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W imprezie wzięło udział ponad 30 dzieci w wieku od 4 do 8 
lat z terenu całej gminy. Oprawę muzyczną przygotował Marek 
Bucki. Zajęcia muzyczne, plastyczne i zabawy prowadziły cór-
ki artysty. W przerwie dzieci mogły się posilić przy specjalnie 
przygotowanym dla nich stole, na którym oprócz napojów były 
m.in. słodycze i owoce. Imprezę zwieńczyło przybycie Mikoła-
ja, który nagrodził każde dziecko cennymi upominkami. 

„Mikołajki” Stowarzyszenia  
Razem dla Wszystkich

Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich zorganizowa-
ło w sobotnie popołudnie 4 lutego br. w budynku dawnej 
organistówki trzecią już zabawę choinkowo-mikołajko-
wą dla małych dzieci z terenu gminy. Sponsorami imprezy 
i upominków byli biznesmen Michał Kubicki, radny To-
masz Dąbrowski, artysta muzyk Marek Bucki oraz jego 
córki – Dagmara Drogosz i Maja Gębska.

8 stycznia 2012 roku w całej 
Polsce zagrała po raz XX Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Podczas jubileuszowego finału 
zbierane były pieniądze na za-
kup nowoczesnych urządzeń do 
ratowania życia wcześniaków 
oraz na zakup pomp insulino-
wych dla kobiet ciężarnych z cu-
krzycą. 

Na  terenie  gminy  Zagnańsk 
w  pobliżu  kościołów  i  obiek-
tów  handlowych  kwestowało  12 
wolontariuszy  wraz  z  opiekuna-
mi. W hali GOKSiR  zbiórka  pie-
niędzy  odbyła  się  podczas  roz-
grywek  futsalowych w godzinach 
10–19.

Nasz XX finał WOŚP

Specjalne  podziękowanie  z  rąk  pre-
zesa  Leszka  Grudzińskigo  za  wieloletni 
sponsoring otrzymał Michał Kubicki, któ-
ry również w tym roku ufundował wszyst-
kim dzieciom zabawki. 

Z kolei Dagmara Drogosz, reprezen-
tująca kieleckie firmy – Akademię Kre-
atywności i Raj Urwisa – przeznaczyła na 
nagrody dla dzieci 35 wejść do bawialni 
na godzinę zabawy i godzinę nauki tań-
ca w profesjonalnym klubie tanecznym. 
Rodzinną  spółkę  artystyczną  Państwa 
Buckich  podczas  zabawy  z  dziećmi 
wspierały  członkinie  Stowarzyszenia 
Razem dla Wszystkich. Słodkości ufun-
dował radny Tomasz Dąbrowski. 

Apis

W kościele pw. św. Rozalii i św. Marcina uczniowie Szkoły 
Podstawowej z Belna wystawili 29 stycznia jasełka przygoto-
wane przez księdza katechetę i nauczycieli. 

Mimo silnego mrozu, po Mszy św. o godz. 9 duża grupa pa-
rafian została, aby obejrzeć występ jasełkowy dzieci. Oprawą mu-
zyczną zajął się chór. Przedstawienie nagrodzono gromkimi bra-
wami. Rada parafialna zadbała o słodki poczęstunek. Ksiądz pro-
boszcz podziękował dzieciom i nauczycielom za przygotowanie.

W inscenizacji wzięli udział: Maryja – Klaudia Cedro, Józef 
– Daniel Piotrowski, Hetman – Dominik Chaba, Jagna – Klaudia 
Łoboda, Herod – Marcin Chłopek, Diabeł – Bartłomiej Chaba, 
śmierć – Natalia Gosek, aniołowie – Dominika Kołda, Katarzyna 
Kołda, Zuzanna Orzechowska, pasterze – Krystian Wójcik, Bar-
tosz Borek, Adam Soczomski, królowie – Jakub Wójcik, Klaudia 
Łoboda, Marcin  Chłopek,  narratorzy  –  Natalia  Kołda, Monika 
Skóra, Natalia Gosek.   Apis 

Jasełka w kościele Na Górce

Nasz sztab WOŚP  tworzyli: 
Karolina Olszewska, Angelika Be-
kier, Dorota Tokar, Agata Górzyń-
ska, Julia Kiwiorska, Natalia Joń-
czyk, Michał Dobosz, Magdalena 
Pietrzyca,  Kinga  Ślefarska,  Julia 
Sobczyk,  Anna  Musiał  i  Kamila 
Zagórska wraz z opiekunami: Do-
rotą  Wikło,  Aleksandrą  Zagórską 
i Jakubem Szczepańskim.

Zebrano  kwotę  5496,13  zł. 
W środę, 11 stycznia 200 zł doło-
żył miejscowy Bank Spółdzielczy. 
Najskuteczniejszą wolontariuszką 
została Natalia Jończyk z Kanio-
wa, uczennica zagnańskiej dwój-
ki,  która  uzbierała  kwotę  ponad 
932 zł.       gra
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Luty, 2/2012

Spotkanie z Pawłem „Darkaraghelem” Rejdakiem, autorem 
książki „Oko węża. Opowieści z Borgaanu” odbyło się 16 grud-
nia ub. r. w świetlicy GOKSiR w Zagnańsku. Za swą twórczość 
Rejdak otrzymał Świętokrzyską Nagrodę Kultury oraz Nagrodę 
Specjalną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Oko węża. Opowieści z Borgaanu” – to debiutancki zbiór opo-
wiadań Darkaraghela. Jak sam mówi – spełnienie jego marzeń o prze-
niesieniu na papier  tego, co wyśnił. „Oko węża” potrafi zachwycić 
czytelnika nieprzewidzianymi  zwrotami  akcji  i  nietypową dla  tego 
gatunku fabułą. Tutaj niczego nie da się przewidzieć, a spodziewać 
można się dosłownie wszystkiego. Jest to wciągająca lektura o wie-
lowarstwowym dnie. Drugi zbiór pt „Gniew Meleghorna. Opowieści 
z Borgaanu” ukazał się w niecały rok później i stanowi kontynuację 
poprzedniej książki.

Autor  jest  prozaikiem,  tworzącym  w  nurcie  literatury  fantasy. 
Należy  do  kieleckiego  oddziału  Związku  Literatów  Polskich.  Jest 
laureatem wielu konkursów  literackich,  zdobył m.in.: Złoty Medal 
na I Olimpiadzie Literackiej QFant 2010, wyróżnienie w konkursie 
Halloween 2010, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literac-
kim „Pigmalion Fantastyki 2010”. W prozie Rejdaka krytycy doce-
niają doskonale zbudowane intrygi, barwne i bogate słownictwo oraz 
dynamicznie prowadzoną narrację i poetyckość opisów.

W tym roku ruszyła pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu 
literackiego o tajemniczej nazwie „Secretum Caligo”. Konkurs prze-
znaczony jest dla twórców literatury grozy, a konkretniej – opowia-
dań z gatunku horror i dark fantasy. 

–  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam wszystkich 
młodych pisarzy marzących o własnej publikacji do wzięcia udziału 

Spotkanie z Darkaraghelem
w zmaganiach konkursowych. Projekt „Secretum Caligo” powstał 
z miłości do literatury i silnego zaangażowania w rozpowszechnianie 
czytelnictwa, jakie wszyscy dzielimy – poinformował Darkaraghel. 

Na  zwycięzców  czekają  rewelacyjne  nagrody,  a wśród  nich  ta 
najważniejsza, o której marzy każdy debiutujący autor, czyli publika-
cja. Platforma cyfrowa Virtualo opublikuje zwycięskie opowiadania 
w okolicznościowym e-booku, który zostanie rozprowadzony na te-
renie całego kraju. Szczegółowy regulamin znajduje się na oficjalnej 
stronie konkursu: www.caligo.secretum.pl. Ostateczny termin nadsy-
łania prac mija 29 lutego br.

Apis

Sztuka teatralna „Zapomniany diabeł” czeskiego prozaika 
i dramaturga Jana Drdy w wykonaniu Teatru amatorskiego SZO 
z Samsonowa zdobywa coraz większą publikę. Po sukcesie w gmi-
nie Zagnańsk wystawiona została na deskach Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Stąporkowie. 

Dyrektor MGOK Katarzyna Sorn dziękując wykonawcom za wy-
jątkowe wydarzenie  artystyczne,  podkreśliła,  że  zarówno  spektakl, 
jak  i  wspaniała  gra  aktorów  wzbudziły  ogromne  zainteresowanie 
wśród mieszkańców Stąporkowa. W związku z tym, kolejny występ 
zaplanowany został na 8 marca br. Z kolei 19 marca Teatr SZO zapre-
zentuje się w Kielcach na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury.

Sztukę i Teatr SZO zainicjowały Marta Jass, Marta Polak i Alicja 
Lisowska – nauczycielki Zespołu Szkoły Podstawowej, Gimnazjum 
i Przedszkola w Samsonowie.           Apis

„Zapomniany diabeł” na topie

W Lokalnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Powia-
towego Urzędu Pracy oficjalnie otwartym w Zagnańsku 2 lutego 
br. osoby, które utraciły pracę będą mogły nie tylko zarejestro-
wać się, ale także pobrać potrzebne zaświadczenia i zgłosić się 
na wizytę do pośrednika pracy w celu znalezienia odpowiedniej 
oferty pracy czy innej formy aktywizacji. Ponadto na miejscu 
będą organizowane spotkania z doradcami zawodowymi.

W otwarciu LPIK w Zagnańsku uczestniczyli: kierownictwo Po-
wiatowego Urzędu Pracy – dyrektor Małgorzata Stanioch i zastępca 
dyrektora – Artur Kudzia, starosta kielecki Zdzisław Wrzałka i radny 
powiatowy Mirosław Gębski, wójt  Szczepan Skorupski, wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Stefan Grudzień, radne – Agnieszka Gęb-
ska i Grażyna Wawszczak. 

Wójt Szczepan Skorupski wyraził zadowolenie z utworzenia Lo-
kalnego  Punktu  Informacyjno-Konsultacyjnego  w  Zagnańsku  oraz 
wyraził nadzieję, że dzięki temu zmniejszy się bezrobocie w naszej 
gminie, a usługi PUP będą bardziej dostępne. 

Podobnego zdania był zastępca dyrektora PUP radny Artur Ku-
dzia. Uzasadniał to aktywnością pracowników PUP w przekonywa-
niu  lokalnych biznesmenów i pracodawców, aby oferowali miejsca 
pracy dla osób bezrobotnych. Przypomniał, że sukcesem były ubie-
głoroczne Targi Pracy zorganizowane w Zagnańsku. 

Z  kolei  starosta  Zdzisław  Wrzałka  podkreślił,  że  utworzenie 
LPIK w Zagnańsku  jest efektem zgodnej współpracy władz gminy 
z kierownictwem PUP.

Zagnański  LPIK 
mieści się w wolno sto-
jącym  budynku  obok 
kościoła  pw.  św.  Jó-
zefa  Oblubieńca  NMP 
i Domu Nauczyciela. 

W  powiecie  kie-
leckim  funkcjonuje  10 
lokalnych  punktów  in-
formacyjno-konsulta-
cyjnych, m.in. w: Bie-
linach,  Bodzentynie, 
Chęcinach,  Chmielni-
ku,  Łagowie,  Łopusz-
nie,  Mniowie,  Nowej 
Słupi i Rakowie. 

W LPIK bezrobotny może się zarejestrować i znaleźć pracę

Pod  koniec  2011  r.  w  powiecie  kieleckim  było  zarejestrowa-
nych  13.214  bezrobotnych,  stopa  bezrobocia  wyniosła  18,7  proc. 
Największe bezrobocie zanotowano w gminach – Chmielnik (1011 
bezrobotnych),  Daleszyce  (1006  bezrobotnych),  Piekoszów  (980 
bezrobotnych)  i Chęciny  (915  bezrobotnych). W gminie Zagnańsk 
było  zarejestrowanych  716  osób  bezrobotnych  (341  kobiet  i  375 
mężczyzn). W całym minionym roku z terenu gminy zarejestrowały 
się 1103 osoby. 

Apis

Foto: Katarzyna Sorn
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Pomysł zwieńczony sukcesem – tak można powiedzieć o bez-
płatnym kursie języka angielskiego, którego pomysłodawcami byli 
dwaj lokalni samorządowcy: radny gminny Kamil Piasecki i radny 
powiatowy Mirosław Gębski. Bezpłatne lekcje języka angielskiego 
odbywały się co tydzień w jednej z sal szkoły w Samsonowie. 

Angielski zwieńczony sukcesem

Kurs  znalazł  bardzo  wielu 
zwolenników  wśród  mieszkań-
ców  gminy,  bo  pierwsze  zajęcia 
przyciągały blisko 60 osób. Głod-
ni  wiedzy  uczniowie  w  wieku 
9–65  lat  zostali  podzieleni  na 
dwie  grupy  wykładowo-ćwicze-
niowe. Pierwsza grupa spotykała 
się o 17.30, a druga o 19.00. Zaję-
cia prowadziła mieszkanka Kielc 
– Magdalena Pietraszkiewicz. 

– Cieszę się, że nasi radni 
wpadli na pomysł zorganizo-
wania takiego kursu. Jestem 
z niego zadowolona, bo pod-

szlifowałam swój angielski, który dziś towarzyszy mi tak naprawdę 
wszędzie – zdradza jedna z uczestniczek kursu.

Bezpłatny  kurs  trwał  przez  3 miesiące. Na  ostatnich  zajęciach 
każdy  z  uczestników  otrzymał  od  radnych  Mirosława  Gębskiego 
i  Kamila  Piaseckiego  pamiątkowy  dyplom. Warto  dodać,  że  radni 

z  własnych  środków  finanso-
wych  ponosili wszelkie  koszta 
związane  z  przedsięwzięciem. 
Co tydzień w zajęciach uczest-
niczyło średnio 30–35 osób. 

– Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom kursu, mamy 
nadzieję, że nabyta wiedza 
przyda im się w życiu zawo-
dowym i prywatnym. Serdecz-
nie wszystkich pozdrawiamy 
– powiedzieli zgodnie lokalni 
samorządowcy Kamil  Piasecki 
i Mirosław Gębski. 

Apis 

Posiadacze szczęśliwych losów z konkursu, który miał miejsce podczas sierpnio-
wego festynu parafialnego w Samsonowie – pani Zofia Palus i jej syn Szczepan wzięli 
udział w wycieczce do Belgii, którą zorganizował eurodeputowany Jacek Włosowicz.

Szczęśliwy los „rzucił” do Brukseli

Mieszkańcy  Samsonowa  mieli  nie-
powtarzalną okazję uczestniczenia w ob-
radach  Parlamentu  Europejskiego,  któ-
rym  przewodniczył  Jerzy  Buzek.  Dzień 
wcześniej zwiedzili piękną i malowniczą 
Brugię położoną w północno-zachodniej 

części Belgii. Uczestnikom wycieczki to-
warzyszył  radny  gminy Kamil  Piasecki, 
który  jest  jednocześnie  współpracowni-
kiem europosła Jacka Włosowicza.

Apis 

Podczas inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Gminy 
w Zagnańsku, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy – miejscu, gdzie zazwyczaj obraduje dorosła Rada Gmi-
ny – wybrany został skład prezydium. Przewodniczącym został 
Kamil Piwowarczyk, wiceprzewodniczącymi – Klaudia Waw-
rzeńczyk i Marcelina Mróz (wszyscy z Zespołu Szkoły Podstawo-
wej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie), sekretarzem – Kinga 
Ślefarska z Zespołu Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimna-
zjum w Samsonowie. Dyrektorka Barbara Domagała z Tumlina 
nie kryla dumy i satysfakcji, że jej najlepsi uczniowie będą pełnić 
tak poważne funkcje.

Obrady prowadził w sposób zgodny ze stosownymi przepisami 
prawnymi przewodniczący Rady Gminy Wojciech Chłopek. Na jego 
wniosek  radny Kamil Piasecki,  inicjator  i pomysłodawca Młodzie-
żowej Rady, wręczył młodzieży zaświadczenia wyborcze. W swym 
krótkim wystąpieniu podkreślił, że wierzy w sens i potrzebę istnienia 
rady. 

– Oto nasza przyszłość, oto młodzi ludzie związani z naszą z gmi-
ną. To właśnie oni chcą z nami pracować, ponieważ wierzą w swoją 
siłę, energię i kreatywność, które płyną wprost z ich młodych serc 
i umysłów – mówił radny Piasecki. 

Następnie nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, że jako radni 
będą m.in. pracowali na rzecz pomyślności młodzieży w gminie Za-
gnańsk oraz rzetelnie reprezentowali swoich wyborców. Słowa roty 
ślubowania kończyli słowem „ślubuję”. Wielu z nich dodało także: 
„Tak mi dopomóż Bóg”. 

Wójt Szczepan Skorupski gratulując młodzieży, sam też nie krył 
wzruszenia: – Jest mi ogromnie miło, że spotykam się dzisiaj tutaj 
z wami. Życzę wam przede wszystkim wytrwałości, ponieważ praca 
społeczna wymaga przede wszystkim wielkiego serca i wielu wyrze-
czeń, ale daje ogromną satysfakcję. Życzę wam też, byście dumnie na 
swych piersiach nosili herb gminy Zagnańsk, który za chwilę wam 
wszystkim wręczę.

Posiedzenie  inauguracyjne  swoją  obecnością  zaszczyciła  naj-
młodsza burmistrz w kraju Dorota Łukomska ze Stąporkowa i radny 
Sejmiku Świętokrzyskiego – Mieczysław Gębski.

Radny  Gębski  gratulując  radnemu  Piaseckiemu  i  dyrektorom 
szkół, życzył młodym radnym, aby się uczyli, pracowali i obradowali 
owocnie i w przyszłości byli następcami dorosłych radnych.

Z kolei burmistrz Stąporkowa przemawiając do młodzieży pod-
kreśliła,  że  inicjatywa  radnego Kamila Piaseckiego,  jest godna po-
chwały. 

– Życzę wam cierpliwości w tej niełatwej pracy. I chcę, żebyście 
zawsze byli jednością – mówiła burmistrz Łukomska. 

W rozmowie z redakcją „GZ” dyrektorka Barbara Domagała nie 
kryła  dumy  ze  swych wychowanków  i  nie  szczędziła  im  pochwał 
i słów uznania. Nowy przewodniczący dziękując pani dyrektor za tak 
wiele słów wypowiedzianych pod adresem swoim i swoich koleża-
nek, powiedział, że ten wybór zarówno na radnego, jak i na przewod-
niczącego spadł na niego jak grom z jasnego nieba. 

– Tak naprawdę, to nie byłem do końca zdecydowany na kandy-
dowanie na radnego. W końcu koledzy mnie nakłonili. Myślę, że jest 
to wielkie uhonorowanie nie tylko dla mnie, ale i dla mojej szkoły 
i miejscowości. Będziemy zwracać uwagę na kulturę w gminie i na 
rozwijanie naszych pasji i zainteresowań –  deklarował  na  gorąco 
przewodniczący Piwowarczyk. 

Dorośli radni wraz z rodzicami młodych radnych, nauczycielami 
i dyrektorami szkół zasiedli tym razem w miejscu przeznaczonym dla 
publiczności. Młodych radnych upominkami obdarowali radna Ewa 
Kita i w imieniu europosła Jacka Włosowicza radny Kamil Piasecki. 

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy w Zagnańsku odbyły się 
7 listopada br. we wszystkich gminnych gimnazjach i w Technikum 
Leśnym. Do obsadzenia było 15 miejsc. Kandydowało 35 chętnych. 
Wybory cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świad-
czyła ponad 70-procentowa frekwencja. 

A oto lista radnych: Bartłomiej Cedro, Kinga Ślefarska, Dominik 
Życiński, Kamil Piwowarczyk, Marcelina Mróz, Klaudia Wawrzeń-
czyk, Dominika Dąbrowska, Anna Gosek, Artur Moskal, Karolina 
Moćko, Luiza Nawrot, Klaudia Sroka, Konrad Cecot, Jarosław Suli-
ga, Maria Zapała.

Andrzej Piskulak

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy
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Trwająca cztery miesiące zbiórka publiczna na rzecz pomni-
ka przyrody – wiekowego Bartka, zakończyła się 31 stycznia br. 
Dzieci i młodzież zebrali podczas kwesty ponad 70 tys. zł. W akcji 
uczestniczyły 674 świętokrzyskie placówki oświatowe. Najaktyw-
niejsze z nich nagrodzono 6 lutego podczas uroczystości w siedzi-
bie Muzeum Zabawy i zabawek w Kielcach. (Niżej w tabeli publi-
kujemy listę laureatów). 

Zbiórkę pieniędzy na budowę konstrukcji zabezpieczającej Dąb 
Bartek  przed  przewróceniem  zainicjowała  Fundacja  Odzyskaj  Śro-
dowisko z Kielc. Marta Szczecińska z fundacji zastrzegła, że jest to 
wstępna kwota; szkoły mogą się rozliczać ze zbiórki do końca miesią-
ca i wtedy będzie znany ostateczny wynik kwesty. Według niej udział 
w zbiórce potwierdziły 674 szkoły, a 558 już się z niej rozliczyło.

W inauguracji zbiórki, podczas 1011. Urodzin Dębu Bartka wzięli 
udział urzędnicy z  regionu, politycy, a  także popierający  inicjatywę 
Andrzej Piaseczny. W ciągu kolejnych miesięcy Fundacja kontakto-
wała się z placówkami oświatowymi z terenu województwa, zachęca-
ła do włączenia się w zbiórkę, przygotowywała i wysłała ponad 800 
pakietów kwestarskich do szkół i przedszkoli (pakiet zawierał m.in. 
regulamin, legitymacje i oznaczoną puszkę kwestarską).

Zarówno dzieci, jak i opiekunowie wykazali wielkie zaangażowa-
nie i kreatywność w zbieraniu funduszy dla Bartka! Tym samym zwykła 
kwesta przerodziła się w szeroki ruch społeczny – szkoły organizowały 
kiermasze,  zbiórki  surowców wtórnych,  konkursy  i  festyny.  Zbiórka 
dla wielu środowisk okazała się aktywizującym impulsem, a funkcjo-
nującym przy szkołach klubom i kołom dała szczytny cel działania. 

Szkoły  przekazywały  na  konto  zbiórki  średnio  od  kilkudziesię-
ciu do stu złotych, ale wiele z nich zebrało po kilkaset złotych, zaś 
rekordziści – Szkoła Podstawowa nr 25 z Kielc – zebrali ponad 3 ty-
siące złotych. Zgodnie z ustawą o zbiórkach publicznych, Fundacja 
w ciągu miesiąca musi złożyć sprawozdanie, dlatego do końca lutego 
br. szkoły mają jeszcze czas na rozliczenie się z akcji, także do tego 
czasu będzie funkcjonowało konto zbiórki. Zebrane pieniądze zostaną 
przekazane gminie Zagnańsk na dalsze prace związane z wykonaniem 
nowych umocnień dla wiekowego drzewa.

Na uroczystości wręczenia nagród obecni byli i gratulowali lau-
reatom  m.in.:  poseł  Marzena  Okła–Drewnowicz,  wicemarszałek 
województwa świętokrzyskiego – Grzegorz Świercz, kurator oświa-
ty w Kiecach – Małgorzata Muzoł, wójt Szczepan Skorupski, radny 
Artur Kudzia. Wszyscy oni zgodnie podkreślali ogromne znaczenie  
przeprowadzonej pożytecznej zbiórki na ratowanie wiekowego drze-
wa. Nie kryli podziwu dla pań organizatorek z Fundacji Odzyskaj Śro-
dowisko i zadowolenia z zaangażowania ogromnej liczby dzieci z 600 
placówek oświatowych nie tylko województwa świętokrzyskiego. 

Podczas wręczenia nagród obecny był przewodniczący Europej-
skiej Rady ds. Drzew prof. Marek Siewniak, który jest autorem nowa-
torskiej koncepcji stabilizacji drzewa-weterana poprzez podwieszenie 
dębu na stalowym łuku, zabezpieczającym w ten sposób Bartka przed 
przewróceniem się i złamaniem. 

Zebrane środki będą przeznaczone m.in. na wykonanie dokumen-
tacji projektu. Mają to zrobić specjaliści z Politechniki Łódzkiej zaj-
mujący się statyką drzew, we współpracy z kolegami z zagranicy. 

Zdaniem prof. Siewniaka, do ochrony Bartka konieczna jest nie 
tylko budowa łuku, ale także lepsze zabezpieczenie drzewa nowocze-
sną instalacją odgromową chroniącą przed uderzeniami piorunów.  

Naukowiec  nie  omieszkał  przypomnieć,  że w przeszłości wiele 
działań podejmowanych wokół Bartka bardziej szkodziło drzewu niż 
mu pomagało, np. wypełnienie go betonem w latach 50., a w latach 
70. – drewnem i żywicą epidiamową, a także wysypanie wokół drze-
wa warstwy ziemi, która odcina dostęp tlenu do korzeni. 

Dendrolog poinformował, że w Niemczech zostanie wkrótce wyda-
ny poświęcony drzewom album. Wydawnictwo ukaże się w całej Unii 
Europejskiej i każde państwo wspólnoty pokaże w nim swoje najważ-
niejsze drzewo. Polskę reprezentować będzie wiekowy Bartek.

Wójt  Szczepan  Skorupski  wyraził  nadzieję,  że  wybudowany 
w przyszłości łuk mógłby spełniać rolę punktu widokowego, do któ-
rego można by było wejść schodami. W ten sposób można by było 
podziwiać Bartka, także patrząc na niego z góry. 

Andrzej Piskulak

Duże zaangażowanie dzieci w ratowanie 
wiekowego Bartka

Typowanie według: Nazwa placówki Miejscowość L. uczniów Kwota
Średnia  

na 1 
ucznia

Nagrody – Nagrody 
specjalne

szkoła  
– najwyższa kwota

SP 25 i Zielony Patrol nr 15,  
ul. Jurajska 7, 25-640 Kielce Kielce 1182 ponad  

3300 zł 1,27
Nagroda Marszałka, 

Echo Dnia, Cukiernia Pe-
peRosso, Urząd Miasta

szkoła 
– najwyższa kwota

Szkoła Podstawowa nr 8,  
ul. J. Kurskiego 26, 25-214 Kielce Kielce 304 1219,25 zł 4,01 Nagroda Marszałka, 

Echo Dnia
szkoła  
– najwyższa kwota

Szkoła Podstawowa nr 33,  
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce Kielce 856 770,00 zł 0,90 Nagroda Marszałka, 

Echo Dnia
szkoła  
– najwyższa kwota Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Polna 6, 26-200 Końskie Końskie 428 600,15 zł 1,40 Nagroda Marszałka, 

Echo Dnia
szkoła  
– najwyższa kwota

II Liceum Ogólnokształcące w ZSP nr 1,  
ul. Przypkowskiego 49, 28-300 Jędrzejów Jędrzejów 321 600,00 zł 1,87 Nagroda Marszałka, 

Echo Dnia
szkoła  
– najwyższa kwota

Szkoła Podstawowa nr 1,  
ul. Armii Krajowej 2, 26-200 Końskie Końskie 585 563,00 zł 0,96 Nagroda Marszałka, 

Echo Dnia

przedszkole  
– najwyższa kwota

Zespół Szkolno-Przedszkolny – Szkoła Podstawowa,  
ul. Kazimierza Wlk. 23, 28-130 Stopnica Stopnica 400 405,00 zł 1,01

Teatr Lalki i Aktora 
„Kubuś” – nagroda Kura-
torium Oświaty Kielce

przedszkole  
– najwyższa kwota

Przedszkole Samorządowe nr 5,  
ul. Nowaka-Jeziorańskiego 67, 25-430 Kielce Kielce 231 349,91 zł 1,51

Teatr Lalki i Aktora 
„Kubuś” – nagroda Kura-
torium Oświaty Kielce

najwyższa kwota 
na 1 ucznia

Szkoła Podstawowa w Wolicy,  
ul. Szkolna 35, 26-060 Chęciny Wolica 96 343,04 zł 3,57 wycieczka do Zagnańska  

– nagroda gminy Zagnańsk
małe szkoły - duże 
zaangażowanie

Publiczna Szkoła Podstawowa,  
ul. Szkolna 9, 28-220 Oleśnica Oleśnica 225 476,00 zł 2,12 wycieczka do siedziby 

TVP – nagroda TVP Kielce

Placówki oświatowe, które zebrały najwięcej pieniędzy na ratowanie Bartka
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Niewątpliwie  w  roku  2011  gmina 
Zagnańsk cieszyła się dużym zaintereso-
waniem. Na pierwszym miejscu należy 
wymienić wrześniową wizytę  premiera 
RP Donalda Tuska, który spotkał się przy 
Dębie  Bartku  z  mieszkańcami  naszej 
gminy oraz osobiście nadzorował mon-
taż  nowych  podpór.  Kolejnym  etapem 
prac przy Bartku była zorganizowana po 
raz pierwszy w gminie Międzynarodowa 
Konferencja  pod  hasłem:  „Dąb  Bartek 
wśród europejskich drzew weteranów”, 
na której to dendrolodzy z Wielkiej Bry-
tanii, Litwy, Niemiec, Ukrainy  i Polski 
zaproponowali  innowacyjny system za-
bezpieczenia  naszego  drzewa  poprzez 
podwieszenie  go  do  łuku  o  rozpiętości 
50 m i wysokości ponad 30 m.

Prezydent RP Bronisław Komorowski 
także w minionym roku żywo interesował 
się naszą gminą, czego dał wyraz podczas 
otwarcia wystawy śladów tetrapoda, któ-
ra  odbyła  się  19 maja  ub.r. w Państwo-
wym  Instytucie  Geologicznym  w  War-
szawie. Naszą gminą zainteresowały  się 
też  organizacje  społeczne  z  zewnątrz. 
Dzięki  aktywności  Fundacji  „Szanujmy 
Bartka”  nasz  pomnik  przyrody  znalazł 
się na dziesiątym miejscu w plebiscycie 
na 12 Cudów Regionu Świętokrzyskiego. 
Natomiast Fundacji „Odzyskaj Środowi-
sko”  udało  się  zaangażować  do  zbiórki 
pieniędzy  na  „Ratowanie  Bartka”  po-
nad 600 różnego rodzaju instytucji, firm 
a głównie szkół z województwa święto-
krzyskiego,  co  zaowocowało  zebraniem 
kwoty ponad 70 tys. zł.

O  różnego  rodzaju  wydarzeniach 
w  gminie  Zagnańsk,  zakończonych  in-
westycjach, organizowanych  imprezach 
szeroko  rozpisywały  się  oraz komento-
wały  je  lokalne  i  regionalne media,  ale 
po raz pierwszy od wielu lat gmina Za-
gnańsk  tak  często  pojawiała  się w me-
diach ogólnopolskich, co przyczyniło się 
do dużej promocji i popularności naszej 
Małej Ojczyzny. 

Największa inwestycja – oświata

W  roku  2011  gmina  Zagnańsk  za-
kończyła  kilkanaście  inwestycji  na 
łączną kwotę ponad 20 mln zł, z czego 
dofinansowanie unijne i krajowe wynio-
sło ponad 9 mln zł. Największą inwesty-
cją  roku  ubiegłego  była  oświata,  którą 
w  ramach  wydatków  bieżących  gmina 
dofinansowała  kwotą  przekraczającą  
4 mln 679 tys. zł – przy ogólnych kosz-
tach ponad 13 mln 819 tys. zł. Dokład-
ne  koszty,  liczbę  uczniów  w  szkołach 
oraz  liczbę  dzieci  objętych  subwencją 

przedstawia  tabela  obok  (str.  7). Drugą 
co do wielkości  inwestycją zakończoną 
w  2011  roku  była  budowa  wodociągu 
Samsonów–Podlesie  i  kanalizacji  sa-
nitarnej  Chrusty,  Kaniów  (strona  połu-
dniowa), Tumlin, ul. Sosnowa, Bartków, 
Samsonów–Komorniki, której całkowity 
koszt wyniósł  9 mln  600  tys.  zł,  z  cze-

gnańsku.  Ponadto  przebudowano  drogi 
wraz z chodnikami w Gruszce za 708 tys. 
zł (dofinansowanie ponad 423 tys. zł) i Ka-
jetanowie za ponad 803 tys. zł (dofinanso-
wanie – ponad 383 tys. zł). Wykonano też 
monitoring przy SP w Zachełmiu, zago-
spodarowano teren w centrum Samsono-
wa, utwardzono drogę dojazdową do bo-
iska w Belnie,  ocieplono budynek ZSP 
nr 2 PiG w Zagnańsku, wyremontowano 
pomieszczenie w budynku po zlikwido-
wanej szkole w Umrze, a także centralne 
ogrzewanie w Domu Ludowym w Sza-
łasie. Kolejne zakończone inwestycje to 
budowa sceny wraz z 400 miejscami na 
widowni przy zalewie w Borowej Górze 
(ponad 389 tys. zł; dofinansowanie unij-
ne – 194 tys. zł), a w ramach rewitaliza-
cji  centrum  Zagnańska  –  rozbudowane 
zostało  stylowe  oświetlenie  uliczne  za 
ponad 383 tys. zł (dofinansowanie z UE 
–  230  tys.  zł).  Pozostałe  inwestycje  to: 
remont  i  wyposażenie  świetlicy  środo-
wiskowej  w  Samsonowie–Piechotnem, 
zakup instrumentów i strojów dla orkie-
stry  gminnej,  budowa  oświetlenia  dro-
gowego na terenie gminy, budowa wiat 
przystankowych w Tumlinie–Dąbrówce, 
utwardzenie placu kostką brukową przy 
Banku Spółdzielczym na ul. Turystycz-
nej w Zagnańsku.

Wynagrodzenia w 2011 roku

Z uwagi na częste zapytania, zgłasza-
ne  również  na  sesjach  dotyczące wyna-
grodzeń wójta oraz innych pracowników 
urzędu  i  jednostek  gminnych,  pragnę 
przypomnieć,  iż  szczegółowe  oświad-
czenia  majątkowe wójta, radnych, sekre-
tarza, skarbnika, kierownika USC, dyrek-
torów  placówek  oświatowych  i  kierow-
ników  jednostek  organizacyjnych,  oraz 
pracowników uprawnionych do wydawa-
nia  decyzji  administracyjnych  dostępne 
są na stronie internetowej Urzędu Gminy 
www.zagnansk.pl w BIP.

W  roku  2011 wydatki  na wynagro-
dzenia  i  pochodne  wyniosły  łącznie 
kwotę 14.864.420,98 zł, z tego :

- wynagrodzenia w GOKSiR wyno-
siły  219.930,48  zł,  co  stanowi  0,58  % 
wszystkich wydatków gminy,

-  wynagrodzenia  w  GOPS  wyno-
siły  384.748,44  zł,  co  stanowi  1,02  % 
wszystkich wydatków gminy,

- wynagrodzenia w Urzędzie Gminy 
wynosiły  2.747.666,00  zł,  co  stanowi 
7,30 % wszystkich wydatków gminy,  

- wynagrodzenia w oświacie wynosi-
ły 11.512.076,06 zł, co stanowi 30,06 % 
wszystkich wydatków gminy.  

Rok dużego zainteresowania Zagnańskiem

Komentarz wójta Szczepana Skorupskiego

go  dofinansowanie  z  Unii  Europejskiej 
stanowiło ponad 5 mln zł. Ponad 2 mln 
500  tys.  zł  w  roku  budżetowym  2011 
kosztowała  rozbudowa  Zespołu  Szkoły 
Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimna-
zjum w Zagnańsku oraz budowa nowego 
budynku przedszkola. Część mieszkań-
ców sołectwa Jaworze–Siodła po latach 
oczekiwania  doczekało  się  kanaliza-
cji  sanitarnej.  Koszt  realizacji  wyniósł  
1 mln 180 tys. zł (dotacja unijna opiewa 
na kwotę ponad 670 tys. zł). Koszt budo-
wy drogi gminnej na łączniku pomiędzy 
tymi  miejscowościami  wyniósł  ponad  
1  mln  890  tys.  zł,  prawie  w  90  proc. 
sfinansowany  ze  środków  unijnych. 
Równie ważne dla mieszkańców gminy 
było w 2011 roku wybudowanie, m.in.: 
kanalizacji  sanitarnej  w  Bartkowie  za 
ponad  435  tys.  zł  (dofinansowanie  80 
tys.  zł),  chodnika  i  zatoki  autobusowej 
w Lekominie za ponad 259 tys. zł, chod-
nika w Samsonowie–Ciągłych za ponad  
335  tys.  zł,  systemów  solarnych  na 
obiektach użyteczności publicznej (ZSP 
nr 2 PiG oraz Ośrodku Zdrowia w Za-
gnańsku)  za  ponad  167  tys.  zł  (dotacja 
unijna  –  102  tys.  zł),  wiat  przystanko-
wych  w  centrum  Zagnańska  za  ponad 
10 tys. zł, boisk z nawierzchnią sztuczną 
w Zagnańsku  i Tumlinie  oraz  parkingu 
w Samsonowie za ponad 536 tys. zł (do-
tacja  unijna  –  ponad  327  tys.  zł).  Pra-
wie 1 mln 300  tys. zł kosztowała prze-
budowa  drogi wraz  z  chodnikami  przy  
ul.  Spacerowej  i  ul.  Słonecznej  w  Za-
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Radni  decydując  się  na  likwidację 
szkół w Belnie, Szałasie  i Zachełmiu, 
wzięli  pod  uwagę  małą  liczebność 
uczniów  w  poszczególnych  oddzia-
łach.  Ich  zdaniem,  korzystniejszym 
rozwiązaniem dla wychowanków tych 
placówek będzie  zlikwidowanie  szkół 
i przeniesienie uczniów do innych, któ-
re zagwarantują lepsze warunki. 

W  szkołach,  do  których  ucznio-
wie  będą  uczęszczać  od  1  września 
2012  roku,  zajęcia  odbywać  się  będą 
wyłącznie  w  klasach  niełączonych, 
co  zdecydowanie  wpłynie  na  lepszy 
komfort nauki. Większa szkoła zapew-
ni  lepsze  pomoce  dydaktyczne,  jak 
również  bazę  sportowo -rekreacyjną. 
Uczniowie  będą  mogli  korzystać  ze 
świetlicy,  gmina  natomiast  zapewni 
dowóz dzieci z Belna i Zachełmia do 
szkoły w Zagnańsku, z Szałasu do pla-
cówki w Samsonowie. 

Organ prowadzący  szkoły w gmi-
nie  będzie  czynił  starania  o  zapew-
nienie  nauczycielom  zatrudnienia 
w  innych  placówkach  oświatowych 
w miarę możliwości oraz dobrej woli 
nauczycieli,  którzy  nabyli  uprawnie-
nia emerytalne. 

„Biorąc pod uwagę przede wszyst-
kim dobro uczniów, jak również pono-
szenie przez gminę Zagnańsk wysokich 
kosztów na prowadzenie szkoły, likwi-
dacja placówki jest uzasadniona. 

W przypadku utworzenia przez na-
uczycieli lub rodziców stowarzyszenia 
do prowadzenia szkoły, gmina przeka-
że dla tego stowarzyszenia budynek 
wraz z jego wyposażeniem” – czytamy 
w uzasadnieniu. 

Podwyższona opłata za świadcze-
nia udzielane przez przedszkola

Radni podjęli uchwałę, w której usta-
lili opłatę za każdą rozpoczętą godzinę 
świadczeń przekraczających wymiar za-
jęć w wysokości 0,12 proc. minimalne-
go wynagrodzenia za pracę obowiązują-
cego w danym roku kalendarzowym.

W  uchwale  zapisano  również,  że 
w przypadku pobytu dziecka w przed-
szkolu poza  zadeklarowanym czasem 
będzie pobierana opłata w wysokości 
0,3  proc.  minimalnego  wynagrodze-
nia za pracę obowiązującego w danym 
roku kalendarzowym za każdą rozpo-
czętą godzinę.

Podwyżka opłat wynika z koniecz-
ności  dostosowania  wysokości  opła-
ty  do  wydatków  związanych  przede 
wszystkim  z  wynagrodzeniami  na-
uczycieli.  „(…) Z uwagi na fakt, że 
zmieniają one się corocznie, proponuje 
się przyjęcie wskaźnika procentowego, 
by nie dokonywać aktualizacji uchwa-
ły przy zmianach wynagrodzeń” – czy-
tamy w uzasadnieniu. 

Zamiast „burzy” 
rzeczowa rozmowa 

Do Urzędu Gminy przybyło kilku-
dziesięciu  mieszkańców.  Po  zdjęciu 
z  porządku  obrad  projektów  uchwał 
w  sprawie  przedszkoli  i  uchwaleniu 
przez  radnych  zamiaru  likwidacji 
szkół w Belnie, Szałasie i Zachełmiu, 
odbyła  się  –  poza  incydentalnymi 
uwagami  –  twarda  i  zarazem  rzeczo-
wa dyskusja na temat nie tylko likwi-
dowanych  placówek  oświatowych, 
ale też zadłużenia gminy i gospodaro-
wania nią przez ostatnie 10 lat. Głosy 
z sali były za ograniczeniem inwesty-
cji i za utrzymaniem szkół. Wójt i pra-
cownicy  Urzędu  Gminy  odpowiadali 
na  każde  pytanie. W  opinii  zarówno 
wielu mieszkańców gminy, jak i wój-
ta  Szczepana  Skorupskiego,  ciężar 
reformy oświatowej spoczywa przede 
wszystkim na barkach radnych, bo  to 
oni decydują o budżecie gminy.

Andrzej Piskulak

Nazwa szkoły
Liczba 

uczniów
(ogółem)

Liczba dzieci 
objętych 

subwencją
(SP 

i gimnazjum)

Otrzymana 
subwencja 

w podziale na 
szkołę

Koszty 
utrzymania 

szkoły ogółem 
(z subwencją 

oraz środkami 
własnymi)

w tym: Dopłata do 
subwencji bez 

przedszkoli, klasy 
0 i bez remontów

(5-4-6-7)

Koszt utrzymania 
placówki na 1 dziecko 

(z wyłączeniem 
przedszkoli, klasy 0 

i bez remontów)
4 / (5-6-7)

Koszt 
utrzymania 

placówki 
przypadający 

na gminę
(5-4)

Koszty 
utrzymania 
przedszkoli 

i klasy 0

Koszty 
remontów

w tym 
fundusz 
sołecki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zespół SP nr 2, PiG 
w Zagnańsku 473 377 3 190 551 4 159 465 365 011 42 200 561 703 9 953 968 914

Zespół SP, PiG 
w Samsonowie 262 196 1 658 748 2 443 282 320 113 35 110 429 311 10 653 784 534

Zespół SP, PiG 
w Tumlinie 331 259 2 191 917 2 977 555 380 460 126 000 279 178 9 541 785 638

Zespół SP, PiG 
w Kajetanowie 149 134 1 134 042 1 714 032 64 039 179 562 336 389 10 973 579 990

Szkoła Podstawowa
nr 1w Zagnańsku 73 52 440 076 854 100 54 608 6 220 353 196 15 255 414 024

Szkoła Podstawowa 
w Belnie 32 23 194 649 692 360 34 835 5 000 457 876 28 371 497 711

Szkoła Podstawowa 
w Szałasie 36 17 143 871 575 917 41 949 13 150 376 947 30 636 432 046

Szkoła Podstawowa 
w Zachełmiu 38 22 186 186 402 763 65 886 25 112 125 579 14 171 216 577

1080 9 140 040 13 819 474 1 326 901 432 354 2 920 179 129 553 4 679 434

KOSZTy UTRZyMANIA SZKół W 2011 ROKU (W ZłOTych)

Subwencja na 1 dziecko wynosi 8463 zł; Koszt utrzymania 1 dziecka w gminie – SP i gimnazjum (bez kosztów przedszkoli, klas 0 
i bez remontów) wynosi 11 567 zł; Koszt dowozu dzieci do szkół w 2011 roku wyniósł 276 474 zł.

Radni zdecydowali ...
Radni z gminy Zagnańsk podjęli 30 stycznia br. intencyjne uchwały 

w sprawie likwidacji szkół podstawowych w: Belnie, Szałasie i Zachełmiu. 
Wycofany został z obrad punkt dotyczący przedszkoli w Samsonowie 
i Zagnańsku oraz rozwiązania zespołów szkół podstawowych, przedszkoli 
i gimnazjów w Samsonowie i Zagnańsku. Uchwalona została podwyższo-
na opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez 
gminę Zagnańsk.
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członkowie Gminnego Koła Pszczelarzy Bartek obchodzili 
15 stycznia br. jubileusz 30-lecia swej działalności. Z tej oka-
zji koncelebrowana była w kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Samsonowie Msza św. pod przewodnictwem ks. Józefa Smul-
czyńskiego w asyście ks. proboszcza Zbigniewa Krzyszkowskie-
go, ks. kan. Stanisława Świerka oraz ks. kan. Sylwestra Okły. 
Poświęcona została drewniana rzeźba św. Ambrożego ufundo-
wana dla pszczelarzy przez Reginę Osuch.

Na Mszy św. wraz licznie przybyłymi pszczelarzami obecny był 
m.in. wójt Szczepan Skorupski. Swoje poczty sztandarowe oprócz 
jubilatów wystawiły rejonowe koła pszczelarzy z: Kielc, Ostrowca 
Świętokrzyskiego, Nowej Słupi, a także OSP Samsonów.

Po Mszy św. odbyło się uroczyste spotkanie w świetlicy OSP 
w Samsonowie, gdzie pszczelarze otrzymali wyróżnienia i odzna-
czenia oraz podzielili się opłatkiem. Dyplom za wybitny wkład 
w rozwój pszczelarstwa otrzymał z rąk Janiny Kozak, przewod-
niczącej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Pszczelarskiego 
w Warszawie, prezes Marian Wrona. Złotymi odznakami PZP od-
znaczeni zostali: Marek Milcarz, Marek Hutnik, Stanisław Boruń, 
Krystyna Dolecka, Feliks Grzybowski, Marian Łoboda, Jan Duś, 
Stanisław Zapała, Jan Marcisz, Zbigniew Abramczyk, Witold Bi-
mer, Marian Michalski. Srebrnymi nagrodzono: Wacława Pietę, 
Jana Wójtowicza. 

30-lecie Bartkowych pszczelarzy
Brązowe  otrzymali:  Andrzej  Domagała,  Mieczysław  Staż, 

Witold Wójcicki, Andrzej  Łyżwa, Mirosław Garecki  i  Ryszard 
Wrona. Medal ks. dr. Jana Dzierżona otrzymali: Eugeniusz Hut-
nik, Włodzimierz Milcarz, Stanisław Domagała, Stefan Kubicki.

– Nie sposób opisać wszystkiego, co robimy i czym zajmujemy 
się na co dzień, ale warto podkreślić, że pszczelarstwo stało się 
zajęciem rodzinnym, że wychowujemy młode pokolenie swoich 
następców – mówi prezes Marian Wrona. 

Gminne Koła Pszczelarzy „Bartek” zostało założone przez 
Władysława Wronę 24 marca 1981 r. Obecnie liczy kilkudziesięciu 
członków, którzy biorą czynny udział w różnego rodzaju kursach 
i szkoleniach. Aktualnie Koło posiada w swoim gronie kilkunastu 
mistrzów pszczelarstwa. Wielu  jego członków szczyci się wyko-
nywaniem tego zawodu. Koło ma swój zarząd, komisję rewizyjną 
i utrzymuje się ze składek. Stara się również o dotacje z Unii Eu-
ropejskiej do matek pszczelich i leków przeciw chorobie pszczół 
– warrozie.

Członkowie  Koła  uczestniczą  aktywnie  w  różnych  obcho-
dach  i  uroczystościach  branżowych,  takich  jak:  Ogólnopolskie 
Dni Pszczelarza, Świętokrzyskie Święto Pszczoły, Ogólnopolska 
Pielgrzymka Pszczelarzy na  Jasną Górę,  otwarcie  i  zamknięcie 
sezonu pszczelarskiego w Domu Pszczelarza w Kamiennej.

Apis

22 stycznia br. wędkarze z Koła „Bartek” w Zagnańsku 
spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczym, podsumo-
wującym działalność w 2011 r. W sptkaniu uczestniczyło oko-
ło 60 osób, które poprzez głosowanie udzieliły absolutorium 
Zarządowi Koła. 

Na zaproszenie Zarządu Koła przybyli liczni goście, a wśród 
niech m.in.: wójt Szczepan Skorupski, przedstawiciel PZW Okrę-
gu Kielce, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej 
oraz komendant powiatowy Społecznej Straży Rybackiej. 

Prezes Koła Jan Adamczyk odczytał  sprawozdanie za 2011  r., 
natomiast kapitan sportowy Tomasz Pytka zaprezentował plany pra-
cy z młodzieżą oraz Zarządu Koła na 2012 r. 

Wędkarze podsumowali rok i udzielili absolutorium
– Dumni jesteśmy z postawy naszych chłopaków – mówił prezes 

Adamczyk. – To dzięki nim nasze Koło jest znane nie tylko w kraju, 
ale także za granicą. Pomimo skromnych środków na 2012 r. nie 
będziemy szczędzić grosza na tę zdolną młodzież – podkreślił.

W czerwcu Koło obchodzić  będzie  30.  rocznicę powstania. 
Z tej okazji 17 czerwca br. będą zorganizowane zawody na zbior-
niku Umer, ufundujemy również nagrody i wyróżnienia dla naj-
lepszych wędkarzy, a także dla działaczy i zaproszonych gości.

Na  zakończenie  zebrania wójt  Szczepan Skorupski wręczył 
srebrną  odznaką  PZW  sekretarzowi  Koła  „Bartek”  Tomaszowi 
Chmielowi.           Apis

W działalności  sportowej w  rywalizacji 
okręgowej  Koło  „Bartek”  uplasowało  się 
na  drugim  miejscu.  W  zawodach  okręgo-
wych z cyklu Grand Prix na 81 startujących 
zawodnik  Janusz Adamczyk  zajął  pierwsze 
miejsce. Młodzież „Bartka” w Okręgu Kiel-
ce na 60 kół zajęła trzecie miejsce i wygrała 
nagrodę w wysokości 700 zł. 

Kadet Łukasz Adamczyk zdobywał licz-
ne punkty w kraju, a także w Mistrzostwach 
Świata we Włoszech, gdzie młodzież wywal-
czyła szóste miejsce na świecie.

Uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kaje-
tanowie wraz z nauczycielami i wójtem Szczepanem Skorupskim 
reprezentowali gminę Zagnańsk w XIX Marszu Szlakiem Po-
wstańców 1863, który odbył się 21 stycznia. 

Obchody rozpoczęła Msza św. w kościele św. Andrzeja w Suche-
dniowie w intencji poległych za Ojczyznę powstańców styczniowych.

Marsz wyruszył sprzed Krzyża Powstańczego w Suchedniowie, gdzie 
zgromadziły  się poczty  sztandarowe organizacji kombatanckich,  człon-
kowie Związku Strzeleckiego „Strzelec”, związków strzeleckich, grupa 
rekonstrukcji „Żuławi Śmierci” z Buska Zdroju w strojach z epoki, repre-
zentanci władz samorządowych Suchedniowa, Zagnańska oraz kilkudzie-
sięciu młodych uczestników, przedstawiciele władz powiatu kieleckiego. 

Trasa marszu wiodła przez Michniów, gdzie zgromadzeni oddali 
hołd ofiarom pacyfikacji hitlerowskich przed Pietą Michniowską, za-
palili znicze pamięci i złożyli wieniec.

 We Wzdole Rządowym uczestników marszu gościła społeczność 
Szkoły  im. Oddziału „Wybranieckich”, która zaprezentowała  jasełka 

oraz kolędy. Na zmęczonych piechurów w stołówce szkolnej czekał 
ciepły posiłek.

Uczniowie Gimnazjum w Kajetanowie  uczestniczący w marszu 
korzystali z nowej formy realizacji godzin z wychowania fizycznego, 
która  umożliwia  im uprawianie  pieszej  turystyki.  Jacek Staniec,  na-
uczyciel wychowania fizycznego w szkole w Kajetanowie podkreślał, 
że tego typu wydarzenie jest dla młodego pokolenia okazją do spotka-
nia z historią walki o niepodległość, ale również możliwością poznania 
piękna świętokrzyskiej ziemi. Historyk Stanisław Wójcik zaznaczył, 
że dla młodzieży szkolnej jest to lekcja patriotyzmu. 

Obchody 149. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, które 
miały miejsce w Szydłowcu, Suchedniowie  i Wąchocku  trwały  trzy 
dni: od 20 do 22 stycznia. Organizatorem wydarzenia była Federacja 
Kapituła Równość – Wolność – Niepodległość Kontynuacji Tradycji 
Powstania 1863 r. 

Katarzyna Dobrowolska

Szkoła w Kajetanowie śladami powstańców styczniowych
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organizować wraz z miejscową szkołą  festyn. 
Zamierzają  kontynuować  współpracę  z  OSP 
w Samsonowie, sołtysem, Radą Sołecką i inny-
mi organizacjami działającymi na terenie gmi-
ny, a także wspierać „Grupę Wiśniowiecki”.

Zdaniem prezes Lidii Putowskiej, realizacja 
przedstawionego  planu  będzie  zależała  głów-
nie od rzeczywistych kosztów poszczególnych 
przedsięwzięć,  których  przy  planowaniu  do-
kładnie nie da się przewidzieć. 

– Priorytetem dla nas będzie plener malar-
ski i tu liczymy na daleko idącą pomoc GOK-
SiR w Zagnańsku (transport, zakup materiałów 
malarskich). Drugą ważną sprawą jest wyda-
nie folderu o hucie, który będzie równocześnie 

Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej za-
planowało na ten rok organizację wspólnie 
z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Kielcach pleneru malarskiego, rozrekla-
mowanie widowiska historycznego „Szlakiem 
hubala” (odbywającego się na terenie huty), 
spotkania poetyckie z udziełem miejscowych 
twórców i zaproszonych gości, m.in. z arty-
stą fotografikiem Pawłem Pierścińskim oraz 
udział w uroczystości rocznicy poświęcenia 
i ukoronowania pomnika w Samsonowie. 

Zaplanowane  jest  uczczenie  zwycięskiego 
boju plutonu A. Kisielewskiego i grupy J. Alic-
kiego  z  Oddziału Wydzielonego Wojska  Pol-
skiego mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”. 

Aktywne Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej

reklamował naszą gminę. Pragnę dodać, że wszystkie te działania 
są oparte wyłącznie na pracy społecznej naszych członków – po-
informowała prezes Putowska.

Kierownictwo  TZS  prowadzi  rozmowy  z  przedstawicielem 
PTTK na temat organizacji przed sezonem Punktu Informacji Tu-
rystycznej w Samsonowie. Podpisana została umowa z Kieleckim 
Inkubatorem Ekonomii Społecznej, który między innymi zapewni 
doradztwo księgowe oraz prawne. Prezes Putowska liczy na to, że 
przy współpracy ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum nr 2 w Za-
gnańsku uda się zorganizować konkurs o ks. Stanisławie Staszicu.

Opr. Apis

Przegląd zespołów ludowych w kościele pw. św. Rozalii 
i św. Marcina w Zachełmiu i V Przegląd Kolęd i Pastorałek 
w kościele pw. św. Jozefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku 
zgromadziły licznych miłośników tego rodzaju kolędowania. 
Ogółem wystąpiło 17 zespołów.

wie: Filip Kociełkiewicz, Oskar Majecki, Monika Jamioł i schola 
dziecięca.  Po  nich  wystąpiła  schola  młodzieżowa  prowadzona 
przez Monikę Adamiec i solistka Maja Wojtaszek. 

W drugiej części swoje umiejętności wokalne zaprezentowały 
chóry: Kameralny Królowej Pokoju z Kielc, Con Passione z Za-
gnańska, Nowina z Nowin, Kameralny z Zagnańska, Antidotum 
z Kielc, z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP z Zagnańska. 

Słowa uznania i podziękowania za interesujące występy wyra-
zili proboszcz ks. Ryszard Niemiec i wójt Szczepan Skorupski. Ar-
tystów z Zagnańska gospodarz gminy nagrodził odznakami gminy 
Zagnaśsk. Wszyscy wykonawcy uhonorowani zostali dyplomami 
i ufundowanymi upominkami. Po występach wszyscy zostali za-
proszeni na słynny bigos do miejscowego Zespołu SP nr 2, Przed-
szkola i Gimnazjum.

W  imieniu  organizatorów  V  Przeglądu  Kolęd  i  Pastorałek 
kierowniczka  imprezy Agnieszka Wojtaszek  złożyła  za  naszym 
pośrednictwem serdecznie podziękowania wójtowi Szczepanowi 
Skorupskiemu za objęcie patronatem tegorocznego przeglądu, za 
uczestnictwo i stworzenie wyjątkowej, pełnej ciepła atmosfery.

Serdeczne podziękowania otrzymał także proboszcz, ks. Ry-
szard  Niemiec  za  wsparcie  i  niezwykłą  życzliwość  i  dyrektor 
szkoły Marzanna Moćko za możliwość zorganizowania w szkole 
poczęstunku dla przybyłych gości.

Apis

Przeglądy zespołów ludowych i chórów

Na ludowo w kościele Na Górce
Po Mszy św. porannej swoje umiejętności śpiewacze zapre-

zentowały  cztery  zespoły  ludowe  –  Tumlinianki,  Sobótczanki 
z Sobótki, Kuźniczanki z Odrowążka,  Jaworzanki  i  solista Wa-
cław Pejas  z  Sobótki. Wykonawcy  zaśpiewali m.in.:  „Wpuście 
aniołowie”, „Betlejemskie pole”, „Leży, leży Jezus malusieńki”, 
„Przylecieli  aniołkowie”,  „Pójdźmy  bracia”,  „Dziecino,  czemu 
drżysz”, „Nie było miejsca dla Ciebie”. Artystom ludowym pogra-
tulowali niezwykłego koncertu: ks. płk Tadeusz Skrzyniarz i wójt 
Szczepan Skorupski. Gospodarz gminy uhonorował wszystkich 
odznaką  gminy Zagnańsk  przedstawiającą  dąb Bartek. Główną 
organizatorką koncertu była liderka Jaworzanek – Grażyna Gro-
dziecka. Imprezę zakończyła wspólna agapa w budynku dawnej 
organistówki. 

chóralnie u Świętego Józefa
Po Mszy św. w zagnańskim kościele zaprezentowało się dwu-

nastu wykonawców. Rozpoczęli utalentowani muzycznie ucznio-

– Jest to inicjatywa Bartosza Kozaka. Mamy już kamień, po-
trzebny jest transport oraz tablica z wyrytym tekstem upamięt-
niającym to wydarzenie. Realizacja tego przedsięwzięcia wyma-
ga zgody Urzędu Gminy, nadleśnictwa oraz pomocy sponsorów, 
którzy zapewniliby odpowiedni transport i tablicę z wygrawero-
wanym tekstem – informuje „GZ” Lidia Putowska, prezes Towa-
rzystwa Ziemi Samsonowskiej. 

Członkowie  TZS  zamierzają  zorganizować  kilka  wystaw, 
m.in. malarstwa i rzeźby, pszczelarskiej oraz pokazu kowalstwa 
artystycznego. Planują także wydać trzy numery „Głosu Samso-
nowa” i folderu na temat Huty Józef, dokonać renowacji drew-
nianej  rzeźby przedstawiającego  św.  Jana Nepomucena, współ-
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Tomasz Dudkowski – licealista Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Kró-
lowej w Kielcach zakwalifikował się do centralnej Olimpiady Języka Francuskiego, która 
odbędzie się w marcu w Poznaniu. W roku szkolnym 2010/2011 otrzymał nagrodę senatora 
Adama Massalskiego dla najlepszego ucznia „Nazaretu”.

Tomasz Dudkowski 
– najlepszy uczeń „Nazaretu”

Jako  uczeń  pierwszej  klasy  liceum  zajął 
pierwsze miejsce  w Wojewódzkim Konkursie 
Tłumaczeniowym i Literackim Języka Francu-
skiego za najlepsze przetłumaczenie fragmentu 
powieści „Catherine”. Był też finalistą Konkur-
su Chemicznego. 

Jako uczeń drugiej klasy zajął pierwsze miej-
sce w etapie wojewódzkim I Świętokrzyskiego 

Matematycznego  Maratonu  Maturalnego.  Na 
ten temat pisano m.in. w „Echu Dnia”. Ponad-
to wziął udział w okręgowym etapie Olimpiady 
Chemicznej i okręgowym etapie Olimpiady Ję-
zyka Francuskiego. Gratulujmy Tomkowi i Jego 
Rodzicom, którzy są mieszkańcami Zagnańska!

 Apis 

„Samolot wojskowy spadł pod Masłowem. Pilot zabity 
mechanik lekko ranny” – pod takim sensacyjnym tytułem 
zamieszczona została krótka notatka w „Gazecie Kieleckiej” 
z dn. 8 października 1934 roku. Dotyczy ona mało znanego 
wydarzenia, jakie miało miejsce w naszej okolicy przeszło 76 
lat temu. 

bry oficer, osoba ambitna, o silnym charakterze i dużym poczuciu 
humoru. Odznaczony Krzyżem Niepodległości oraz Krzyżem Wa-
lecznych. Pośmiertnie awansowany został do stopnia kapitana.

Maszyną,  którą  pilotował  owego  feralnego  dnia  był  polski 
„Lublin” R-XIIIC w wersji sztabowej, nr 56.94. Samolot obser-
wacyjny R-XIII skonstruowany został w 1931 roku przez inż. Je-
rzego Rudlickiego. Był to dwumiejscowy, jednosilnikowy górno-
płat konstrukcji mieszanej, o drewnianych skrzydłach i kadłubie 
ze stalowych rur. Większość poszycia stanowiło płótno i sklejka, 
jedynie przód kadłuba ochraniała blacha duraluminiowa. Rozpię-
tość skrzydeł samolotu wynosiła 13,2 m, zaś jego długość – 8,5 
m. Łącznie w latach 1931–1935 wyprodukowano 273 samoloty 
R-XIII, z czego w wersji „C” (1933–34) 48 sztuk. Służbę w Woj-
sku Polskim maszyny te rozpoczęły w lipcu 1932 roku, zastępu-
jąc starsze samoloty R-X, PWS-5 i PZL Ł.2. W 1939 roku była 
to  już  konstrukcja  przestarzała,  jednak  także  „Lubliny” wzięły 
udział w walkach wrześniowej kampanii obronnej.

We  wspomnianym  numerze  „Gazety  Kieleckiej”  w  dalszej 
części tekstu sprecyzowano, iż wypadek miał miejsce w okolicach 
wsi Barcza. Jak dotąd nie udało się jednak znaleźć potwierdzenia 
tej lokalizacji. Starsi mieszkańcy Zachełmia pamiętają jednak ka-
tastrofę lotniczą, jaka miała miejsce w okresie międzywojennym 
w pobliżu  ich wsi. Pan  Jan Garecki wspomina,  iż do wypadku 
doszło w latach 30. W katastrofie zginął pilot, którego ciało pod 
wpływem uderzenia zostało wyrzucone z samolotu i zawisło na 
pobliskim  krzaku. Niestety,  nie  zapamiętano  żadnych  dodatko-
wych szczegółów. Jak wspomina emerytowany gajowy Franciszek 

Katastrofa lotnicza sprzed lat

6  października  1934 
roku.  W  okolicach  pod-
kieleckiego Masłowa pilot 
por.  Maksymilian  Horski 
wraz  z  mechanikiem  kpr. 
Zuchowiczem  odbywają 
rutynowy  lot  ćwiczebny 
samolotem  typu  „Lublin” 
o  numerach  bocznych 
SP-56X.  Początkowo  lot 
przebiega  spokojnie.  Na-
gle  nad  lasem  następuje 
awaria  silnika.  Maszyna 
zaczyna opadać. Pilot pró-
buje lądować awaryjnie na 
pobliskiej  łące  –  niestety, 
nie pozwala na to zbyt ni-
ski pułap i samolot rozbija 
się  o  drzewa. Na miejscu 
ginie por. Horski, zaś kpr. 
Zuchowicz z lekkimi obrażeniami głowy trafia do szpitala. Młode 
jeszcze lotnictwo pochłonęło kolejną ofiarę…

Maksymilian  Feliks  Horski  urodził  się  17  maja  1895  roku 
w  miejscowości  Czechy,  powiat  Brody.  Syn  Leona  i  Pauliny 
z Biernackich. Wychowany w duchu patriotyzmu, wraz z wybu-
chem I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich. Walczył 
tam we wsławionym szarżą pod Rokitną 2. Pułku Ułanów (warto 
dodać, iż w tej samej jednostce, jeszcze jako kapral, służył również 
Henryk Dobrzański – późniejszy mjr „Hubal”). Od kwietnia 1917 
roku w stopniu wachmistrza zaczął pełnić służbę w żandarmerii 
polowej Legionów Polskich przy Stacji Zbornej w Przemyślu. Po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości zdał w 1925 roku matu-
rę (jako ekstern państwowego gimnazjum w Dębicy), awansując 
także do stopnia podporucznika. Na początku 1927 roku trafił do 
Torunia, gdzie po przeszkoleniu w Centralnej Szkole Strzelniczej 
przydzielony został do 2. Dywizjonu Żandarmerii. W lipcu tego 
samego roku awansował na porucznika. Po dwóch latach przesu-
nięty został do 1. Dywizjonu Żandarmerii, stacjonującego w War-
szawie. Prawdziwą pasją por. Horskiego było jednak lotnictwo. 
Wkrótce zgłosił się do warszawskiego 1. Pułku Lotniczego, gdzie 
odbył kurs pilotażu. Po uzyskaniu uprawnień pilota odbywał loty 
ochotnicze w sztabowej eskadrze treningowej tego pułku.

Po tragicznym wypadku w Górach Świętokrzyskich jego ciało 
sprowadzone  zostało  do  Jarosławia,  gdzie  spoczęło  na miejsco-
wym cmentarzu. Przez kolegów wspominany był jako bardzo do-

Gębski w miej-
scu tym później 
„ s t r a s z y ł o ” , 
o  czym  paro-
krotnie  przeko-
nał  się  ówcze-
sny  leśniczy. 
Katastrofa mia-
ła miejsce w re-
jonie uroczyska 
Olszyńskie Łąki 
(Leśnictwo Występa, oddz. 55d oraz 64b), na północny wschód 
od Zachełmia. Do wsi Barcza jest stąd w linii prostej 5 kilome-
trów – czy zatem jest to miejsce wypadku „Lublina” porucznika 
Horskiego,  czy  też może  rozbił  się  tutaj  inny  samolot? Niewy-
kluczone, że dziennikarz „Gazety Kieleckiej” niedokładnie okre-
ślił miejsce katastrofy, opierając się na nieścisłych informacjach. 
Obecnie brak jednak dodatkowych danych, aby z całą pewnością 
ustalić okoliczności katastrofy lotniczej z Olszyńskich Łąk. Być 
może  wśród  Czytelników  „Gazety  Zagnańskiej”  jest  ktoś,  kto 
posiada  na  ten  temat  dalsze wiadomości? O  kontakt  proszę  za 
pośrednictwem Redakcji. 

Bartosz Kozak
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USłUGI POGRZEBOWE  
WIESłAW FRyDRych
ĆMIŃSK, ul. Podkościele 14

tel.:(41) 303-49-46; 506-718-940
POGRZEB OD 1500 zł

trumny, karawany, wieńce, chłodnia,  
całodobowy odbiór zmarłych z domu

OGłOSZENIE
Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku 

wydzierżawi pomieszczenia o powierzchni 
użytkowej około 115 m2.

Pomieszczenia te wymagają  
prac wykończeniowo-adaptacyjnych.

Kontakt: tel. 722 111 822,
e-mail: szoz.zagnansk@gmail.com

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci teściowej

EDycIE KASIcy
 składają radni i Rada Sołectwa Zagnańsk.

Dobiegła końca VIII Edycja Zagnańskiej I i II Ligi w Futsa-
lu. łącznie w dwóch ligach zagrało 358 zawodników, rozegrano  
78 meczów, w których strzelono 1516 bramek. 

Liga stała w tym roku pod znakiem zmian, przede wszystkim or-
ganizatorzy zmienili przepisy gry, już na te bliższe futsalowych: m.in. 
faule akumulowane i zamiast kar minutowych żółte i czerwone kart-
ki. Liga trwała krócej – od 12 listopada do 15 stycznia. Podyktowane 
było to tym, iż w drużynach jest dużo zawodników z boisk trawiastych, 
a w połowie stycznia większość rozpoczyna zimowe przygotowania, 
rozpoczynają się mecze kontrolne, co w przeszłości niekiedy kolido-
wało  z meczami ZLF. Oceniając VIII  edycję  pierwszej  ZLF,  trzeba 
przyznać, iż poziom rozgrywek się wyrównał, nie było zdecydowane-
go lidera, do ostatniej kolejki ważyły się losy mistrzostwa i spadków 
z ligi. Z roku na rok liga staje się coraz ciekawsza. Przybywa dobrych 
markowych drużyn, co widocznie wpływa na poziom rozgrywek. 

Ostatecznie mistrzostwo VIII edycji Z1LF zdobył Drewkom Kostom-
łoty, ligę opuszczają Altbus Kostomłoty i Matbud Samsonów. Do pierw-
szej ligi awansowały: Becher Kielce, Płomień Niewachlów i Zachełmie. 

Do historii  tych  rozgrywek przejdzie  na  pewno mecz pomiędzy 
Skałą  a Lubrzanką II, w którym napastnik drużyny z Kajetanowa Mi-
chał Bracha nie miał szczęścia do strzelania bramek i zanotował dwa 
słupki  i  dwie  poprzeczki  i w  końcowym  rozrachunku  jego  drużyna 
przegrała 2:3. W drugim półfinale jego koledzy z Lubrzanki I nie dali 
najmniejszych szans Samsonowi, pokonując go 6:0. 

W wielkim finale spotkały się pierwsze zespoły Lubrzanki i Ska-
ły. Wyższość w tym meczu pokazała Lubrzanka i po golach Łukasza 
Piotrowskiego, Mariusza Arczewskiego i Ernesta Supierza pokona-
ła  rywali 3:1. Najlepszym bramkarzem turnieju został Michał Żyła 
(Lubrzanka I), najlepszym strzelcem Michał Bracha (Lubrzanka II), 
a najlepszym zawodnikiem Karol Stępnik (Skała I). 

Zwycięska drużyna Lubrzanki grała w składzie: Michał Żyła, Ma-
riusz Arczewski,  Tomasz  Lipski,  Ernest  Supierz,  Łukasz  Piotrowski, 
Maciej Treter.

Podsumowanie VIII edycji  
zagnańskiej w futsalu

Mistrzowska  
Lubrzanka Kajetanów

Lubrzanka Kajetanów panuje w gminie Zagnańsk! Zespół 
z Kajetanowa 21 stycznia sięgnął po ósme z rzędu mistrzostwo 
w Turnieju w halowej Piłce Nożnej Klubów z Terenu Gminy 
Zagnańsk. Do rozgrywek w tym roku przystąpiły: Lubrzanka 
Kajetanów (wystawiła 4 zespoły), Samson Samsonów (2) i Ska-
ła Tumlin (2). Mecze rozgrywane w hali sportowej w Zagnańsku 
były bardzo emocjonujące.

MZ

W dniach 20–24 lutego br. w godzinach 9–14 w salach Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu zorganizowane będą zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. 

W programie: zajęcia sportowe, turnieje – tenisa stołowego, piłki 
nożnej i zajęcia muzyczne, projekcja filmu, nauka aranżacji, „przy-
gody z fizyką” na temat tego, jak powstają bańki, wspólne budowanie 
elektrycznej wyrzutni dla samolocików papierowych, zajęcia w mo-
delarni, nauka magicznych sztuczek. 

Do dyspozycji  uczestników będą  także  gry  planszowe,  komik-
sy  i  materiały  plastyczne.  Spotkanie  informacyjne  dla  dorosłych  i 

Ferie 2012 w GOKSiR 
młodzieży zainteresowanych nauką fotografii odbędzie się 21 lutego 
o  godz.  18.30.  Poprzedzi  je  spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy 
z pracownikami GOKSiR-u o godz. 18. Na zajęcia i turnieje sporto-
we obowiązują zapisy telefoniczne lub poprzez kontakt osobisty.

GOKSiR  ogłasza  też  plastyczny  konkurs  edukacyjny  dla  dzieci 
i młodzieży, który zakończy „Wystawa ważnych figur wioskowych”. 
Celem konkursu jest prezentacja portretów mieszkańców poszczegól-
nych wsi, którzy w ocenie dzieci i młodzieży, są osobami znaczącymi 
i charakterystycznymi w swojej miejscowości czy całej gminie.

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy, 
na ulotkach w szkołach, w biurze GOKSiR-u tel.: (41)3113177 oraz 
na stronie internetowej GOKSiR-u.

gra

Najlepszy  zawodnik  Z1LF:  Grze-
gorz Jagodzki (Foksdrob II Kajetanów), 
najlepszy  bramkarz  Z1LF:  Mariusz 
Trela  (Drewkom Kostomłoty),  najlep-
szy  strzelec  Tomasz  Kołodziej  –  34 
bramki (Dąbrówka Tumlin). W drugiej 
lidze:  najlepszy  strzelec Michał Miel-
nicki (Becher – 46 bramek), najlepszy 
zawodnik:  Rafał  Wrona  (Płomień) 
i najlepszy bramkarz: Kamil Zagdański 
(Zachełmie). W VIII  edycji  sędziowa-
li: Jacek Kubicki, Jacek Wójcik, Jacek 
Mosiołek oraz Mateusz Kowalicki, Ad-
rian Sitarz i Piotr Kaczmarczyk.

Opracował: MZGrzegorz Jagodzki



Dąb Bartek widziany oczami dzieci
Prezentacja wybranych prac plastycznych wykonanych przez dzieci z przedszkoli i szkół województwa świętokrzyskiego 

nadesłanych na konkurs ogłoszony przez Fundację Odzyskaj Środowisko z Kielc.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy Szkoła Podstawowa nr 3 w Suchedniowie

Przedszkole Samorządowe nr 6 w Sandomierzu Przedszkole Samorządowe nr 6 w Sandomierzu Przedszkole Samorządowe nr 6 w Sandomierzu

Szkoła Podstawowa nr 8 w Kielcach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy Publiczna Szkoła Podstawowa w OleśnicyPrzedszkole Samorządowe nr 6 w Sandomierzu

Przedszkole Samorządowe nr 6 w Sandomierzu


