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Nadzwyczajna sesja Rady Gminy 
Zagnańsk i wyjazdowa sesja Rady Po-
wiatu Kieleckiego odbyły się w dniu 24 
października br. w Kompleksie Święto-
krzyska POLANA. 

Na sesji gminnej podjęte zostały 
uchwały: w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2016 rok w celu udzielenia 
z budżetu Gminy Zagnańsk pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej 
dla Powiatu Kieleckiego, na realizację 
zadania „Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych z terenu Gminy 
Zagnańsk w dostępie do rehabilitacji 
społecznej, zawodowej i zdrowotnej po-
przez likwidację barier transportowych 
dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bel-
nie.” Radni gminni na wniosek wójta 
Szczepana Skorupskiego oraz radnego 
Władysława Bartłomieja Kowalewskie-
go jednogłośnie przegłosowali dotację 
w wysokości 29.121,00 zł na zakup au-
tobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Belnie.

Po sesji Rady Gminy Zagnańsk odbyła 
się przygotowana dla radnych gminnych 
i powiatowych prezentacja Kompleksu 
Świętokrzyska POLANA w Chrustach. 
Samorządowcy mogli zapoznać się z funk-

cjonowaniem Ośrodka rehabilitacyjno-wy-
poczynkowego „Polanika”, zwiedzić Park 
Miniatur Województwa Świętokrzyskiego 
oraz akwaria w oceanarium „Oceanika”. 
Następnie odbyła się sesja Rady Powiatu 
Kieleckiego,  którą rozpoczął i poprowadził 
Jan Cedro – Przewodniczący Rady Powiatu 
Kieleckiego.

Podczas sesji przyjęto uchwały: w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Powiatu Kieleckiego na lata 2016-2028 
i zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. 
Radni wyrazili również zgodę na udziele-
nie pomocy finansowej dla rodzin z gmin: 
Sitkówka-Nowiny i Nowa Słupia, które 
w wyniku pożaru straciły dorobek życia. 
Ważnym punktem powiatowej sesji było 
przyjęcie zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz 

decyzja o realizacji zadania „Wyrównywa-
nie szans osób niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Zagnańsk w dostępie do rehabili-
tacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej 
poprzez likwidację barier transportowych 

dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie.”
Na koniec sesji Jan Cedro przewodni-

czący Rady Powiatu podziękował wójtowi 
Szczepanowi Skorupskiemu za gościnę, 
życząc dalszego tak dynamicznego rozwoju 
Gminy Zagnańsk jak do tej pory.

Agnieszka Madetko

Wyjazdowe sesje Rad
Rok 2016 został ustanowiony „Ro-

kiem Henryka Sienkiewicza”. Decyzję 
tę uargumentowano w następujący 
sposób: „Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej ustanawia rok 2016 Rokiem Hen-
ryka Sienkiewicza, by w setną rocznicę 
śmierci oddać należny hołd temu Wiel-
kiemu Polakowi i przyczynić się do po-
pularyzacji Jego twórczości oraz idei 
zawartych w Jego książkach – przede 
wszystkim patriotyzmu i przywiąza-
nia do tradycyjnych wartości”. Rok 
2016, który właśnie dobiega końca 
obfitował w różnorakie wydarzenia 
kulturalne zarówno o zasięgu lokal-
nym, jaki i ogólnopolskim.

Swój udział w tym wielkim wydarze-
niu miało również Publiczne Gimna-
zjum im. Św. Jana Pawła II w Samsono-
wie. W połowie roku 1 czerwca, z racji 
Narodowego Czytania Sienkiewicza, 
samsonowska młodzież zaprezen-
towała w Oblęgorku przedstawienie 
na motywach opowiadania „Sachem”. 
Inicjatywę tę Patronatem Honorowym 
objęła Para Prezydencka Agata Korn-

hauser-Duda i Andrzej Duda. Spektakl 
został pozytywnie przyjęty, co cieszy 
szczególnie ze względu na fakt, iż po-
chlebne opinie o nim wyraziła m.in. 
prawnuczka pisarza – Anna Dziewa-
nowska. Konsekwencją nawiązanej 
w czerwcu współpracy z Muzeum Na-
rodowym i jego oddziałem Muzeum 
Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku 
stały się wydarzenia z połowy listo-
pada br.

Na 15 listopada 2016 r. przypad-
ła okrągła, 100-na rocznica śmierci 
Henryka Sienkiewicza. Stała się ona 
pretekstem do licznych podsumowań. 
Z tej okazji, w niedzielę rano, 13 li-
stopada br. do pałacyku w Oblęgorku 
zawitała Telewizja Polska TVP Info. 
Kierownik muzeum – pani Agnieszka 
Kowalska-Lasek dała szansę samso-
nowskiej młodzieży na zaprezentowa-
nie się przed ogólnopolską publicz-
nością. Dzieci czytały „Quo Vadis”, 
uczestniczyły w quizie, a co najważ-
niejsze zaprezentowały premierową 
sztukę pt. „Pieśń o Jurandzie”. Scena-

riusz powstał na motywach powieści 
„Krzyżacy”. To wydarzenie uznać na-
leży za wielkie wyróżnienie i ogromny 
zaszczyt dla samsonowskiej szkoły, tym 
bardziej iż telewizyjna relacja na ogól-
nopolskim kanale TVP Info relacjono-
wana była z Oblęgorka na żywo.

Do Oblęgorka powróciliśmy raz 
jeszcze – 15 listopada br. z racji wer-
nisażu wystawy rękopisów Henryka 
Sienkiewicza. Młodzież po raz kolejny 
zaprezentowała efekty swych teatral-
nych wysiłków. Zespół został ciepło 
przyjęty, doceniony przez bardzo wy-
magające i licznie zgromadzone au-
dytorium.

We wszystkich opisywanych powy-
żej wydarzeniach szkołę i gminę re-
prezentowali: pani dyrektor – Dorota 
Chmielewska, nauczycielki: Marta 
Jass, Marta Polak, Joanna Pawłowska 
i wójt Szczepan Skorupski oraz mło-
dzi aktorzy – wychowankowie z klas 
II i III Gimnazjum im. Św. Jana Pawła 
II w Samsonowie.

Paweł Cieślak

Młodzież z Samsonowa w Oblęgorku

Jan Cedro urodził się w 1960 roku, jest żonaty i ma 2 dzieci. Z wykształcenia jest 
matematykiem i absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Ukończył 
również studia podyplomowe – podstawy informatyki na Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, a także organizację i zarządzanie w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Kielcach. W latach 1983 – 1987 był nauczycielem matematyki w Szkole Podsta-
wowej w Widełkach, a następnie od 1987 do 1990 roku był nauczycielem w Szkole 
Podstawowej w Daleszycach. Od 1990 roku do chwili obecnej jest dyrektorem Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. Jest znanym i uznanym 
społecznikiem oraz wieloletnim samorządowcem, był przewodniczącym Rady Gminy 
w Daleszycach, a w minionej kadencji był radnym i wiceprzewodniczącym Rady Po-
wiatu. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach.
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W październiku br. zakończone zo-
stały prace remontowe związane z prze-
budową dróg powiatowych w Kaniowie 
i Tumlinie na terenie Gminy Zagnańsk, 
a w piątkowe popołudnie 4 listopada 
br. dokonano oficjalnego odbioru tych 
dróg.

Symbolicznego przecięcia wstęgi do-
konali starosta kielecki – Michał Go-
dowski, odpowiadający za drogi w po-
wiecie członek Zarządu Powiatu – Józef 
Szczepańczyk, wójt gminy Zagnańsk – 
Szczepan Skorupski, wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Kieleckiego – Robert 
Kaszuba, radny powiatowy – Zbigniew 
Zagdański oraz radni gminni: Helena 
Musiał i Paweł Molik.

Inwestycje powstały dzięki dobremu 
partnerstwu powiatu z gminą Zagnańsk. 

Taka współpraca przynosi same korzy-
ści – przyznał starosta kielecki podczas 
otwarcia przebudowanych dróg. – Z tych 
dróg korzystać będą mieszkańcy powia-
tu, a w szczególności mieszkańcy naszej 
gminy. To znacznie poprawi bezpieczeń-
stwo użytkowników dróg – podkreślił 

starosta. 
Wójt gminy Szczepan Sko-

rupski był wdzięczny za zrea-
lizowane inwestycje i podzię-
kował Zarządowi Powiatu 
za bardzo dobrą współpracę. 
– Obie drogi, zarówno ta w Ka-
niowie jak i w Tumlinie były 
bardzo potrzebne i ważne dla 
tej części gminy – powiedział 

wójt, deklarując gotowość do współpra-
cy na przyszłość.

Inwestorem przebudowy dróg po-
wiatowych był Powiatowy Zarząd Dróg 
w Kielcach, przy dofinansowaniu Gminy 
Zagnańsk. Całkowity koszt remontu wy-
niósł 428 tys. zł, w tym dofinansowanie 
ze środków Gminy Zagnańsk wyniosło 
225 tys. zł. W ramach zadania położo-
ne zostały nowe nawierzch-
nie asfaltowe na drogach: Nr 
0303T w miejscowości Kaniów 
na odcinku od ul. Dębowej 
do końca Kaniowa oraz Nr 
0298T i 0294T w miejscowości 
Tumlin-Dąbrówka na długości 
ok. 130 mb przy skrzyżowa-
niu z drogą wojewódzką Nr 
750 i odcinek od skrzyżowania 
z Osówką w stronę kościoła 

Tumlin-Węgle. Łącznie przebudowano 
w Tumlinie dwa odcinki o długości 730 
metrów i dodatkowo wybudowano 70 
mb chodnika.

W miejscowości Kaniów wykonano 
także zjazdy z masy asfaltowej na po-
szczególne posesje po stronie połu-
dniowej drogi oraz utwardzone zostały 
pobocza materiałem kamiennym. 

Jednocześnie w Kaniowie w ramach 
środków wyodrębnionych z budżetu 
Gminy Zagnańsk na wniosek radnej 
Heleny Musiał z Funduszu sołeckiego 
na ul. Gajowej oraz w drodze (na działce 
gminnej) od ul. Gajowej do schodów 
prowadzących w kierunku rzeki, położo-
na została nowa nawierzchnia asfaltowa. 
Koszt remontu wyniósł 24 999,75 zł. 

Przeprowadzone remonty, na które 
gmina wydatkowała blisko 250 tys. zł 
zapewnią użytkownikom dróg więk-
sze bezpieczeństwo oraz komfort jaz-
dy, a wybudowane zjazdy umożliwią 
mieszkańcom lepszy i bezkolizyjny 
wjazd na swoje posesje.

Paweł Cieślak

W miejscowości Zabłocie zostało za-
kończone zadanie pn. „Budowa oświet-
lenia ulicznego od drogi powiatowej nr 
0298T w miejscowości Gruszka do drogi 
gminnej nr 700010T w miejscowości 
Zabłocie”.

Gmina Zagnańsk zrealizowała 
oświetlenie na 3 słupach betonowych 
wyposażonych w 4 oprawy sodowe 

o długości 135 m. Wykonawcą prac 
była firma: Zakład Instalatorstwa 
Elektrycznego Andrzeja Goncia-
rza, a środki finansowe w wysoko-
ści: 12.054,00 zł na wiosek sołtysa 
Jana Adach zostały zabezpieczone z 
Funduszu sołeckiego Sołectwa Ka-
jetanów. 

Zenon Więckowski

Zakończona została inwestycja 
„Budowa drogi gminnej od Bartkowa 
do miejscowości Goleniawy”, w ramach 
której przebudowana została infra-
struktura techniczna. 

Wykonane zostały: nowy chodnik 
o szer. 2 m z kostki czerwonej, zjazdy 
na posesje z kostki szarej oraz odwod-
nienie drogi poprzez budowę kanalizacji 
deszczowej oraz wybudowanie i umoc-

nienie rowów. Położona została nowa 
nawierzchnia asfaltowa o szerokości 
jezdni 5 m i długości 625 mb. Nowa dro-
ga dla bezpieczeństwa zarówno pieszych 
jak i pojazdów wyposażona została także 

w oświetlenie drogowe. 
W dniu 15 września br. na spotka-

niu w Świętokrzyskim Urzędzie Wo-
jewódzkim wójt Szczepan Skorupski 
odebrał umowę podpisaną z woje-
wodą Agatą Wojtyszek, w ramach 
której Gmina Zagnańsk otrzymała 
wsparcie na tę inwestycję w wy-
sokości 444.943,00 zł z Programu 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej na lata 2016 
– 2019. Całkowita wartość inwestycji 
wynosi 1.250.751,17 zł brutto, a termin 
realizacji robót budowlanych został 

określony do 25 listopada 2016 roku, 
kiedy to nastąpi oficjalny odbiór drogi. 
Wstępny przegląd prac budowlanych 
odbył się w dniu 9 listopada br., w któ-
rym uczestniczył wspólnie z radną Anną 
Piotrowską, wójt Szczepan Skorupski. 

Wykonawcą robót była firma STRA-
BAG, która na zrealizowane prace udzie-
liła gwarancji na okres pięciu lat.

Janina Bazan

Remonty dróg gminnych i powiatowych

Oświetlenie w sołectwie Kajetanów

Zakończona budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw

Umowę na zakup autobusu do prze-
wozu podopiecznych oraz osób niepeł-
nosprawnych Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Belnie podpisano w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

Umowa została podpisana ze stro-
ny Powiatu Kieleckiego przez starostę 
kieleckiego – Michała Godowskiego 
i członka Zarządu Powiatu w Kielcach 
– Bogdana Gieradę, a ze strony Sto-
warzyszenia „Braterskie Serca” przez 
prezes Elżbietę Ślewę i wiceprezes Bo-
żenę Nawrot.

– Wyasygnowane przez Państwowy 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych pieniądze, przekazane 
zostaną dla Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Belnie działającego przy 
Stowarzyszeniu „Braterskie Serca” 
na zakup autobusu dostosowanego 
do przewozu osób niepełnospraw-
nych. Kwota jaka zostanie przeka-
zana to ponad 194 tys. zł. – wyliczał 
starosta Michał Godowski.

Umowa została podpisana w ra-
mach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” ob-

szar D, który obejmuje dofinansowania 
do likwidacji barier transportowych. – 
Dzięki pozyskanym z PFRON-u środ-
kom, możemy wesprzeć osoby w ich 
codziennym, często trudnym funk-
cjonowaniu. To także duża pomoc dla 
prowadzących placówki – mówił sta-
rosta Michał Godowski.

Samochód,  przystosowany 
do przewozu 22 osób jest nam 
bardzo potrzebny. Codziennie do-
wozimy 35 uczestników do naszej 
placówki, z trzech gmin powiatu 
kieleckiego – Łącznej, Miedzianej 
Góry i Zagnańska. Nasi podopieczni 

dowożeni są także na różnego rodzaju 
zajęcia i rehabilitację. W aucie znajdu-
je się też specjalna platforma na dwa 
wózki inwalidzkie – wyjaśniała prezes 
Elżbieta Ślewa. Jednocześnie pragnę 
złożyć gorące podziękowania dla rad-
nych i wójtów z gmin Miedziana Góra, 
Łączna i Zagnańsk, gdyż te jednostki 
samorządowe przekazały środki finan-
sowe niezbędne do pozyskania dofi-
nansowania z PFRON-u – podkreślała 
prezes Elżbieta Ślewa.

Gmina Zagnańsk na zakup autobu-
su dla Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Belnie przekazała kwotę w wyso-
kości 29.121,00 zł.

Bożena Nawrot

Autobus dla WTZ w Belnie
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Jesienią dni są coraz chłodniejsze 
i wietrzne. Marzną nie tylko ludzie, ale 
i rośliny.

Dlatego też, przedszkolaki z Przed-
szkola w Zagnańsku wspólnie z Kołem 
Gospodyń Miejskich z Kielc wzięły udział 
w inicjatywie zorganizowanej przez Kom-
pleks Świętokrzyska POLANA, by naj-
starszego seniora w gminie Dąb „Bar-

tek” przyodziać w ciepłe, zimowe 
ubranie. W tym celu panie z KGM 
Anna Kisiała-Cedro oraz Aneta 

Wasińska wraz z seniorami 
podczas Świętokrzyskiego 
Dnia Seniora przygotowały 
dłuuuuugi szal do okrycia 
poczciwego drzewa. Ale, 
że „Bartek” duży, w akcji 
pomagał marszałek woje-
wództwa Adam Jarubas oraz wójt 
Szczepan Skorupski.

Otulanie Dęba „Bartka”, które 
odbyło się 26 października br. upłynęło 
przy radosnym śpiewie przygotowanym 
przez dzieci przedszkolne przy wsparciu 
pani dyrektor Marzanny Moćko, a także 
przedstawicieli Kompleksu Świętokrzyska 
POLANA – pani Beaty Gawrońskiej i pana 

Michała Baziuka z Ośrodka Polanika.
I mimo, iż słońce tego dnia przebijając 

się zza chmur próbowało nam powiedzieć, 
że to jeszcze nie zima, my nie daliśmy się 
złudzić i założyliśmy symbolicznie szal. 
Teraz na pewno „Bartek” już nie prze-
marznie!!! 

Marzena Gała
Maria Przepióra

W niedzielę 13 listopada br. odbyły 
się uroczystości patriotyczne związane 
z kolejną rocznicą poświęcenia i ukoro-
nowania orła na pomniku ku czci zamor-
dowanych w czasie II wojny światowej 
mieszkańców dawnej gminy Samsonów.

Na pamiątkę tego wydarzenia odpra-
wiana została msza święta w kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny w Samsonowie. Nabożeństwo miało 
szczególną oprawę, bo do kościoła przyby-
ło dużo mieszkańców oraz poczty sztan-
darowe różnych instytucji i organizacji. 
Przed ołtarzem ustawiły się poczty: Kor-
pusu „Jodła”, Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Samsonowie, Koła Pszczelarskiego 
„Bartek”, Koła Łowieckiego „Gajus” oraz 
Zespołu Szkoły Podstawowej, Przed-
szkola i Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II 
w Samsonowie. Środek kościoła zapełnili 
umundurowani członkowie Stowarzysze-
nia Rekonstrukcji-Historycznej „Jodła”, 
harcerze 25 DH im. Stanisława Staszica 
w Samsonowie z druhem Jakubem Szcze-
pańskim na czele oraz strażacy ochotnicy 
z Samsonowa. W pierwszych ławkach za-
siedli przybyli na uroczystość goście w tym 
senator Krzysztof Słoń, radni wojewódzcy 
i powiatowi oraz gospodarz gminy – Szcze-
pan Skorupski i radny Gminy Zagnańsk 
Leszek Suchenia.

Mszy przewodniczył prof. Andrzej 
Kaleta w asyście ks. kanonika Zbigniewa 
Krzyszkowskiego i ks. Józefa Smulczyń-
skiego. Homilię wygłosił ks. profesor 
i przypomniał tych, którzy przed 98-laty 
przyczynili się do powstania naszego pań-
stwa, utworzonego po 123 latach niewoli. 
Wymienił osoby, które działały na rzecz 
scalenia ziem polskich rożnych zaborów 

w jeden organizm – Ignacego Paderew-
skiego, Romana Dmowskiego, Józefa 
Piłsudskiego, Wojciecha Korfantego oraz 
Wincentego Witosa. Duchowny przypo-
minał również, iż patriotyzm polega mię-
dzy innymi na utożsamianiu się z religią, 

tradycją i historią własnego kraju 
oraz codziennej rzetelnej pracy 
dla jej dobra. Uczestnicy modlili 
się również za pokolenia Polaków, 
którzy oddali życie za Ojczyznę. 

Po nabożeństwie wszyscy 
udali się pod pomnik, gdzie ks. 
proboszcz modlił się za tych 
wszystkich, których nazwiska 
wypisane są na tablicach po-

mnika. Następnie złożone zostały kwiaty 
i zapalono znicze pamięci. Lidia Putowska 
przedstawiała poszczególne delegacje. Jako 
pierwsza podeszła delegacja z senatorem 
Krzysztofem Słoniem w asyście członków 
PiS z Kielc, następnie w imieniu społecz-
ności Gminy Zagnańsk wiązankę złożyli 
wójt Szczepan Skorupski i radny Leszek 
Suchenia. Henryk Milcarz i Karol Jace-
wicz złożyli wieniec jako reprezentanci 
Wodociągów Kieleckich. W zielonych 
mundurach wystąpili leśnicy Nadleśni-
ctwa Zagnańsk ze Sławomirem Olesińskim 
na czele. Kolejna delegacje tworzyli harce-
rze 25 DH im. Stanisława Staszica w Sam-
sonowie z druhem Jakubem Szczepańskim. 
Najbardziej kolorową grupą były panie 
z Zespołu Ludowego „Tumlinianie” z Ewą 
Kitą na czele. Rząd delegacji zamknęła re-
prezentująca Towarzystwo Ziemi Samso-
nowskiej. Wieniec złożyli Elżbieta Korus, 
Wiesław Czernichowski i Tomasz Witecki. 
Znicze zapaliły panie: Joanna Wrońska, 
Krystyna Kędzierska i Barbara Milcarz. 
Komendy wydawał, jak zwykle niezastą-
piony Dionizy Krawczyński, który podał 
komendę i potrójny salut wystrzałów został 
oddany na cześć tych, których wspomina-
my w tym miejscu corocznie.

Po części oficjalnej w Świetlicy STA-
SZICÓWKA, można było obejrzeć spek-
takl przygotowany przez uczniów samso-
nowskiej szkoły pod opieką Marty Jass, 
Marty Polak i Joanny Pawłowskiej. Przed 

widowiskiem przewodnicząca TZS jesz-
cze raz przywitała wszystkich obecnych 
dziękując im za przybycie. Następnie od-
czytała krótki wstęp, w którym uzasadniła, 
że temat spektaklu ideały rycerskie się nie 
zdezaktualizowały i przetrwały w narodzie 
do dni dzisiejszych, bo obrońcy Polski mie-
li na swoich sztandarach ciągle aktualne 
hasła „Bóg, Honor i Ojczyzna”.

Z ogromnym zainteresowaniem spot-
kała się inscenizacja o Jurandzie opowie-
dziana przez młodzież, a kładąca nacisk 
na owe ideały rycerskie, którymi kierował 
się w swoim życiu bohater powieści Hen-
ryka Sienkiewicza. Spektakl zakończony 
„Bogurodzicą” przywołał zwycięstwo w bi-
twie pod Grunwaldem. Podziękowania 
uczniom i p. dyrektor Dorocie Chmielew-
skiej oraz nauczycielkom złożyli: senator 
Krzysztof Słoń, który był pod wrażeniem 
występu młodzieży i pozytywnie wyra-
ził się o całym przedsięwzięciu oraz wójt 
Szczepan Skorupski równie miło skomen-
tował wspaniałe przedstawienie młodzieży, 
atmosferę uroczystości oraz zaangażowa-
nie wielu osób.

W drugiej części programu artystyczne-
go wystąpili”Tumlinianie”, którym akom-
paniował p. Łukasz Gronostaj. Odśpiewali 
wiązankę popularnych piosenek żołnier-
skich zachęcając wszystkich do wspólnego 
śpiewania.

Janusz Putowski

W dniu 13 listopada br. w Remizie 
OSP w Nowym Odrowążku odbyło 
się podsumowanie projektu zreali-
zowanego przez Parafię Rzymsko-
-Katolicka p.w. Przemienienia Pań-
skiego w Odrowążku pn. „Ocalmy 
od zapomnienia cenne umiejętności 
i wspomnienia – integracja międzypo-
koleniowa mieszkańców Parafii p.w. 
Przemienienia Pańskiego”, do której 
należy również sołectwo Szałas z Gmi-
ny Zagnańsk. 

Projekt został dofinansowany kwotą 
8.000,00 zł przez Wojewodę Święto-
krzyskiego, w spotkaniu uczestniczyło 
ponad 150 osób z miejscowości: Sza-
łas, Odrowążek, Nowy Odrowążek, 
Kopcie, Kucębów Górny i Dolny. 

Spotkanie uświetnili swoją obec-

nością Wojewoda Świętokrzyski Agata 
Wojtyszek oraz wójt Gminy Zagnańsk 
– Szczepan Skorupski i wójt Gminy 
Bliżyn – Mariusz Walachnia. Podsu-
mowanie otworzył ks. proboszcz Win-
centy Chodowicz, a poprzez prezen-
tację multimedialną w formie zdjęć 
oraz filmów projekt podsumowali: ko-
ordynator projektu Aneta Smulczyń-
ska oraz sołtys Sołectwa Odrowążek 
Sławomir Bernatek.

Głównym celem projektu była in-
tegracja międzypokoleniowa miesz-
kańców gmin: Zagnańsk i Bliżyn za-
mieszkujących w granicach parafii 
p.w. Przemienienia Pańskiego w Od-
rowążku, poprzez aktywizację pokoleń 
i udział w warsztatach skutkujących 
nawiązaniem więzi najmłodszych 

z najstarszymi mieszkańcami. Dzie-
ci i młodzież z parafii mogła zoba-
czyć i samodzielnie sprawdzić swoje 
umiejętności w koszeniu trawy kosą, 
młóceniu zboża cepem, wykopkach 
ziemniaków, darciu pierza, dojeniu 
krów, tkaniu chodników i dywaników 
na krosnach, przygotowywania wełny 
czy też lnu. Wszystkie prace oraz za-
jęcia nadzorowali mieszkańcy parafii 
– seniorzy. Wspomnieniom i żartom 
nie było końca.

W drugiej części spotkania na sce-
nie wystąpiła Parafialna Orkiestra 
Dęta „Perły Wincentego” pod batutą 
Izabeli Wojcierowskiej wspólnie z Ze-
społem ludowym „Kuźniczanki”.

Justyna Wzorek

Szal dla „Bartka” Pod pomnikiem w Samsonowie

Muzyka i wspomnienia łączą pokolenia
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Maja Wojtaszek z Zagnańska i Mar-
celina Mróz z Tumlina to dwie młode 
piosenkarki, mieszkanki naszej gminy, 
które wystąpiły w TVP 2 w programie 
„The Voice of Poland” w drużynie Tom-
sona i Barona z Afromental.

Maja Wojtaszek studiuje edukację 
artystyczną w zakresie sztuki muzycz-
nej na kieleckim Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego. Pochodzi z bardzo 
muzykalnej rodziny, śpiewa od szóste-
go roku życia i od zawsze chciała mieć 
swój zespół. Uznała, że program może 
jej w tym pomóc. – „To jest ten moment” 
– stwierdziła. 

22-letnia Maja debiutując w Tele-
wizji Polskiej po wykonaniu piosenki 
„Ruchome piaski” zespołu Varius Manx 
zachwyciła Marię Sadowską oraz Tomso-
na i Barona, którzy oceniając jej występ 
podkreślali: „Cudna oszczędność. Do-
myślam się, że masz jeszcze dużo więcej 
swoim głosem do powiedzenia. Nie było 
to genialne wykonanie, ale od drugiego 
razu komfort się pojawi” – powiedział 
Tomson. Natalia Kukulska doradziła 

dziewczynie, żeby wybrała chłopaków 
z Afromental i tak się stało, Maja po-
słuchała wokalistki i zdecydowała, że 
w kolejnych odcinkach programu wystąpi 
w drużynie Tomsona i Barona.

Również debiut 19-letniej Marceli-
ny Mróz zachwycił wszystkich jurorów 
i choć Marcelina zawodowo chce pójść 
w ślady mamy dlatego studiuje medycynę 
na Warszawskim Uniwersytecie Medycz-
nym, to podkreśla że „spełnianie marzeń 
zawsze powinno być na pierwszym miej-
scu”. Marcelina marzy o tym, by pomagać 
ludziom, ale jej wielką pasją i marzeniem 
jest śpiew. Do udziału w programie na-
mówiły ją koleżanki. Postanowiła więc 
spróbować swoich sił choć przyznaje, że 
pogodzenie programu ze studiami może 
nie być łatwe. „Zrobię wszystko, by się 
to udało” – powiedziała po pierwszym 
swoim występie przyszła lekarka o aniel-
skim głosie. Marcelina bardzo stresowała 
się występem, zaśpiewała „Do kiedy je-
stem” Kasi Wilk i na koniec przesłuchań 
w ciemno powaliła na kolana 
wszystkich trenerów. Po kolei 
na znak akceptacji odwracały 
się jurorskie fotele. Trenerzy 
nie szczędzili przyszłej pani 
doktor słów pochwały. – „Była 
w tym lekkość. Chociaż ta pio-
senka wymaga petardy, nie 
było to siłowe i to jest piękne” 
– powiedziała Natalia Kukul-
ska. – „Miałaś taki cudowny 
luz, miałaś piękne otwarcie w górach. 
Zazdroszczę ci tego” – dodała Maria Sa-
dowska. – „To nie musi być petarda, ale 
zrobiłaś to, nikt nam nie kazał się odwró-

cić. Nie będę ci więcej słodził, ale 
serdecznie do nas zapraszamy” 
– dodał Tomson. Marcelina rów-
nież za swoich trenerów wybrała 
Tomsona i Barona.

W październiku przyszedł 
czas na „bitwy” w programie 
„The voice of Poland” to taki 
etap pojedynków wokalnych, 
w którym trenerzy zestawiają 
ze sobą zawodników ze swoich 

drużyn i zabierają dalej tylko jedną osobę 
z duetu.

W sobotę 8 października br. mogli-
śmy oglądać pojedynek w muzycznym 
ringu Mai Wojtaszek, która zmierzyła 
się z 18-letnią Agatą Buczkowską po-
chodzącą z Wałcza. Dziewczyny zaśpie-
wały utwór „W pięciu smakach” Moniki 
Brodki. – „Dodam tu szósty smak – nieco 
goryczki. Oryginalne wykonanie tej pio-
senki ma w sobie pewną nonszalancję 
związaną z tematem utworu. Wy zaśpie-
wałyście za bardzo serio” – komentował 
Andrzej Piaseczny, ale przyznał, że jego 
zdaniem lepiej wypadła Maja. Podobnie 
uznała Marysia Sadowska, która dostrze-
gła w Mai dojrzałość wokalną. Ostatecz-
na decyzja należała do Tomsona i Baro-
na, którzy po naradzie postanowili, że 
do odcinków na żywo powinna dostać się 
właśnie Maja Wojtaszek. – „Zaserwowała 
większa paletę barw, zrobiła zdecydo-
wany progres od blindów” – tłumaczyli 
trenerzy.

Twardy orzech do zgryzienia miała 
22 października br. Marcelina Mróz. 
Młoda wokalistka zamiast walczyć 
w duecie musiała zaśpiewać hit Stevie’go 
Wondera „Part-time lover” w...trio. Jako 
przeciwników dla niej Tomson i Baron 
z Afromental wybrali śpiewających razem 
Sebastiana Wojtczaka i Daniela Rychtera 
bo, jak mówili – „najlepsi powinni stawać 
w szranki z najlepszymi. Tym sposobem 
poziom będzie równy”. – „Ich jest dwóch, 
a ja jedna, mała” – mówiła przed bitwą 
sympatyczna 19-latka. Tomasz Kammel 
zapowiadając Marcelinę wchodzącą 
na ring tłumaczył: – „To dziewczyna, 

która bez najmniejszych problemów 
skończyła pierwszy rok medycyny, więc 
nie istnieją dla niej rzeczy niemożliwe”. 
Po występie Marysia Sadowska chwaliła 
naszą wokalistkę, jej energię oraz głos 
mówiąc: – „Panowie, jest was dwóch, ale 
Marcelin było chyba z pięć”! Na Marce-
linę postawili także Andrzej Piaseczny 
oraz Natalia Kukulska, a Tomson i Baron 
podsumowali: – „Marcelina pięknie za-
śpiewała góry. Wyszła z niej lwica. To ona 
śpiewa z nami dalej”. Swoją przeciwnicz-
kę chwalili nawet przegrani wokaliści. 
– „Przegrać z kimś tak dobrym to żaden 
wstyd” – podkreślał Daniel Rychter.

Wyjątkowo stresujący dla uczestników 
show „The Voice of Poland” był kolejny 
etap programu 29 października br. tak 
zwane „nokauty”. W roli głównej wy-
stąpiły „muzyczne gorące krzesła” i…
oczywiście nasze wokaliści z Gminy Za-
gnańsk. Spośród uczestników szkolących 
się pod skrzydłami Tomsona i Barona 
z Afromental, na pierwszy ogień poszła 
Maja Wojtaszek z Zagnańska. Jej wyko-
nanie „I can’t make you love me” Bon-
nie Raitt Baron podsumował: – „Pięknie 
kwitniesz”! 

Jako druga zaśpiewała 
pochodząca z Tumlina Mar-
celina Mróz. Zachwyciła ju-
rorów śpiewając „One and 
only” Adele. Z czasem robiło 
się coraz bardziej nerwowo, 
bo zapełniały się kolejne go-
rące krzesła, jednak Nata-
lia Kukulska stwierdziła, że 
obecność na nich Marceliny 
jest niepodważalna. Takiej 
pewności co do Mai nie miał 

Andrzej Piaseczny i po występie rock-
mana Tomasza Trzeszczyńskiego radził 
chłopakom z Afromental, by zajął on 
właśnie miejsce utalentowanej miesz-
kanki Zagnańska. Tak się niestety stało 
i Maja Wojtaszek opuściła program. 

Z awansu do występów na żywo cie-
szyła się za to Marcelina Mróz. – „Te-
raz będę mogła przekazać ludziom to, 
co czuję” – mówiła, a Tomson stwierdził, 
że choć Marcelina rozpoczynała swoją 
przygodę z programem od małej wiary 
w siebie, udało się to zmienić. 

W dniu 12 listopada br. odbył się 
ćwierćfinał programu „The Voice of Po-
land”, w którym Marcelina Mróz wyko-
naniem utworu „Świat się pomylił” z re-
pertuaru Patrycji Markowskiej podbiła 
serca jurorów i telewidzów. – „Za każdym 
razem wyobrażam sobie, że śpiewam dla 
swojej rodziny” – zwierzyła się Marcelina 
pytana o motywację. 19-letnia blondynka 
z Tumlina rozpoczęła swój występ de-
likatnie i subtelnie, by po chwili zapre-
zentować całe spektrum umiejętności 
wokalnych i wyjątkowo długie dźwięki. 
– „Dziś z pewnością nie będę Cię kryty-
kować. Przypomniałaś mi tym występem 

nie tylko to, że mam serce, ale też 
po co ono jest” – komentował 
Andrzej Piaseczny. 

Mimo silnej konkurencji, 
Marcelina dostała się do półfi-
nału z największą liczbą głosów 
spośród trzech uczestników tre-
nujących w drużynie Tomsona 
i Barona. 

Do półfinału „The Voice of 
Poland”, który rozegrany został 
19 listopada br. przeszło łącznie 

ośmioro uczestników. Każdy z uczest-
ników śpiewał po dwie piosenki, w tym 
jedną w duecie, a o tym, kto dotrze do fi-
nałowego odcinka, decydowali po poło-
wie widzowie i trenerzy. 

Silnym głosem podczas swojego pół-
finałowego występu oczarowała Marce-
lina Mróz. O piosence „Listen” Beyonce, 
Natalia Kukulska powiedziała: – „To nie-
zwykle trudny utwór. Marcelina jesteś 
bohaterką, że się tego podjęłaś. Pięknie 
rozkwitasz”. W kolejnej piosence w du-
ecie ze swoją przeciwniczką Weroniką 
Curyło, Marcelina zaśpiewała wielki hit 
grupy TLC „Waterfalls”. Niestety trenerzy, 
Tomson i Baron Marcelinie przydzielili 
45% swoich punktów, a jej drużynowej 
koleżance – 55% i to właśnie 16-letnia 
Weronika Curyło przeszła do finału i zna-
lazła się wśród czwórki wokalistów, któ-
rzy powalczą o tytuł najlepszego głosu 
w Polsce. 

Marcelina na pożegnanie podzięko-
wała rodzinie, przyjaciołom oraz wszyst-
kim fanom za ogromne wsparcie, słowa 
otuchy i wysyłane sms-y. Z widocznym 
wzruszeniem podsumowała, że chwi-
le spędzone w programie „The Voice of 
Poland” były najpiękniejszym czasem 
w jej życiu.

Dumny z młodych wokalistek re-
prezentujących Gminę Zagnańsk jest 
wójt Szczepan Skorupski – „Składam 
serdeczne gratulacje dla Mai i Marceli-
ny dziękując im za wspaniałe występy 
pełne najlepszych emocji oraz życzę aby 
spełniły się Wasze muzyczne i zawodowe 
marzenia” – pogratulował wójt.

Luiza Buras-Sokół

Wokalistki z Gminy Zagnańska w programie „The Voice of Poland”
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Do udziału w projekcie zakwalifiko-
wanych zostanie łącznie 100 dorosłych 
mieszkańców Gminy Zagnańsk oraz 60 
osób do 18 roku życia. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Zagnańsku w ramach projektu 
zostało zatrudnionych 2 asystentów ro-
dzin – wspierających rodziny z problema-
mi opiekuńczo wychowawczymi. 

Asystent rodziny to osoba towarzyszą-
ca rodzinie, współobecna, pomagająca, 
będącą w pogotowiu. Szczegółowe zada-
nia asystenta określa ustawa o wspiera-
nia rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
do których należy: opracowanie i realiza-
cja planu pracy z rodziną we współpra-
cy z członkami rodziny i w konsultacji 
z pracownikiem socjalnym,  udzielanie 
pomocy rodzinom w poprawie ich sy-
tuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia 
gospodarstwa domowego, udzielanie po-
mocy rodzinom w rozwiązywaniu prob-
lemów socjalnych, udzielanie pomocy 
rodzinom w rozwiązywaniu problemów 
psychologicznych, udzielanie pomocy 
rodzinom w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych z dziećmi, wspieranie 
aktywności społecznej rodzin, motywo-
wanie członków rodzin do podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy projektu mają również 
możliwość uczestniczenia w grupach 
wsparcia z takich zakresów tematycznych 
jak: poprawa kompetencji społecznych, 

uzależnienia, problemy wychowawcze 
z dziećmi i młodzieżą, przemoc w rodzi-
nie, zarządzanie budżetem domowym, 
poszukiwanie pracy, aktywizacja zawo-
dowa oraz innych, w miarę zgłaszanych 
przez uczestników potrzeb.

Projekt przewiduje również możliwość 
skorzystania z bezpłatnego doradztwa 
prawnego, zawodowego i psychologicz-
nego. 

Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt z GOPS tel. 41 3113135.

Elżbieta Korus
Kierownik OPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Integracja i Rozwój oraz Fundacją 
Alter Edu realizuje obecnie projektu 
pt.: „Świetlica, rodzina, rozwój – pro-
gram wspierania rodzin w Gminie Za-
gnańsk” ze środków Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
– POWER. Realizacja projektu roz-
poczęła się 1 lipca 2016 roku i potrwa 
2 lata.

W ramach projektu uruchomione 
zostały dwie świetlice środowiskowe 
w Umerze (budynek po byłej szkole) 
oraz Samsonowie (Świetlica STASZI-
CÓWKA) oferujące młodzieży opiekę, 
pomoc w nauce, organizację czasu wol-
nego, zabawy, zajęcia sportowe, rozwój 
zainteresowań oraz wsparcie w zakresie 

rozwiązywania problemów wychowaw-
czych. W świetlicach prowadzone będą 
również cykliczne zajęcia dla dorosłych, 
dotyczące uzależnień, radzenia sobie 
ze stresem oraz emocjami, metod 
rozwiązywania konfliktów, budowy 
pozytywnego wizerunku, współpracy 
w grupie, komunikacji interpersonalnej 
i wielu innych.

Świetlice środowiskowe oferują 
dzieciom i młodzieży nie tylko opie-
kę wychowawczą czy pomoc w nauce, 
lecz także cykliczne warsztaty profi-
laktyczno-edukacyjne („Podróże małe 
i duże”), zajęcia rozwijające zdolności 
poznawcze („W głowie się nie mie-
ści! – trening uczenia się i pamięci”), 
zdolności manualne (Kugle-Mugle czyli 
zajęcia kuglarskie), kreatywność (DIY 

– Zrób to sam) i wiele innych.
Dodatkowo, dzieci i młodzież mogą 

korzystać z bezpłatnych zajęć tanecz-
nych, językowych (język angielski 
i niemiecki), muzycznych (nauka 
gry na gitarze, ukulele, djembe, a dla 
najmłodszych rytmika) oraz w zaję-
ciach z informatyki i robotyki. W świet-
licach prowadzone są także konsultacje 
logopedyczne oraz Dyskusyjny Klub 
Filmowy. Wszystkie zajęcia odbywa-
ją się pod okiem wykwalifikowanych 
instruktorów.

Na stronie 11 przedstawiamy wykaz 
zajęć z instruktorami.

Dodatkowych informacji można 
zasięgnąć w świetlicach (Umer 76 lub 
Samsonów 31), czynnych od poniedział-
ku do piątku w godzinach 13:00-19:00. 

„Świetlica, rodzina i rozwój” – dofinansowanie ze środków POWER

OGŁOSZENIE

Sprzedam dom mieszkalny 160 m2 położony na działce budowlanej 3 700 m2 w Zagnańsku 

przy ul. Turystycznej 15 za cenę 220 tys. złotych. Uregulowana księga wieczysta, wolny od zajęć.

Kontakt

telefon: + 49 1749687365, e-mail: elbara2@wp.pl

UMER SAMSONÓW

PONIEDZIAŁEK 17:00-18:00 Zajęcia logopedyczne
16:00-17:00 Angielski dla dzieci

17:00-18:00 Angielski dla młodzieży

WTOREK
16:30-17:30 Angielski dla dzieci

Zajęcia świetlicowe
17:30-18:30 Angielski dla młodzieży

ŚRODA 16:00-17:00 Zajęcia muzyczne 18:00-19:00 Zajęcia muzyczne

CZWARTEK
17:00-18:00 Zajęcia informatyczne dla 

dzieci
17:00-18:00 Zajęcia logopedyczne

17:45-18:45 Niemiecki

PIĄTEK
17:00-18:00 Zajęcia informatyczne dla 

młodzieży 15:30-16:30 Taniec dla dzieci

18:00-19:00 Robotyka 16:30-17:30 Taniec dla młodzieży

Na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Wypoczynkowego POLANIKA oddana 
została do użytku największa w gminie 
sala taneczna o powierzchni ponad 300 
m2. Sala wyposażona jest w profesjonal-
ne nagłośnienie i lustra oraz wysokiej ja-
kości parkiet taneczny. Obiekt pozwala 
na prowadzenie wszelkiego rodzaju zajęć 
tanecznych, sportowych i artystycznych.

Kolejną nowością w POLANICE są 
dwa baseny, jacuzzi oraz dwie sauny 
infrared działające na podczerwień, 
dostępne dla gości ośrodka jak i osób 
indywidualnych z zewnątrz oraz grup 
zorganizowanych. Basen rekreacyjny 
jest o wymiarach 12m x 6m, a rehabili-
tacyjny 6m x 4m. Głębokość basenów 
oscyluje od 1,40 m do 1,10 m. 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypo-
czynkowy POLANIKA organizuje-
my już między innymi zajęcia Aqua 
Aerobiku, a w przyszłości planuje pe-
łen grafik zajęć zarówno na obiekcie 
basenowym, jak i na sali tanecznej. 
Więcej szczegółów można uzyvskać 
pod numerem telefonu: (41) 201 61 76.

Paulina Pięta

Największa sala taneczna i basen w gminie
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 W ramach obchodów Roku Henryka 
Sienkiewicza dla uczniów i młodzie-
ży gimnazjalnej z terenu Gminy Za-
gnańsk Gminna Biblioteka Publiczna 
w Samsonowie przygotowała konkurs 
poświęcony życiu i twórczości naszego 
wielkiego pisarza. 

Ogłoszenie wyników poprzedziła 
część artystyczna, podczas której zebrani 
mogli obejrzeć inscenizację „Sąd nad 
lekturą” w wykonaniu uczniów z Ze-
społu Szkoły Podstawowej, Przedszko-
la i Gimnazjum im. Janusza Korczaka 
w Tumlinie.

Patronat nad konkursem objęła 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. 
Witolda Gombrowicza oraz Muzeum 
Narodowe w Kielcach. Konkurs składał 
się z dwóch etapów: szkolnego, którego 
zwycięzcy spotkali się 25 października 
br. w Bibliotece. Tam w ciągu półtorej 
godziny musieli odpowiedzieć na 29 
szczegółowych pytań i napisać wypra-
cowanie. Następnie komisja oceniła 

wszystkie prace i wyłoniła zwycięz-
ców: I miejsce zajęła Natalia Ślefarska, 
autorka najciekawszej charakterystyki. 
Za swoje wypracowanie o Skawińskim 
Natalia otrzymała maksymalną ilość 
punktów, II miejsce zajęła Natalia Szwed, 
a miejsce III Natalia Kędzierska. Wszyst-
kie trzy laureatki to uczennice Zespołu 
Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gim-
nazjum im. Św. Jana Pawła II w Sam-
sonowie. Dziewczęta otrzymały z rąk 
wójta Szczepana Skorupskiego i dyrektor 
Barbary Domagały atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez 
Bibliotekę oraz 
Gminę Zagnańsk 
(tablet, smart wa-
tch, słuchawki). 
Każdy z finalistów 
został obdarowany 
również nagroda-
mi książkowymi 
przez przedsta-
wicieli Patronów 

konkursu. W imieniu dyrektora Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej nagro-
dy wręczała Teresa Sobczak z Działu 
Metodyki, Szkoleń i Analiz. Weronika 
Mojecka Kierownik Działu Promocji 
reprezentowała Dyrektora Muzeum Na-
rodowego w Kielcach. Laureaci włożyli 
dużo pracy w przygotowania do konkur-
su ale zgodnie stwierdzili, że było war-
to. Gratulujemy Nataliom zwycięstwa 
i życzymy dalszych sukcesów w nauce. 

Anna Kapciak
GBP Samsonów

W dniu 6 listopada br. odbył się 
I Przegląd Pieśni Patriotycznych zor-
ganizowany przez Miejsko–Gminne 
Centrum Kultury i Turystyki w Bo-
dzentynie.

Wydarzenie było wstępem do zbli-
żających się obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości.

Zebranej publiczności zaprezento-
wali się soliści i zespoły z gmin po-
wiatu kieleckiego. Udział w przedsię-

wzięciu wzięły zarówno dzieci w wieku 
szkolnym, jak i starsi miłośnicy nut 
patriotycznych, m.in. członkowie lu-
dowych zespołów. Najlepsi wykonawcy 
zostali wyróżnieni nagrodami, o któ-
rych decydowała specjalna kapituła. 
W wydarzeniu tym udział brał również 
Zespół Ludowy „Jaworzanki”, którego 
członkiem jest Marek Stępień – zdo-
bywca pierwszego miejsca w kategorii 
solistów.

Drugim zespołem 
reprezentującym 
Gminę Zagnańsk 
byli „Tumlinianie”, 
którzy zaprezen-
towali utwór pt. 
„Wolność przynieś 
Ojczyźnie chcąc”. 
Była to opowieść 
o przeżyciach mło-
dych Polaków, za-

ciągających się do wojska, aby bronić 
swojego kraju.

Organizatorzy za sprawą przeglą-
du chcieli wprowadzić uczestników 
w atmosferę zbliżającego się Święta 
Niepodległości, ale i upowszechniać 
pieśni patriotyczne właśnie na świę-
tokrzyskiej ziemi, która z walkami 
w obronie Ojczyzny ma wiele pięknie 
zapisanych kart w historii Polski.

Artur Cieślak

W Zagnańsku 22 października br. od-
był się VI Powiatowy Turniej Piłki Siat-
kowej o Puchar Przewodniczącego Rady 
Powiatu w Kielcach.

O miano najlepszej drużyny w piłce siat-
kowej w powiecie kieleckim walczyło 14 
drużyn – reprezentantów jednostek samo-
rządu terytorialnego wszystkich szczebli, 
służb mundurowych, dziennikarzy, na-
uczycieli, adwokatów i radców prawnych. 

– Ideą organizacji rozgrywek jest inte-
gracja różnych grup zawodowych, lubią-
cych czynnie spędzać czas wolny – mówił 
Jan Cedro, przewodniczący Rady Powiatu 
w Kielcach.

Drużyny rywalizowały ze sobą w czte-
rech grupach. Ostatecznie, po kilkugo-
dzinnych rozgrywkach zwyciężyła dru-
żyna Urzędu Gminy Strawczyn, przed 
Urzędem Gminy Masłów oraz Urzędem 
Miasta i Gminy Chmielnik.

Spotkania sędziowali: Jan Mitek – sę-
dzia główny, Małgorzata Grad i Anna 

Trzaska. Najlepszą zawodniczką Turnie-
ju została Justyna Ciesiun, Najlepszym 
zawodnikiem został Dominik Woźniak.

Rozgrywki odbywały się przy sporto-
wym patronacie Świętokrzyskiego Związ-
ku Piłki Siatkowej oraz Klubu Sportowego 
Effector Kielce.

Organizatorem tego wydarzenia były 
Starostwo Powiatowe w Kielcach i Urząd 
Gminy w Zagnańsku. Starostwo Powiato-
we dla wszystkich uczestników Turnieju 
ufundowało puchary, statuetki, piłki. Klub 
Sportowy Effector przekazał dla najlep-
szych drużyn bilety na najbliższy mecz 
w Kielcach oraz 
gadżety dla najlep-
szych zawodników 
i losowo wybranych 
uczestników Turnie-
ju.

Do Turnieju zgło-
siło się 14 drużyn: 
Urzędu Marszał-

kowskiego w Kielcach, Starostwa Powia-
towego w Kielcach, Komendy Wojewódzka 
oraz Miejska Policji w Kielcach, Komenda 
Miejska PSP w Kielcach, Okręgowa Rada 
Adwokacka w Kielcach, Drużyna dzienni-
karzy, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 im. J. Piłsudskiego w Kielcach oraz 
drużyny samorządowców reprezentują-
cych: Urząd Miasta i Gminy w Chmiel-
niku, Urząd Gminy Sitkówka – Nowiny, 
Urząd Gminy Strawczyn, Urząd Gminy 
Bieliny, Urząd Gminy Masłów i Urząd 
Gminy w Zagnańsku.

Agnieszka Madetko

W ostatnich dniach października 
w hali sportowej GOSiR w Zagnańsku 
odbył się Finał Świętokrzyskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Drużynowym 
Turnieju Badmintona Szkół Podsta-
wowych i Gimnazjów – Zagnańsk 2016.

W rywalizacji wzięło udział ponad 
100 uczniów ze szkół podstawowych 
i gimnazjów z całego województwa świę-
tokrzyskiego. Sportowcy rozgrywali fina-
łowy turniej w kat. dziewcząt i chłopców 
w grach pojedynczych i podwójnych. Or-
ganizatorem zawodów był Wojewódzki 
Związek Sportu Szkolnego oraz Świę-
tokrzyski Związek Badmintona, którzy 
zapewnili zwycięzcom nagrody w postaci 
pucharów, medali i dyplomów. Gospo-
darzami zawodów były: Zespół Szkoły 
Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w Za-
gnańsku oraz Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Turniej swoją obecnością za-
szczycili m.in. pani Renata Rabczyńska – 
Świętokrzyski Wicekurator, pan Dariusz 

Kosem – wiceprezes Wojewódzkiego 
Związku Sportu Szkolnego i pan Andrzej 
Kowalski – wiceprezes Świętokrzyskiego 
Związku Badmintona. Sędzią głównym 
zawodów oraz prowadzącym turniej był 
pan Stefan Pawlukiewicz.

Po zaciętej rywalizacji uczniowie Ze-
społu Szkół z Zagnańska zdobyli nastę-
pujące lokaty: drużyna dziewcząt S.P. Nr 
2 w Zagnańsku – Maja Bernaśkiewicz 
i Natalia Strzelec – IX miejsce w wo-
jewództwie oraz drużyna chłopców – 
Mikołaj Chrzanowski i Maciej Adwent 
– XIII miejsce w województwie. Należy 
dodać, iż byli to najmłodsi uczestnicy za-
wodów, uczniowie klas IV i V. Natomiast 
w katego-
rii Gim-
n a z j u m , 
dziewczę-
ta – Oli-
wia Kocz 
i Karolina 

Kurek – II miejsce w województwie oraz 
chłopcy – Antoni Strzelec i Filip Piwo-
warczyk – V miejsce w województwie. 
To wysokie osiągnięcie udało się wy-
walczyć uczniom klas I i II gimnazjum. 
Opiekunami naszych sportowców są na-
uczyciele Z.S.P. Nr 2, P. i G. w Zagnańsku, 
Anna Zalewska oraz Dorota Wikło.

Zawody przebiegały w duchu spor-
towej rywalizacji oraz dostarczyły 
wszystkim uczestnikom oraz kibicom 
niezapomnianych wrażeń. Zwycięzcom 
gratulujemy oraz życzymy dalszych suk-
cesów.

Dorota Wikło

Henryk Sienkiewicz znów zagościł w Bibliotece

Przegląd Pieśni Patriotycznych Walczyli o puchar przewodniczącego

Turniej finałowy w badmintonie
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W parafii św. Rozalii i św. Marcina 
w Zagnańsku 11 listopada br. zorgani-
zowane zostały gminne obchody Świę-
ta Niepodległości, które poprzedziło 
uroczyste poświęcenie pomnika w Le-
kominie upamiętniającego poległych 
Żołnierzy Września 1939 roku oraz V 
edycja Przejazdu Niepodległościowego 
z honorowym udziałem europosła Par-
lamentu Europejskiego Bogdana Wenty. 

Po raz piąty rowerowo dzień 11 li-
stopada świętowało Zagnańskie Stowa-
rzyszenie „Pod Bartkiem”, które było 
organizatorem „Przejazdu Niepodle-
głościowego”. Członkowie zagnańskiego 
stowarzyszenia wspólnie z europosłem 
Bogdanem Wentą oraz przyjaciółmi 
ze Świętokrzyskiego Stowarzyszenia 
Rowerowego, Stowarzyszenia Aktyw-
ny Ćmińsk oraz Stowarzyszenia 80 
Rowerów odwiedzili miejsca pamięci 
na terenie Gminy Zagnańsk zapalając 
znicze na grobach żołnierzy i partyzan-
tów, którzy walczyli za naszą wolność, 
a ponadto najmłodsi rowerzyści czytali 
patriotyczne wiersze polskich poetów.

Zgromadzeni w Lekominie miesz-
kańcy i radni gminy na czele z wójtem 
Szczepanem Skorupskim oddali hołd 
Żołnierzom Września 1939 roku po-
ległym w walce za Ojczyznę, podczas 
bitwy, która rozegrała się w dniach 5 – 7 
września 1939 r. Pomnik powstał dzięki 
inicjatywie Państwa Stefana i Danieli 
Łakomców oraz dużego zaangażowania 
społeczności lokalnej sołectwa Lekomin 
pod przewodnictwem sołtysa Krzysztofa 
Bernatka. Obelisk uroczyście poświęcił 
proboszcz parafii pw. św. Rozalii i św. 
Marcina w Zagnańsku ks. Andrzej Dra-
pała.

Przed uroczystą mszą odpustową 
w intencji Ojczyzny oraz nauczycieli 
Tajnego Nauczania z czasów II wojny 
światowej, uczniowie Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 w Zagnańsku zaprezentowali 
montaż historyczno-muzyczny pt. „Dro-
gi do wolności wiodły przez Zagnańsk” 
poświęcony odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. Program przygotowali: 

Dorota Sabat i Roman Piskulak, a ucz-
niowie w sposób wzruszający ukazali 
walkę o niepodległość od XVIII wieku 
aż do II wojny światowej, w tym szcze-
gólnie działalność nauczycieli Tajnej 
Organizacji Nauczycielskiej z terenu 
Zagnańska.

Mszę św. koncelebrował proboszcz 
ks. Andrzej Drapała, który w swym ka-
zaniu podkreślił ogromne znaczenie 
w życiu narodu polskiego obchodów 
Święta Niepodległości. Duchowny przy-
pominał również historię i postać świę-
tego Marcina patrona parafii. Euchary-
stię zwieńczyła procesja Najświętszego 
Sakramentu wokół kościoła.

Złożenie wieńców i zapalonych zni-
czy pod tablicą pamiątkową z 1928 roku 
umieszczoną na historycznej dzwon-
nicy, zakończyło obchody 98 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Prowadzący uroczystości nauczyciel 
Roman Piskulak przypomniał okolicz-
ności wmurowania tablicy. – Tablica 
upamiętnia mieszkańców naszej gminy, 
którzy w latach 1914 – 1921 walczyli 
o odzyskanie niepodległości. W hoł-
dzie poległym ufundowano płytę pa-
miątkową, wmurowując ją w ścianie 
dzwonnicy w dziesiątą rocznicę odzy-
skania niepodległości – mówił Roman 
Piskulak.

W imieniu mieszkańców Zagnańska 
i władz samorządowych wiązankę zło-
żył Szczepan Skorupski – wójt Gminy 
Zagnańsk oraz radni Gminy Zagnańsk 
– Kamil Piasecki i Leszek Suchenia.

W imieniu Zagnańskiego Stowarzy-
szenia Rowerowego „Pod Bartkiem”, 
wiązankę złożyła delegacja sportowców 
pod przewodnictwem europosła Parla-
mentu Europejskiego Bogdana Wenty 
wraz z Robertem Kaszubą i Szymonem 
Lisowskim.

W imieniu Ochotniczych Straży Po-
żarnych wiązankę złożyła delegacja dru-
hów z OSP Zagnańsk, OSP Samsonów, 
OSP Szałas i OSP Zabłocie pod prze-

wodnictwem prezesa Zarządu Gmin-
nego OSP Henryka Milcarza i radnej 
Grażyny Wawszczak.

Wiązanki oraz znicze złożone zostały 
także w imieniu społeczności szkolnej 
z terenu Gminy Zagnańsk oraz orga-
nizacji działających na terenie gminy: 
Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej, Ze-
społu Ludowego Jaworzanki i Gminnego 
Związku Drużyn Harcerskich.

Poczty sztandarowe wystawiły wszyst-
kie gminne placówki oświatowe z terenu 
gminy oraz cztery jednostki OSP.

Na zakończenie uroczystości odśpie-
wana została przez uczestników „Rota”. 

Paweł Cieślak

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Zagnańsk




