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Spotkanie dotyczące strategii rozwoju kultury i sportu na 
terenie gminy Zagnańsk odbyło się 30 stycznia br. w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy. Wzięło w nim udział dwóch ekspertów 
– Tadeusz Pęczek, prezes Zarządu EPRD Biura Polityki Gospo-
darczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach i ks. kan dr Paweł 
Tkaczyk, prezes Stowarzyszenia na rzecz Ochrony i Promocji 
Sztuki Sakralnej w Kielcach. 

Gminę Zagnańsk reprezentowali m.in.: wójt Szczepan Skorupski, 
wicewójt Robert Kaszuba oraz pracownicy Urzędu Gminy i Gminne-
go Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.  

Dyskusja miała na celu wypracowanie dalszych działań na rzecz gmi-
ny i społeczności lokalnej, w tym również możliwość opracowania pro-
gramu działania i finansowania sportu i kultury ze źródeł zewnętrznych, 
szczególnie z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Eksperci przedstawili zebranym dotychczasowe prace w regionie 
świętokrzyskim dotyczące sportu i kultury. Organizatorem spotkania 
była Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” (GTK), która jest part-
nerem Urzędu Marszałkowskiego przy realizacji programu wdrażania 
w regionie świętokrzyskim Re gionalnej Strategii Innowacji (RSI). 

Jednym z elementów prowadzonych prac jest wypracowanie za-
sad wspierania sportu i kultury jako ważnych elementów życia spo-

Strategia rozwoju kultury i sportu w gminie

Inwestycyjna współpraca samorządów

Nagrodzeni za długoletnią służbę

łecznego decydujących o innowacyjności i kreatywności danej spo-
łeczności. Goście zapowiedzieli, że podczas dalszych spotkań będzie 
prowadzona konsultacja przy tworzeniu strategii rozwoju kultury 
i sportu na terenie gminy.  Apis 

Prezydent Kielc oraz burmistrzowie i wójtowie gmin Kielec-
kiego Obszaru Funkcjonalnego podpisali 14 stycznia br. w kie-
leckim ratuszu porozumienie w sprawie zasad współpracy przy 
programowaniu i wdrażaniu strategii Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Samorządy będą wspólnie walczyć o dofinansowanie z Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego i uczestniczyć w realizacji wspólnych projektów. 
Na inwestycje przeznaczone zostanie około 300 milionów złotych.

W projekcie biorą udział Kielce oraz gminy: Chęciny, 
Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Mora-
wica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn oraz Zagnańsk. 
Członkowie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego będą mogli 
proponować, jakie inwestycje chcieliby realizować. Aby propo-
nowany projekt mógł dojść do skutku, potrzebna będzie zgoda 
przynajmniej połowy gmin oraz miasta Kielce.

Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego jednym z najbardziej 
newralgicznych punktów negocjacji, który włodarze przez wiele 
miesięcy podejmowali, był sposób, w jaki dzielone będą pieniądze 
na inwestycje w poszczególnych gminach. – Jako przewodniczą-
cy Związku Gmin Powiatu Kieleckiego, chciałem zabezpieczyć tę 
kwestię i 9 stycznia złożyliśmy pismo do Urzędu Miasta, aby przy 
podziale środków na inwestycje kierować się parytetem ludnościo-
wym – wyjaśniał wójt Gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski.

Podczas Sesji Rady Powiatu Kieleckiego, która odbyła 27 stycznia br., wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba 
odznaczyła ośmioro pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach medalami za Długoletnią Służbę. Wśród wyróżnionych 
srebrne medale otrzymali nasi radni Anna Piotrowska oraz Artur Kudzia.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy sposób współ-
pracy samorządów. Przy pomocy tego instrumentu mogą realizować 
wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administra-
cyjne gmin i miast oraz większe możliwości oddziaływania projek-
tów unijnych. Apis 

Srebrne medale za Długoletnią Służbę przyznane zostały 
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiąz-
ków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. 
Radny Artur Kudzia jest zastępcą dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kielcach, natomiast radna Anna Piotrowska 
pełni tam funkcję kierownika referatu.

Medal za Długoletnią Służbę – polskie odznaczenie cy-
wilne z okresu II Rzeczypospolitej nadawany jest za pracę 
w służbie państwowej. Został przywrócony do systemu od-
znaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku. Przyznaje go 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzo-
rowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wy-
nikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. W prece-
dencji polskich odznaczeń zajmuje miejsce za Medalem za 
Ofiarność i Odwagę. 

Apis 
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Milionowe inwestycje – przyszłością gminy
Wójt Szczepan Skorupski: 2014 będzie rekordowym rokiem inwestycyjnym w naszej gminie!

Koło dębu Bartka powstanie centrum edukacyjne
Gmina Zagnańsk stała się w połowie grudnia 2013 r. właścicie-

lem nieruchomości o powierzchni 1,0969 ha położnej w sąsiedztwie 
pomnika przyrody dębu Bartka, co umożliwi rozpoczęcie procesu in-
westycyjnego i aplikacji o środki na realizację tego ważnego przed-
sięwzięcia. Nabycie gruntu otworzyło nowe możliwości związane 
z wykonaniem wyjątkowego przedsięwzięcia pn. „Centrum Eduka-
cyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich”, w ra mach którego wy-
budowany zostanie drewniany budynek wraz z in frastrukturą, w tym 
m.in. parking i plac zabaw. Realizacja inwestycji planowana jest na 
kolejną kadencję 2014–2018 i w znaczny sposób wpłynie na rozwój 
i popularyzację gminy, a turyści będą mogli przy jemnie spędzać czas 
w cieniu konarów legendarnego Bartka. W tym roku jesienią zakoń-
czone zostaną prace związane z opracowaniem projektu budowlane-
go i przygotowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

W bieżącym roku będzie realizowanych na terenie gminy Zagnańsk 35 inwestycji na 
łączną kwotę: 53 794 680,95 zł. Będzie to możliwe dzięki pozyskanym na inwestycje środ-
kom zewnętrznym. Wśród nich najważniejsza to budowa m.in.: kanalizacji za po nad 32 mln 
zł, przyłączy kanalizacji sanitarnej za prawie 11 mln 500 tys. zł, drogi z Bartkowa do Za-
gnańska za prawie 3, 5 mln zł, siedziby Biblioteki Publicznej w Samsonowie za ponad 1 mln 
300 tys. zł oraz modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie na energooszczędne za łączną 
kwotę 1 mln 199 tys. zł, a w tym roku za 600 tys. zł. Rozbudowywana będzie biologiczno-
mechaniczna oczyszczalnia w Barczy za 1 mln 250 tys. zł. Zdaniem wójta Szczepana Sko-
rupskiego obecny rok będzie rekordowym rokiem inwestycyjnym w naszej gminie.

drogi Tumlin-Węgle od 
skrzyżowania do cmen-
tarza, przebudowa drogi 
po wiatowej do przejazdu 
PKP w Tumlinie-Zacisze 
o długości 150 m. Za-
planowane są także pro-
jekty: przebudowy mostu w Jasiowie, chodnika w Siodłach, drogi od 
Tumlina-Węgle do Miedzianej Góry.

Nowa siedziba biblioteki w Samsonowie
Modernizacja i wyposażenie bu-

dynku na potrzeby nowoczesnej sie-
dziby Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Samsonowie, realizowana jest w ra-
mach „Programu Wieloletniego Kul-
tura. Priorytet Biblioteka, Infrastruk tura 
bibliotek”. Koszt tej inwestycji wyniesie 
1 mln 350 tys. zł. Na 2014 r. zaplanowa-
no, by dotacja w wysoko ści 586 tys. zł 
pokryła w dużej części m.in. koszty remontowe. Natomiast w 2015 r. 
dotacja w wysokości 750 tys. zł oraz wkład własny 140 000,00 zł 
pokryją m.in.: koszty prac remontowych – 613 tys. zł oraz zakupu 
i montażu wyposażenia – 130 tys. zł. 

Wójt Szczepan Skorupski zaliczył tę inwestycję do największych 
oraz najważniejszych, jakie będą w tym roku miały miejsce w gmi-
nie. 

Krok milowy w kanalizowaniu gminy 
Zdaniem gospodarza gminy ubiegły rok obfitował w pożytecz-

ne dla mieszkańców inwestycje. W bieżącym będzie podobnie. Naj-
większe to te związane z kanalizowaniem gminy. Kontynuowana 
bę dzie budowa sieci głównej kanalizacji sanitarnej w ramach pro-
gramu „Kompleksowa Ochrona Wód Podziemnych Aglomeracji 
Kieleckiej” realizowanego przez Wodociągi Kieleckie za 32 mln 
444 tys. zł oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej przy współudziale 
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 
za 11 mln 453 tys. zł. 

Równocześnie prowadzona będzie budowa – uzbrojenie dru-
giego ciągu technologicznego biologiczno-mecha nicznej oczysz-
czalni w Barczy za 1 mln 250 tys. zł, oraz kanalizacji sanitarnej do 
Belna za 400 tys. zł. Wreszcie po wielu latach skończą się proble-
my z podłączeniem mieszkańców do systemu kanalizacji w zlewni 
Barcza. 

Termomodernizacja i remont budynków publicznych 
W ramach środków pozyskanych z RPO uda się w tym roku wy-

konać termomodernizację dwóch budynków. W Tumlinie dokonana 
zostanie termomodernizacja budynku tamtejszej szkoły. Co istotne, 
zostanie też przebudowana wchodząca w skład całego obiektu ko-
tłownia. Całość inwestycji w sumie wy niesie 858 tys. zł. W Zagnań-
sku 150 tys. zł kosztować będzie zaplanowana na ten rok termomo-
dernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Ponadto w budynkach gminnych dokonane zostaną remonty, po-
legające na pracach za 6 tys. zł, które przeprowadzone będą na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Chrustach oraz dokończenie moderniza-
cji istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach, 
kosztującej 75 tys. zł. Dodatkowo OSP otrzyma na doposażenie sie-
dziby ponad 3 tys. zł.

Wiele jest dróg… do przebudowy i modernizacji
Kolejne kosztowne inwestycje to przebudowa, modernizacja 

i projektowanie dróg oraz chodników, parkingów i mostów w gmi-
nie. Wśród nich największa to budowa drogi od ul. Kieleckiej do 
Bartkowa za 3 mln 436 tys. zł. Pozostałe ważne dla bezpieczeństwa 
użytkowników dróg to m.in.: budowa chodnika i poszerzenie drogi 
w Borowej Górze za 300 tys. zł, przebudowa mostu w Samso nowie-
Piechotnych w pasie drogi powiatowej – za ponad 1 mln 300 tys. 
zł, w tym 200 tys. zł środki własne, przebu dowa mostu na ul. Mły-
narskiej w Kaniowie w pasie drogi powiato wej – za ponad 170 tys. 
zł oraz remont przepustu przy drodze powiatowej w Gruszce za 45 
tys. zł. Koszt budowy parkingu przy budynku gminnym w Szałasie 
wyniesie 10 tys. zł, remont chodników na Osiedlu Kaniów – 23 tys. 
zł, utwardzenie drogi gminnej w Belnie – ponad 18 tys. zł. 

Projektowane są drogi m.in.: Tumlin-Węgle i Tumlin-Zacisze, 
ul. Miodowa w Samsonowie, droga Bartków – Goleniawy oraz do 
Osiedla Chrusty.

Wśród projektowanych inwestycji drogowych są m.in.: dro-
ga w Kajetanowie Dolnym, ul. Zagórska w Jaworzu, przebudowa dokończenie na str. 4
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Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego istotne jest to, że oprócz 
dużych wielomilionowych inwestycji realizowane będą też mniejsze 
projekty, które są bardzo ważne dla mieszkańców poszczególnych 
miejscowości.

Była nieruchomość policyjna na potrzeby społeczne
Budynek i nieruchomość po dawnym policyjnym posterunku 

w Zagnańsku przy ul. Turystycznej, Gmina Zagnańsk planuje zago-
spodarować pod potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Punktu Informacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy, Punktu Obsłu-
gi Interesantów Policji oraz Banku Żywności, co przyczyni się do 
stworzenia w tym miejscu gminnego centrum pomocy i wsparcia dla 
najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców. Podczas 
ubiegłorocznej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy uchwalone zostało 
stanowisko w spra-
wie przejęcia przez 
Gminę  Zagnańsk 
budynku po byłym 
posterunku policji 
w Zagnańsku. 

P o r o z u m i e n i e 
w sprawie przekaza-
nia przez Skarb Pań-
stwa na rzecz Gminy 
Zagnańsk byłej nieru-
chomości policyjnej 
zostało zawarte 6 grudnia br. pomiędzy zastępcą Świętokrzyskiego 
Komendanta Woje wódzkiej Policji w Kielcach insp. Waldemarem 
Wódkowskim, starostą kieleckim Zdzisławem Wrzałką a wójtem 
Szczepanem Skorupskim.

Radni uchwalili stanowisko w sprawie spłaty w pięciu ratach 
rocznych kwoty, za którą pozyskany zostanie budynek i nierucho-
mość po dawnym posterunku policji w Zagnańsku od Świętokrzy skiej 
Komendy Policji. Pieniądze w wysokości 175 tys. zł przekazywane 
będą w ratach po 35 tys. zł na Fundusz Wsparcia Policji z przezna-
czeniem na bieżące wydatki Policji Państwowej, związane z bezpie-
czeństwem mieszkańców, m.in. zwiększenie liczby patroli na terenie 
gminy Zagnańsk. Całkowita spłata nastąpi w 2018 roku.

Andrzej Piskulak

Od 1 listopada 2013 roku gmina Zagnańsk realizuje projekt pn. 
„Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk”, w ramach którego w dwóch 
przedszkolach prowadzonych przez gminę – w Tumlinie i Zagnańsku 
– utworzono dwa dodatkowe oddziały przedszkolne dla 50 dzieci.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Programu Opera-

Twórcze dzieci w gminie
cyjnego Kapitał Ludzki. Ma on na celu zwiększenie dostępności do 
edukacji przedszkolnej na terenie gminy oraz wzbogacenie oferty 
przedszkoli o specjalistyczne zajęcia plastyczne, muzyczne, rucho-
we, logopedyczne oraz z języka angielskiego.

Apis 

W gminie trwa realizacja unijnego projektu pn. „Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Za-
gnańsk”. Objętych jest nim 35 gospodarstw domowych z terenu 
gminy. Odbyły się już spotkania – informacyjne i szkoleniowe – 
dla uczestników projektu. 

Podczas spotkania inauguracyjnego w Sali Konferencyjnej Urzę-
du Gminy uczestników projektu przywitał wójt Szczepan Skorupski, 
poinformował o warunkach korzystania ze sprzętu i dokonał symbo-
licznego wręczenie umów użyczenia zestawów komputerowych.

W Lokalnym Punkcie Społeczeństwa Informacyjnego w Świetli-
cy Środowiskowej Jaworze odbyły się dwa spotkania warsztatowe. 
Szkolenie dotyczyło podstawowej obsługi komputera, bezpiecznego 
korzystania z internetu, dostępu do portali informacyjnych i społecz-
nościowych oraz innych umiejętności. Zaproszonym na szkolenia 
osobom towarzyszyły dzieci, które z ogromnym zaciekawieniem 
uczestniczyły w zajęciach. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy na 
bieżąco wyjaśniali napotkane podczas użytkowania sprzętu proble-
my. Wkrótce odbędzie się kolejny cykl szkoleń dla osób uczestniczą-
cych w projekcie.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 
gminy Zagnańsk” realizowany jest w ramach działania 8.3 Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. 
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospo-
darki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Apis 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

dokończenie ze str. 3
Energooszczędne oświetlenie 
Gmina pozyskała środki 

z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska Gospodarki Wod-
nej w ramach programu Sowa 
i uczestniczy w projek cie „Sys-
tem zielonych inwestycji SOWA 
– Energooszczędne oświe tlenie 
uliczne”. Zadanie „Moder nizacja 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk” roz pocznie się 
w II kwartale 2014 r. Głównym celem projektu jest zmniejszenie 
zużycia energii a w konsekwencji ograniczenie kosztów utrzyma-
nia oświetlenia ulicznego. Modernizowany obszar obejmuje około 
85 proc. wszyst kich punków oświetlenia ulicznego na terenie gmi-
ny. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na początek 
2015 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 1 199 823,00 zł. 
Kwota dofinansowa nia 45 proc. to 539 920,00 zł.

Opracowywany będzie projekt oświetlenia ulicznego w sołec-
twie Lekomin za ponad 6 tys. zł z funduszu sołeckiego. 

Modernizacja boisk i budowa placu zabaw
Gmina Zagnańsk złożyła projekt w LGD Dorzecze Bobrzy na 

modernizację i budowę boisk w Tumlinie, Jaworzu, Sza łasie. Koszty 
wyniosą prawie 400 tys. zł.

Z funduszu sołeckiego zaplanowane są: budowa placu zabaw 
w Kajetanowie Dolnym – za ponad 23 tys. zł oraz zagospoda rowanie 
terenu wokół oczka na ul. Turystycznej w Zagnańsku - za 15 tys. zł.

Darmo sprzęt komputerowy i dostęp do internetu
Dzięki programowi przeciwdzia łającemu wykluczeniu cyfro-

wemu mieszkańcy znajdujący się w trud nej sytuacji finansowej 
dostali za darmo sprzęt komputerowy i dostęp do internetu. Pro-
jektem objęto 35 gospodarstw domowych z całej gminy. Reali-
zacja programu wyniosła ponad 420 tysięcy złotych i w całości 
sfinansowana została z unijnego Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka. W tym roku fundusze na przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy opiewać będą na 
kwotę ponad 80 tys. zł.
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W 2013 roku mieszkańcy gminy Zagnańsk mogli na własne 
oczy zobaczyć, jak wygląda realizacja olbrzymiego projektu roz-
budowy kanalizacji i wodociągów. Roboty ziemne zaczęły się w lip-
cu w Zachełmiu i w ciągu kilku miesięcy objęły Samsonów-Ciągłe, 
Samsonów-Piechotne, Komorniki, Dudków, Bartków-Goleniawy, 
Kaniów II, ul. Chełmową w Za-
gnańsku, Chrusty Małe i Duże, 
Ścięgna i Jaworze. A lada mo-
ment rozpocznie się drugi etap 
kanalizowania pozostałych 
miejscowości gminy: Koło-
mań, Umer, Tumlin-Dąbrówka, 
Tumlin-Węgle, Tumlin Zacisze, 
Tumlin-Osowa i Belno.

Unijny projekt Komplekso-
wej Ochrony Wód Podziemnych 
Aglomeracji Kieleckiej, dzięki 
któremu skanalizowanie (liczba 
mieszkańców korzystających z ka-
nalizacji gminy) wzrośnie z 33 do 
72 procent wkroczył w 2013 roku 
w ostateczną fazę. Ale najpierw 
trzeba było przygotować front ro-
bót, zgodnie z ostrymi wymaga-
niami Unii Europejskiej i polskiej 
ustawy o zamówieniach publicz-
nych. Już w styczniu w siedzibie 
Wodociągów Kieleckich została 
podpisana pierwsza ważna umo-
wa o wartości prawie 1 miliona 
złotych z inżynierem kontrak-
tu kanalizacji gminy Zagnańsk. 
Przetarg na tę usługę wygrało 
konsorcjum EKOCENTRUM Sp. 
z o. o. Wrocław i Biuro Inwestorskie Janusz Rybka Wrocław. W mar-
cu podpisano umowę między Wodociągami Kieleckimi a spółką Trac-
tebel Engineering z Katowic, która wygrała przetarg na opracowanie 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane 
dla etapu drugiego budowy kanalizacji w gminie Zagnańsk. Umowę 
podpisano w obecności studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskie-
go, którzy w Wodociągach Kieleckich rozpoczęli praktyki. 

W czerwcu została podpisana najważniejsza umowa, na wyko-
nanie kanalizacji pierwszego etapu w Zagnańsku. Jej znaczenie pod-
kreślała nietypowa sceneria – dokumenty podpisano pod dębem Bart-
kiem. Obecni byli przedstawiciele spółki Wodociągi Kieleckie, głów-
nego wykonawcy i Gminy Zagnańsk. Specjalnymi gośćmi były dzieci 
z Przedszkola Samorządowego w Zagnańsku. Przetarg na ten kontrakt 
wygrała firma Skanska S.A. z Warszawy. Do jesieni 2014 roku w gmi-
nie przybędzie 29 kilometrów kanalizacji, co będzie kosztowało 15 
mln 839 tys. 441,20 zł brutto. Aby ostatecznie przypieczętować tak 
ważną umowę, zgromadzeni pod dębem oficjele oraz przedszkolaki 
odcisnęli kciuki i złożyli podpisy na wielkim certyfikacie, który zosta-
nie zachowany dla przyszłych pokoleń. I już można było wprowadzić 
koparki. W lipcu pierwszą łopatę wbito uroczyście w Zachełmiu. Tym 
razem dostojnym gościom w zasypywaniu pierwszych kanalizacyj-
nych rur pomagały dzieci biorące udział w zajęciach wakacyjnych 
w Świetlicy Środowiskowej Jaworze. Wyposażone w prawdziwe 
kaski i kamizelki, plastikowymi łopatkami z zapałem przystąpiły do 
budowy. Zgromadzeni żartowali, że można zrezygnować z koparek 
i robotników, bo dzieciom tak dobrze szła praca.

Aby nowy system kanalizacji sprawnie funkcjonował, koniecz-
na jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartko-
wie. We wrześniu stosowną umowę podpisano z wykonawcą, firmą 
INSTAL Warszawa S.A. Dzięki tej inwestycji wydajność instalacji 
zwiększy się o połowę. Prace w oczyszczalni już się rozpoczęły. 

Grudzień przyniósł dobre wiadomości dla mieszkańców drugiej 
części gminy. W Tumlinie na parkingu przed kościołem podpisano 

umowę na drugi etap kanalizacji Zagnańska. Wydarzenie było po-
dwójnie ważne. Po pierwsze, była to ostatnia tak duża umowa na 
kontrakt wykonawczy w ramach unijnego projektu rozbudowy i mo-
dernizacji sieci Wodociągów Kieleckich. Po drugie, przetarg wygrała 
rodzima firma Akwedukt Sp. z o.o. Ma ona dokończyć budowę do 
końca grudnia 2014 r., za co otrzyma 16 mln 604 tys. 985 zł (brutto). 
Po podpisaniu umowy zgromadzeni wspólnie z członkiniami Zespo-
łu Ludowego Tumlinianki odśpiewali kolędy. Pogoda sprzyjała i pra-
ce rozpoczęły się już w styczniu, a obejmowały m.in. miejscowości 
Umer-Kołomań, Tumlin-Osowa, Zacisze i Węgle.

Zgodnie z raportem wyko-
nawcy za listopad 2013 r., udało 
się już wykonać 428 m kanaliza-
cji w Samsonowie-Ciągłych, co 
stanowi 92 proc. zadania. W Ko-
mornikach-Dudkowie budowę za-
kończono, pozostaje odtworzenie 
nawierzchni. Na ulicy Chełmowej 
wykonano warstwę wyrównaw-
czą z masy bitumicznej, kanali-
zacja jest już położona (642 m). 
W Zachełmiu mimo ciężkiego 
terenu położono już 711 m sie-
ci, co stanowi 27 proc. zadania. 
W Chrustach Małych i Dużych 
wykonano 155 m kanału (8 proc. 
zadania). Trwają odbiory robót 
w Komornikach-Dudkowie, czę-
ści Zachełmia i Kościelnej Górce. 

Etap I obejmie miejscowości: 
Samsonów-Ciągłe, Samsonów 
-Piechotne, Samsonów-Komorni-
ki, Goleniawy, Samsonów-Dud-
ków, Chrusty, Zachełmie, Kościel-
na Górka, Ścięgna, Siodła, Jawo-
rze oraz Kaniów II. Przewiduje 
budowę 29 kilometrów kanaliza-
cji. Planowane zakończenie robót 
to czwarty kwartał 2014 roku. 

Etap II kanalizacji gminy Zagnańsk obejmuje miejscowości: Ko-
łomań, Umer, Tumlin-Dąbrówka, Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze, 
Tumlin-Osowa i Belno. Przewiduje on budowę około 30 km kana-
lizacji. 

Projekt Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji 
Kieleckiej współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.

Zdaniem Henryka Milcarza, prezesa Wodociągów Kieleckich 
rok 2013 mieszkańcy gminy Zagnańsk chyba będą długo wspominać 
i będą to pozytywne wspomnienia. 

– Roboty ziemne przy tej bezprecedensowej inwestycji zaczęły się 
najpierw w Zachełmiu, potem w innych miejscach. W ciągu zaledwie 
dwóch lat zbudujemy w gminie więcej kanalizacji niż w całej dotych-
czasowej historii. Z szamba będzie mogła zrezygnować większość 
mieszkańców. A nikomu z nich nie trzeba mówić, jakie uciążliwości 
wiążą się z szambem – komentuje prezes Henryk Milcarz. 

– Chciałbym też dodać, że osobiście odczuwam podwójną sa-
tysfakcję z powodu tej inwestycji – raz, jako prezes spółki ją reali-
zującej, a dwa, jako mieszkaniec gminy Zagnańsk. Zwyczajnie, jako 
mieszkańcowi leży mi na sercu rozwój mojej małej ojczyzny i dobro 
moich najbliższych sąsiadów. Rok 2014 będzie jeszcze bardziej eks-
cytujący, bo do położonych odcinków sieci zaczną się podłączać od-
biorcy. Wtedy naprawdę odczujemy pozytywne skutki naszych działań 
– zapowiada prezes.

Warto podkreślić, że działalność Wodociągów Kieleckich w Za-
gnańsku to nie tylko nowe rury i instalacje. Spółka stara się aktywnie 
włączać w życie lokalnej społeczności. W czerwcu w Dniu Dziecka 
Wodociągi wsparły organizację festynu w Zespole SP i Gimnazjum 
w Kajetanowie. Pracownicy Wodociągów Kieleckich przygotowali 
szereg atrakcji. m.in. namiot z materiałami informacyjnymi, foldery 
i ulotki, balony i inne gadżety reklamowe, słodycze dla dzieci. A dla 
zwycięzców konkursów – nagrody.

Andrzej Piskulak 

Kompleksowe kanalizowanie gminy
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W dniu 28 stycznia 2014 roku w Urzędzie Gminy w Zagnań-
sku podpisana została umowa na budowę kanalizacji sanitarnej 
do miejscowości Belno. W imieniu Gminy Zagnańsk umowę pod-
pisał wójt Szczepan Skorupski, w imieniu wykonawcy Zbigniew 
Wojciechowski, właściciel firmy Produkcyjno-Handlowo-Usłu-
gowej „EKO-DOM”. 

Prace zostaną rozpoczęte niezwłocznie po poprawieniu się warun-
ków atmosferycznych. Ich zakres obejmuje budowę sieci kanalizacyj-
nej od osiedla Wrzosy do pierwszych zabudowań w Belnie. Koszt reali-
zacji inwestycji to blisko 400 tys. zł. Przewidywany termin zakończenia 
robót budowlanych wyznaczony został na 30 września 2014 roku.

Przez wieś Belno kanalizację sanitarną będą realizować równole-
gle Wodociągi Kieleckie sp. z o.o. za kwotę ponad 3,8 ml.  Apis

Trwają konsultacje społeczne projektu nowej strategii gminy. 
Jest ona pierwszym całościowym projektem strategii rozwoju na-
szej gminy od 1999 roku. Według projektu strategii gmina kon-
tynuować ma działania w celu podniesienia atrakcyjności prze-
strzennej dla mieszkalnictwa, turystyki i inwestycji. 

Strategia rozwoju 
gminy Zagnańsk na lata 
2014–2024 definiuje dłu-
gookresowe wyzwania 
i problemy, przed któ-
rymi stajemy. Jest próbą 
odpowiedzi na pytanie, 
dokąd zmierzamy i co 
chcemy w ciągu najbliż-
szych lat osiągnąć, mając 
określone możliwości 
i kultywując dziedzic-
two kulturowe. Doku-
ment stanie się podstawą 
starannego planowania 
gminnych inwestycji 
oraz działań lokalnego 
samorządu.

Strategia jest klu-
czowym elementem 
planowania rozwoju 
lokalnego. Pozwala na 
zapewnienie ciągłości 
i trwałości w poczyna-
niach władz gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań 
politycznych. Strategia umożliwia również efektywne gospodaro-
wanie własnymi, zwykle ograniczonymi zasobami, takimi jak: śro-
dowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki 
finansowe. Strategia określa, co ma być realizowane, kiedy, jakie będą 
koszty i kto ma realizować przyjęte zadania. Dzięki tym działaniom 
można zidentyfikować zasoby (bogactwa naturalne, kapitał społeczny 
czy finansowy, istniejącą infrastrukturę techniczną) występujące na 
określonym terytorium. 

Gmina posiada szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu fundu-
szy pozabudżetowych na rozwój i wsparcie zaplecza społecznego 

Rozpoczęcie budowy kanalizacji do Belna

Nowa strategia gminy do 2024 roku
i gospodarczego gminy. Do najważniejszych inwestycji przyjaznych 
mieszkańcom można zaliczyć na przykład: budowę kanalizacji sani-
tarnej współfinansowaną z Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 oraz udostęp-
nienie usług dostępu do internetu w gminie finansowane ze środków 

uni jnych Programu 
Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka. 
Budowa świetlicy śro-
dowiskowej w Jaworzu 
sfinansowania zosta-
ła ze środków Leader 
PROW 2007–2013. 

Posiadanie aktu-
alnej strategii gminy 
wynika z praktycznej 
potrzeby aplikowania 
o środki unijne. Apliku-
jąc o wsparcie ze środ-
ków unijnych, należy 
wykazywać zgodność 
planowanej inwestycji 
z dokumentami strate-
gicznymi np. strategią 
województwa, powiatu, 
gminy, planem rozwoju 
transportu, lokalnym 
planem rozwoju, itp., 
a także powoływać się 

na właściwe zapisy tych dokumentów. Gmina może ubiegać się o do-
tacje z wielu programów, przede wszystkim z regionalnego progra-
mu operacyjnego dla województwa świętokrzyskiego oraz Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014–2020. Środki będące 
w dyspozycji gminy będą mogły być przeznaczone na infrastruktu-
rę techniczną gminy, ale również na programy szkoleń dla młodzie-
ży przygotowującej się do wejścia na rynek pracy. Gmina posiada 
potencjał zasobów naturalnych w konkurencji o turystów, zarówno 
tych z Kielc i okolicznych wsi, jak i z całej Polski, a nawet zagra-
nicy. Istotne wydaje się zatem nie tylko rozwijanie turystyki, ale też 
wykorzystanie dawnej funkcji letniskowej gminy dla mieszkańców 
Kielc. W ramach działań gminy planuje się również wsparcie rolnic-
twa oraz racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów na potrzeby 
odnawialnych źródeł energii. 

Strategia będzie realizować trzy cele strategiczne odnoszące się 
do społeczności lokalnej, gospodarki i środowiska. Każdy z celów 
strategicznych realizowany jest przez następujące cztery cele ope-
racyjne: Korzystne warunki do kształtowania gospodarki lokalnej; 
Rozwinięta turystycznie gmina; Wysoka jakość życia mieszkańców 
oraz Konkurencyjność gminy. Do każdego z celów operacyjnych 
przypisane zostały propozycje działań mających służyć realizacji za-
kładanych celów (patrz wykres): 

Na zlecenie Urzędu Gminy strategię opracowuje Michał Marci-
niak, ekspert ds. funduszy europejskich. 

Michał Marciniak

Michał Marciniak – biogram
Ekspert działania w obszarze rozwoju regionalnego, wdrażania 
projektów i programów oraz funduszy europejskich kierowanych 
na tereny wiejskie. Michał Marciniak jest prawnikiem, w latach 
2009–2011 pełnił funkcje dyrektora Departamentu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich MRiRW odpowiadającego za zarządza-
nie PROW 2007–2013, wcześniej pracował w centrali KRUS 
i ARiMR. Stypendysta programu „Lider w społeczeństwie oby-
watelskim” Instytutu Roberta Schumana w Budapeszcie oraz 
„Future EU Leaders’ Academy (FEULA)” EUROPEUM Institute 
for European Policy w czeskiej Pradze. Absolwent Uniwersytetu 
Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji). Obecnie kieruje 
firmą analityczną STREFAPLUS. 
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Na terenie gminy znajduje się ponad 20 miejsc pamięci na-
rodowej. Pracownicy Urzędu Gminy dbają o ich należyte utrzy-
manie i konserwację. W wielu przy-
padkach pomniki były odnawiane. 
Poniżej prezentujemy te, które były 
odnawiane oraz te, które czekają na 
konserwację przez pracowników za-
trudnionych w Referacie Gospodar-
czym i Gospodarki Komunalnej. 

Na dzwonnicy przy kościele pw. 
św. Rozalii i św. Marcina znajduje się 
tablica upamiętniająca mieszkańców 
Zagnańska, którzy polegli w walce 
o odzyskanie niepodległości w latach 1914–21. Tablicę w 1928 roku 
ufundowali mieszkańcy Zagnańska.

W sąsiedztwie skrzyżowania dróg Samsonów-Ciągłe – Kołomań 
znajduje się przeznaczony do remontu pomnik partyzantów AK po-
ległych 29 czerwca 1944 r. Wykonany został z inicjatywy społeczeń-
stwa w 1967 r. 

W lesie pomiędzy Jasiowem i Samsonowem-Piechotne znajduje 
się obelisk poświęcony pamięci powstańców 1863 r. wieszanym w tym 
miejscu przez Rosjan. Także tu 11 sierpnia 1944 roku odbyło się zgru-
powanie żołnierzy NSZ pod dowództwem płk. „Bohuna” przed wy-
marszem do Lasocina, gdzie sformowano Brygadę Świętokrzyską.

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

Przy drodze Zagnańsk – Kielce w okolicach Siodeł, na górze So-
snowica znajduje się pomnik z kamienia poświęcony żołnierzom AK 
poległym 29 czerwca 1944 r. Wykonany został w 2010 r. 

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

W Samsonowie w odległości 60 m od skrzyżowania dróg Sam-
sonów – Szałas, w kierunku zachodnim znajduje się mogiła-pomnik 
pamięci żołnierza, bohatera Wojska Polskiego, który osłaniając in-
nych poległ podczas całodziennego boju o Samsonów. Ufundowali 

Zadbane miejsca pamięci w gminie
go w 40. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę miesz-
kańcy Samsonowa i przewodnicy świętokrzyscy PTTK. 

W Samsonowie w rejonie skrzy-
żowaniu dróg Samsonów – Szałas, 
w pobliżu ruin pieca hutniczego znaj-
duje się pomnik pamięci mieszkańców 
gminy Samsonów poległych i pomor-
dowanych w latach 1939–1945 w wal-
kach z hitlerowskim najeźdźcą. 

W Szałasie znajduje się kilka po-
mników upamiętniających zarówno 
męstwo żołnierzy, ale też męczeńską 
śmierć mieszkańców podczas pacy-

fikacji wsi przez hitlerowców. Pomnik upamiętniający miejsce boju 
oddziału Hubala z 2 kwietna 1940 r. znajduje się po prawej stronie 
drogi. Kolejny pomnik – przy drodze Szałas – Odrowąż upamiętnia 
nieznanego ułana z oddziału „Hubala” poległego kwietnia 1940 r.

Pomnik pamięci 122 ofiar wojny poległych i pomordowanych 
w Szałasie położony jest przy szkole. Pomnik upamiętniający pacy-
fikację Szałasu 8 kwietnia 1940 r. położony przy łączniku wsi. Przy 
kościele znajduje się pomnik upamiętniający 59 mężczyzn zabitych 
8 kwietnia 1940 r. 

Na cmentarzu w Tumlinie znajdują się mogiły: 28 żołnierzy 
rosyjskich i niemieckich poległych w latach 1914–1915, żołnierzy 
i partyzantów poległych w latach 1939–1945 oraz żołnierzy niemiec-
kich poległych w 1915 r.

W Zabłociu na skraju lasu stoi pomnik żołnierzy radzieckich. Na 
cmentarzu w Zachełmiu odnowiona została mogiła zbiorowa żołnierzy 
Wojska Polskiego poległych 7 września 1939 roku na terenie Barczy.

W 2012 r. wykonany został pomnik upamiętniający zwycięski 
bój, jaki przeszło 73 lata temu, na terenie obecnego Leśnictwa Ada-
mów stoczyli z niemiecką obławą żołnierze Oddziału Wydzielonego 
Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego – „Hubala”. Obelisk 
ustawiony został staraniem Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej. 
Przedsięwzięcie to objęły honorowym patronatem Gmina Zagnańsk 
oraz Nadleśnictwo Zagnańsk.

Wymienione pomniki, obeliski i mogiły, będące miejscami pa-
mięci narodowej są konserwowane przez pracowników Urzędu Gmi-
ny i mają założone kartotekę. 

Andrzej Piskulak 

Debata nad Strategią Rozwoju Gminy Zagnańsk
Dyskusja na temat przygotowywanej Strategii Rozwoju Gminy 

Zagnańsk na lata 2014–2024 odbyła się 22 stycznia br. w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy w Zagnańsku. Zaprezentował ją Michał 
Marciniak, dyrektor firmy Strefa Plus w Warszawie. Debatę pro-
wadził wicewójt Robert Kaszuba. Wzięli w niej udział przedstawi-
ciele środowisk biznesowych, stowarzyszeń działających w gminie 
oraz kierownictwa Urzędu Gminy. 

W wyniku przeprowadzonej proce-
dury ofertowej zadanie przygotowania 
Strategii Rozwoju Gminy Zagnańsk na 
lata 2014–2024 powierzone zostało Mi-
chałowi Marciniakowi, ekspertowi ds. 
funduszy europejskich z firmy STREFA 
PLUS. Firma podjęła się przeprowadze-
nia przygotowania dokumentu.

Strategia gminy Zagnańsk powsta-
ła z inicjatywy władz samorządowych 
w celu prowadzenia zaplanowanej 
i efektywnej polityki zarządzania obszarem gminy. Ważną przesłanką 
jej opracowania było przygotowanie do nowego okresu finansowania 
polityki regionalnej i rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej 
na lata 2014–2020.

Obecny na debacie wójt Szczepan Skorupski poinformował, że 
w ramach pracy nad omawianym dokumentem przewidziane są kon-
sultacje społeczne z mieszkańcami. Zaplanowana jest również orga-
nizacja warsztatów z młodzieżą, radnymi, członkami Rad Sołeckich, 
organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami z gminy.

Zgodnie z harmonogramem pracy zakończenie prac nad tworze-

niem strategii rozwoju gminy planuje się na pierwszy kwartał 2014 
roku, kiedy strategia zostanie przedstawiona Radzie Gminy w celu 
uchwalenia.

Wójt zachęcał zebranych, by wszelkie pomysły i propozycje 
dotyczące kierunków rozwoju gminy na najbliższe lata kierować do 
Urzędu Gminy pisemnie lub osobiście. 

Zgłoszone poprawki po przeanali-
zowaniu przez kierownictwo Urzędu 
Gminy i eksperta Michała Marciniaka 
naniesione zostaną do połowy lutego. 
Następnie planowana jest kolejna dysku-
sja, która odbędzie się jeszcze w lutym 
br. W marcu Strategię będą analizowali 
radni Gminy Zagnańsk.

Dnia 26 sierpnia 2013 roku radni 
podjęli uchwałę nr 60/2013 w sprawie 
przystąpienia do opracowania Strate-
gii Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 

2014–2024. W okresie październik – listopad 2013 roku odbyła się 
seria spotkań z sołtysami i przedstawicielami rad sołeckich z udzia-
łem wójta gminy, których celem było przedstawienie planów dzia-
łań gminy na najbliższe lata. W ramach prowadzonych konsultacji 
społecznych Strategii, w dniu 20 listopada 2013 roku w Urzędzie 
Gminy odbyło się spotkanie konsultacyjne, na które zostali zapro-
szeni przedsiębiorcy działający na terenie gminy. Na spotkaniu za-
prezentowane zostały diagnoza, analiza SWOT oraz główne kierunki 
rozwoju gminy do 2024 roku. Wynikiem dyskusji podczas spotkania 
była aktualizacja diagnozy sytuacji gminy. Andrzej Piskulak
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Uroczyste otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej, mieszczące-
go się w budynku po byłej szkole podstawowej odbyło 15 stycznia 
br. w Belnie. Wstęgę przecięli: posłanka Renata Janik, Agnieszka 
Kloskowska-Dudzińska – z-ca prezesa Zarządu PFRON, Zdzi-
sław Wrzałka, starosta kielecki, Jadwiga Irla – dyrektor Oddzia-
łu Świętokrzyskiego PFRON, Anna Bielna – dyrektor PCPR oraz 
wójt Szczepan Skorupski. Poświęcenia obiektu dokonał ks. płk 
Tadeusz Skrzyniarz – proboszcz parafii pw. św. Rozalii i św. Mar-
cina w Zachełmiu.

Posłanka Renata Janik 
podczas wystąpienia nie kryła 
radości z faktu, że udało się 
doprowadzić do szczęśliwego 
finału tak wielkie przedsię-
wzięcie. Szczególne podzięko-
wania skierowała do starosty 
kieleckiego Zdzisława Wrzał-
ki, za przekazanie środków na 
wyposażenie warsztatu oraz do 
wójta Szczepana Skorupskiego 
i całej Rady Gminy w Zagnań-
sku, za środki przekazane na 
wykonanie prac remontowo-
adaptacyjnych w budynku. 
Doprowadzenie do otwarcia 
tego obiektu było dla posłanki 
zadaniem priorytetowym. 

Starosta kielecki Zdzisław Wrzałka podkreślił, iż powstanie na 
terenie gminy Zagnańsk Warsztatu Terapii Zajęciowej daje osobom 
niepełnosprawnym możliwość pełniejszego uczestnictwa w życiu 
społecznym. Jest to również powód do dumy Starostwa Kieleckiego, 
gdyż jest to czwarty warsztat na terenie powiatu kieleckiego, a tym 
samym kolejna instytucja, która pomaga osobom z niepełnosprawno-
ścią w powrocie do normalnego życia.

Wójt Szczepan Skorupski oraz wójt gminy Łączna Romuald Ko-
waliński podczas swoich wystąpień podkreślali znaczenie, jakie ma 
powstanie WTZ dla lokalnej społeczności. Ich zdaniem, nic nie daje 
większej satysfakcji, niż działanie na rzecz słabszych i pokrzywdzo-
nych przez los. Zgodnie podziękowali Stowarzyszeniu Braterskie 
Serca, że podjęło się tak ważnego zadania i doprowadziło do szczę-
śliwego finału. Wójt Szczepan Skorupski podarował Warsztatowi 
rycinę przedstawiającą symbol naszej gminy – dąb Bartek, życząc 
jednocześnie, aby podopieczni byli tak silni jak to drzewo.

Niezwykłość WTZ dostrzegła również Agnieszka Kloskowska-
Dudzińska zastępczyni prezesa PFRON. – Fakt, iż Warsztat powstał 
z inicjatywy osób niezwiązanych bezpośrednio z osobami niepełno-
sprawnymi, czyni go wyjątkowym na skalę całego kraju. To pierwszy 
taki przypadek, gdzie kilkanaście osób podejmuje działania mające 
na celu pomoc osobom niepełnosprawnym. Będę Was podawać jako 
przykład dla innych, gdyż Wasza postawa jest wyjątkowa i może być 
stawiana jako wzór do naśladowania – mówiła zastępczyni prezesa 
PFRON.

Przemówienia gości poprzedził występ jasełkowy uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku przygotowany pod opieką 

nauczycielek – Małgorzaty Sobierajskiej oraz Bogusławy Misterkie-
wicz oraz pod kierownictwem dyrektor szkoły Anny Tuz. Występ 
małych aktorów wprowadził wszystkich w podniosły nastrój i po-
zwolił na pełniejsze przeżywanie uroczystości. 

Prezentacja multimedialna przedstawiająca prace remontowe 
prowadzące do powstania WTZ oraz działania pracowni i pod-
opiecznych, przybliżyła wszystkim to niezwykłe miejsce. Znalazły 
się w niej także podziękowania dla osób, które przyczyniły się do 

powstania WTZ, dla tych 
wszystkich, którzy pokazali 
swoje „braterskie serce”.

Uwieńczeniem otwar-
cia było wystąpienie jednego 
z podopiecznych – człowieka 
niezwykłego, o wielkim talen-
cie literackim – Jerzego Strzel-
ca, który wierszami własnego 
autorstwa dopełnił podnio-
słości nastroju oraz wywołał 
niejedną łzę wzruszenia wśród 
uczestników. W ten niezwy-
kły i bardzo osobisty sposób 
podziękował przybyłym go-
ściom, ale przede wszystkim 
podkreślał urok i wyjątkowość 
atmosfery tworzonej przez 
pracujących w WTZ ludzi. 

Po zakończeniu części artystycznej i oficjalnej wszyscy goście 
zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez pracowników 
WTZ oraz ich podopiecznych. Nie zabrakło również słodkości spon-
sorowanych przez radnego Tomasza Dąbrowskiego.

Kadrę pracowniczą WTZ tworzą: Malwina Maria Kowalska – 
kierownik, Katarzyna Sarnat, Anna Rysińska, Marzena Gała, Joanna 
Boszczyk, Piotr Sobczyk – instruktorzy terapii zajęciowej, Paulina 
Kałuża – rehabilitant, Katarzyna Krzystanek – psycholog, Agnieszka 
Makowska-Rams – główna księgowa, Stanisław Rubel – kierowca 
oraz Robert Kołda – palacz-konserwator.

– Udało się tego dokonać dzięki ogromnej pracy członków po-
wstałego w 2012 roku Stowarzyszenia Braterskie Serca. Dzięki nim 
obiekt zyskał nową funkcję, a swoje miejsce na ziemi znalazło tu 25 
podopiecznych, zarówno z naszej gminy, jak również gmin ościen-
nych – informuje Elżbieta Ślewa, prezes Stowarzyszenia Braterskie 
Serca. – Pragniemy serdecznie podziękować za pomoc i okazane 
wsparcie wszystkim, którzy pomagali nam przy tworzeniu Warsztatu 
Terapii Zajęciowej, zarówno za pomoc finansową, za przysłowiowe 
„podniesienie ręki”, jak również za wsparcie psychiczne, podtrzymy-
wanie na duchu i wiarę w nas. Dziękujemy za te dobre Anioły, które 
nas prowadziły i opiekowały się nami, gdyby nie one, nie byłoby tego 
wspaniałego miejsca – podkreśliła.

Warsztat Terapii Zajęciowej ma za zadanie rehabilitację społecz-
ną i zawodową osób niepełnosprawnych, zmierzającą do poprawy 
ogólnego rozwoju oraz sprawności każdego uczestnika, niezbędnej 
do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w śro-
dowisku. Apis

Otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie

Dzień Seniora w Tumlinie
W Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 

w Tumlinie przy współudziale dyrekcji szkoły, nauczycieli, 
uczniów i Stowarzyszenia „Kobiety z klasą” po raz pierwszy zo-
stał zorganizowany 25 stycznia br. Dzień Seniora. Na spotkanie 
zaproszono wszystkich, którzy spełniają się w roli babci, dziadka. 
Mile widziani byli również rodzice uczniów naszej szkoły. 

W udekorowanej sali, przy zapalonych świecach zasiedli zapro-
szeni goście. Na ścianie widniało hasło „Za wsparcie, mądrość i sta-
rania składamy Wam dziś podziękowania”.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: poseł Renata Janik, 
wójt Szczepan Skorupski, wicewójt Robert Kaszuba, radna Gminy Za-
gnańsk Ewa Kita oraz radny Gminy Miedziana Góra Jarosław Wałek. 

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej, wesołej atmosferze. Uro-
czystość rozpoczęły najmłodsze dzieci, przedszkolaki, prezentując 

wesoły taniec smerfów. Starsi uczniowie dali popis swoich talentów 
wokalnych, śpiewając przeboje, które nucili również goście. Przy-
pomniane zostały m.in.: „Kawiarenki”, „Parostatek”, „Gdzie się po-
działy tamte prywatki”, „Kolorowe jarmarki”. Wszyscy ożywiali się 
jeszcze bardziej, śpiewając przyśpiewki: „Głęboka studzienka”, „Hej 
z góry, z góry...”, czy „Szła dzieweczka do laseczka’. Odważni mogli 
zatańczyć oberka. 

Przeprowadzone zostały również konkursy. Wybrano babcię 
najbogatszą we wnuki. Została nią pani Janina, która ma ich szes-
naścioro. Przed seniorami postawiono również zadanie odgadnięcia 
ulubionych przysmaków dzieci. Z zamkniętymi oczami próbowali 
i bezbłędnie odgadywali nazwy smakołyków. Wieczór umilili Tum-
linianie, śpiewając swoje piosenki. Marianna Kłosowska przypo-
mniała kilka żartobliwych wierszy. Goście opuścili salę zadowoleni, 
mając nadzieję, że takie spotkania na stałe wpiszą się do kalendarza 
uroczystości szkoły w Tumlinie.

Alicja Huk



9

Luty 2014

Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich zorganizowało 25 stycz-
nia br. w Świetlicy Środowiskowej Jaworze piątą już zabawę 
choinkowo-mikołajkową „Mikołaj Dzieciom” dla dzieci z terenu 
gminy. Sponsorami imprezy i upominków byli: biznesmen Michał 
Kubicki, posłanka Renata Janik i wójt Szczepan Skorupski. Im-
prezę uświetnił muzyk Marek Bucki wraz z córkami – Dagmarą 
Drogosz, Mają Gębską oraz skrzypaczką Karoliną Lovejoy. 

W imprezie wzięło udział ok. 45 dzieci w wieku od 4 do 10 lat z te-
renu całej gminy. Oprawę muzyczną przygotował Marek Bucki. Zaję-
cia muzyczne i zabawowe prowadziły córki artysty. W przerwie dzieci 
mogły się posilić przy specjalnie 
przygotowanym dla nich stole, na 
którym oprócz napojów były m.in. 
słodycze, ciastka i owoce. Imprezę 
zwieńczyło przybycie Mikołaja, 
który cennymi upominkami nagro-
dził każde dziecko. Na zakończenie 
zorganizowana była zabawa. Fre-
kwencja była bardzo wysoka. 

Uczestników zabawy odwiedzi-
li i z nimi bawili się m.in.: posłanka 
Renata Janik, wójt Szczepan Skorup-
ski, radni – Artur Kudzia, Agnieszka 
Gębska i Tomasz Dąbrowski. 

Zdaniem Leszka Grudzińskie-
go, prezesa Zarządu Stowarzysze-
nia Razem dla Wszystkich, zabawa była bardzo dobrze zorganizowa-
na i dzięki temu dzieci oraz rodzice świetnie się bawili. 

– Cieszę się, że nie zawiedli nas sponsorzy z Michałem Kubickim 
na czele. Dzięki nim mogliśmy przygotować dzieciom pokaźne pacz-
ki, w których znalazły się zabawki i słodycze. Na uwagę zasługuje 
duże zaangażowanie w zorganizowanie imprezy członków naszego 
Stowarzyszenia – podkreślił prezes Grudziński.

Zdaniem radnego Artura Kudzi, współzałożyciela Stowarzysze-
nia, największą nagrodą dla członków organizacji jest uśmiech dziec-
ka, radość i zadowolenie z zabawy oraz prezentów.

– Działamy wspólnie już od 2008 roku, w tym czasie zorgani-
zowaliśmy kilkadziesiąt podobnych inicjatyw, ale chyba właśnie ta 
akcja „MIKOŁAJ – DZIECIOM” przysparza nam najwięcej radości. 
Uśmiech dziecka, jego radość i zadowolenie z zabawy oraz prezen-
tów, które za każdym razem przynosi Mikołaj jest dla nas największą 
nagrodą – mówi radny Kudzia. 

– Jest to nasza coroczna akcja, w której z roku na rok bierze udział 
coraz więcej dzieci. I to właśnie do dzieci skierowane jest większość 
naszych działań. Cieszę się bardzo, że do tego typu pomocy nie trzeba 
namawiać członków Stowarzyszenia, a co roku przybywa nam coraz 
więcej osób chcących działać razem z nami – Razem dla Wszystkich 
– podkreśla. 

Prężnie działające na terenie naszej gminy Stowarzyszenie Ra-
zem dla Wszystkich założone zostało w marcu 2008 r. Członkowie 
mają na swoim koncie udane realizacje wielu projektów oraz ini-
cjatyw kulturalnych i artystycznych. Stowarzyszenie zrzeszone jest 
m.in. w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Święto-
krzyskiego i Świętokrzyskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 
W jego ramach działa także Zespół Ludowy Jaworzanki. Zarząd 
SRdW tworzą: prezes Leszek Grudziński, sekretarz Dorota Działak, 
skarbnik Zarządu Marek Bucki i członek Agnieszka Borek.

W ubiegłych latach SRdW wyróżniło się zorganizowaniem akcji 
wydawania nieodpłatnie żywności ubogim i samotnym osobom. Pro-
dukty wydawane były w remizie strażackiej w Chrustach. Żywność 
otrzymało około 200 rodzin (500 osób) z terenu gminy Zagnańsk. 
Przywiezione zostały z Banku Żywności z Ostrowca Świętokrzy-
skiego. Wójt Szczepan Skorupski wykazał się nieocenioną pomocą 
w zorganizowaniu transportu i rozładunku.

Stowarzyszenie zrealizowało od samego początku istnienia nastę-
pujące projekty: „Agroturystyka szansą rozwoju gminy Zagnańsk”, 
„Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”, „Rozwój agro-

turystyki w gminie Zagnańsk”, 
„Podstawy aranżacji i pielęgnacji 
ogrodów” i „Wesele świętokrzy-
skie – obrzędy ludowe w gminie 
Zagnańsk”, a miesiącach maj–li-
piec ub.r. „Jazda konno – jak miło 
spędzić czas” współfinansowany 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego i budżetu państwa 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

Stowarzyszenie jest współor-
ganizatorem ważnych i dużych im-
prez kulturalnych, m.in.: Festynu 
Rodzinnego „Krew darem życia”. 
Jego członkowie nie zapominają 

o dzieciach i w tym celu zorganizowali zabawy choinkowe w świe-
tlicy „Przystań” i w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Tetrapo-
dem”. W ramach programu działań charytatywnych Stowarzyszenie 
wraz z Bankiem Dziecięcych Uśmiechów i z Fundacją Banku Za-
chodniego WBK S.A. zorganizowało szkolną wyprawkę dla 32 dzie-
ci z ubogich rodzin z terenu gminy. 

Stowarzyszenie nagrało również film promujący gminę Zagnańsk 
i jej walory przyrodniczo-turystyczne. Emitowany był on w Telewizji 
Regionalnej TVP3. W 2012 r. w świetlicy parafialnej „Przystań” Ze-
spół Ludowy Jaworzanki zaprezentował przed kamerami TVP Kielce 
obrzęd pt. „Zapusty”. Trwająca 20 minut inscenizacja składała się ze 
scenek obrazujących dawne zwyczaje wsi z okolic Zagnańska.

Wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną Zagnańsk i parafią pw. św. 
Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku Stowarzyszenie zorganizowało 
pięć festynów rodzinnych. Głównym ich celem było propagowanie 
wartości rodzinnych oraz honorowego krwiodawstwa pod hasłem 
„Krew darem życia”. Tylko podczas jednego festynu ponad 50 osób 
oddało ponad 16 litrów krwi. Główne uroczystości festynu odbyły się 
na placu obok kościoła w Zachełmiu. 

Stowarzyszenie zrealizowało „Wesele świętokrzyskie – obrzędy 
ludowe w gminie Zagnańsk”. Projekt adresowany był do mieszkań-
ców gminy, którzy interesują się zwyczajami ludowymi. W ramach 
projektu organizowane były warsztaty z tradycji ludowych, w zakre-
sie których uwzględniono m.in.: zajęcia z gwary ludowej, z tańców 
ludowych i przyśpiewek wiejskich, naukę ręcznego przędzenia na 
wrzecionie, robótki ręczne według regionalnych wzorów, przygoto-
wanie regionalnych potraw. Efektem końcowym było nagranie przez 
TVP regionalną 20-minutowego filmu pokazującego widowisko ob-
rzędowe pt. „Wesele świętokrzyskie” we wnętrzach budynków go-
spodarskich w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. 

Andrzej Piskulak 

W piątek, 10 stycznia br. w Niepublicznym Przedszkolu „Kra-
ina Tetrapoda” odbyło się spotkanie noworoczne mieszkańców 
Zachełmia oraz członków Stowarzyszenia „Kraina Tetrapoda”. 
Gośćmi honorowymi byli m.in.: posłanka Renata Janik, starosta 
kielecki Zdzisław Wrzałka, wójt Szczepan Skorupski, radny To-
masz Dąbrowski i ks. prof. Julisław Łukomski.

Zaproszeni goście złożyli mieszkańcom przybyłym na imprezę 
życzenia noworoczne. Następnie fragment Ewangelii o narodzinach 
Jezusa odczytał ks. prof. Julisław Łukomski. Wygłosił on również do 
zebranych komentarz traktujący o istocie miłości Bożej do człowieka 
oraz pojmowaniu godności człowieka, jak dziecka Bożego. 

Noworoczne spotkanie w „Krainie Tetrapoda”

Razem z nami, razem dla dzieci

Po części oficjalnej odbył się koncert kolęd w wykonaniu Gmin-
nego Chóru Con Passione pod batutą Michała Kopcia. Chórzyści 
zaprezentowali siedem kolęd, a wśród nich: tradycyjne, współcze-
sne, litewską i ukraińską. Występ wzbudził zachwyt i wzruszenie 
słuchaczy. Po tej uczcie duchowej wszyscy udali się na poczęstunek, 
w trakcie którego wystąpił kolejny artysta – Marek Bucki, śpiewając 
solo oraz wspólnie z biesiadnikami różnorodne kolędy. 

Organizatorkami spotkania i zarazem sponsorkami były panie 
ze Stowarzyszenia „Kraina Tetrapoda” – prezes i sołtys Zachełmia 
Renata Salwa, dyrektor przedszkola Iwona Zarzycka oraz posłanka 
Renata Janik.  Apis 
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Wiele jest dróg… do odśnieżania 

Konkurs ofert  
dla organizacji pozarządowych

Dofinansowanie demontażu azbestu

Utrzymanie czystości w gminie

W siedzibie Urzędu Gminy Zagnańsk (tablica ogłoszeń) zo-
stały wywieszone wykazy informujące o przeznaczeniu do wy-
dzierżawienia na okres do trzech lat części działek stanowiących 
własność Gminy Zagnańsk. 

Oznaczone one zostały w ewidencji gruntów: 1. Nr 408 o po-
wierzchni 1600 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Kołomań, gmi-
na Zagnańsk; 2. Nr 218 o powierzchni 300 m2 położonej w obrębie 
geodezyjnym Umer, gmina Zagnańsk.

Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie informuje
Wywieszony został również wykaz informujący o przeznaczeniu 

do wydzierżawienia na okres powyżej trzech lat części działki ozna-
czonej nr 1386 o pow. 10 m2 stanowiącej własność Gminy Zagnańsk, 
położonej w obrębie geodezyjnym Kaniów, gm. Zagnańsk.

Wykazy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc 
od daty wywieszenia wykazu tj. od 27 stycznia do 17 lutego 2014 roku.

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

Wójt Gminy Zagnańsk ogłosił nabór wniosków o dofinanso-
wanie kosztów demontażu i unieszkodliwiania odpadów zawiera-
jących azbest w 2014 r.

Informuję, że w ramach realizacji ,,Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest na lata 2007–2032” w 2014 roku 
gmina zamierza pomóc mieszkańcom w usuwaniu z terenu nierucho-
mości odpadów zawierających azbest przez udzielenie dofinansowa-
nia kosztów usunięcia i unieszkodliwiania tych odpadów.

Zasady przyznawania dotacji określa „Regulamin dofinansowa-
nia w 2014 r. kosztów usunięcia i unieszkodliwiania odpadów zawie-

rających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospo-
darczych osób fizycznych” ustalony zarządzeniem nr 7/2014 Wójta 
Gminy Zagnańsk z dnia 15 stycznia 2014 r.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie jest zło-
żenie w tutejszym urzędzie w terminie od 15 stycznia do 31 marca 
danego roku kalendarzowego wniosku na obowiązującym formula-
rzu, stanowiącym załącznik nr 1 lub załącznik nr 1a oraz załącznik 
nr 2 i załącznik nr 3.

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

Od kilku miesięcy w naszym kraju wdrażany jest nowy sys-
tem gospodarki odpadami. Na generalną ocenę, opartą na wiary-
godnych danych statystycznych musimy jeszcze poczekać. Z ogól-
nodostępnych danych zawartych m.in. na stronach Ministerstwa 
Środowiska wynika, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach jest wdrażana lepiej niż przewidywali sceptycy. 

Po pół roku funkcjonowania nowych przepisów widać, że pesymi-
styczne prognozy się nie sprawdziły. Ta ustawa jak podkreślają urzędni-
cy Ministerstwa jest dopiero pierwszym krokiem wielkiej zmiany sys-
temowej, która stworzyła nowe zasady odbioru odpadów komunalnych 
od mieszkańców. Razem z wejściem w życie tych przepisów zmieniamy 
cały system gospodarki odpadami na bardziej szczelny, transparentny 
i zgodny z prawem unijnym. Dążymy do tego, by osiągnąć standardy 
europejskie i ponownie wykorzystywać cenne surowce.

Warto podkreślić, że wprowadzona opłata, również na terenie Gmi-
ny Zagnańsk, obejmuje nie tylko odbiór i transport odpadów, ale też 
cały system prawidłowego ich zagospodarowania: sortowanie, odzysk 
surowców czy unieszkodliwianie niebezpiecznych substancji, a także 
tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Gmina Zagnańsk podjęła również kroki, oprócz rutynowego 
działania związanego z przeprowadzeniem przetargu i wyboru firmy 
która odbiera odpady, związane z organizacją tzw. zbiórek czyli od-
bioru odpadów wielkogabarytowych i opon. 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.za-
gnansk.pl (zakładka: Czysta Gmina), gdzie znajdą Państwo wska-
zówki dotyczące zasad funkcjonowania nowego systemu na terenie 
naszej gminy, m.in. terminy zbiórek odpadów wielkogabarytowych 
oraz opon. Marcin Jędras 

Serdeczne podziękowania pragniemy złożyć dla 
członków komitetu oraz wszystkich ofiarodawców, 
którzy uczestniczyli w zbiórce pieniędzy przepro-
wadzonej w dniach 23–24.10.2013 r. w Tumlinie na 
rzecz szkód, które ponieśliśmy w pożarze naszego 
domu w październiku ubiegłego roku. Dziękujemy 
za wszelką pomoc, wsparcie finansowe i ogromną 
życzliwość. 

Szymon Szwed z żoną i dziećmi

Podziękowania dla ofiarodawców

Chodniki przylegające do gruntów, których właścicielem jest 
gmina, utrzymywane będą przez gminę, a pozostałe ich odcinki, 
położone wzdłuż nieruchomości utrzymywane muszą być przez 
właścicieli nieruchomości. 

Wszelkie nieprawidłowości w zakresie utrzymania dróg, ciągów 
pieszych, parkingów, zatok autobusowych itp. można zgłaszać w go-
dzinach pracy Urzędu Gminy (7.00–15.000 do Edyty Kuźmy z Re-
feratu Gospodarczego, tel. 41 300 13 22 w. 33, 47; 41 300 14 54). 
Wszystkie zgłoszenia będą odnotowywane w rejestrze zgłoszeń i na 
bieżąco przekazywane do poszczególnych zarządców dróg w celu 
wyeliminowania nieprawidłowości.

W przypadku drogi nr S-7 i dróg dojazdowych wzdłuż niej in-
terwencje będzie przyjmował dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad przez całą dobę pod nr tel. 41 366 39 36. Za 
stan drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku od drogi ekspresowej 

E-7 w kierunku Ćmińsk – po trasie: Lekomin, Ścięgna, Chrusty, Za-
gnańsk ul. Turystyczna, Janaszów, Samsonów, Tumlin-Osowa ul. So-
snowa, Umer odpowiada Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach, ul. Jagiellońska nr 72; tel. w godz. 6.00–22.00 – 41 347 
04 92, Obwód Drogowy w Zgórsku – dyżur całodobowy tel. 41 346 
58 40, 604 401 210.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Miła nr 73 odpowia-
da za utrzymanie dróg powiatowych: Zagnańsk – Kielce, Jaworze, 
Gruszka, Kajetanów, Zachełmie, Zagnańsk ul. Wrzosowa, ul. Prze-
mysłowa, Belno, Kaniów, Osiedle Kaniów ul. Młynarska, Jasiów, 
Samsonów-Piechotne, Samsonów-Ciągłe, Szałas (Szałas I, Szałas-
Komorniki wraz z łącznikiem do Szałasu I, szałas Zaupust), Chrusty, 
Bartków, Goleniawy, Samsonów-Komorniki, Tumlin-Osowa, Tum-
lin-Dąbrówka, Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze, Kołomań, Umer, 
Długojów. Interwencje należy zgłaszać w godz. 7.30–15.30

Tel. 41 345 64 12 oraz przez całą dobę do Obwodu Drogowego 
w Strawczynku pod nr tel. 41 303 87 77.

Apis 

Wójt Szczepan Skorupski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organiza-
cji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego, dotyczących realizacji projektów Gminy Zagnańsk z zakresu 
zadań publicznych na rok 2014. 

Wyszczególnione one są na stronie internetowej Urzędu Gminy: www. 
zagnansk.pl. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  
25 lutego 2014 r. do godz. 10.00 na obowiązującym formularzu dostępnym na 
stronie internetowej BIP www.zagnansk.biuletyn.net.  Apis
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II Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek odbył się 26 stycznia 
br. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP Samsonowie-Piechotnym. 
Zaprezentowały się chóry, zespoły ludowe, schola i solista. Wszy-
scy zaśpiewali kolędy i pastorałki. Imprezę swoją obecnością 
zaszczycili m.in.: posłanka Renata Janik, wiceminister obrony 
narodowej Beata Oczkowicz i wójt Szczepan Skorupski. Gospo-
darzem był ks. proboszcz Zbigniew Krzyszkowski. 

Imprezę zorganizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Zagnańsku poprzedziła Msza św. koncelebrowana pod 
przewodnictwem ks. Zbigniewa Krzyszkowskiego. Po trzy kolędy 
i pastorałki zaprezentowali następujący wykonawcy: Chór Golica 
z Leszczyn, Chór Antidotum, Chór Con Passione, Zespół Ludowy Ja-
worzanki, Zespół Ludowy Tumlinianie, młodzieżowa schola z sam-
sonowskiej parafii i solista Mark Bucki. 

Dyplomy i ozdobne patery wręczali artystom posłanka Renata 
Janik, wiceminister Beata Oczkowicz oraz wójt Szczepan Skorupski. 
Na zakończenie koncertu gospodarz imprezy ks. Zbigniew Krzysz-
kowski wyraził wdzięczność wobec artystów za tak liczny udział 
w gminnej imprezie.

Z kolei wójt Szczepan Skorupski podziękował wszystkim, którzy 
włożyli ogrom pracy w zorganizowanie koncertu, artystom za wspa-

Na początku stycznia br. w parafiach znajdujących na terenie 
gminy Zagnańsk zorganizowane były występy jasełkowe. Poniżej 
relacjonujemy przedstawiania wystawione w Święto Objawienia 
Pańskiego, 6 stycznia w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Sam-
sonowie i kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku.

W Samsonowie
Podczas Mszy św. odprawianej w kościele pw. Wniebowzięcia 

NMP w Samsonowie dzieci z klasy III i VI Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Samsonowie pod opieką wychowawczyni Anny Li-
sowskiej zaprezentowały jasełka. 

Na tle choinek i szopki mali artyści w przepięknych strojach, 
w urokliwy i wzruszający sposób ukazali tajemnicę Bożego Naro-

W Urzędzie Gminy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku pod opieką 
nauczycielek Elżbiety Ślewy, Bogusławy Misterkiewicz oraz Rady Rodziców zorgani-
zowali kiermasz ozdób świątecznych i słodkości. Kwotę w wysokości 213,74 zł przeka-
zano na szlachetny cel – dla potrzebujących – w ramach akcji „Walka z głodem”.

Ciasta przygotowali rodzice, ozdoby świąteczne wykonywali wszyscy: dzieci, rodzi-
ce, nauczyciele. Członkowie Szkolnego Koła PCK pod nadzorem Celiny Lenartowicz, 
zebrali również na terenie szkoły 62,00 zł. Cała suma będzie wpłacona na konto PCK 
w Kielcach.

Dziękujemy wójtowi oraz pracownikom Urzędu Gminy w Zagnańsku za hojne 
wsparcie naszej akcji. Szczególne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców za po-
mysł akcji oraz zaangażowanie w jej realizację.

Uczniowska akcja „Walka z głodem”

Gminny koncert kolęd i pastorałek

Jasełka w gminie

Opiekun Szkolnego Koła PCK
Celina Lenartowicz

dzenia. Scenki z życia nowo narodzonego Dzieciątka, pasterzy, mę-
drców oraz aniołów przeplatane były kolędami i pastorałkami. 

Mszę św. koncelebrował ks. Zdzisław Wrona, obecni byli tak-
że ks. Józef Smulczyński i ks. Kazimierz Salwa. Proboszcz parafii 
ks. Zbigniew Krzyszkowski podziękował dzieciom, rodzicom i wy-
chowawczyni kl. III za zaangażowanie i przygotowanie jasełek. – 
Wszyscy z wielkim zainteresowaniem oglądali przedstawienie. Na 
twarzach widoczne były wzruszenie i radość, co świadczy o wielkim 
przeżyciu. Mam nadzieję, że ta noworodząca się tradycja w naszym 
kościele będzie kultywowana przez następne lata – powiedział na za-
kończenie ksiądz proboszcz. 

W Zagnańsku 
Po Mszy św. wieczornej sprawowanej w kościele pw. św. Józefa 

Oblubieńca NMP wystąpili uczniowie Zespołu SP nr 2, Przedszko-
la i Gimnazjum w Zagnańsku oraz Chóru Parafialnego. Na widowni 
byli m.in.: posłanka Renata Janik i wójt Szczepan Skorupski.

W przedstawieniu pt. „Wierzę w Syna Bożego” wzięły udział 
dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjal-
na. W tradycyjnej scenerii szopki betlejemskiej rozbrzmiewały kolę-
dy, pastorałki oraz utwory poetyckie o tematyce bożenarodzeniowej. 
Występy dzieci przeplatane były kolędami w wykonaniu chórzystów 
pod batutą organisty Łukasza Gronostaja, który stworzył też oprawę 
muzyczną dla występów uczniowskich. Przedstawienie przygotowa-
ły nauczycielki katechezy: Henryka Górzyńska i Bożena Musiał. 

Jasełka spotkały się z gorącym przyjęciem widzów zgromadzonych 
w kościele. Podziękowania artystom i reżyserom złożyli: posłanka Re-
nata Janik oraz wójt Szczepan Skorupski. Wyrazili oni swoje uznanie 
dla tak wielu młodych utalentowanych osób oraz złożyli występującym 
i widzom serdeczne życzenia pomyślności w Nowym Roku i wielu ra-
dosnych przeżyć w nowym kościele. Do podziękowań i życzeń dołą-
czył się ks. proboszcz Ryszard Niemiec, który na zakończenie jasełek 
polecił całą parafię opiece Matce Bożej. Ewa Olesińska, Apis

niały śpiew, mieszkańcom Samsonowa za obecność. Zwieńczeniem 
imprezy był poczęstunek przygotowany w budynku Świetlicy Środo-
wiskowej Jaworze. 

Apis 
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Mistrzowska siatkówka w Zagnańsku
W ubiegłym roku w hali sportowej GOKSiR w Zagnańsku 

rozgrywano Ogólnopolski Turniej o Puchar TKKF drużyn ama-
torskich w piłce siatkowej. Wielki sukces odniosła w nim męska 
drużyna Sparty Zagnańsk, zdobywając pierwsze miejsce. 

Po zaciętej rywalizacji w grupie, gdzie nasi siatkarze odnieśli 
dwa zwycięstwa z Będzinem i Buskiem Zdrój oraz odnotowali je-
dyną porażkę z drużyną z Płocka, zyskali prawo do gry w półfinale 
rozgrywek, w którym uporali się z zespołem z Ostrołęki.

We wrześniu ub. r. w hali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii 
odbył się wielki finał, w którym drużyna z Zagnańska zrewanżowała 
się ekipie z Płocka, wygrywając mecz bez straty seta. Jest to naj-
większy sukces naszej drużyny w wieloletniej historii startów w tej 
imprezie, która odbywa się co roku w Zagnańsku.

Od wielu lat w Zagnańsku bardzo popularne jest uprawianie piłki 
siatkowej. Grają w nią dzieci, młodzież licealna i studencka, dorośli, 
także ci, których ze względu na wiek możemy określić mianem old-
boyów. Odkąd istnieje Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
możliwości treningu i gry wzrosły. Obecnie w siatkówkę „bawi się” 
kilka grup dorosłych pań i panów, nie licząc młodzieży szkolnej, któ-
ra trenuje tę dyscyplinę w ramach lekcji wf i zajęć pozalekcyjnych.

Przygodę z siatkówką większość mieszkańców Zagnańska i oko-
lic zaczyna już w wieku 10–11 lat, gdyż w miejscowym Zespole SP 
nr 2, Przedszkola i Gimnazjum ten sport jest promowany przez na-
uczycieli wf od kilkudziesięciu lat. Dla wielu uczniów pozostaje pa-
sją na całe życie. Dzięki życzliwości Rad Gminy i wójtów od siedmiu 
lat w szkole istnieją klasy sportowe o profilu siatkarskim. 

Masowość uprawiania piłki siatkowej przekłada się też na duże 
sukcesy osiągane w różnych kategoriach wiekowych. Można powie-
dzieć, że Zagnańsk jest znany w środowisku sportowym w całym 
województwie i nie tylko, ze znakomitych siatkarzy. Sukcesy są tym 
bardziej cenne, że osiągane są zazwyczaj w rywalizacji z zespołami 
z dużych ośrodków miejskich.

Młodzi siatkarze z Zespołu Szkół w Zagnańsku już kilkakrotnie 
wygrywali mistrzostwa województwa w rywalizacji szkół i walczyli 
w finałach Mistrzostw Polski. Zespoły te prowadzili nauczyciele Mi-
rosław Kowalski, Sylwester Jończyk i Cezary Bracha.

Uczniowie co roku z różnego rodzaju zawodów i turniejów przywo-
żą „worek medali”. Nasi absolwenci kontynuują swoje kariery w oko-
licznych klubach sportowych. Kilku z nich bez problemu dostało się do 
szkół mistrzostwa sportowego w Spale czy Ostrowcu Świętokrzyskim.

Od wielu lat w Zagnańsku działa też sekcja piłki siatkowej Lu-
dowego Klubu Sportowego Sparta Zagnańsk. Siatkarze zrzeszeni 
w klubie zajmowali czołowe miejsca w województwie w kategorii 
młodzika, awansowali też do 1/8 finału Mistrzostw Polski w w tej 
kategorii wiekowej. Seniorzy trenujący w Sparcie od wielu lat grali 
w III Lidze, zajmując dobre miejsca. W obecnym sezonie zawodnicy 
klubu przystępują do rozgrywek w lidze czwartej. 

Sukcesy odnoszą też nauczyciele ze szkół w Zagnańsku. Wielo-
krotnie zdobywali medalowe miejsca w mistrzostwach powiatu i mi-
strzostwach województwa nauczycieli w piłce siatkowej. W ostatnich 
dniach drużyna nauczycieli z Zagnańska zajęła III miejsce w Powia-
towym Turnieju o Puchar Starosty Kieleckiego.

Siatkówka w Zagnańsku ma ogromne tradycje. Widomym tego 
znakiem jest coraz większa frekwencja na różnego rodzaju towa-
rzyskich i rekreacyjnych turniejach. Organizatorem kilku z nich jest 
GOKSiR w Zagnańsku. Co roku do Gminnej Ligi w Piłce Siatkowej 
zgłasza się wiele drużyn męskich i żeńskich a rywalizacja jest bardzo 
zacięta i stoi na wysokim poziomie.

Latem GOKSiR organizuje też mistrzostwa gminy w piłce plażo-
wej, które cieszą się również sporym zainteresowaniem.

Uprawianie piłki siatkowej i w ogóle sportu przynosi mieszkań-
com gminy Zagnańsk wiele satysfakcji, jest wspaniałą formą spędza-
nia wolnego czasu, przyniesie też, miejmy nadzieję, kolejne sukcesy 
sportowe.  Cezary Bracha

Na początku listopada 2013 r. ruszył projekt o nazwie „Za-
gnańsk Biega”. Na portalu Facebook powstała strona o tej samej 
nazwie, a wraz z nią rozpoczęło się tworzenie biegowej grupy 
w gminie Zagnańsk. – Bieganie ma nas łączyć, bawić, edukować 
młodzież, ale i dorosłych – uważa inicjator i pomysłodawca akcji 
Marcin Mazur, który biega od półtora roku.

„Zagnańsk Biega” działa obecnie jako grupa nieformalna. Jest 
raczej środowiskiem biegowym, ludźmi, którzy chcą się ze sobą 
spotykać, biegać, rozmawiać. Spędzać czas na świeżym powietrzu, 
aktywnie wypoczywać, wspierać się i wzajemnie motywować do dal-
szych treningów.

W połowie grudnia ub. r. odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie 
grupy. Od tego czasu organizowane są cyklicznie spotkania w każdą 
niedzielę o godz. 10 przed zespołem Szkół Podstawowej i Gimna-
zjum w Zagnańsku. 

Głównym celem akcji „Zagnańsk Biega” jest promocja biegania, 
zdrowego trybu życia oraz popularyzacja szeroko pojętej aktywności 
fizycznej ze szczególnym naciskiem na bieganie. 

Pragniemy zburzyć błędne przekonanie na temat biegania, które 
jest mocno zakorzenione w znacznej części społeczeństwa. 

– Większości osób bieganie kojarzy się z lekcjami wychowania 
fizycznego, sprawdzianem na 1000 m, czymś nieprzyjemnym. We-

dług mnie w pierwszej kolejności 
trzeba pokazać ludziom, że zdrowy 
i aktywny tryb życia niewiele kosz-
tuje i daje naprawdę niesamowi-
cie dużo. Bieganie staje się coraz 
bardziej popularne, a wynika to 
z przystępności tej dyscypliny – 
mówi Marcin Mazur. 

– Potwierdzeniem tezy, że 
bieganie jest dla każdego i w każ-
dym wieku jest to, że najmłodszy 
biegacz naszej grupy ma 12 lat, a najstarszy, który był na naszym 
spotkaniu – 65 lat. Jak widać, dzielą nas pokolenia, ale łączy jedna 
wspólna pasja – bieganie – dodaje.

W ciągu kilku tygodni działalności udało się zagnańskim biega-
czom zorganizować wspólne spotkanie z grupami „Biegam bo Mu-
szę” i Szuranie.pl z Kielc oraz Skarland Running Team ze Skarży-
ska-Kamiennej, w którym uczestniczyły 23 osoby. Odwiedzili także 
w ramach rewanżu swoich znajomych biegaczy w Kielcach. 

Na początek marca br. zaplanowany jest pierwszy wspólny wy-
jazd „Zagnańskich Biegaczy” do Radomia i start w VII Biegu Kazików 
o Puchar Prezydenta Miasta Radomia na dystansie 10 km. – W przy-
szłości chcemy organizować kolejne wyjazdy, spotkania biegowe wraz 
z innymi grupami, wspierać wszelkie inicjatywy powstające w naszej 
okolicy związane z aktywnością fizyczną. Będziemy starać się również 
o możliwość organizacji imprezy biegowej w naszej gminie – deklaruje 

Zagnańscy biegacze

inicjator przedsięwzięcia Marcin Mazur.
Akcja biegaczy jest otwarta dla wszystkich, 

którzy preferują taką formę aktywnego wypoczyn-
ku. Zaproszony jest każdy, kto ma ochotę spędzić 
wspólnie przyjemne chwile na świeżym powietrzu 
i zadbać o swoją tężyznę fizyczną, bez względu 
na wiek, doświadczenie czy umiejętności. Dzięki 
uczestnictwu w inicjatywie ma szansę na dzielenie 
się z innymi ludźmi wspólną pasją, jaką jest biega-
nie. Biegacze zapraszają również na swoją stronę 
www.facebook.com/zagnanskbiega oraz do kontak-
tu na adres email: zagnanskbiega@gmail.com.

Apis 
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– Cieszymy się, że nasze dzie-
ci są najsympatyczniejszą klasą 
w powiecie. Dołożymy wszelkich 
starań, aby swoim zachowaniem 
i postawą udowadniały, że w peł-
ni zasłużyły na ten piękny tytuł 
– podkreśla Agnieszka Kaszuba, 
mama Janka, ucznia wyróżnionej 
klasy. 

W każdej sytuacji można na 
pierwszoklasistów liczyć. Zawsze 
znajdują czas i są chętni do opieki 
nad dziećmi podczas organizowa-
nia wyjazdów, imprez i uroczy-
stości klasowych. W klasie uczy 
się 24 uczniów. W przewadze są 

chłopcy. Jest ich 14. Dzieciaki mają wiele pasji i zainteresowań, które 
rozwijają. Jest to grupa dzieci bardzo twórczych, ambitnych, otwar-
tych na wszelkie nowinki, z ogromną chęcią poznawanie świata. Po-
trafią budować pozytywne relacje. Umieją sobie wzajemnie poma-
gać, wykazują się wielką empatią.  Beata Sidło

Babcie i dziadkowie w krainie kropek…

Najsympatyczniejsze pierwszaki tumlińskie

XXII Finał WOŚP w gminie Zagnańsk
W ramach 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

wolontariusze w gminie Zagnańsk zebrali 9977,99 zł. To o ponad 
2600 zł więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej pieniędzy w pusz-
ce – 1511,55 zł – miała Magdalena Pietrzyca. Kwestowało 20 wo-
lontariuszy, prowadząc zbiórkę pieniędzy w gminie m.in. koło 
sklepów, szkół i kościołów oraz podczas meczów Zagnańskiej 
Ligi Futsalu, która rozgrywana była sobotę i niedzielę. 

A oto pełna lista wolontariuszy: MICHAŁ DOBOSZ – 367,76 zł, 
PATRYK BANASIK – 174,35 zł, MARLENA BOCHENEK – 689,32 
zł, KATARZYNA DŁUGOSZ – 796,54 zł, BARTŁOMIEJ JA-
SEK – 758,14 zł, KATARZYNA KARCZ – 594,30 zł, EMILIAN 
KASPEREK – 169,00 zł, WERONIKA ŁOBODA – 511,58 zł, NATA-
LIA MILCARZ – 227,11 zł, MAGDALENA MOLENDA – 364,54 
zł, MARTYNA PACIA – 172,96 zł, SANDRA PAPROS – 306,37 
zł, MAGDALENA PIETRZYCA – 1511,55 zł, MATEUSZ PIWO-
WAR – 242,42 zł, MAŁGORZATA PYTKA – 889,94 zł, NATALIA 
SEBASTIAN – 529,75 zł, MAGDALENA STANIEC – 397,75 zł, 
JAKUB SZCZEPAŃSKI – 303,81 zł, DOROTA WIKŁO – 417,48 zł, 
KAMILA ZAGÓRSKA – 553,32 zł.

Wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski podarował na licyta-
cję obraz przedstawiający krajobraz powiatu kieleckiego, autorstwa 
Aleksandra Yasina. – Możliwość pomocy dla osób potrzebujących 
i akcja, która stała się tradycją skłoniły mnie, aby w tej akcji uczest-

W mroźną sobotę, 25 stycznia br. w progi szkoły zawitali sza-
cowni goście. Swoje święto obchodzili kochane babcie i dziadko-
wie. Przybyli też wójt Gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski oraz 
dyrektor szkoły Anna Tuz. Grupa Smerfy i grupa Zerówka przy-
gotowały z okazji Dnia Babci 
i Dziadka niespodziankę. 

Smerfy deklamowały okolicz-
nościowe wierszyki, wprowadzając 
w świąteczny nastrój. U niektórych 
gości pojawiała się łza wzruszenia. 
Zerówka wystawiła przedstawie-
nie pt. „W krainie kropek”. Występ 
dzieci bardzo przypadł do gustu 
publiczności. Niecodzienna krop-
kowa scenografia wszystkim bar-
dzo się podobała. Słowa uznania 
złożyli wójt oraz dyrektor. Bab-
ciom i dziadziusiom życzyli dużo 
zdrowia i pociechy z wnuków. 

Uczniowie z pierwszej klasy 
Szkoły Podstawowej w Tumlinie 
zajęli pierwsze miejsce w powie-
cie, a trzecie w województwie 
w konkursie zorganizowanym 
przez redakcję „Echa Dnia” na 
„najsympatyczniejszą pierwszą 
klasę”. Uzyskali 1090 głosów. 

Nagrodą dla najsympatycz-
niejszych maluchów będzie wy-
cieczka do Jura Parku w Bałto-
wie, gdzie staną tam oko w oko 
z prehistorycznymi gadami. 

– Uzyskanie po raz kolejny 
tytułu najsympatyczniejszej kla-
sy przez uczniów naszej szkoły 
świadczy o miłej atmosferze i dobrych relacjach między uczniami, 
rodzicami i nauczycielami. Świetny wynik to również efekt zaanga-
żowania rodziców, dziadków i krewnych uczniów klasy pierwszej. 
Bardzo dobrze układa się ta współpraca rodziców ze szkołą – mówi 
wychowawczyni Beata Pietras. 

Następnie goście kosztowali słodkości, które przygotowali rodzice. Po 
nabraniu siły dzieci, rodzice oraz babcie i dziadkowie ruszyli w tany. 
Dzieci pokazały się w tańcach: polonez, walczyk, krakowiak. Furorę 
robiły najnowsze hity: „Bałkanica” („Będzie zabawa”) oraz „Ona tań-

czy dla mnie”. Dziadziuś Bartka po-
prowadził pociąg, który jeździł po 
całym świecie. Na poszczególnych 
stacjach tańczono narodowe tańce 
danego kraju. Wszyscy w dobrych 
humorach wrócili do domów.

Nad całością imprezy czuwa-
li: wychowawczyni zerówki Beata 
Adamiec oraz Sławomir Biernat, 
wychowawca Smerfów. Słowa po-
dziękowania za pomoc w organizacji 
składamy rodzicom, a szczególnie 
paniom Beacie, Justynie, Iwonie. 

Beata Adamiec,  
Sławomir Biernat

niczyć – mówił wójt Skorupki. – Od lat to stały punkt mojej działal-
ności – podkreślił.

Zebrane fundusze przekazane zostaną na zakup specjalistyczne-
go sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki me-
dycznej seniorów.

Wójt Szczepan Skorupski i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji w Zagnańsku dziękują wolontariuszom oraz mieszkańcom, któ-
rzy po raz kolejny wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.  Apis
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Comenius na żywo w przedszkolu

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny

Wyniki ankiety dotyczącej 
świetlicy„Staszicówka”

We wtorek, 17 grudnia o godzinie 10 dzieci z przedszkola w Za-
gnańsku wzięły udział w wideokonferencji z pięciolatkami z Turcji. 
Miała ona miejsce w sali nr 27 naszej szkoły. Odbyła się w obec-
ności dyrektor Marzanny Moćko, koordynatorki projektu Doroty 
Starz i nauczycielki języka angielskiego Sylwii Maksymowicz. 

Podczas ponad półgodzinnego spotkania dzieci nawiązały mię-
dzy sobą kontakt w języku angielskim: przedstawiły i pozdrowiły się 

wzajemnie, zaśpiewały angielską piosenkę „We wish you a Merry 
Christmas”. Dodatkowo zaśpiewały kolędę „Gore Gwiazda Jezuso-
wi”. Przedszkolaki chętnie zadawały sobie pytania w swoich języ-
kach ojczystych, które następnie tłumaczone były na język projektu 
przez nauczycieli angielskiego. Dotyczyły one informacji związa-
nych z pogodą, imionami i samopoczuciem. Dzieci z Turcji zapre-
zentowały krótkie przedstawienie do bajki wybranej w projekcie 
oraz pokazały, w jaki sposób spędzają czas w swoim przedszkolu. 
Mimo że zajęcia były prowadzone w języku tureckim, to wszyscy 
bez problemu rozpoznaliśmy zabawę w „Moją Ulijankę” i „Chodzi 
lisek koło drogi”. 

Dzieci były zachwycone pierwszym spotkaniem z rówieśnikami, 
kolejne – już w marcu, po wizycie w przedszkolu estońskim. Turec-
kie przedszkole w Stambule jest głównym koordynatorem progra-
mu Comenius, w którym uczestniczy również zagnańska placówka. 
Jedynym utrudnieniem w projekcie jest to, że dzieci ze względu na 
swój wiek nie mogą wyjeżdżać wraz z nauczycielami do szkół part-
nerskich. Dlatego też staramy się, aby przez cały czas były świadome 
jego realizacji i aktywnie uczestniczyły w przedsięwzięciach.

Dorota Starz, Sylwia Maksymowicz

Zumba, joga, język angielski, warsztaty plastyczne, taneczne, komunika-
cji społecznej, informatyczne, patchwork oraz szydełkowanie to najczęściej 
wymieniane zajęcia, w jakich chcieliby uczestniczyć mieszkańcy gminy Za-
gnańsk. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez pracowników Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Świetlica środowiskowa, która 
powstanie w Samsonowie będzie nosiła nazwę „Staszicówka”. 

Osoby, które wzięły udział w ankiecie wyraziły także zainteresowanie werni-
sażami, wieczorkami poetyckimi, wizażem, spotkaniami z kulturą innych krajów. 
Uwagę zwracano także na nordic walking, a także porady z zakresu zdrowego 
stylu życia. 

Dzięki Państwa odpowiedziom poznaliśmy oczekiwania mieszkańców gminy 
dotyczące wydarzeń kulturalnych i zajęć edukacyjnych, które odbywać się będą 
w nowym roku w świetlicy w Samsonowie. Zebrane informacje pozwolą w profe-
sjonalny sposób przygotować działania, których adresatami będą wszyscy miesz-
kańcy gminy Zagnańsk.

Ankietowani odpowiadali m.in. na pytania, w jakich zajęciach edukacyjnych 
chcieliby wziąć udział oraz w jakich inicjatywach kulturalnych chcieliby uczestniczyć. 
Ankieta była podzielona na dwie części: dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. 

Anna Żmudzińska (GOKSiR Zagnańsk)

Zwycięzcą w konkursie fotograficznym dla amatorów „ZA-
GNAŃSK IN BLACK & WHITE” został Ziemowit Kasiński, 
drugie miejsce zajął Jacek Opiłowski, trzecie – Klaudia Pyczek. 
Oficjalne wręczenie statuetek odbędzie się w terminie wyznaczo-
nym przez organizatora. 

Jury w składzie: Michał Walczak – fotoreporter, Jakub Kotula – 
absolwent Europejskiej Szkoły Fotografii, Anna Wojdan i Krzysztof 
Piotrowski – absolwenci Akademii Sztuk Pięknych oraz projektanci bi-
żuterii w firmie Kan Jewellery wyłoniło najlepsze zdjęcia w konkursie 
fotograficznym dla amatorów „ZAGNAŃSK IN BLACK & WHITE”.

Nagrody w postaci zaproszenia na warsztaty fotograficzne otrzy-
mują: Ziemowit Kasiński, Jacek Opiłowski, Klaudia Pyczek, Marcin 
Piwowarczyk, Natalia Chmielewska, Agnieszka Pawlik-Stawiarska. 
Termin warsztatów będzie ustalony przez organizatora po wcześniej-
szym kontakcie telefonicznym.

W kalendarzu, który będzie utworzony z najlepszych zdjęć, znaj-
dą się fotografie następujących osób: Ziemowita Kasińskiego, Jac-
ka Opiłowskiego, Klaudii Pyczek, Marcina Piwowarczyka, Natalii 
Chmielewskiej, Agnieszki Pawlik-Stawiarskiej, Artura Cieślaka, Ja-
kuba Zalewskiego, Karola Gębskiego i Moniki Lisowskiej. Apis

I miejsce – Ziemowit Kasiński. II miejsce – Jacek Opiłowski. III miejsce – Klaudia Pyczek.
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Podczas XV Międzynarodowego Memoriału im. Jerzego 
Suchodoła, który odbył się na przełomie listopada i grudnia br. 
w Zamościu dziewczęta uprawiające boks w Klubie Sportowym 
„Skalnik” Wiśniówka zdobyły złote medale, w większości poko-
nując swoje przeciwniczki przez techniczny nokaut.

Aleksandra Linek z Samsonowa zdobyła złoty medal w kate-
gorii 70 kg, pokonując 3:0 utytułowaną Dominikę Kołton z KSZO 
Ostrowiec Świętokrzyski. Sara Domagała w kategorii kadetek (48 
kg) zdobyła złoty medal, pokonując przez TKO w 2. rundzie swoją 
przeciwniczkę Milenę Wachowską z MKS Kalina Lublin. Natomiast 
Adrianna Jędrzejczyk (kadetka 63 kg) wygrała swój finał w pierw-
szej rundzie przez TKO z Joanną Mazurek z Klubu Bokser Lublin. 
W XV Międzynarodowym Memoriale im. Jerzego Suchodoła wzięły 
udział głównie kluby bokserskie z Polski południowo-wschodniej, 
a także reprezentanci Litwy i Ukrainy.  Apis 

Dobiegły końca rozgrywki Jubileuszowej X Edycji Zagnań-
skiej Ligi Futsalu. W tegorocznych rozgrywkach wzięło udział 
ponad 450 zawodników. Wystartowało 29 drużyn: 12 w pierwszej 
i 17 w drugiej lidze. Wręczenia pucharów dla drużyn i najlep-
szych zawodników dokonał wójt Szczepan Skorupski. 

Rozgrywki pierwszoligowe podobnie jak rok wcześniej wygrała 
drużyna Foksdrob I Kajetanów, wyprzedzając w tabeli Drewkom Ko-
stomłoty i JFK Kajetanów. Pierwszą ligę opusz-
cza zespół ze Strawczyna, a Bezherbek Kielce 
czeka na decyzją organizatorów dotyczącą po-
większenia pierwszej ligi. Organizatorzy i uczest-
nicy ligi wybrali również w głosowaniu SMS-
owym: Najlepszego Zawodnika – Karola Brachę, 
Najlepszego Bramkarza – Pawła Mecha. Naj-
lepszym strzelcem pierwszej ligi został Krzysz-
tof Trela z Drewkomu Kostomłoty (17 bramek). 
Najstarszym zawodnikiem, zarówno pierwszej, 
jak i drugiej ligi okazał się Marian Dworak z JFK 
Kajetanów.

W drugiej lidze walka o awans toczyła się do 
ostatniej kolejki. Bezpośrednio do pierwszej ligi 
awansowały: PHU Dom Miedziana Góra, Altbus 

W Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Żytniej w Kielcach odbył się od 
koniec ubiegłego roku jubileuszowy X Świętokrzyski Mikołajkowy Turniej Karate 
Kyokushin. Bardzo dobrze wypadły w nim siostry Kasia i Julia Sobczyk, zajmując 
w swoich kategoriach wiekowych miejsca na podium. 

W walkach kata w kategorii 12–13 lat Julia zajęła 2. Miejsce, natomiast Kasia wy-
grała w kategorii 14–15 lat. W walkach kumite Kasia była druga, Julia – trzecia. 

W zawodach zorganizowanych przez Kielecki Klub Karate Kyokushin wystarto-
wało 580 zawodników. Każdy otrzymał także paczkę od Świętego Mikołaja.  Apis 

Dziewczęta boksują jak złoto

Zakończyły się rozgrywki Zagnańskiej Ligi Futsalu

I Mikołajkowy Maraton Zumby 

Siostry Sobczyk na podium  
w zawodach karate

Kostomłoty i DM Tumlin. Szansę awansu mają jeszcze czwarta i piąta 
drużyna drugiej ligi (to w przypadku powiększenia I ligi). Najlepszym 
zawodnikiem ligi został Jacek Zieliński z drużyny Altbus Kostomłoty, 
najlepszym bramkarzem Sebastian Drogosz z DM Tumlin, najlepszym 
strzelcem – z 39 bramkami – Kacper Nawara z Devils Zachełmie. Za 
odkrycie ligi organizatorzy uznali zawodnika drużyny Szewce Chełm-
ce Tomasza Raczyńskiego. mz sport 

„Baw się i ruszaj” – pod takim 
hasłem odbył się Maraton Zumby. 
Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej 
Jaworze prowadziła instruktorka 
Agnieszka Zarychta.

Mimo trudnych warunków atmos-
ferycznych na mikołajkowe spotkanie 
przybyło wiele sympatyczek zumby. 
Podczas dwugodzinnej zabawy w ruchu 
panie wykazały się niezwykłą kondycją 
fizyczną i doskonałym humorem.

Zdaniem specjalistów najważniej-
sze w zumbie jest pozytywne nastawie-

nie do ekspresji ruchu i swojego ciała. 
Na zajęciach możemy wyrzucić z siebie 
to, co w głębi nas siedzi, zarówno te do-
bre, jak i złe emocje. Nie kroki są tu naj-
ważniejsze, a istotą nie jest identyczne 
powtórzenie wszystkich ruchów. 

Zumba to zajęcia, na których każ-
dy może dobrze się bawić z muzyką, 
ze swoim ciałem i w zgodzie z samym 
sobą. Zajęcia odbywają się w każdy 
wtorek o godzinie 19.00 w Świetlicy 
Środowiskowej Jaworze.
Anna Żmudzińska (GOKSiR Zagnańsk)
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Na terenie gminy Zagnańsk znajduje się ponad 20 
miejsc pamięci narodowej. Pracownicy Urzędu Gmi-
ny dbają o ich należyte utrzymanie i konserwacje. 
W wielu przypadkach pomniki były odnawiane. Po-
niżej prezentujemy te, które były odnawiane oraz te, 
które czekają na konserwację. Szerzej na temat miejsc 
pamięć i ich znaczenia piszemy w artykule pt. „Za-
dbane miejsca pamięci w gminie” na str. 7. Apis

Pomnik żołnierzy 
radzieckich w Zabłociu

Mogiła na cmentarzu w Tumlinie 
żołnierzy niemieckich poległych 
w 1915 r.

Pieta w Szałasie
Pomnik  
w Samsonowie

Pomnik w KołomaniPomnik w Kajetanowie

Obelisk w lasach koło JasiowaObelisk w Leśnictwie Adamów

Pomnik-mogiła w Samsonowie Tablica pamięci w Samsonowie

Pomnik na górze 
Sosnowica Pomnik w Szałasie Pomnik – groby zbiorowe w Szałasie

Mogiła żołnierzy rosyjskich 
i niemieckich z lat 1914–1915  
na cmentarzu w Tumlinie

Pomnik upamiętniający 
pacyfikację Szałasu

Pomnik w Szałasie pamięci 122 
ofiar II wojny światowej

Grób zbiorowy  
na cmentarzu w Zachełmiu

Tablica pamięci  
na dzwonnicy na Zachełmiu

Mogiła na cmentarzu w Tumlinie 
żołnierzy i partyzantów poległych 
w latach 1939–1945


