnianie” 
z Gminy Łagów, Chór Miejski „Michael” z Dale-
szyc, Zespół „Golica” z Masłowa i Chór Parafialny 
z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP z Zagnańska.

Apis

Podczas posiedzenia Rady Gminy Zagnańsk 
28 października br. radni wybrali ławników 
na kadencję 2016 – 2019 r.

W wyniku tajnego głosowania wybrano 
na ławnika Sądu Okręgowego w Kielcach - He-
lenę Garecką, do Sądu Rejonowego w Kielcach 
- Halinę Dąbrowską, do Sądu Rejonowego w Kiel-

cach do orzekania w sprawach z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych - Ewę Król i Ewę 
Zawiszę.

Zgodnie z art. 160 ustawy „Prawo o ustroju 
sądów powszechnych” – ławników do sądów re-
jonowych wybierają rady gmin, których obszar 
jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu 

tajnym. Liczba ławników wybieranych w gminie 
Zagnańsk została określona przez prezesa Sądu 
Okręgowego w Kielcach i wynosi 4 osoby (jedna 
do Sądu Okręgowego, trzy do Sądu Rejonowego, 
w tym dwie osoby do orzekania w sprawach z za-
kresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych).

Apis

 Wyniki wyborów parlamentarnych w gminie Zagnańsk

Chóry – gminny i parafialny na Świętym Krzyżu

Radni wybrali ławników

Komentarz posła Zbigniewa Ziobry:
Zaufanie, jakim obdarzyli mnie mieszkańcy gminy Zagnańsk, trak-

tuję jako zobowiązanie do ciężkiej pracy. Cieszy mnie rekordowy wynik w Za-
gnańsku przy starcie w wyborach z ostatniego 32. miejsca listy PiS. Satysfakcja 
jest tym większa, że udało się zwyciężyć z lokalnymi silnymi kandydatami, jak 
poseł Renatą Janik z PO czy byłym posłem Henrykiem Milcarzem, ubiegają-
cym się o mandat z listy Zjednoczonej Lewicy. Swoją pracą będę się starał udo-
wodnić mieszkańcom Zagnańska, że zasłużyłem na ten silny mandat zaufania. 

Dziękuję. Zbigniew Ziobro, poseł ziemi świętokrzyskiej.
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Atrakcje na zakończenie programu e-Inclusion

Wkrótce ruszy remont hali sportowej

Remont budynku szkolnego w Samsonowie 

Modernizowana droga powiatowa do cmentarza w Samsonowie

W gminie Zagnańsk powoli dobiega koń-
ca realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy 
Zagnańsk”, który jest dofinansowany w ramach 
działania 8.3 Przeciwdziałaniu wykluczeniu 
cyfrowemu e-Inclusion, Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka.

Pomimo zbliżającego się zakończenia zada-
nia, realizacja projektu przynio-
sła dodatkowe korzyści w po-
staci atrakcyjnych materiałów 
promocyjnych dla uczestników 
projektu. W październiku br. 

udało się pozyskać 47 zestawów, w skład któ-
rych wchodzą m.in.: plecaki, zeszyty, piórniki, 
długopisy, pendrivy i wiele innych. Zestawy zo-
staną przekazane dla większości uczestników 
projektu. Akcja promocyjna projektu zapewni 
dzieciom lepszy start w środowisku szkolnym 
oraz pomoże w nauce.

Apis 

W dniu 3 listopada br. wójt Szczepan 
Skorupski podpisał umowę z firmą Za-
kład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel 

Jamróz z Dzikowca na zadanie pod nazwą 
„Remont hali sportowej przy Zespole Szkoły 
Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum 

w Zagnańsku”. W ramach ww. zada-
nia odnowiony zostanie parkiet hali 
sportowej oraz doposażona zostanie 
sala fitness i sala siłowni.

Sala fitness wzbogaci się o jedną 
profesjonalną bieżnię typu klubowego, 
dwie profesjonalne bieżnie typu fitness, 
dwa urządzenia typu wioślarz, 2 urzą-
dzenia typu orbitrek, 2 rowerki spin-
ningowe, jeden rowerek siedzący oraz 
jedenaście półpiłek BOSU, a w siłowni 
przybędzie nowa suwnica na ciężary, 
nowa maszyna do ćwiczeń na mięśnie 

barków oraz nowa maszyna do ćwiczeń mięśni 
grzbietu.

Termin zakończenia inwestycji przewi-
dziano na pierwszy kwartał 2016 r. Kwota 
kontraktu opiewa na 232.470,00 złotych. 
Dofinansowanie ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, w ramach programu Moderniza-
cji Infrastruktury Sportowej wynosić będzie 
116.235,00 złotych.

Apis

Rozpoczęły się prace związane z wy-
mianą starych okien w Zespole Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Samso-
nowie.

Środki na ten cel pozyskano po raz 
kolejny dzięki staraniom Urzędu Gminy 
z Ministerstwa Finansów w wysokości 
45 000,00 zł, stanowiących 50% wszyst-
kich kosztów na dofinansowanie wydat-
ków związanych z usuwaniem skutków 

zdarzeń losowych. W ramach zadania wymie-
niona zostanie większość okien w budynku 
szkoły. Wszystkie prace montażowe zakończą 
się na początkiu grudnia 2015 r.

Apis

W październiku br. rozpoczęto modernizo-
wanie drogi powiatowej z Samsonowa – Ciągłe 
do cmentarza w Samsonowie – Piechotne. 
Na odcinku ponad 800 metrów położona zo-
stała pierwsza warstwa asfaltu. Współfinan-
sowana po połowie wspólna inwestycja Gminy 
Zagnańsk i Powiatu Kieleckiego zakończona 
zostanie w tym roku. Koszt jej ogółem wynosi 
ponad 114, 5 tys. zł. Pieniądze te zabezpieczyli 
radni powiatowi i radni Gminy Zagnańsk.

Jak poinformował Gazetę Zagnańską Zbi-
gniew Wróbel – dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg w Kielcach, rozpoczęta została moderni-

zacja w ramach projektu „Przebudowa drogi 
powiatowej Samsonów - Ciągle – Samsonów 
– Piechotne”. Położna została pierwsza warstwa 
asfaltu. W najbliższych tygodniach wykonana 
zostanie druga warstwa asfaltowa i pobocza.

Modernizacja drogi spowodowana była 
tym, że w poprzednich latach poprawiony był 
w Samsonowie – Piechotne most i odcinek 
drogi powiatowej do cmentarza. Starosta przy-
chylił się do prośby wójta gminy Zagnańsk, 
by uporządkować cały dojazd do miejsca po-
chówku zmarłych.

Apis 
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Strażacy otrzymali samochód do działań operacyjnych

Strażacy – ochotnicy dziękują za korzystną dla nich ustawę

Ochotnicza Straż Pożarna w Zagnańsku 
otrzymała samochód marki Land Rover 
Defender przekazany przez Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Kielcach nad-
inspektora Jarosława Szymczyka i wójta 
Szczepana Skorupskiego.

W samochodzie z 1999 r. przeprowadzono 
kapitalny remont ze środków własnych OSP, 
Urzędu Gminy w Zagnańsku i pomocy firmy 
TEAM Marek Pasierbski sp. z o.o.

Samochód będzie wykorzystywany 
do działań operacyjnych, ratownictwa 
wodnego oraz przy pożarach w trudno do-
stępnych miejscach, np. pożary traw, lasów.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zagnańsku składa serdeczne podzięko-
wania osobom zaangażowanym w pozyska-
nie i remont samochodu: Komendantowi 
Wojewódzkiemu Policji w Kielcach nad-
inspektorowi Jarosławowi Szymczykowi, 

posłance Renacie Janik, wójtowi gminy 
Zagnańsk Szczepanowi Skorupskiemu, 
radnemu Tomaszowi Dąbrowskiemu, rad-
nej Grażynie Wawszczak, prezesowi OSP 

Zagnańsk Ryszardowi Wawszczak, panu 
Markowi Pasierbskiemu i panu Jarosła-
wowi Pluta.

Apis

W dniu 11 czerwca br. prezydent RP 
Bronisław Komorowski podpisał ustawę 
z 15 maja 2015 roku wprowadzającą nowe 
bardzo ważne świadczenie, przysługujące 
członkom Ochotniczych Straży Pożarnych, 
którzy ulegli wypadkowi podczas działań 
ratowniczych lub ćwiczeń. W 2014 roku 
zawiązał się Komitet Inicjatywy Ustawo-
dawczej, który tworzyli strażacy – ochot-
nicy z Pomorza. Rozpoczęto zbieranie 
wymaganych 100 tys. podpisów dla tej 
inicjatywy. Także i w Zagnańsku uzbie-
rano ponad 500 podpisów.

Dzięki działaniom Poselskiego Zespo-
łu Strażaków doprowadzono do uchwale-
nia nowej ustawy, która wejdzie w życie 
z dniem 1 stycznia 2016 roku. Przewidu-
je ona, że strażakom nie ubezpieczonym 
z tytułu zatrudnienia lub działalności go-
spodarczej, będzie wypłacana co miesiąc 
rekompensata w wysokości minimalnej 

pensji w danym roku (w chwili obecnej jest 
to 1750 zł. brutto). Poszkodowany strażak 
ochotnik będzie ją otrzymywał przez okres 
dochodzenia do zdrowia (maksymalnie 18 
miesięcy).

Członkom jednostek OSP działających 
w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaś-
niczym rekompensaty te będą wypłacane 
przez Komendanta Wojewódzkiego PSP 
ze środków pochodzących z budżetu cen-
tralnego państwa. Natomiast strażakom 
OSP spoza KSRG – przez gminy w ramach 
zadań zleconych. Gminy otrzymywać 
będą z budżetu państwa zwrot środków 
wypłacanych na rekompensaty. Przyjęcie 
tych zmian przez parlament i podpisanie 
przez Prezydenta RP jest zwieńczeniem 
determinacji strażaków i spełnieniem ich 
wieloletnich oczekiwań.

Obowiązująca dotąd ustawa o ochronie 
PPOŻ z dnia 24 sierpnia 1991 roku ogra-

niczała uprawnienia członka OSP, który 
w czasie akcji ratowniczej doznał uszczerb-
ku na zdrowiu – oprócz jednorazowego 
odszkodowania nie przewidywała żadnych 
świadczeń w przypadku zaistnienia takiej 
sytuacji. Jeżeli strażak, który uległ wypad-
kowi, nie posiadał żadnego ubezpieczenia 
wynikającego z tytułu zatrudnienia lub 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
zostawał praktycznie bez środków finan-
sowych w trakcie dochodzenia do zdrowia.

W imieniu strażaków ochotników 
dziękujemy wszystkim, którzy poparli tę 
inicjatywę, wszystkim druhom, którzy an-
gażowali się w zbieranie podpisów, wszyst-
kim, którzy zrozumieli, że takie wsparcie 
i pomoc dla poszkodowanych strażaków 
jest nieodzowne i konieczne.

Dziękujemy! Druhowie strażacy. 

Wójt Szczepan Skorupski podarował 21 
września br. członkiniom działającemu przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej Zagnańsk – Chru-
sty Koła Gospodyń Wiejskich „Florianki” ko-
lorowe chusty oraz zbiorowe podziękowanie 
za pomoc przy organizacji wrześniowego Fe-
stynu Rodzinnego w Zagnańsku.

Warto zauważyć, że zarejestrowane w lipcu 
br. KGW „Florianki” odniosło kilka sukcesów: 
zajęło trzecie miejsce podczas III Festiwalu 
Zupy Rybnej „Złota Rybka”, który odbył się 
w Wilkowie oraz w V Świętokrzyskim Święcie 
Zalewajki w Osadzie Średniowiecznej w Hucie 
Szklanej.

Koło Gospodyń Wiejskich „Florianki”, 
z siedzibą przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
Zagnańsk-Chrusty zarejestrowane zostało 9 
lipca br. Przewodniczącą Zarządu została Anna 
Wypych, skarbnikiem – Hanna Wesołowska, 
sekretarzem – Beata Adamiec.

KGW „Florianki” skupia 15 kobiet, których 
celem jest spotykanie się i promowanie gminy 
Zagnańsk. Wykonują ręcznie m.in. wyroby 
z wikliny papierowej, np. koszyczki i różnego 
rodzaju ozdoby. Jako gospodynie współpracują 
z Ochotniczą Strażą Pożarną.

Apis

Wójt podziękował Floriankom
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Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych zorganizował dla 
uczniów kieleckich szkół podstawowych od 17 
września i 16 października br. warsztaty 
poświęcone ochronie ptaków drapieżnych. 
Odbyły się one w sokolarni działającej przy 
zespole Szkól leśnych w Zagnańsku. Wzięło 
w nich udział ponad 500 uczniów z 12 szkół 
podstawowych z Kielc i okolic.

Zajęcia zorganizowane z cyklu warsztatów 
przyrodniczych pn. „Ochrona ptaków drapież-
nych drogą zachowania bioróżnorodności” pro-
wadził Jerzy Pawiński - wieloletni nauczyciel 
gospodarki łowieckiej w Technikum Leśnym, 
jednocześnie opiekun sekcji sokolniczej. Dzie-
ci z zainteresowaniem słuchały nauczyciela 
i przyglądały się uważnie jastrzębiom, soko-
łom, myszołowom. Poznawały życie i zwyczaje 
ptaków w naturze, tajniki hodowli i układania 
mieszkańców wolier oraz historie ptaków, które 
z powodów zdrowotnych trafiły do sokolarni 
w celach rehabilitacji. Wielu z nich wyraziło 
chęć zostania w przyszłości sokolnikami.

Młodzi słuchacze poznawali historię roz-
woju ochrony ptaków szponiastych w Polsce, 
ich wygląd i zwyczaje, rolę naturalnej selekcji 
w ekosystemie oraz funkcję sanitarną drapież-
ników. A najważniejsze, że w sokolarni mogli 
dotknąć żywych ptaków, a nawet potrzymać 
je na rękawicy.

Pierzastych drapieżników i ich umiejętno-
ści prezentowali każdorazowo opiekunowie 
– uczniowie należący do Sekcji 
Sokolniczej. Zdaniem organiza-
torów, dzięki tym zajęciom udało 
się poszerzyć wśród dzieci wiedzę 
o ochronie przyrody i zachęcić 
je do pogłębiania wiedzy na temat 
ptaków drapieżnych. Wykładom 
i pokazom sokolniczym towarzy-
szyły również quizy z nagrodami.

Dzięki dofinansowaniu z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
szkoły miały zapewniony bezpłat-
ny przejazd na zajęcia. Najpilniejsi 

uczestnicy konkursu otrzymali nagrody: książki 
o tematyce ornitologicznej, a pozostali ucznio-
wie upominki związane tematycznie z warszta-
tami. Również uczniowie Technikum Leśne-
go - opiekunowie ptaków należący do Sekcji 
Sokolniczej otrzymali wyposażenie przydatne 
w pracy terenowej z podopiecznymi oraz książ-
ki o sokolnictwie.

Apis

Na Stadionie Leśnym w Kielcach odbył 
się 4 października br. Ogólnopolski Huber-
tus Świętokrzyski. Uroczystość rozpoczęła 
się hubertowską Mszą świętą w Bazylice 
Katedralnej w Kielcach z oprawą sygna-
listów na rogach myśliwskich. Mszę ce-
lebrował biskup kielecki Jan Piotrowski. 
Honorowe miejsce w katedrze zajmowali 
sokolnicy z Zespołu Szkół Leśnych w Za-
gnańsku.

Po nabożeństwie uroczysta parada my-
śliwych z ponad 50 pocztami sztandarowy-
mi przeszła ulicami: Jana Pawła II – Ście-

giennego – Aleją Legionów, 
Kusocińskiego na Stadion 
Leśny. Odbyły się między 
innymi: prezentacja ponad 
50 psów myśliwskich, pokazy 
drapieżnych ptaków łownych 
oraz pokaz mody myśliw-
skiej. Nie mogło zabraknąć 
tradycyjnej konnej gonitwy 
za lisem czy degustacji trzech 
dużych pieczonych dzików.

Apis

Projekt „Mobilność i doświadczenie - nową 
wiedzą leśną, ” przygotowany w ramach ERA-
SMUS+, w ramach „Mobilność osób uczących 
się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, 
” przez Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku, 
w ramach planowanej współpracy ze szkołą 
leśną ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL DU 
LOIRET we Francji.

Celem projektu jest poznanie zasad prowa-
dzenia gospodarki i edukacji leśnej prowadzonej 
we Francji, zasad organizowania i przeprowa-
dzania praktycznej nauki zawodu, wprowadzenie 
zmian w systemie kształcenia w naszej szkole 
oraz poprawa jakości kształcenia i zwiększenie 
konkurencyjności szkoły na rynku edukacyj-
nym. Uczniowie i nauczyciele otrzymają wiedzę 
o organizacji lasów i sposobie innego admini-
strowania przez instytucje we Francji. Poznają 
sposoby elektronicznego zarządzania lasami 
państwowymi i prywatnymi. Uczestnikami pro-

jektu będą uczniowie i nauczyciele przedmiotów 
zawodowych z naszej szkoły.

Grupa uczestników wybrana zostanie spo-
śród uczniów klas II oraz z grupy uczniów po-
chodzących z naboru na rok szkolny 2015/16. 
Uczniowie w naszej szkole w większości pocho-
dzą z obszarów wiejskich, często są oni w trudnej 
sytuacji materialnej. Niektórzy mają trudności 
w uczeniu się, są także wśród nich tak zwane 
„eurosieroty”. Niezwykle ważne wydaje się wzbo-
gacenie oferty edukacyjnej dla w/w uczniów 
poprzez dodatkowe wyjazdy i podniesienie 
zdolności językowych, a co za tym idzie zwięk-
szenie ich szans na rynku pracy. Pierwszy wyjazd 
odbędzie się w dniach: 16 – 28 listopada br.

Nauczyciele biorący udział w pro-
jekcie to nauczyciele przedmiotów 
zawodowych, którzy są specjalistami 
w poszczególnych działach gospodarki 
leśnej, oraz nauczyciele języków obcych 

zawodowych. Dla kadry odbędą się dwa wyjazdy 
trwające po 7 dni, w roku szkolnym 2015/2016 
i 2016/2017. W ramach projektu planowane 
są dwa główne rodzaje działań. Dla uczniów 
są to zajęcia w szkole leśnej w Bellegarde, a dla 
nauczycieli szkolenie kadry (job shadowing). 
Planowany jest wyjazd młodzieży w okresie je-
siennym w ramach praktyki zawodowej zgod-
nej z cyklem kształcenia w zawodzie. Wyjazd 
uczniów na zajęcia poprzedzony zostanie in-
tensywnym kursem językowym. Zespół Szkół 
Leśnych w Zagnańsku planuje stałą współpracę 
z Rolniczym Centrum Zawodowym (filią leśną) 
z Bellegarde.

Apis

Zajęcia szkolne z ptakami drapieżnymi

Hubertus Świętokrzyski

Wspólny projekt leśników polskich i francuskich
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W Osiedlowym Klubie Kieleckiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Słoneczko” odbyła się 15 
października br. wystawa rzeźby artysty rzeź-
biarza Krzysztofa Wesołowskiego pt. „Piękno 
w drzewie uwięzione”. Podczas imprezy wystą-
pił z krótkim recitalem Marek Bucki.

Wśród przyjaciół i znajomych artysty, któ-
rzy przybyli na imprezę byli m.in.: posłanka 
Renata Janik, wiceminister obrony narodowej 
Beata Oczkowicz, radny wojewódzki Mieczysław 
Gębski, przewodniczący Rady Gminy Zagnańsk 
Artur Kudzia wraz z żoną Jolantą i dziećmi, 
wójt Szczepan Skorupski, a także członkowie 
Stowarzyszenia Razem dla Wszystkich oraz 
przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Zie-

mi Samsonowskiej. Życzyli oni artyście dalszej 
owocnej pracy na rzecz promocji gminy Za-
gnańsk i całego regionu.

Na temat rzeźbiarza i jego pracy twórczej 
wypowiedziała się Władysława Szproch - 
przewodnicząca Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków Świętokrzyskich w Kielcach.

Krzysztof Wesołowski rodem z Tumlina 
od najmłodszych lat dorastał pod bezpo-
średnim wpływem ojca i jego działalności 
rzeźbiarskiej w kamieniu oraz plastycznej 
– swojej rodziny. Ukończył Uniwersytet War-
szawski na kierunku profilaktyka społeczna 
i resocjalizacja. Rzeźbą w drewnie zajmuje 
się od kilkunastu lat. W początkowej fazie 
traktował je jako terapię zajęciową. Do chwili 

obecnej jest to praca w małej formie – rzeźba, 
płaskorzeźba i relief. Jest autorem witrażowej 
płaskorzeźby przedstawiającej dąb „Bartek”.

Pierwsze jego rzeźby powstały w 1991 
roku. Część z nich znajduje się u przyjaciół 
w Rzymie, a część ozdabia domowe wnętrza 

synów, rodziny i przyjaciół. Obecnie należy 
do Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bo-
brzy” w Miedzianej Górze, Stowarzyszenia 
Razem dla Wszystkich oraz Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków Świętokrzyskich w Kiel-
cach.

Tematyka prac artysty jest różnorodna – 
elementy sztuki ludowej, ilustracje, własne 
doświadczenia i skojarzenia. Pozostaje pod 
silnym wpływem sztuki włoskiej i chętnie po-
wraca do Rzymu i Florencji. Pragnie sięgnąć 
do większych form rzeźbiarskich w drewnie. 
Rzeźbi w lipie, topoli i akacji (prace bejco-
wane i pokryte woskiem), ale myśli również 
o innych materiałach. – Nie bez znaczenia był 
również kontakt w Jaworzu z moją kuzynką 
i kuzynem, studiującymi na Akademii Sztuk 
Pięknych i architekturze na Politechnice 
we Wrocławiu. Podstawy rysunku zdobyłem 
w Szkole Rzemiosł Budowlanych w Kielcach. 
Po odbyciu służby wojskowej podjąłem pracę 
w Areszcie Śledczym w Kielcach – wspomi-
nał artysta. Krzysztof Wesołowski, zdaniem 
krytyków, nigdy nie przechodzi obojętnie 
obok sztuki. „Zawsze widząc, słysząc ją znaj-
dował w niej coś dla siebie. W mniejszym lub 
większym stopniu poddawał ją swojej oce-

nie. Zdobyta wiedza, doświadczenie życiowe, 
praca pedagogiczna z osadzonymi, relacje 
interpersonalne między ludźmi, relacje czło-
wiek – przyroda i przyroda – człowiek dały 
podstawy do skojarzeń i tworzenia symboliki 
niektórych rzeźb i płaskorzeźb” – czytamy 
opinię wyrażoną na jego stronie internetowej.

Zdaniem artysty drewno jest materiałem 
wdzięcznym do rzeźbienia – ma swoją duszę 
(wnętrze). Jeszcze nie zdarzyło mu się znisz-
czyć kawałka drewna. Dla niego zawsze jest 
ważne zamierzenie i efekt finalny oraz, jakby 
„po drodze”, dodatkowe elementy wynikające 
z budowy drewna.

W swej działalności rzeźbiarskiej wy-
korzystuje różnego rodzaju dłuta do pracy 
w drewnie. Do obróbki drewna stosuje papier 
ścierny i wodę, bejcę koloryzującą oraz wosk 
pszczeli. Rzeźby przestrzenne, które prze-
znaczone są na zewnątrz pokrywa drewno-
chronem i lakierem. Uważa, że każdy rodzaj 
drewna nadaje się do obróbki. Swoje prace 
rzeźbił w drewnie: lipy, topoli, dębu, buku, 
grabu, sosny, klonu, akacji, wiśni i hebanu.

Pierwszym jego krytykiem jest żona Zofia, 
która wyręcza go także w wielu zajęciach 
domowych, pozostawiając mu więcej czasu 

dla działalności rzeźbiarskiej. Niebagatelny 
wpływ na twórczość mają przyjaciele z Rzy-
mu, którzy urządzają wypady plenerowe 
w różne zakątki Włoch.

Do chwili obecnej w jego pracowni po-
wstało 250 rzeźb i płaskorzeźb. Artysta 
chętnie spotyka się na warsztatach rzeź-
biarskich z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 

Najwięcej satysfakcji dają mu 
spotkania i rozmowy w cza-
sie prezentacji swoich prac. 
Autor prezentował swoje 
prace na wielu wystawach 
indywidualnych oraz zbioro-
wych m.in. w Brukseli, War-
szawie, Kielcach, Wąchocku, 
Bielinach, Miedzianej Górze, 
Opocznie, Łopusznie i Straw-
czynie.

Apis

Wernisaż rzeźb Krzysztofa Wesołowskiego w kieleckim „Słoneczku”
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Gminne obchody Święta Niepodległości i odpust św. Marcina

W 97. rocznicę odzyskania niepodległości, 11 
listopada, jak co roku wspominamy żołnierzy 
walczących o suwerenność Ojczyzny. Wśród 
nich także zasłużonych mieszkańców obecnej 
gminy Zagnańsk.

Wybuch I wojny światowej, a tym samym 
konflikt między zaborcami Polski, stał się sygna-
łem do podjęcia walki o niepodległość Ojczyzny. 
6 sierpnia 1914 r. z krakowskich Oleandrów wy-
ruszyła I Kompania Kadrowa, utworzona przez 
Józefa Piłsudskiego jako zalążek powstańczej 
armii polskiej. Już 12 sierpnia wczesnym popo-
łudniem oddziały strzeleckie wkroczyły do Kielc.

19 sierpnia połączone siły strzeleckie prze-
sunęły się w rejon Tumlina i Zagnańska, gdzie 
na pozycjach przebywały kilka dni. 22 sierpnia 
ponownie, tym razem na dłużej, wkroczyły 
do Kielc. Dowództwo natychmiast przystąpiło 

do rozbudowy swoich oddziałów. Biuro werbun-
kowe przyjęło około 945 ochotników.

Wśród zmobilizowanych byli mieszkańcy 
ówczesnej gminy Samsonów, w tym także Za-
gnańska, którzy zasilali oddziały wojska pol-
skiego, aż do odzyskania niepodległości i walk 
z nawałą bolszewicką. W hołdzie poległym 
mieszkańcy naszej miejscowości 11.11.1928 r. 
ufundowali płytę pamiątkową, wmurowując ją 
w ścianie dzwonnicy.

Oto fragment odezwy przygotowanej z tej 
okazji: „Działo się w Zagnańsku dnia 11 listo-
pada 1928 r. w 10. rocznicę odzyskania nie-
podległości, kiedy na stolicy Piotrowej zasiadał 
Papież Pius XI. Prezydentem Rzeczypospolitej 
Polskiej był Ignacy Mościcki – siłom zaś zbroj-
nym narodu przewodził Marszałek Polski Józef 
Piłsudski.

My, obywatele Zagnańska i okolicznych wsi, 
zebrani pod murami swojego kościoła, wspomi-
nając w doniosłą 10. rocznicę zmartwychwstania 
Polski ofiarną krew żołnierzy – ziomków naszych, 
poległych w wojnach 1914-1921 – za ich wielkie 
poświęcenie, za ich rany i bohaterską śmierć, od-
dajemy niespłacony dług prawdziwej wdzięczno-
ści i na wieczną rzeczy pamiątkę umieszczamy 
(...) kamienną płytę z czerwonej piaskowej skały 
wyciosaną, kładąc na niej napis: „1918-1928//
w dniu dziesięciolecia odzyskania niepodległo-
ści//wiernym synom Ojczyzny: Władysławowi 
Kowalskiemu, Stanisławowi Kołodziejczykowi, 
Franciszkowi Miądzlowi, Antoniemu Czubko-
wi, Antoniemu Mechowi, Wincentemu Pardole, 
Jacentemu Gale, Janowi Słoce, Janowi Zimnickie-
mu//poległym w walkach 1914-1921//Obywatele”.

Przygotował: Roman Piskulak

W drodze do wolności…

W parafii św. Rozalii i św. Marcina w 
Zagnańsku 11 listopada br. zorganizowano 
gminne obchody Święta Niepodległości  oraz 
przypadający w tym dniu parafialny odpust św. 
Marcina. Złożyły się na nie: montaż historycz-
no-muzyczny pt.  „Pamiętajmy… Żeby Polska 
była Polską”, uroczysta Msza św. w intencji 
Ojczyzny i Nauczycieli Tajnego Nauczania oraz 
złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod tab-
licą pamiątkową umieszczoną na zabytkowej 
dzwonnicy.

Przed rozpoczęciem Eucharystii, montaż 
historyczno-muzyczny pt.: „Pamiętajmy… Żeby 
Polska była Polską”,  wykonali  przy ołtarzu ucz-
niowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Nauczycieli 
Tajnego Nauczania w Zagnańsku. Program przy-
gotowany pod kierunkiem nauczycieli Doroty 
Sabat i Romana Piskulaka.  Uczniowie w sposób 
wzruszający ukazali walkę o niepodległość od 
XVIII wieku aż do II wojny światowej, w tym 
działalność nauczycieli Tajnej Organizacji Na-
uczycielskiej.  

Mszy św. koncelebrowanej przez kapłanów z 
dekanatu przewodniczył ks. dziekan Kazimierz 
Idzik, który w swym kazaniu podkreślił znacze-
nie w życiu narodu polskiego obchodów Święta 
Niepodległości. Duchowny przypominając hi-
storię i postać świętego patrona parafii  zwrócił 
uwagę na to, że czasy są złe, gdy zły i grzeszny jest 
człowiek, zaś czasy są dobre wtedy, gdy dobry jest 
człowiek. – Świat byłby lepszy, gdyby każdy czło-
wiek chciał nawróć tylko siebie – zaakcentował 
kaznodzieja. Eucharystię zwieńczyła  procesja 
Najświętszego Sakramentu wokół kościoła. 

Złożenie wieńców i zapalonych zniczy od-
było się w 97. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości pod tablicą pamiątkową umiesz-
czoną na historycznej dzwonnicy.   Prowadzący 
uroczystości nauczyciel Roman Piskulak przypo-
mniał okoliczności ufundowania tablicy.

-   Tablica upamiętnia  mieszkańców ówczes-
nej gminy Samsonów, w tym także  Zagnańska, 

którzy w latach 1914 – 1921 walczyli o odzyska-
nie niepodległości. W hołdzie poległym ufun-
dowano płytę pamiątkową, wmurowując ją w 
ścianie dzwonnicy – mówił Roman Piskulak.  

W imieniu mieszkańców Zagnańska i władz 
samorządowych wiązankę złożył Szczepan 
Skorupski – wójt Gminy Zagnańsk, oraz  radni 
Gminy Zagnańsk- Anna Piotrowska,  Grażyna 
Wawszczak,  Tomasz Dąbrowski, Marcin Fąfara, 
Leszek Suchenia. 

W imieniu Prawa i Sprawiedliwości wiązankę 
złożyła delegacja pod przewodnictwem Mie-
czysława Gębskiego   - radnego Sejmiku Woje-
wódzkiego  i Janusza  Zapały – radnego Gminy 
Zagnańsk, a w imieniu Delegatury Kieleckiej 
IPN kwiaty złożył dr Marek Jończyk.

Wiązanki oraz znicze złożone zostały także 
w imieniu: społeczności szkolnej z terenu gminy 
Zagnańsk,  Nadleśnictwa Zagnańsk, Ochotni-
czych Staży Pożarnych  z Zagnańska i Samsono-
wa,  Zagnańskiego Stowarzyszenia Rowerowego 
„Pod Bartkiem”, Zespołu Ludowego Jaworzanki, 
Rady Parafialnej parafii p.w. św. Rozalii i św. 
Marcina w Zagnańsku. Poczty sztandarowe 
wystawiły placówki oświatowe z terenu gminy 
oraz jednostki OSP. Na zakończenie uroczystości 
odśpiewana została przez uczestników  „Rota”.  

 Jak co roku 11 listopada, Stowarzyszenie Ro-

werowe „Pod Bartkiem” zaprosiło rowerzystów 
ze wszystkich środowisk-  młodzież, rodziców z 
pociechami, seniorów i każdego, kto ma rower, 
na obchody Święta Niepodległości na dwóch 
kółkach. Tradycyjny przejazd odbył się do miejsc 
pamięci żołnierzy poległych w walce o wolność 
w naszej gminie. Spotkanie rozpoczęło się pod 
legendarnym „Bartkiem”.

Rowerzyści wraz z wiceprzewodniczącym 
Rady Powiatu Kieleckiego Robertem Kaszubą 
odwiedzili i zapalili znicze m.in. pod pomnikiem 
poległych z lat 1939-1945 w Samsonowie, na-
stępnie w Kołomani:  pod obeliskiem  upamięt-
niającym wydarzenia  z  29 czerwca 1944 r. , pod 
Krzyżem Kamiennym z 1913r. oraz przy „Grobie   
Nieznanego Partyzanta z oddz. Brzozy, który  
poległ w 1944 r., na uroczysku Kapituły  przy 
pomniku upamiętniającym poległych w 1863 
r. oraz na mogile kaprala „Zygmunta” żołnie-
rza Brygady świętokrzyskiej NSZ , który zginął 
28.08.1944 r. w lesie koło Jasiowa, przy obelisku 
na górze  Sosnowica, upamiętniającym wymarsz 
16 sierpnia 1944 r. żołnierzy z 4 Płk Piechoty 
AK, który wyruszył na pomoc Warszawie, przy  
Pomniku Żołnierzy Września Poległych w bitwie 
w 1939 r. w Kajetanowie oraz pod tablicą na 
dzwonnicy przy kościele w Zagnańsku.  

Apis 
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miejsca pamięci

Na terenie gminy Zagnańsk znajdują się 
cmentarze grzebalne w Samsonowie-Piechot-
nych, Tumlinie, Zachełmiu. W Odrowążku 
chowani są zmarli z Szałasu. W okolicznych 
lasach znajduje się mnóstwo grobów żołnier-
skich i partyzanckich, a także osób anoni-
mowych. Są to swego rodzaju pomniki walki 
i męczeństwa obrońców naszej Ojczyzny. Są też 
świadectwem naszej bogatej historii i stanowią 
skarb dziedzictwa narodowego, o którym należy 
pamiętać i dbać o niego. W poniższej publikacji 
przypominam 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 w 1864 r. Znajdują 
się na nim – oprócz odnowionego zbiorowe-
go grobu obrońców Ojczyzny z 1939 r. – także 
inne mogiły ofiar wojny obronnej prowadzonej 
we wrześniu 1939, a także czasu okupacji. Przy 
głównej alei znajduje się grób, w którym pocho-
wany został Tomasz Mandecki - organista koś-
cioła pw. św. Rozalii i św. Marcina, który za swą 
działalność konspiracyjną po denuncjacji zo-
stał zatrzymany przez żandarmów niemieckich 
i podczas próby ucieczki zastrzelony. Bohaterski 
organista poniósł tragiczną śmierć 27 listopada 
1944 r. Kilka tygodni później podczas bombar-
dowania dokonanego przez radzieckich lotników 

organistówka została kompletnie zniszczona.
Cmentarz w Tumlinie założony został 

w 1842 r. w odległości ok. 200 m od kościo-
ła. Fakt założenia upamiętnia krzyż z figurą 
Chrystusa, ufundowany przez Lucynę i Pio-
tra Kubickich. Na lewo od bramy głównej, tuż 
przy ogrodzeniu znajduje się zbiorowa mogi-
ła a na tablicy przy krzyżu jest informacja, że 
jest to „cmentarz 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 pomnik poświęco-
ny polskim żołnierzom i partyzantom poległym 
w walce 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 kościo-
ła znajduje się tablica upamiętniająca poległych 
partyzantów i pomordowanych mieszkańców 
okolicznych wsi a pomnik wybudowany został 
w Kołomani.

W Szałasie postawiony został krzyż upamięt-
niający pacyfikację wsi. Niemcy paląc 8 kwietnia 
1940 r. pobliskie zabudowania, spędzili do szkoły 
ponad 60 mężczyzn i później ich rozstrzelali. 
Po kilku dniach od pacyfikacji pochowano ich 
w zbiorowej mogile. Zbrodni wojennej towa-
rzyszyły wcześniej liczne aresztowania wśród 
miejscowej ludności. Los kilkudziesięciu osób 
nie jest do końca znany. Według historyków 
IPN, mogły one zostać rozstrzelane w pobli-
skich 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 noworod-
ków Rosjanki, które zmarły podczas transpor-
tu 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 Wielopo-
ziomowej „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 fotogra-
fie wybranych mogił leśnych udostępnił Paweł 
Kowalczyk, zastępca nadleśniczego.

W Leśnictwie Długojów, w odległości 500 
za leśniczówką we wsi Kołomań znajduje po-
mnik poległego partyzanta z oddziału,, Brzoza”. 
W Leśnictwie Ćmińsk, w okolicach Kołomani 
jest 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 – Żołnierzom 4. Pułku 
Piechoty Legionów”. W Leśnictwie Bartków, 
w lesie za wsią Kaniów istnieje mogiła Kaprala 
Zygmunta – żołnierza Brygady Świętokrzyskiej 
NSZ, który zginął 28.08.1944 r. W Leśnictwie 
Węgle, w odległości około 200 m od leśniczówki 
Goleniawy jest mogiła żołnierza radzieckiego. 
Informacja ta pochodzi od miejscowej ludności. 
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.

Apis

Cmentarze, pomniki i leśne groby

We wrześniu br. Stowarzyszenie KURSK wy-
konało renowację Pomnika Żołnierzy Radzie-
ckich w Zabłociu. Obelisk ustawiono na miejscu 
gdzie Niemcy rozstrzelali wziętych do niewoli 
czerwonoarmistów. Był brudny, zaniedbany, 
brakowało tablicy, którą ktoś skradł.

Renowacja pomnika polegała na umyciu 
i konserwacji kamienia oraz wykonaniu i monta-
żu tablicy z napisem: „Miejsce uświęcone krwią 
Żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w walce 
o wyzwolenie Zabłocia w dniu 15.01.1945 roku”. 
Pomalowano również istniejące metalowe ogro-
dzenie i uporządkowano teren wokół pomnika. 
Wszystkie prace zostały wykonane profesjonal-
nie z należytą starannością.

Stowarzyszenie KURSK zajmuje się wolon-
tariatem na cmentarzach wojennych w Polsce. 

W ramach swojej działalności remontuje, odna-
wia urządzenia i wystrój cmentarzy oraz innych 
miejsc pamięci, w tym pomników. Ponadto, przy 
współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem 
poszukuje miejsc ostatecznego pochówku żoł-
nierzy WP i RKKA poległych na terenie kraju 
podczas działań wojennych.

Członkowie stowarzyszenia ratują przed 
zniszczeniem pamiątki i zabytki związane te-
matycznie z różnymi strukturami wojskowymi. 
Bezwzględnie, w ramach obowiązującego prawa, 
reagują na wszelkie akty wandalizmu, powiada-
miając odpowiednie służby i instytucje. Czynnie 
przeciwdziałają zakłamywaniu historii, broniąc 
dobrego imienia kombatantów i żołnierzy WP 
i RKKA poległych podczas wyzwalania Polski 
spod hitlerowskiej okupacji.

Zadaniem Stowarzyszenia KURSK jest 
wspomaganie samorządów lokalnych w za-
kresie opieki nad miejscami pamięci różnych 
formacji wojskowych, objętych ochroną przez 
państwo polskie.

Apis

Odnowiono Pomnik Żołnierzy Radzieckich w Zabłociu
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listopad 2015miejsca pamięci

Na terenie gminy Zagnańsk znajduje się 
ponad 20 miejsc pamięci narodowej. Pra-
cownicy Urzędu Gminy dbają o ich należyte 
utrzymanie i konserwację. W wielu przy-
padkach pomniki były odnawiane. Poniżej 
prezentujemy te, które były odnawiane przez 
pracowników zatrudnionych w Referacie Go-
spodarczym i Gospodarki Komunalnej.

Urząd Gminy w Zagnańsku wzorem lat 
ubiegłych włączył się w organizację Święta 
Zmarłych. Podano do publicznej wiadomości 
poprzez stronę internetową obowiązujący kie-
runek ruchu w dn. 1 listopada br. w okolicach 
i wokół cmentarza w Zachełmiu. Pracownicy 
Urzędu Gminy sprzątali teren wokół cmentarzy 
w miejscowościach Zagnańsk, Samsonów i Tum-
lin. Porządkowano również mogiły poległych 
w walce o wolność naszej Ojczyzny. Zostały 
na nich złożone kwiaty i zapalono okolicznoś-
ciowe znicze. Tłumy osób nawiedziły wszystkie 
nasze gminne nekropolie.

Urząd Gminy w Zagnańsku, realizując za-
dania wynikające z ustawy o mogiłach wo-
jennych w 2013 r. dokonał renowacji mogiły 
na cmentarzu w Zachełmiu za kwotę ponad 
29 tys. zł. Na cmentarzu w Tumlinie dokonano 
odbudowy dwóch mogił z pierwszej wojny 
światowej. Pierwszy pomnik poległych w la-
tach 1914 – 1915 żołnierzy narodowości ro-
syjskiej i niemieckiej za kwotę ponad 7 tys. zł. 

Drugi pomnik poległych w dniu 13 maja 
1915 roku ośmiu żołnierzy niemieckich zmo-
dernizowano za kwotę: 14 459,88 zł. Środki 
finansowe gmina otrzymała z pozytywnie 
rozpatrzonego wniosku przez Radę Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie w wy-
sokości: 13 500,00 zł, pozostałą kwotę 959,88 
zł. dofinansowała Gmina ze swojego budżetu.

W 2014 r. wykonana została renowacja 
pomnika Żołnierzy Polskich i Partyzantów 
poległych w walce z faszyzmem hitlerowskim 
w latach 1939 – 1945 oraz żołnierzy Wojska 
Polskiego poległych w bitwie pod Samsono-
wem z Tumlina znajdującego się na cmentarzu 
w miejscowości Tumlin – Węgle. Koszt wyniósł 
ponad 25 tys. zł., z czego Gmina Zagnańsk po-
kryła kwotę w wysokości ponad 8 tys. zł.

W 2015 r. dokonana została renowacja 
pomnika – mogiły zbiorowej znajdującej się 
na skraju lasu obok miejscowości Kołomań, 
na której widnieje napis intencyjny o treści:

„Wieczna Chwała Partyzantom Oddziału 
„Gryfa” poległym w walce najeźdźcą hitlerow-
skim w latach 1941 – 1944 R. Społeczeństwo 
Kołomani”. Koszt odbudowy pomnika i jego 
otoczenia wyniósł ponad 35 tys. zł. Z tego 
środki Gminy wyniosły 5 469,51 zł. Natomiast 
z funduszu Wojewody Świętokrzyskiego wy-
asygnowano 30 tys. zł. 

Na dzwonnicy przy kościele pw. św. Rozalii 
i św. Marcina wmurowana jest tablica upa-
miętniająca mieszkańców Zagnańska, którzy 
polegli w walce o odzyskanie niepodległości 
w latach 1914–21. Tablicę w 1928 roku ufun-
dowali mieszkańcy Zagnańska.

W sąsiedztwie skrzyżo-
wania dróg Samsonów-Cią-
głe - Kołomań znajduje się 
przeznaczony do remontu 
pomnik partyzantów AK 
poległych 29 czerwca 1944 r. 
Wykonany został z inicjaty-
wy społeczeństwa w 1967 r.

W lesie pomiędzy Ja-
siowem i Samsonowem-
-Piechotne postawiony 
został obelisk poświęcony 
pamięci powstańców 1863 r. 
wieszanym w tym miejscu 
przez Rosjan. Także tu 11 sierpnia 1944 roku 
odbyło się zgrupowanie żołnierzy NSZ pod 
dowództwem płk. „Bohuna” przed wymar-
szem do Lasocina, gdzie sformowano Brygadę 
Świętokrzyską.

W Kajetanowie znajduje się wykonany 
w 2013 r. pomnik poświęcony pamięci żoł-
nierzy Wojska Polskiego z Grupy „Kielce” 
pod dowództwem płk. Kazimierza Glabisza 
i ppłk. Bronisława Kowalczewskiego. Polegli 
oni w obronie Ojczyzny przed agresją niemie-
cką w dniach 5–7 września 1939 r. w rejonie 
Kajetanów, Barcza, Lekomin, Zagnańsk.

Przy drodze Zagnańsk - Kielce w okoli-
cach Siodeł, na górze Sosnowica znajduje się 
pomnik z kamienia poświęcony żołnierzom 
AK poległym 29 czerwca 1944 r. Wykonany 
został w 2010 r.

W Samsonowie tablica wmurowana 
na ścianie szkoły upamiętnia miejsce straceń 6 
osób, które 9 marca 1943 r. rozstrzelali żandar-
mi niemieccy za współpracę z partyzantami. 
Tablica pamiątkowa została ufundowana przez 
Gminę Zagnańsk w 1997 r.

W Samsonowie w odległości 60 m od skrzy-
żowania dróg Samsonów - Szałas, w kierunku 
zachodnim znajduje się mogiła-pomnik pa-
mięci żołnierza, bohateraWojska Polskiego, 
który osłaniając innych poległ podczas cało-
dziennego boju o Samsonów. Ufundowali go 
w 40. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich 
na Polskę mieszkańcy Samsonowa i przewod-
nicy świętokrzyscy PTTK.

W Samsonowie w rejonie skrzyżowaniu 
dróg Samsonów - Szałas, w pobliżu ruin pie-
ca hutniczego znajduje się pomnik pamięci 
mieszkańców gminy Samsonów poległych 
i pomordowanych w latach 1939–1945 w wal-
kach z hitlerowskim najeźdźcą.

W Szałasie znajduje się kilka pomników 
upamiętniających zarówno męstwo żołnie-
rzy, ale też męczeńską śmierć mieszkańców 
podczas pacyfikacji wsi przez hitlerowców. 
Pomnik upamiętniający miejsce boju od-
działu Hubala z 2 kwietna 1940 r. znajduje 
się po prawej stronie drogi. Kolejny pomnik 
- przy drodze Szałas - Odrowąż upamiętnia 
nieznanego ułana z oddziału Hubala pole-
głego kwietnia 1940 r.

Pomnik pamięci 122 ofiar wojny pole-
głych i pomordowanych w Szałasie położony 

jest przy szkole. Pomnik upamiętniający pa-
cyfikację Szałasu 8 kwietnia 1940 r. położony 
przy łączniku wsi. Przy kościele znajduje 
się pomnik upamiętniający 59 mężczyzn 
zabitych 8 kwietnia 1940 r.

Na cmentarzu w Tumlinie znajdują się 
mogiły: 28 żołnierzy rosyjskich i niemie-
ckich poległych w latach 1914-1915, żołnie-
rzy i partyzantów poległych w latach 1939-
1945 oraz żołnierzy niemieckich poległych 
w 1915 r.

W Zabłociu na skraju lasu stoi pomnik 
żołnierzy radzieckich. Na cmentarzu w Za-
chełmiu odnowiona została mogiła zbioro-
wa żołnierzy Wojska Polskiego poległych 7 
września 1939 roku na terenie Barczy.

W 2012 r. wykonany został pomnik upa-
miętniający zwycięski bój, jaki przeszło 73 
lata temu, na terenie obecnego Leśnictwa 
Adamów stoczyli z niemiecką obławą żoł-
nierze Oddziału Wydzielonego Wojska 
Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego – 
„Hubala”. Obelisk ustawiony został stara-
niem Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej. 
Przedsięwzięcie to objęły honorowym patro-
natem Gmina Zagnańsk oraz Nadleśnictwo 
Zagnańsk.

Wymienione pomniki, obeliski i mogiły, 
będące miejscami pamięci narodowej są 
konserwowane przez pracowników Urzędu 
Gminy i mają założoną kartotekę.

Apis

Zadbane miejsca pamięci w gminie
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rocznice

16 października już od 5 lat wpisuje 
się w tradycję szkoły w Samsonowie jako 
Święto Patrona. Spotykają sie wówczas ucz-
niowie, rodzice, nauczyciele, przedstawi-
ciele społeczności lokalnej oraz sympatycy 
szkoły, aby złożyć hołd Świętemu Janowi 
Pawłowi II, który towarzyszy temu miejscu 
w sposób szczególny od 13 czerwca 2006 
roku, kiedy to nastąpiło nadanie imienia 
szkole.

W tym roku uroczyste obchody rozpo-
częły się Mszą Świętą koncelebrowaną przez 
ks. kan. Zbigniewa Krzyszkowskiego oraz ks. 
Pawła Kowalskiego w Kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Samsonowie. Oprawę 
liturgiczną mszy przygotowała katechetka 
Halina Gębska.

Następnie ceremonia kontynuowana była 
w szkole, gdzie dyrektor Dorota Chmielew-
ska przywitała zaproszonych gości, wśród 
których obecni byli m.in.: Wójt Gminy 
Zagnańsk – Szczepan Skorupski, Prezes 
Wodociągów Kieleckich – Henryk Milcarz 
(fundator znajdującego sie w murach szkoły 
popiersia św. Jana Pawła II) oraz Dyrektor 
tejże instytucji – Karol Jacewicz, Prezes To-
warzystwa Ziemi Samsonowskiej – Lidia Pu-
towska, Sołtys Sołectwa Samsonów – Hono-
rata Durlik, Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej – Elżbieta Korus oraz 
Przewodnicząca Rady Rodziców – Lidia 
Pietrzyca. Nie zabrakło również emeryto-
wanych pracowników szkoły, którzy chętnie 
przy takich okazjach goszczą w jej progach.

Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewa-
niu hymnu państwowego, złożeniu wieńca 
kwiatów przed pomnikiem Patrona oraz 
modlitwie rozpoczęła się część artystyczna.

Tym razem uczniowie zaprezentowali 
miniaturę teatralną inspirowaną Księgą 
Hioba pt. „Cierpienie ma sens”. Bohater 
sztuki to współczesny Hiob (w tej roli Da-
wid Werens), którego Bóg, sprowokowany 
filozoficznymi wywodami szatana (Angelika 
Lisowska), wystawił na próbę. Pośrednikiem 
między Bogiem a szatanem był Anioł (Jakub 
Olesiński). Scenerię większości zdarzeń sta-
nowił bar Fidem (łac. wiara) mieszczący sie 
w najwyższej sferze niebios, gdzie panował 
kawiarniany nastrój z muzyką w tle (piosen-
kę Edyty Geppert „Ty, Panie...” wykonała 
Oliwia Kundera), a kelner (Piotr Pietrzyca) 
obsługiwał przybyłych do baru klientów. 
Narrator (Magdalena Foksa) komentował 

poszczególne zdarzenia. Podobnie jak 
w oryginale, dusza Hioba została ocalona, 
szatan poniósł porażkę, ale nie do koń-
ca, bo pozyskał żonę Hioba (Małgorzata 
Sobczyk), która bluźniła Bogu po stracie 
majątku. Sztukę ubarwiały prezentacje mul-
timedialne, muzyka („Dzieci Hioba” Jacka 
Kaczmarskiego, „V Symfonia” Ludwiga van 
Beethovena, „Niech będzie imię Twe bło-
gosławione...” Soyki & Piaska, „Lacrimoza” 
Mozarta) oraz obrazy malarskie znanych 
twórców.

Trawestacja biblijnej księgi miała na celu 
pokazanie, że problem niezawinionego cier-
pienia jest ciągle aktualny i ma ono sens, 
gdyż wierność Bogu przyniosła Hiobowi 
odrodzenie duchowe i materialne. Wniosek 
zawarty został w pieśni „Zaufaj Panu” bez 
względu na przeciwności losu. Do śpiewu 
chóru, składającego się z uczniów szkoły, 
przyłączyli się zaproszeni goście, którzy 
wraz z rodzicami, dyrekcją szkoły oraz na-
uczycielami powtarzali refren pieśni, da-
jąc wyraz swojego szczerego przywiązania 
do wartości przekazywanych przez papieża 
– Polaka. Kwintesencją tego spontaniczne-
go zachowania były słowa wójta Szczepana 
Skorupskiego, który podkreślił, że samso-
nowskie Dni Patrona zawsze napawają go 
optymizmem po rozterkach, z jakimi boryka 
się w swej pracy, podejmując trudne, ale 
konieczne i niestety, nie wszystkich satys-
fakcjonujące decyzje. Prezes Henryk Milcarz 
z kolei zachęcał do naśladowania przez ucz-
niów autorytetu w postaci św. Jana Pawła II.

Podniosły charakter uroczystości nada-
ły słowa ślubowania wypowiedziane przez 
uczniów klasy I gimnazjum, bowiem w tym 

dniu przyjęci zostali w poczet uczniów Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie.

Jak co roku dyrektor Dorota Chmielew-
ska wręczyła Statuetki Jana Pawła II ucz-
niom, którzy godnie reprezentują szkołę, 
noszącą tak znamienite imię. Otrzymali je: 
Wojciech Foksa i Zofia Salwa (za wysoką 
kulturę osobistą i piękny język), Oliwia 
Dąbrowska i Dominik Nowak (za pomoc 
okazywaną innym) oraz Angelika Lisowska 
(za rozwijanie swoich pasji i talentów).

Organizatorzy (Justyna Szczepanik, Be-
ata Pokrzywińska - Rogosz, Jolanta Żmuda, 
Eliza Hajdas i Jolanta Małecka) serdecznie 
dziękują: wyżej wymienionym uczniom, 
biorącym udział w sztuce teatralnej oraz 
Konradowi Gębskiemu i Dominikowi No-
wakowi za obsługę techniczną nagłośnie-
nia, nauczycielowi Grzegorzowi Perczakowi 
za dopracowanie dźwięku i projekcji fil-
mowych, rodzicom za przygotowanie po-
częstunku oraz pracownikom i obsłudze 
szkoły za pomoc przy nieoficjalnej części 
uroczystości.

Justyna Szczepanik

Dzień Patrona w Samsonowie

Podziękowanie

Dyrekcja Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie wraz z wychowawcą świetlicy 

panią Jolantą Małecką serdecznie dziękują Pani Honoracie Durlik - sołtysowi sołectwa Samsonów za przekazanie do świetlicy 

szkolnej sprzętu komputerowego zakupionego ze środków

Funduszu Sołeckiego Samsonowa.
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listopad 2015reklamy i komunikaty

Przypominam, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 
3 Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 
13 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 
31) na właścicielu nieruchomości spoczywa 
obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawiera-
jących azbest.

W związku z powyższym uprzejmie proszę, 
aby osoby posiadające na terenie swoich nie-
ruchomości odpady zawierające azbest (m. in. 
pokrycia dachowe, eternit złożony na posesji 
i inne materiały) złożyły w Urzędzie Gminy 
w Zagnańsku:

1) informację o wyrobach zawierających 
azbest;

2) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego 
użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Wyżej wymienione druki dostępne są w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Zagnańsku (pokój nr 
9, punkt obsługi interesanta oraz na stronie in-
ternetowej gminy www.zagnansk.pl).

Złożenie powyższych dokumentów jest wa-
runkiem ubiegania się w przyszłości o udzie-
lenie dofinansowania na usunięcie wyrobów 
azbestowych.

Powyższe informacje posłużą również 
do opracowania „Aktualizacji programu usu-
wania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
Zagnańsk”.

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

Uprzejmie informujemy, że zakończono 
działania związane z kolportażem worków 
służących do odbioru popiołu od Mieszkań-
ców zamieszkujących teren Gminy Zagnańsk.

Worki dostępne będą również w Urzędzie 
Gminy w Zagnańsku – pokój: 13 lub 23.

Pierwszy odbiór popiołu nastąpi w listopadzie 
2015r. (w dniu odbioru odpadów segregowa-
nych) a następnie, zgodnie z harmonogramem 
dla poszczególnych sołectw, w terminie odbioru 
odpadów segregowanych na drugie półrocze 
2015r.

Urząd Gminy w Zagnańsku

Od połowy września 2015 r. GOSiR Za-
gnańsk zaprasza mieszkańców gminy na róż-
ne formy aktywności. Seniorom proponuje 
gimnastykę w poniedziałki i czwartki w sali 
fitness o godz. 15, oraz udostępnia halę w so-
boty rano na zajęcia rekreacyjno-ruchowe 
(możliwe są też wycieczki piesze, rowerowe 
i wyjazdy na basen).

Dla Pań przygotowano zajęcia cardio, zoom-
bę, trening funkcjonalny, wzmacnianie, zdrowy 
kręgosłup, yogę oraz jogging. Panie i Panowie 
mogą korzystać z salki fitness/cardio siłowni 

oraz stołu do ping-ponga. W każdej z salek tre-
ningowych może ćwiczyć jednocze nie 10 osób.

Mężczyźni zaproszeni zostali na zajęcia fit-
-man (nowość w ofercie) oraz na treningi muay 
thai. Gdy pogoda będzie sprzyjać to istnieje 
możliwość skorzystania z kortu tenisowego 
(oświetlonego). 
Dzieciom GO-
SiR proponuje 
szereg zajęć z in-
struktorem: Za-
gnańską Akade-

mię Piłkarską, taniec, badminton, piłkę ręczną, 
judo czy karate. Dla młodzieży przygotowana 
została szeroka oferta zajęć tanecznych, gry 
w badmintona, siatkówkę i w koszykówkę. 

Apis 

Atrakcyjna jesienna oferta sportowo-rekreacyjna

Komunikat Wójta Gminy 
Zagnańsk

Komunikat Urzędu Gminy
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oświata

W dniach 20-22 października br. w Gim-
nazjum im. Stanisława Staszica w Zagnańsku 
miał miejsce „potop czeski”. Do Zagnańska 
przyjechało 28 uczniów i 3 nauczycieli z Za-
kladni Skola Vodickova (renomowanej praskiej 
szkoły artystycznej pod patronatem Uniwersy-
tetu Karola).

Uczniowie klasy II b gimnazjum (25 osób) 
wraz z czeskimi rówieśnikami realizują wspólny 
projekt pt. Natura i kultura. Od praveku k mo-
dernu. Pierwszy etap projektu odbył się w Polsce. 
Uczestnicy podróżowali w czasy prehistoryczne 
w Centrum Geoedukacji w Geoparku Kielce. 
Poznali tam między innymi Tetrapoda - jeden 
z motywów przewodnich prac artystycznych, 
które powstają w ramach projektu. Hitem oka-
zała się wyprawa w głąb Ziemi w kinie 5D. Czesi 
wzięli również udział w warsztatach obróbki ka-
mienia. Wizyta w kamieniołomie w Zachełmiu 
również dostarczyła gościom wielu wrażeń, bo-
wiem gruntownie badali ślady Tetrapoda i z pew-
nością postarają się uwiecznić prehistorycznego 
czworonoga w swoich pracach plastycznych. 
Zresztą udowodnili nam, że są prawdziwymi 
artystami, ponieważ wystarczyło im zaledwie 
kilkanaście minut, by stworzyć szkice dębu Bart-
ka. Czesi pozostawili nam również na pamiątkę 

pomysłowo wykonane stwory, które fotografo-
wali obok sadzawki znajdującej się przy szkole. 
Zaciekawiła ich legenda o karczmie związana 
z powstaniem stawu.

Goście z Pragi mieli szansę dokładnego 
poznania najbliższej okolicy, uczestnicząc 
w podchodach. Na trasie, która wiodła od Bart-
ka m.in. obok zalewu w Kaniowie i dębu Daniel 
aż do gospodarstwa agroturystycznego „Za Siód-
mą Górą”, musieli rozszyfrować wskazówki przy-
gotowane przez uczniów klasy II b pod opieką 
pani Anny Gębskiej. Polscy gimnazjaliści czekali 
na Czechów w przebraniach wiedźm i czaro-
dziejów.

Zagraniczni goście z zainteresowaniem zwie-
dzali również skansen w Tokarni i jaskinię „Raj”. 
Kontynuacją spotkania 
ze świętokrzyską kultu-
rą ludową był świetny 
występ „Jaworzanek” 
podczas wieczoru po-
żegnalnego.

Uczniowie nocowa-
li w sali gimnastycznej 
(wraz z polskimi ró-
wieśnikami), natomiast 
wszystkie posiłki jedli 

w szkolnej stołówce. Podobne warunki będą 
mieć uczniowie klasy II b, gdy wiosną pojadą 
na trzydniową wycieczkę do Czech, by dokoń-
czyć projekt, poznając Pragę jako stolicę moder-
nizmu. Podsumowanie przedsięwzięcia odbędzie 
się w czerwcu w kamieniołomie w Zachełmiu.

Projekt „Natura i kultura. Od praveku k 
modernu” nie jest finansowany ze środków 
europejskich, jego realizacja opiera się na fun-
duszu przyjaźni koordynatorek (dr Olgi Sklena-
rovej i Beaty Wojtiuk–Ślęk) oraz uczestników. 
Uczniowie podczas pożegnania udowodnili, 
że wspólnie spędzony czas służył budowaniu 
nowych przyjaźni.

Beata Wojtiuk - Ślęk

Projekt polsko-czeski w Zagnańsku

Z ogromnej pasji do nauczania i pracy 
z dziećmi powstało Studio Twórczego Rozwoju 
PLAY TO LEARN w październiku 2015 roku. 
Aktualnie odbywają się zajęcia z języka angiel-
skiego dla dzieci od 3 do 10 lat. Od listopada 
dostępne będą zajęcia z rytmiki prowadzone 
przez doświadczonego nauczyciela i muzyka 
Filharmonii Świętokrzyskiej oraz ruszą zajęcia 
adaptacyjno – edukacyjne dla dzieci od 2 roku 
życia. Wszystkie osoby zainteresowane chęcią 
uczestnictwa w zajęciach zapraszamy do za-
pisywania się telefonicznie, osobiście w Studiu 
od godz. 15 lub przez profil na Facebooku.

Zajęcia językowe są interaktywne, dostosowa-
ne do potrzeb ucznia oraz zindywidualizowane. 
Ideą Studia Twórczego Rozwoju PLAY TO LE-
ARN jest kształtowanie u dzieci pozytywnego 
nastawienia do nauki języków obcych, osłucha-
nie się z nowym językiem, aktywne poznanie 
angielskich słów, zwrotów, piosenek i rymo-

wanek oraz wielokierunkowy rozwój uczniów 
przy jednoczesnym nauczaniu języka obcego.

Pracuję w oparciu o nowoczesne i różno-
rodne metody nauczania. Formy pracy dosto-
sowane są do wieku i potrzeb dzieci tak, aby 
nauka była wspaniałą i twórczą zabawą. Ma-
jąc świadomość, jak ważna w pracy z dziećmi 
na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
jest multipotencjonalność nauczyciela i jego ot-
wartość na różnorodne formy pracy z dziećmi, 
w osiąganiu założonych celów i efektów, muzyka, 
śpiew, ruch, plastyka to obowiązkowe i ważne 
elementy na zajęciach języka angielskiego, które 
prowadzę.

Zajęcia językowe odbywają się w oparciu 
o teorię inteligencji wielorakich opracowaną 
przez amerykańskiego neuropsychologa Ho-
warda Gardnera. Autor opisał osiem inteligencji: 
logiczno – matematyczną, językową, cielesno 
– kinestetyczną, muzyczną, wizualno – prze-

strzenną, interpersonalną, intrapersonalną oraz 
przyrodniczą.

Teoria inteligencji wielorakich jest wspania-
łą bazą i inspiracją do tworzenia kreatywnych 
i atrakcyjnych zajęć języka angielskiego, pod-
czas których dzieci uczą się małych grupach, 
pracują z nowoczesną tablicą interaktywną 
i oprogramowaniem do nauki języka angiel-
skiego, grają na instrumentach muzycznych, 
śpiewają piosenki, układają klocki LEGO, wy-
konują ćwiczenia ruchowe, tworzą prace pla-
styczne, przeliczają przedmioty oraz podejmują 
wiele innych działań, wspierając i rozwijając 

wszystkie inteligencje przy jednoczesnej nauce 
języka obcego. Ta różnorodność i ciągła zamien-
ność aktywności w trakcie zajęć jest niezwykle 
ważna w pracy z dziećmi w młodszym wieku 
szkolnym i przedszkolnym.

Wszystkie metody i formy pracy wdrażane 
w procesie nauki języka angielskiego w Studio 
Twórczego Rozwoju PLAY TO LEARN dostoso-
wane są do wieku uczniów i ich indywidualnych 
potrzeb. Szczególnie ważne miejsce zajmuje in-
nowacyjna metoda CLIL – Content and Lan-
guage Integrated Learning. Jest to tak zwane 
nauczanie przedmiotowo – językowe, polegające 
na łączeniu nauki języka obcego z elementami 
innych przedmiotów. Dzięki temu dzieci uczą 
się więcej i chętniej. Podręczniki i materiały dla 
uczniów dobrane są bardzo starannie i pochodzą 
z renomowanego wydawnictwa. Autorka kursu 
specjalizuje się w CLIL oraz metodyce nauczania.

Dzieci uczęszczające na zajęcia do Studia 
Twórczego Rozwoju PLAY TO LEARN uczą 
się języka w sposób naturalny i swobodny, mając 
do dyspozycji nowoczesne technologie, pra-
cują z tablicą multimedialną i profesjonalnym 
oprogramowaniem, jak również z autorskimi 
materiałami przygotowanymi specjalne z myślą 
o uczniach i ich twórczym rozwoju.

Apis 

Studio Twórczego Rozwoju PLAY TO LEARN



W V Powiatowym Turnieju Piłki Siat-
kowej, który odbył się 17 października 
br. w Zagnańsku, wystartowało dziewięć 
drużyn. Wygrali zawodnicy reprezentu-
jący gminę Strawczyn. Drużyna z gminy 
Zagnańsk była bardzo waleczna i zajęła 
trzecie miejsce.

Drugie miejsce w turnieju zajęli zawodnicy 
z gminy Masłów, czwarte przypadło reprezen-
tantom Starostwa Powiatowego w Kielcach. 
W zawodach wzięło udział 9 drużyn. Najlep-
szymi zawodnikami wśród kobiet i mężczyzn 
zostali Paulina Musiał z gminy Masłów oraz 
Dominik Woźniak z gminy Strawczyn. Nagrody 
dla najlepszych drużyn i zawodników wręcza-
li: wicestarosta Zenon Janus i wójt Szczepan 
Skorupski.

Wyniki V Powiatowego Turnieju Piłki 

Siatkowej: 1. Samorządowe Centrum Kul-
tury i Sportu - Gmina Strawczyn, 2. GOKiS 
w Masłowie – Gmina Masłów, 3. Gmina 
Zagnańsk, 4. Starostwo Powiatowe w Kiel-
cach – Powiat Kielecki, 5. Gmina Bodzen-
tyn, 6. Gmina Sitkówka – Nowiny, 7. ZSO 

w Sukowie – Gmina Daleszyce, 8. Gmina 
Chmielnik, 9. ZSP Nr 2 im J. Piłsudskiego.

Organizatorem turnieju było Starostwo 
Powiatowe w Kielcach. Współorganizato-
rem Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Zagnańsku. Apis

W hali sportowej Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji odbył się 13 października 
br. XII Turniej Małej Ligi Piłki Ręcznej. 
O zwycięstwo rywalizowały drużyny z: 
Chrustów, Ożarowa, Sukowa, Szarzawy 
i Wilczyc.

Turniej zorganizowany został przez 

Fundację „Vive Serce Dzieciom” z udzia-
łem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Od 12 lat impreza przyczynia się do popu-
laryzacji piłki ręcznej, zachęca dzieciaków 
do rozpoczęcia treningów i stawia piłkę ręcz-
ną w poważnej konkurencji do piłki nożnej.

Podczas prezentacji wszystkich drużyn 

uczestniczyła posłanka Renata Janik i wójt 
Szczepan Skorupski.

W czasie rywalizacji wszyscy zawodnicy 
prezentowali wysoką formę. Pierwsze miejsce 
zajęła SP Wilczyce, drugie – SP Suków, trzecie 
– SP Ożarów, czwarte – SP Szerzawy, piąte – SP 
Zagnańsk Chrusty. Najlepszym zawodnikiem 
został Kacper Siudak SP Wilczyce, królem 
strzelców - Kacper Wrzosek (29 bramek) z SP 
Szarzawy, najlepszym bramkarzem - Hubert 
Janicki z SP Ożarów.

Wyróżnienia i nagrody zostały osobiście 
wręczone przez Mateusza Kusa - zawodnika 
VIVE TAURON Kielce. Nad przestrzeganiem 
zasad czuwali sędziowie Tomasz Olesiński 
i Piotr Oleksyk.

Apis

 W połowie listopada br. rozpocznie się 
Zagnańska Liga w Futsalu. To już po raz 
12. organizator Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Zagnańsku zaprasza drużyny 
do rywalizacji hali sportowej przy ulicy Tu-
rystycznej 59 b.

W tegorocznych rozgrywkach podobnie jak 
w latach ubiegłych mecze będą się rozgrywać 
w dwóch ligach: pierwsza i druga w soboty i nie-
dziele. Tytułu mistrzowskiego broni drużyna 
Foksdrob I Kajetanów. Jeżeli ktoś jest zaintere-
sowany zgłoszeniem nowej drużyny do rozgry-

wek, może to zrobić telefonicznie pod numerem 
telefonu: 607819671 i 413113177 lub osobiście 
w biurze GOSiR w Zagnańsku. Na początku 
listopada odbędzie się spotkanie organizacyjne 
dla kapitanów wszystkich zespołów.

Michał Ziernik

W środę 7 października, w naszym 
przedszkolu świętowaliśmy „Dzień Mar-
chewki”. Tego dnia dzieciaczki przyszły 
do przedszkola ubrane na pomarańczowo.

Zabawa rozpoczęła się od wspólnie za-
śpiewanej piosenki „Na marchewki uro-
dziny”, następnie były tańce, pląsy, zabawy 
z chustą animacyjną. Celem „Dnia Mar-
chewki” było przedstawienie i promowanie 
spożywania warzyw i owoców jako darów 
natury, na przykładzie marchewki.

Po tańcach i zabawach zaśpiewaliśmy 
100 lat, zdmuchnęliśmy świeczki na torcie 

marchewkowo-szpina-
kowym, który bardzo 
dzieciom smakował 
(wielkie dzięki dla pani 
Kasi – mamy Karolka). 
Śmiechu było wiele - ale 
o to właśnie chodziło, 
żeby ten dzień był inny 
od wszystkich - mar-
chewkowy.

Agnieszka Kaszuba

Powiatowe zmagania siatkarskie 

Turniej Małej Ligi Piłki Ręcznej w Zagnańsku

Rusza liga futsalowa

Marchewkowy dzień w przedszkolu

– 14 –

listopad 2015sport



Gazeta Zagnańska

– 15 –

zapowiedzi

Ogólnopolski festiwal taneczny w Zagnańsku
I Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecz-

nych o Grand Prix Wójta Gminy Zagnańsk 
oraz Ogólnopolska Gala Mistrzów Tańca, 
Zagnańsk ‘2015 odbędą się 21 listopada br. 
w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Zagnańsku. Organizatorami są: 
GOSiR, Gmina Zagnańsk, Akademia Tańca 
Kamili Drezno oraz Studio Tańca i Stylu RE-
WANŻ Tomasza Rowińskiego.

Do rywalizacji za-
proszone zostały dzie-
cięce i młodzieżowe 
zespoły – w kategoriach 
do 11 lat, od 12 do 15 lat, 
powyżej 15 lat – uprawia-
jące różne formy tanecz-
ne, m.in.: show dance, 
jazz, modern, disco, hip-
-hop, taniec współczesny, 
inscenizację taneczną, 
widowisko taneczne, 
etiudę taneczną, taniec 
towarzyski oraz tańce 
karaibskie. 

– Pragniemy także 
popularyzować dziecięcą 
i młodzieżową twórczość 
artystyczną. Rozwijanie 
wrażliwości estetycznej 
dzieci i młodzieży możli-
we jest także poprzez bez-
pośredni kontakt z tań-
cem i muzyką. Naszym 
celem jest też integracja 
środowiska tanecznego 
– informują Kamila Dre-
zno i Tomasz Rowiński 
– główni organizatorzy 
Festiwalu.

– To będzie wielkie 
artystyczne wydarzenie 
promujące gminę Za-
gnańsk. Ogólnopolski 
zasięg, piękna scenogra-
fia, najlepsi i najbardziej 
znani tancerze w Polsce 
zatańczą właśnie u nas – 
dodają organizatorzy.

Na wieczornej Gali 
wystąpią tancerze po-
pularnego programu 
TV POLSAT,, Dancing 
With The Stars”: Tomasz 
Barański, Magdalena So-
szyńska i wielu innych. 
Nie zabraknie Macieja 
Zakliczyńskiego- au-
tora wielu choreografii 
programu i Piotra Ga-
lińskiego, który będzie 
gospodarzem wieczoru.

Zatańczą także aktual-
ni mistrzowie świata sty-
lu Show Dance ze Studia 

Tańca i Stylu REWANŻ Tomasza Rowińskiego. 
Niewątpliwie kolejną atrakcją wieczoru będą 
prezentacje umiejętności tancerzy Akademii 
Tańca Kamili Drezno.

Honorowym patronatem imprezę objęli: 
Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, Starosta Powiatu 
Kieleckiego, Prezydent Miasta Kielce i Kurato-
rium Oświaty w Kielcach. Patronami medial-

nym są: TVP Kielce, Echo Dnia, Radio Em, 
Gazeta Zagnańska. Turniej transmitowany 
będzie na żywo w internecie: http://liveu.pl/f/
zagnansk15
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Obelisk w Leśnictwie Adamów

Pomnik w Kajetanowie

Pomnik na górze Sosnowica

Pieta w Szałasie

Tablica pamięci na dzwonnicy na Zachełmiu 

Mogiła na cmentarzu w Tumlinie Pomnik żołnierzy radzieckich Grób zbiorowy na cmentarzu w Zachełmiu 

Mogiła na cmentarzu w Tumlinie Pomnik w Kołomani

Pomnik w Szałasie

Pomnik pamięci 122 ofiar w Szałasie Pomnik upamiętniający pacyfikację Szałasu

Pomnik – groby zbiorowe w Szałasie

Pomnik w lesie koło wsi Kolomańv Pomnik w Samsonowie

Obelisk w lasach koło Jasiowa


