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Budżet uchwalony w cieniu zamiaru likwidacji gimnazjum
Obrady sesji budżetowej, która odbyła się 

28 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy przebiegały w atmosferze gorących 
emocji społecznych z powodu zamiaru „wyga-
szenia” działalności Publicznego Gimnazjum 
w Kajetanowie wchodzącego w skład Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Armii 
Krajowej. W uchwalonym budżecie dochody 
Gminy Zagnańsk wynoszą 37.329.237,53 zł, 
a wydatki – 37.874.500,53 zł.

Burzliwe obrady na temat zamiaru li-
kwidowania gimnazjum

Głosowanie nad pierwszą uchwałą doty-
czącą zamiaru likwidacji w trybie sukcesyw-
nego wygaszania cyklu kształcenia Publicz-
nego Gimnazjum w Kajetanowie poprzedziły 
liczne incydenty i protesty społeczne. Na sesję 
przybyli m.in.: senator Krzysztof Słoń, posłowie 
– Renata Janik, Maria Zuba, Krzysztof Lipiec, 
Marek Gos, radni wojewódzcy – Andrzej Pruś, 
Henryk Milcarz, Mieczysław Gębski, radni po-
wiatowi – Mirosław Gębski i Robert Kaszuba, 
a także pracownik Instytutu Pamięci Narodowej 
dr Marek Jończyk.

Radna Urszula Jończyk zgłosiła wniosek 
o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały 
dot. zamiaru likwidacji w trybie sukcesywnego 
wygaszania cyklu kształcenia Publicznego Gim-
nazjum w Kajetanowie. Za przyjęciem wniosku, 
zgłoszonego przez radną głosowało 4 radnych, 
przeciw głosowało 7 radnych, 3 radnych wstrzy-
mało się od głosu. Wniosek nie przeszedł.

Dyrektor szkoły Stanisława Skowera w swym 
wystąpieniu zaapelowała do radnych o pozo-
stawienie placówki do czasu, aby mogła być 
przekształcona w Zespół Szkół Integracyjnych 
z uczniami niepełnosprawnymi. Przypomniała 
historię szkoły oraz jej liczne osiągnięcia. Pod-
kreśliła bardzo dobrą współpracę z rodzicami, 
którzy sami wyremontowali i wyposażyli po-
mieszczenia szkolne.

Wójt Szczepan Skorupski odczytał uzasad-
nienie uchwały, podkreślając iż: „Rada Gminy 
Zagnańsk wyraża zamiar likwidacji w trybie 
sukcesywnego wygaszania cyklu kształcenia 
Publicznego Gimnazjum w Kajetanowie. Za li-
kwidacją przemawiają następujące przesłanki:

Na terenie gminy Zagnańsk funkcjonują czte-
ry gimnazja: w Zagnańsku, Tumlinie, Samso-
nowie i Kajetanowie. W gminach sąsiednich 
(o zbliżonej liczbie mieszkańców) działają po 1 
– 2 gimnazja. Po zlikwidowaniu placówki w Ka-

jetanowie w gminie Zagnańsk nadal pozostaną 
trzy gimnazja.

Z każdym rokiem obserwuje się spadek liczby 
uczniów spowodowany niżem demograficznym 
oraz bliskością aglomeracji miejskiej, w której 
znajdują się szkoły profilowane (gimnazja spor-
towe, językowe itp.), a w klasach I – VI Szkoły 
Podstawowej w Kajetanowie liczba dzieci oscy-
luje od kilku do kilkunastu (najmniej 7, zaś 
najwięcej 16). Mała liczebność klas gimnazjal-

nych w przyszłości dodatkowo zwiększy koszty 
prowadzenia tej placówki i dofinansowania z 
budżetu gminy, które obecnie należą do jednych 
z najwyższych (tabela str. 3).

Uczniowie likwidowanego Gimnazjum 
w Kajetanowie będą mieli możliwość dokoń-
czenia cyklu kształcenie w swojej placówce 
jeszcze przez dwa lata, to znaczy, iż obecni 
pierwszo- i drugoklasiści nadal będą uczyć się 
w Gimnazjum w Kajetanowie.

Od nowego roku szkolnego 2015/2016 
w Gimnazjum w Kajetanowie nie będzie pro-
wadzony nabór, a uczniowie klasy VI Szkoły 
Podstawowej w Kajetanowie oraz klas niższych 
będą mogli kontynuować naukę w Publicznym 
Gimnazjum w Zagnańsku.

Szkoły na terenie gminy Zagnańsk dysponują 
różnym poziomem bazy lokalowej i zaplecza 
sportowego. Placówka w Kajetanowie nie po-
siada pełnowymiarowej sali gimnastycznej ani 
wielofunkcyjnego boiska sportowego. Publiczne 
Gimnazjum w Zagnańsku dysponuje lepszą bazą 
lokalową – pełnowymiarową salą gimnastyczną, 
posiada wielofunkcyjne boiska, stołówkę szkolną 
i świetlicę. Dodatkowo szkoła jest połączona 
z halą sportową GOSiR w Zagnańsku, na której 
również są prowadzone zajęcia z wychowania 
fizycznego. Gimnazjum w Zagnańsku zostało 
zaklasyfikowane do szkół sukcesu – nastąpiło 
polepszenie wyników nauczania wśród uczniów 
na poszczególnych etapach edukacji (badania 
ewaluacyjne przeprowadzone przez Kuratorium 
Oświaty w Kielcach). Każdego roku uczniowie 
placówki w Zagnańsku osiągają wysokie rezul-
taty z egzaminu gimnazjalnego, szkoła może się 

poszczycić także dużą liczbą laureatów i finali-
stów konkursów przedmiotowych. Dodatkowo 
szkoła realizuje wiele projektów krajowych i mię-
dzynarodowych poszerzających wiedzę uczniów 
ponad podstawę programową oraz współpracuje 
z fundacjami, dzięki którym dzieci i młodzież 
mają kontakt z kulturami innych europejskich 
krajów i rozwijają umiejętności językowe.

Sukcesywne wygaszenie Gimnazjum w Ka-
jetanowie nie spowoduje wzrostu liczby oddzia-
łów Gimnazjum w Zagnańsku – przewiduje się 
zwiększenie liczby uczniów w poszczególnych 
oddziałach do ok. 25–26 osób. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Kajetanowie będą mieli zapew-
niony bezpłatny dojazd do placówki w Zagnań-
sku środkami komunikacji publicznej MPK linie 
nr: 7 i 202 lub transportem gminnym.

Z uwagi na to, że punkt dotyczący zapytań, 
interpelacji i dyskusji we wszystkich dotych-
czasowych obradach Rady Gminy Zagnańsk 
zawsze od wielu lat znajduje się zawsze na końcu 
porządku obrad, radny Marcin Fąfara zgłosił 
wniosek o przesunięcie go przed głosowaniem 
uchwał. Wiosek nie uzyskał formalnej większo-
ści, gdyż 7 radnych głosowało za i 7 radnych 
głosowało przeciwko, przy 14 obecnych na sali. 
Po przyjęciu przez radnych ostatecznego po-
rządku obrad, za przyjęciem którego głosowało 
14 radnych, zaprotestowali parlamentarzyści 
PiS, którzy przerywając obrady, domagali się 
dyskusji na temat projektowanej uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy Artur Kudzia 
z przyczyn formalnych nie mógł zmienić przy-
jętego przed chwilą porządku obrad, dlatego 
ogłosił przerwę, jednocześnie prosząc wszyst-
kich, aby pozostali na miejscach tak, aby mogli 
wypowiedzieć się parlamentarzyści oraz radni 
wojewódzcy, powiatowi i inni goście.

Podczas ogłoszonej przerwy goście wyrazili 
swój sprzeciw w sprawie likwidacji gimna-
zjum. Po oświadczeniach gości sesja została 
wznowiona i radni przyjęli uchwałę inten-
cyjną dotyczącą zamiaru likwidacji w trybie 
sukcesywnego wygaszania cyklu kształcenia 
Publicznego Gimnazjum w Kajetanowie: 

Klasa Liczba uczniów Wykaz uczniów ZSPiG Kajetanów wg obwodów szkolnych

Szkoła Podstawowa Obwód własny Obwód inny – zameldowanie/zamieszkanie

I 14 11 2 – obw. Masłów, Kielce/1 – obw. Zalezianka

II 9 8 1 – obw. Chrusty

III 11 11

IV 7 5 2 – obw. Kielce

V 15 13 1 – obw. Masłów/1 – obw. Masłów

VI 16 9 4 – obw. Kielce, Leszczyny/3 – obw. Masłów, Kielce

Gimnazjum

I 12 9 1 – obw. Masłów/2 – obw. Zagnańsk

II 16 14 1 – obw. Kielce/1 – obw. Zagnańsk

III 13 12 1 – obw. Ćmińsk
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8 radnych było „za”, 5 „przeciw” i 1 radny 
„wstrzymał się”.

Wynik głosowania wzbudził ogólne nieza-
dowolenie, a z powodu przepychanek na ko-
rytarzu w pobliżu sali konferencyjnej obrady 
zostały przerwane oraz została wezwana poli-
cja. Około godz. 17 sesja została wznowiona. 
Przewodniczący Artur Kudzia zarządził kon-
tynuowanie obrad i poddał pod głosowanie 
kolejne uchwały.

Budżet uchwalony po przerwaniu sesji
W uchwalonym budżecie dochody gminy 

Zagnańsk wynoszą 37.329.237,53 zł, wydatki 
– 37.874.500,53 zł. Deficyt budżetu Gminy Za-
gnańsk jest w wysokości 545.263,00 zł i zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek 
w tej samej kwocie. Wydatki na programy i pro-
jekty realizowane ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi reali-
zowane w roku budżetowym będą w wysokości 
2.121.546,53 zł. Przed oddaniem pod głosowanie 
uchwały budżetowej Robert Szechnicki, skarbnik 
Gminy odczytał pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie pro-
jektu budżetu Gminy Zagnańsk na 2015 rok. 
Po krótkiej dyskusji na temat projektu radni 
uchwalili budżet.

Nietoperze będzie chroniła krata
Radni nie zgodzili się na ustanowienie użyt-

ku ekologicznego na terenie ruin Huty „Józef” 
w Samsonowie, chroniącego zimujące w pod-
ziemnym tunelu nietoperze. Wyrazili obawy, że 
utworzenie w tym miejscu strefy ochrony może 
uniemożliwić zrealizowanie planowanej wspól-
nie z powiatem inwestycji drogowej za ponad 
6 mln zł w ramach tzw. schetynówek (droga 
od ruin Huty „Józef” do Szałasu).

Zgodzili się jednak na wsparcie przez wójta 
Szczepana Skorupskiego przyrodników ze Sto-
warzyszenia M.O.S.T w zamontowaniu kraty, 
która uniemożliwi dzieciom i osobom trzecim 
wchodzenie do kanału i zabijanie nietoperzy. De-
klarację przekazania pieniędzy na zainstalowanie 
kraty złożył prezes Stowarzyszenia Łukasz Misiu-
na. Koszt wyniesie około 25 tys. zł. Wykonanie 
i montaż odbędzie się latem, przed zimowaniem 
nietoperzy, które przebywają w ruinach Huty 
„Józef” sezonowo od października do marca.

Uchwały o finansach i drogach
W dalszej części sesji radni uchwalili m.in.: 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Za-
gnańsk na lata 2015–2023; szczegółowe zasady, 
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należ-
ności pieniężnych mających charakter cywilno-
prawny, przypadających Gminie Zagnańsk i jej 
jednostkom organizacyjnym oraz wskazanie 
organu uprawnionego do udzielania ulg. Rad-
ni podjęli także uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego: 
na przebudowę drogi powiatowej nr 0437T Sam-

sonów – Szałas – Odrowąż na odcinku od ruin 
Huty „Józef” – Samsonów-Ciągłe do Szałasu, 
na wykonanie projektu przebudowy drogi po-
wiatowej nr 0297T Gruszka – Jaworze, na opra-
cowanie projektu technicznego przebudowy 
drogi nr 0293T Tumlin-Węgle od skrzyżowania 
do cmentarza.

Radni zatwierdzili regulamin udostępnienia 
hali sportowej GOSiR w Zagnańsku oraz korzy-
stania z zajęć sportowych wraz z wysokościami 
stawek godzinowych.

Dyskusja nad uchwałą dotyczącą szkoły 
w Kajetanowie

W ostatnim punkcie sesji „Zapytania i inter-
pelacje radnych i mieszkańców gminy” wróciła 
sprawa dotycząca uchwalonego zamiaru likwi-
dacji w trybie sukcesywnego wygaszania cyklu 
kształcenia Gimnazjum w Kajetanowie. Spo-
śród protestujących mieszkańców Kajetanowa 
i okolicznych miejscowości zabrał głos m.in. 
dr Marek Jończyk; odczytał sprzeciw żołnierzy 
Armii Krajowej, którzy jako przedstawiciele 
patrona szkoły nie wyrażają zgody na likwido-
wanie Gimnazjum. W odczytanym stanowisku 
przypomniana została chlubna tradycja szkoły, 
wysiłek wielu pokoleń ludzi, którzy przyłożyli się 
do tego, by placówka mogła przetrwać okupację, 
a także trudne czasy stalinowskie. Wymienione 
zostały także liczne sukcesy i osiągnięcia szkoły. 
Dyskusja trwała do późnych godzin nocnych.

Apis 

Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014

Nazwa placówki

Rodzaj dochodów w PLN

Dochody ogółem
Wykonanie 

ogółem

Dofinansowanie 

z Gminy Zagnańsk

Subwencja oświatowa Dotacje ŚUW
Wpłaty rodziców z tytułu opłaty za pobyt 

dzieci w oddziałach przedszkolnych

Środki z Gminy

Miedz. Góra

Przedszkole w Tumlinie 59.333,00 3.936,00 98.123,00 161.392,00 232.091,00 70.699,00

Przedszkole w Samsonowie 59.310,00 5.462,00 64.772,00 237.632,00 172.860,00

Przedszkole w Zagnańsku 66.989,00 18.974,00 85.963,00 369.966,00 284.003,00

SP nr 1 w Zagnańsku 415.772,00 51.829,00 5.048,00 472.649,00 1.146.512,00 673.863,00

ZSP nr2 i G w Zagnańsku 3.520.207,00 72.369,00 3.592.576,00 4.239.512,00 646.936,00

ZSP i G w Samsonowie 1.746.245,00 30.953,00 1.777.198,00 2.229.014,00 451.816,00

ZSP i G w Tumlinie 2.309.847,00 54.517,00 2.364.364,00 2.751.654,00 387.290,00

ZSP i G w Kajetanowie 1.044.051,00 27.716,00 1.071.767,00 1.708.690,00 636.923,00

OGÓŁEM 9.036.122,00 423.016,00 33.420,00 98.123,00 9.590.681,00 12.915.071,00 3.324.390,00

Wichura, która przeszła w nocy z 10 
na 11 stycznia br. przez Zagnańsk do-
konała licznych zniszczeń, w tym m.in.: 
szopki bożonarodzeniowej na placu koś-
cielnym, ekspozytorów na skwerze w cen-
trum przy skrzyżowaniu dróg i drzew 
w okolicy boiska leśnego.

Uszkodzone dwa ekspozytory będą 

wkrótce naprawione i dodatkowo wzmoc-
nione kątownikami, by uniknąć w przy-
szłości tego rodzaju uszkodzeń – zapew-
niają pracownicy Urzędu Gminy.

Na terenie gminy rozstawione zostały 
one m.in.: przy Urzędzie Gminy, w cen-
trum Zagnańska, na wysokości posesji śp. 
Adama Wolskiego.

Umieszczone w ekspozytorach opi-
sy, informacje, fotografie, grafiki na te-
mat m.in. zabytków i atrakcyjnych miejsc 
oraz osoby artysty Adama Wolskiego mają 
na celu uatrakcyjnienie wizerunku gmi-
ny, a także wzbudzenie zainteresowania 
turystów.

Apis

Zniszczone przez huragan ekspozytory będą jak nowe
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Dobrze przebiega budowa kanalizacji 
w gminie Zagnańsk. Wciąż dochodzą nowe 
odcinki odebranego kanału. Mieszkańcy 
proszeni są o zgłaszanie swoich gospodarstw 
do budowy przyłączy – informuje prezes 
Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz.

Prace są już wykonane i odebrane w miej-
scowościach: Samsonów-Ciągłe (3,4 km, 
zostało 533 metry), Samsonów-Piechotne 
(3,1 km), Komorniki-Dudków (1,6 km, zosta-
ło 10 metrów), Bartków-Goleniawy (2,9 km), 
Kaniów II (563 m).

Kończona jest budowa w miejscowościach: 

Zachełmie i Kościelna Górka (wykonano 
6777 m, pozostało 131 m), Chrusty (1715 m 
zostało 226 m), Ścięgna (1278 m, zostało 
794 m), Siodła-Jaworza (2957 m, zostało 
740 m).

W drugim etapie kanalizowania gminy 
osiągnięto 96,34 proc. zaawansowania robót.

Kończy się również budowa pompowni 
niezbędnych do transportowania ścieków 
do oczyszczalni w terenie gó-
rzystym. W styczniu wyko-
nawca zaplanował przekazanie 
do rozruchu pięciu pompowni 

realizowanych w ramach Kontraktu VI/2 oraz 
dokończenie kanału sanitarnego w miejsco-
wości Tumlin-Węgle.

Inwestycje te wykonywane są w ramach 
unijnego projektu Kompleksowej Ochrony 
Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej, 
który realizowany jest przez Wodociągi Kie-
leckie.

Apis

Modernizowana oczyszczalnia ścieków w 
Bartkowie osiągnęła wyniki zgodne z polskimi 
normami ochrony środowiska. To niewątpliwy 
sukces tej inwestycji prowadzonej przez Wodociągi 
Kieleckie. Firma ta ogłosiła, że w 2015 roku nie 
będzie żadnych podwyżek opłat za wodę i od-
prowadzanie ścieków. To już drugie zamrożenie 
taryfy w ostatnim czasie.

„Przeprowadzone w połowie stycznia br. bada-
nia potwierdzają, że wyniki prób laboratoryjnych 
ścieków oczyszczonych w Bartkowie są zgodne z 
polskimi normami ochrony środowiska. Oznacza 
to, że zgodnie z założeniami udało się nie tylko 
zwiększyć przepustowość oczyszczalni, ale też 
zmodernizować jej pracę” – informuje Ziemowit 
Nowak, rzecznik prasowy Wodociągów Kieleckich. 

„W styczniu wykonawca zgłosił zakończenie 
robót budowlanych zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. Obecnie trwa odbiór przez 
komisję. Do końca stycznia wykonawca ma uzy-

skać decyzję dopuszczającą do użytkowania od 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
Termin zakończenia realizacji zadania to 20 lutego 
br.” – dodaje rzecznik.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Bartkowie realizowana jest w ramach 
projektu unijnego Kompleksowej Ochrony Wód 
Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej. Po zakończe-
niu prac przepustowość oczyszczalni w Bartkowie 
wzrosła prawie dwukrotnie, z 1000 do 1700 metrów 
sześciennych na dobę. Osady wywożone są do 
działającej w Sitkówce Stacji Termicznej Utyli-
zacji Osadów Ściekowych, również należącej do 
Wodociągów Kieleckich. Umowę na rozbudowę i 
modernizację oczyszczalni w Bartkowie podpisa-
no we wrześniu 2013 r. Wykonawcą jest INSTAL 
Warszawa S.A.

Sprawnie przebiega budowa kanalizacji w 
gminie Zagnańsk. Wciąż dochodzą nowe odcinki 
odebranego kanału. Mieszkańcy proszeni są o zgła-

szanie swoich gospodarstw do budowy przyłączy.
– Wszystkie nasze inwestycje służą naszym 

odbiorcom, którzy otrzymują wodę doskonałej 
jakości po dobrej cenie. Ale nawet ci mieszkańcy 
regionu, którzy nie korzystają z usług Wodociągów 
Kieleckich, są beneficjentami naszej działalności. 
Dzięki doskonałemu oczyszczaniu ścieków po-
prawia się stan wód powierzchniowych, odżywają 
rzeki Bobrza, Nida, Wisła. Zostawiamy czyste śro-
dowisko obecnym i przyszłym pokoleniom – mówi 
prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz.

Opr. Apis 

W ramach inwestycji gminnej realizowany 
jest drugi ciąg technologiczny oczyszczalni ście-

ków w Barczy, umożliwiający przejęcie ścieków 
z nowo budowanej kanalizacji sanitarnej przez 
Wodociągi Kieleckie.

Zakres prac przewiduje m.in. montaż specja-
listycznych urządzeń, pomp, mieszadeł, ruro-
ciągów, dmuchaw, prasy do osadu itd. Przejęcie 
dodatkowej zwiększonej ilości ścieków przewi-
dziane jest już na czerwiec br.

Wójt Szczepan Skorupski podpisał 24 paź-
dziernika 2014 r. umowę na rozbudowę oczysz-
czalni ścieków w Barczy z wykonawcą – firmą 
Energotechnika-Energorozruch S.A. z Gliwic. 
Całkowita wartość zadania wyniesie 986.029,63 

zł brutto, z czego dofinansowanie obejmuje 75% 
kosztów kwalifikowalnych zadania.

Rozbudowa jest realizowana w ramach za-
dania pn. „Budowa biologiczno-mechanicznej 
oczyszczalni wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi we wsi Barcza, gm. Zagnańsk – 
Etap II – Ochrona Środowiska” w ramach Dzia-
łania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej”, objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 
Zakończenie prac przewidziane jest na 15 maja 
2015 roku.

Apis

Dobrze przebiega budowa kanalizacji w gminie

W Bartkowie ścieki oczyszczane zgodnie z normą 

Rozbudowa oczyszczalni w Barczy w realizacji

W Janaszowie 21 grudnia 2014 roku uroczy-
ście włączono oświetlenie zabytkowej kaplicz-
ki św. Jana Nepomucena. Od teraz zabytkowy 
obiekt oświetlany jest przez trzy lampy metalo-
halogenowe w zależności od ich rodzaju – świat-
łem strumieniowym i rozproszeniowym. W nocy 
miejsce to prezentuje się niezwykle wyjątkowo.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zagnańsk 
Kamil Piasecki w trakcie uroczystości oświadczył, 

że jest to kolejny ukłon w stronę tych, którzy 
w latach siedemdziesiątych XX wieku narażając 
się ówczesnym władzom, a jednocześnie dając 
niezwykłe świadectwo wiary, potajemnie posta-
nowili wybudować kaplicę.

Od tamtej pory lokalna społeczność miała 
okazję gromadzić się tu na licznych nabożeń-
stwach. Uroczystego włączenia oświetlenia do-
konał jeden z budowniczych Jan Gębski. Nowe 

oświetlenie zostało poświęcone przez proboszcza 
parafii pod Wezwaniem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Samsonowie ks. Zbi-
gniewa Krzyszkowskiego. Na uroczystości licznie 
zgromadzili się mieszkańcy Janaszowa i Jasiowa. 
Kapliczka św. Jana Nepomucena położona jest 
około 70 metrów od drogi wojewódzkiej nr 750 
w stronę Jasiowa.

Apis 

Oświetlona kapliczka w Janaszowie
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społeczeństwo

W ramach XXIII Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, który odbył się 11 stycznia 
br. wolontariusze w gminie Zagnańsk zebrali 
10 527,00 zł – to o 541,01 zł więcej niż w ubie-
głym roku. Dodatkowo darczyńcy wrzucili 
do puszek m.in.: 60 dolarów i 11 euro. Zebrane 
fundusze przekazane zostaną na zakup specja-
listycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny 
ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

Kwestujący wolontariusze zbierali datki pie-
niężne do puszek. Byli nimi: KINGA ZAWRZY-
KRAJ (1418,40 zł), KATARZYNA DŁUGOSZ 
(1090,21 zł), JULIA SZECHNICKA/MARTYNA 
SZECHNICKA (1025,76 zł), MATEUSZ DUR-
LIK/KAMIL SZPANKOWSKI (OSP Samsonów 
– 988,22 zł), ANNA KAPCIAK/STELLA ŚLE-
FARSKA (GBP Samsonów – 782,78 zł), MONI-
KA JASEK (766,60 zł), ALEKSANDRA TKACZ 
(569,86 zł), ALICJA DĄBROWSKA (Nadleśni-
ctwo Zagnańsk/GOKSiR – 490,99 zł), MAŁGO-
RZATA PYTKA (440,70 zł), MONIKA SKÓRA 
(396,19 zł), MARLENA BOCHENEK (385,68 

zł), JULIA SOBCZYK (379,13 zł), MATEUSZ 
PIWOWAR (314,70 zł), HONORATA DUR-
LIK (Punkt Pocztowy Samsonów – 292,80 zł), 
EWELINA ZIMNICKA (257,80 zł), MICHAŁ 
FURMAŃCZYK (251,37 zł), AGNIESZKA 
SROKA (207,01 zł), MATEUSZ ROBAK (204,45 
zł), ANNA NOWAK (135,15 zł), PATRYK BA-
NASIK (129,20 zł).

Wolontariusze rekrutowali się z: ZSPPiG nr 
2 w Zagnańsku (opiekunowie: Aleksandra Za-
górska, Dorota Wikło), ZSPPiG w Samsonowie 
(opiekun: Jakub Szczepański), ZSPiG w Kajeta-
nowie (opiekun: Magdalena Wyrzykowska), 
Nadleśnictwa Zagnańsk, Punktu Pocztowego 
w Samsonowie, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Samsonowie, Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Samsonowie, 25. Drużyny Harcerskiej im. 
Stanisława Staszica.

Kwesta przeprowadzona na terenie gminy 
Zagnańsk prowadzona była m.in. w okolicy 
kościołów, sklepów, podczas kiermaszu ksią-
żek, a także w hali sportowej GOKSiR podczas 

rozgrywek piłkarskich – Zagnańskiej Ligi Futsalu 
i seansu filmowego – Epoka Lodowcowa 4.

Tegorocznej zbiórce publicznej przyświecało 
hasło: „Dla podtrzymania wysokich standar-
dów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycz-
nych i onkologicznych oraz godnej opieki me-
dycznej seniorów”.

Szef i członkowie Komisji Sztabu nr 1694 
w Zagnańsku podziękowali wolontariuszom 
oraz mieszkańcom, którzy po raz kolejny wsparli 
WOŚP.

Apis

Sprawca zniszczenia kamer monitoringu 
wyraził skruchę, przeprosił mieszkańców Za-
gnańska za zniszczenie mienia i zadeklarował 
pokrycie kosztów wyrządzonych szkód. Poniżej 
publikujemy oficjalny tekst przeprosin.

W nocy z 18 na 19 sierpnia br. na skrzyżowa-
niu ul. Słonecznej i Turystycznej w Zagnańsku 
chuligani zdewastowali trzy punkty monitorin-
gu – hotspot, okablowanie, światłowody i za-

silanie. Wykonawca robót wstępnie oszacował 
szkody na kwotę 12 829,39 zł. O zniszczenie 
kamer monitoringu podejrzany był 17-latek 
zatrzymany przez policjantów.

Złożone zostało doniesienie do organów 

ścigania łącznie z zapisem z kamer, na których 
ujawniono kilku uczestników zdarzenia.

Monitoring centrum Zagnańska został ode-
brany do użytku 7 sierpnia br. Jak poinformo-

wał wówczas zespół świętokrzyskiej policji, 
nastolatek przyznał się do zniszczenia kamer 
i dobrowolnie poddał się karze. Wobec sprawcy 
zastosowano cztery miesiące pozbawienia wol-
ności w zawieszeniu na trzy lata. Musi on także 
zapłacić grzywnę i jest zobowiązany do napra-
wienia szkody. Oddano go także pod nadzór 
kuratora sądowego.

Monitoring wykonany został w ramach 
programu RPO WŚ na lata 2007–2013 „Re-
witalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej. 
W ramach przedsięwzięcia monitorowane są 
ulice: Spacerowa, Słoneczna, część Kieleckiej 
oraz plac zabaw, na którym znajduje się ska-
tepark.

Apis

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
Członków Koła PZW „BARTEK” odbyło 
się 18 stycznia br. w Zagnańsku, w sali 
konferencyjnej UG. W obradach uczest-
niczyło 29 wędkarzy. Uczestniczyli w nim 
także goście, m.in.: wójt Szczepan Sko-
rupski, Marian Kubik – przedstawiciel 
ZO PZW w Kielcach oraz Zenon Głębicki 
– komendant SSR w Kielcach.

Złotą Odznakę PZW z wieńcami uhono-
rowany został Jerzy Stąpór, Srebrną Odznakę 
PZW otrzymał Robert Pokrzywiński.

Wójt Szczepan Skorupski wręczył 
prezesowi Janowi Adamczykowi gmin-
ną odznakę za długoletnią, społeczną 
działalność na rzecz Koła PZW „Bartek”. 
W swoim wystąpieniu wójt wyraził swoje 
zadowolenie z dotychczasowej współpracy 

z Zarządem Koła PZW „BARTEK”. Złożył 
deklarację dalszej owocnej współpracy 
dotyczącej m.in. wybudowania wiaty nad 
zalewem w Umrze i możliwości wsparcia 
w organizacji imprez i zawodów wędkar-
skich. Sprawozdanie z działalności za rok 
2014 przedstawił prezes Jan Adamczyk.

Apis

W gminie Zagnańsk trwa projekt pn. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
mieszkańców gminy Zagnańsk”, realizowa-
ne w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi 
priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne 
– zwiększanie innowacyjności gospodarki Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007–2013, współfinansowane przez Unię Eu-

ropejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

W ramach zadania planuje się przeprowa-
dzenie drugiej tury szkoleń w I kwartale 2015 
roku. Podczas szkoleń uczestnicy projektu będą 
mogli wymienić się doświadczeniami, jakie zdo-
byli w czasie trwania 
projektu, omówić 
napotkane problemy, 

poruszone zostaną zagadnienia związane z bez-
piecznym korzystaniem z internetu, dostępem 
do portali informacyjnych i społecznościowych 
oraz inne niezbędne dla skutecznej edukacji 
przez internet.

Apis 

WOŚP w gminie Zagnańsk zagrała lepiej niż w ubiegłym roku

Sprawca przeprosił za zniszczenie monitoringu

Wędkarze obradowali i odznaczali

 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
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luty 2015wywiad

(Rozmowa z posłanką Renatą Janik)
Ubiegły rok był dla Pani bardzo pracowity. 
Udało się zrealizować wszystkie plany?

– Rzeczywiście bardzo dużo się działo. 
Wciąż czuję się młodym posłem i na pewno 
nie brakuje mi energii i chęci do pracy. My-
ślę, że większość z założonych planów udało 
mi się zrealizować. Czasami było bardzo cięż-
ko, dzień wydawał się za krótki, ale ogólnie 
nie narzekam. Nawet najbliższa rodzina zdą-
żyła się przyzwyczaić, że od kiedy zostałam 
posłanką, to w domu bywam gościem.
Które z inicjatyw były najważniejsze?

– Z pewnością organizacja Kongre-
su Zdrowego Starzenia, który odbył się 
w Kielcach. Uczestniczyli w nim eksperci, 
przedstawiciele władz publicznych i samo-
rządu, a co najważniejsze, także seniorzy. 
Kongres miał wymiar praktyczny. Dzięki 
warsztatom i dyskusjom jego uczestnicy 
otrzymali nie tylko wartościowe porady 
dotyczące zdrowego trybu życia oraz co-
dziennej ochrony i bezpieczeństwa, ale 
również zyskali okazję do nawiązania 
nowych znajomości. Proszę pamiętać, 
że co czwarty obywatel w Polsce jest se-
niorem. Musimy zacząć zwracać większą 
uwagę na naszych seniorów.

Takie zapotrzebowanie potwierdził 
Kongres, który cieszył się ogromną fre-
kwencją. Jego sukces spowodował, że 
w pozostałych częściach kraju odbędą się 
podobne wydarzenia. I Świętokrzyski Kon-
gres Zdrowego Starzenia zapoczątkował 
serię konferencji w powiatach i gminach. 
I tak, we wrześniu odbyła się I Łopuszańska 
Konferencja Senioralna, którą zorganizowa-
łam wspólnie ze Stowarzyszeniem „Kobiety 
Łopuszna” i Gminą Łopuszno, a w paździer-
niku w Miedzianej Górze odbyła się kolejna 
z cyklu konferencji dla seniorów – Senior 
w Miedzianej Górze, którą zorganizowałam 
wspólnie ze starostą kieleckim Zdzisławem 
Wrzałką. Obecnie jestem w trakcie orga-
nizacji kolejnych, podobnych konferencji 
w naszym powiecie.
Co jeszcze udało się zrobić?

– Bardzo mnie cieszy, że wróciły sądy m.in. 
w Opatowie i Staszowie, a od 1 lipca 2015 
roku zostaną przywrócone sądy we Włosz-
czowie i Pińczowie. Byłam autorką apelu w tej 
sprawie, który został wzięty pod uwagę przez 
ministra sprawiedliwości Cezarego Grabar-
czyka. Temat ten był mi bardzo bliski, cieszę 
się, że udało mi się dołożyć cegiełkę do tych 
pozytywnych zmian. Poza tym interwencją 
w Ministerstwie Finansów pomogłam w po-
zyskaniu pożyczki dla gminy Piekoszów.

Wraz z Fundacją Vive Serce Dzieciom 
rozpoczęliśmy opracowywanie specjalnego 
poradnika dla osób, które nagle znalazły się 
w dramatycznej sytuacji życiowej. Informacje 
w nim zawarte będą ważną podpowiedzią, 

gdzie udać się po pomoc i na jakie wsparcie 
mogą liczyć poszkodowane osoby.

Współpracuję także ze Stowarzyszeniem 
na rzecz Ofiar Przemocy „Bezpieczny Dom”, 
pomagającym osobom potrzebującym wspar-
cia psychologicznego, pedagogicznego oraz 
prawnego. Uczestniczyłam w wielu akcjach 
organizowanych przez to Stowarzyszenie, 
wspierając merytorycznie i w razie potrzeby 
także finansowo. Bardzo zależy mi na rozwoju 
tej organizacji, przede wszystkim z powodu 
ważnych społecznie zadań statutowych, jakie 
ona realizuje.

Współpracuję również z Miejską Komen-
dą Policji w Kielcach. Objęłam patronatem 
akcję „Olimpiada Bezpieczeństwa”, w której 
o tytuł najlepszych walczyli uczniowie 11 
szkół podstawowych powiatu kieleckiego.

Na przełomie września i października 
br., pod patronatem Parlamentarnej Grupy 
Kobiet, w wielu miejscowościach w Polsce 
odbyły się marsze seniora. Inicjatywa ta zwią-
zana była z obchodami przypadającego 1 paź-
dziernika Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych.W ramach współpracy z kieleckimi 
klubami seniora zorganizowałam I Marsz 
Zdrowia dla Seniorów, do którego zostali 
zaproszeni członkowie kieleckich Klubów 
Seniora. W imprezie uczestniczyli także poli-
cjanci z wydziału prewencji KMP w Kielcach, 
którzy po jej zakończeniu zapoznali senio-
rów z zagrażającymi im niebezpieczeństwami 
(oszustwa, kradzieże). Impreza zakończyła 
się wspólnym posiłkiem.

Objęłam swoim patronatem dziecięco-
-młodzieżowy klub siatkarski „Plas” oraz 
pomogłam w pozyskaniu środków finan-
sowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
na działalność klubu. Wspólnie z działaczami 
i trenerami klubu zorganizowaliśmy świątecz-
ną imprezę z edukacyjnymi i zdrowotnymi 

akcentami dotyczącymi zapobiegania otyłości 
u dzieci i młodzieży pt. „Świąteczna paczka 
nie musi być słodka”. Obecnie wspomagam 
klub przy organizacji II Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Piłki Siatkowej, któ-
ry odbędzie się w lutym w Kielcach. Udział 
w nim potwierdziło już 250 zawodników. 
Myślę, że będzie to prawdziwe sportowe wy-
darzenie i jednocześnie wspaniała promocja 
naszego regionu.
Rok 2015 to znów rok podwójnych wybo-
rów, więc i plany na ten rok powinny być 
ambitne…

– I są. Nie zwalniam tempa. Na ten rok 
planowane są kolejne inicjatywy. I dlatego 
już przystąpiłam do organizacji zamierzeń 
związanych z II Świętokrzyskim Kongre-
sem Zdrowego Starzenia, który odbędzie 
się w Kielcach i kilku powiatowych i gmin-
nych konferencji dotyczących problemów 
ludzi starszych. Planuję także dużą imprezę 
z udziałem policjantów z całego wojewódz-
twa, a także kilka mniejszych sportowych 
i edukacyjnych przedsięwzięć, o których aby 
nie zapeszyć, na razie nie będę mówić.

Będzie Pani ubiegać się po raz kolejny 
o poselski mandat?

– Praca poselska jest trudna, ale i bardzo 
satysfakcjonująca, szczególnie dla takiej oso-
by, jaką jestem. Uwielbiam kontakty z ludźmi, 
ogromną satysfakcję daje mi możliwość in-
terweniowania w ich sprawach i problemach, 
a także w sprawach regionu. Pozycja posła 
formalnie bądź nieformalnie to ułatwia. Mam 
także wsparcie rodziny, która nie raz narze-
ka na częstą moją nieobecność w domu, ale 
w ostateczności rozumie, że tak trzeba. Myślę, 
że w ten sposób odpowiedziałam na pytanie 
o start w wyborach. Prawda? (śmiech)

Rozmawiał Andrzej Piskulak

Od kiedy zostałam posłanką, w domu bywam gościem…
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podsumowanie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Zagnańsku na przełomie minionego 
i obecnego roku obchodził 10-lecie swojego 
istnienia. Rozpoczęcie funkcjonowania ośrod-
ka zbiegło się w czasie z oddaniem do użytku 
nowo wybudowanej, wielofunkcyjnej hali 
sportowej, która w niedługim czasie stała 
się siedzibą GOKSiR-u. Podczas sesji Rady 
Gminy Zagnańsk, która odbyła się 29 grud-
nia 2014 r. radni podjęli uchwały w sprawie 
przekształcenia dotychczasowego GOKSiR w 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR) 
w Zagnańsku.

Jeszcze przed oficjalnym przekazaniem hali 
ośrodkowi odbył się w niej mecz pokazowy 
piłki ręcznej, podczas którego przy pełnych 
trybunach zmierzyły się drużyny Vive Kielce 
i Szachtara Donieck. Pierwszym oficjalnym 
i już historycznym wydarzeniem, które firmo-
wał swoją nazwą GOKSiR był mecz piłkar-
ski Reprezentacji Polski Oldboyów z lokalną 

drużyną Leśnika Zagnańsk. To właśnie piłka 
nożna, w odmianie halowej, stała się dyscy-
pliną dominującą pośród wydarzeń cyklicznie 
organizowanych przez ośrodek na przestrzeni 
ostatniego dziesięciolecia.

25 stycznia br. zakończyła się już XI edy-
cja Zagnańskiej Ligi Futsalu, która w dwóch 
ligach, co roku gromadzi ponad 500 uczest-
ników. Innymi imprezami odbywającymi się 
corocznie od momentu powstania ośrodka 
są również Zagnańska Liga w Piłce Siatkowej 
Kobiet i Mężczyzn, Turniej Klubów w halowej 
piłce nożnej i piłkarski Turniej Oldboyów. 
Instytucja otwiera się ciągle na nowe, mniej 
znane lub popularne dyscypliny takie jak 
piłka ręczna, badminton, judo, gimnastyka 
czy tenis ziemny, w których organizowane są 
turnieje dla dzieci i młodzieży. Od kilku lat 
dużą popularnością cieszą się inicjatywy letnie 
związane z rozgrywkami siatkówki plażowej 
kobiet, mężczyzn i mixtów organizowanymi 
nad zalewem w Borowej Górze.

GOKSiR współorganizował także imprezy 
z różnymi instytucjami z terenu województwa 
o randze ogólnopolskiej. Były to m.in. Mi-
strzostwa Polski Modeli Zdalnie Sterowanych, 

Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej 
Piłce Nożnej, Mistrzostwa TKKF w Siatków-
ce Mężczyzn, Turniej o Puchar Dębu Bartka 
w Halowej Piłce Nożnej Chłopców, Mistrzo-
stwa Polski w Tańcu i ogólnopolskie turnieje 
tańca, Gala zawodowa boksu tajskiego – muay 
thai, Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych 
w Badmintonie i wiele innych. Również ak-
tywna współpraca ze stowarzyszeniami kultu-
ry fizycznej i sportu z terenu gminy (Lubrzan-
ka, Samson, Skała, Sparta, Tęcza, Zagnańsk 
Biega i „Pod Bartkiem”) owocowała w postaci 
organizacji na terenie gminy zawodów rowe-
rowych Ligi MTB, Szkolnej Ligi Badmintona 
i biegów przełajowych.

Pracownicy ośrodka sukcesywnie starali 
się o pozyskiwanie pieniędzy zewnętrznych 
na finansowanie swoich inicjatyw. Dobrym 
przykładem może być projekt z 2012 roku pn. 
Zagnańska Akademia Piłkarska – MiniEuro, 
na którego realizację pozyskano fundusze 

z środków Powiatu Kie-
leckiego. Z przyznanej 
dotacji zorganizowa-
no podczas wakacji 
treningi piłkarskie dla 
dzieci, turniej pod na-
zwą MiniEuro i Kon-
kurs Wiedzy o Mistrzo-
stwach Europy i Świata 
w Piłce Nożnej. Zajęcia 
tak spodobały się dzie-
ciom i rodzicom, że 
odbywają się do dziś, 
gromadząc ponad 
setkę uczestników, 
podzielonych na trzy 

grupy wiekowe, którymi opiekuje się kadra 
wykwalifikowanych trenerów piłki nożnej.

Dużą uwagę poświęcał ośrodek organizacji 
zajęć dla najmłodszych członków gmin-
nej społeczności. Prężnie działa wspo-
minana powyżej Zagnańska Akademia 
Malucha, która doczekała się młodszej 
siostry – Zagnańskiej Akademii Sporto-
wej, w której odbywają się zajęcia z piłki 
ręcznej, judo, badmintona, karate.

W czasie ferii zimowych oraz wakacji 
ośrodek z całą mocą starał się aktywizo-
wać dzieci pozostające na terenie gminy 
do czynnego uczestnictwa w zajęciach 
sportowych. Robił to poprzez organizację 
miniobozów, turniejów w piłce nożnej, 
siatkówce, tenisie stołowym oraz zapew-
niając bezpłatny dostęp do hali sportowej, 
siłowni i sali fitness. Za swoje zaangażo-
wanie w tej dziedzinie w 2008 i 2009 roku 
został wyróżniony przez wojewodę świę-
tokrzyskiego Bożentynę Pałkę-Korubę 
w konkursie na Najlepszą Akcję Sporto-
wą, a co roku, począwszy od 2005 dostaje 
wyróżnienia Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej za propagowanie ak-

tywnego trybu życia.
Oferta GOKSiR-u nie ograniczała się wy-

łącznie do dzieci i młodzieży. Dorośli również 
znajdowali coś dla siebie. Można było wybie-
rać wśród sportów walki, jak muay thai lub 
skupić się na kształtowaniu swojej sylwetki 
na siłowni albo uczestnicząc w zajęciach aero-
biku, stepu oraz zumby, wzmcniania, zdrowe-
go kręgosłupa. Ośrodek włączał się również 
w działalność charytatywną poprzez organi-
zację turniejów piłkarskich dla Oskara i Gosi, 
podczas których zbierane były pieniądze dla 
chorych dzieci. Od kilku lat w zagnańskiej 
hali gości sztab regionalny Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Niemalże od początku swojego istnienia 
GOKSiR był administratorem hali sportowej, 
na której znajdują się pełnowymiarowe boiska 
do koszykówki, piłki siatkowej, piłki ręcznej 
oraz halowej piłki nożnej. Początki nie były 
łatwe. Jedyne wyposażenie biurowe, jakim 
dysponowało trzech pracowników składało 
się z krzeseł i dwóch biurek. Aby w spoko-
ju napisać pismo urzędowe konieczne było 
pójście do siedziby władz gminy, gdyż biura 
ośrodka sąsiadowały z halą, na której odby-
wały się zajęcia sportowe. Potrzeba było wiele 
samozaparcia i cierpliwości, aby pracować 
nad projektami, programami warsztatowy-
mi, harmonogramem imprez i koncepcjami 
rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej.

Trudności zostały pokonane po wielu 
trudach i od 2012 roku ośrodek zyskał lokal 
Świetlicy Środowiskowej w Jaworzu. W utwo-
rzonej jednostce pracownicy rozwijali pa-
sje i talenty artystyczne dzieci i młodzieży; 
organizowali warsztaty, zajęcia taneczne, 
plastyczne, manualne, wieczorki poetyckie; 
łączyły pokolenia w szerokiej ofercie imprez 
kulturalnych; promowały twórczość regional-
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nych artystów i zespołów ludowych, a od 2013 
roku rozpoczął działalność Punkt Informacji 
Turystycznej w Samsonowie, którego celem 
jest służenie pomocą, wyszukiwanie, prze-
twarzanie oraz udostępnianie informacji 
turystycznej, informowanie o atrakcjach, 
walorach krajobrazowych i usługach tury-
stycznych regionu, tworzenie i udostępnianie 
materiałów promocyjnych w postaci map, 
przewodników oraz innych nośników, jak 
również realizowanie działań wspierających 
rozwój turystyki.

Dzięki obu jednostkom ośrodek mógł 
rozwijać pasje i talenty artystyczne dzieci 
i młodzieży, organizować i promować imprezy 
kulturalne propogujące twórczość regional-
nych artystów i walory turystyczne regionu.

W przeciągu dziesięciu lat działania ośro-
dek wzbogacił się o nowe obiekty sportowe: 
kort tenisowy i zmodernizowane boisko typu 
miniorlik ze sztuczną trawą, zlokalizowane 
obok hali. W samym budynku przeprowa-
dzono szereg remontów, doposażono biura, 
salkę fitness w niezbędny sprzęt sportowy, si-
łownię w nowy atlas i akcesoria kulturystycz-
ne. W 2014 roku oddana została do użytku 
nowa klimatyzowana sala do ćwiczeń fitness, 
na której prowadzona są zajęcia z instruktor-
kami, cieszące się ogromną popularnością.

„10 lat działalności to duża satysfakcja, 
ale i odpowiedzialność, by sprostać ocze-
kiwaniom mieszkańców na stale wzrasta-
jącą potrzebę rozwijania kultury fizycznej 
na najwyższym poziomie” – twierdzi Michał 
Salwa, kierownik GOSiR-u od początku jego 
istnienia.

Jak widać, udało się spełnić oczekiwania 
lokalnej społeczności, czego dowodem jest tak 
długi okres działania jednostki. Nie ma też 
wątpliwości co do zasadności jej powołania. 
Dzięki obecności i uczestnictwu mieszkań-
ców, zapraszanych gości i wolontariuszy; 
współpracy z różnego rodzaju instytucjami 
i stowarzyszeniami, które wraz z ośrodkiem 
łączyły się w realizacji wspólnych celów, udało 
się uzyskać naprawdę wiele. GOKSiR w Za-
gnańsku stał się rozpoznawalną i cenioną 
marką oraz gwarantem organizacji imprez 
i wydarzeń na najwyższym poziomie. Udo-
wodnił to wielokrotnie. Było to możliwe 
dzięki wspólnym wysiłkom pracowników 
ośrodka, którzy bez ustanku poszukiwali 
i nadal poszukują nowych możliwości roz-
woju i uatrakcyjnienia miejscowości gminy 
Zagnańsk, poprzez zwiększenie możliwości 
rekreacyjnych gminy, wspieranie i łączenie 
określonych grup społecznych w poczuciu 
przynależności do jednej zbiorowości oraz 
mobilizowaniu jej do działania.

Od stycznia 2015 roku decyzją Rady Gmi-
ny w Zagnańsku utworzono dwie odrębne 
placówki zajmujące się sportem i kulturą. 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
zmienił swoją nazwę na Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Zagnańsku i Gminny 

Ośrodek Kultury w Zagnańsku z siedzibą 
w Samsonowie.

Głównym zadaniem pracowników ośrodka 
było zrzeszenie ludzi stawiających na aktyw-
ny wypoczynek, promocja sportu, rekreacji 
wśród wszystkich grup wiekowych. Dotych-
czasowe przedsięwzięcia i nowe inicjatyw 
y to efekty rozwijania zainteresowań i pasji 
ludzi zaangażowanych w działalność ośrodka.

Wraz ze zmianą nazwy ośrodka i wyłącze-
niem z jego statutu działań kulturalnychsku-
pimy się na prowadzeniu działalności w hali 
sportowej i obiektach sportowo-rekreacyj-
nych na terenie gminy. Nie administrujemy 
już świetlicami w Samsonowie i Jaworzu.

Liczne grupy dzieci zapisane na zajęcia 
piłki nożnej, „oblężona” sala fitness i pytania 
o nowe zajęcia wskazują na to, że mieszkańcy 
mają świadomość jak ruch pozytywnie wpły-
wa na ich samopoczucie i zdrowie.

Jesteśmy aktywni cały rok. Przygotowu-
jemy program tak, żeby każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Obecnie oferujemy dzieciom: 
piłkę nożną, badmintona, piłkę ręczną, gim-
nastykę, sztuki walki, a od lutego także tańce. 
Dorośli mogą skorzystać z salki fitness i si-
łowni, treningów muay thai, badmintona, 
kortu tenisowego czy wynająć halę na pił-
kę nożną, piłkę ręczną lub siatkówkę albo 
zapisać się na zajęcia z instruktorem: stepy 
funkcjonalne, zumbę, yogę, wzmacnianie, 
płaski brzuch, aerobik czy zdrowy kręgosłup. 
W miarę zainteresowania możemy modyfiko-
wać lub powiększać naszą ofertę, jeśli warunki 
techniczne nam na to pozwolą.

Przygotowany program realizujemy w gro-
nie doświadczonej i wykwalifikowanej kadry 
trenerów sportu oraz instruktorów fitness. 
Wszyscy mają doświadczenie i odpowiednie 
uprawnienia.

Teraz ustalamy program na ferie oraz 

przygotowujemy się do organizacji lutowych 
wydarzeń sportowych, tj. Zagnańskiej Lig 
w Piłce Siatkowej, Turnieju Oldbojów, Za-
gnańsk Futbol Cup i Turnieju X Hal.

W perspektywie dwóch lat planujemy za-
gospodarować teren wokół hali sportowej, 
organizując kino letnie (jak miało to miej-
sce w ruinach huty „Józef ” w Samsonowie) 
i kino na hali sportowej w okresie zimowym 
(pierwsza projekcja odbyła się podczas finału 
WOŚP), miejsce do organizacji imprez ple-
nerowych, pole do minigolfa oraz wygodny 
parking. Chcemy organizować mniej imprez, 
ale o wyższej randze, jak np. Mistrzostwa Pol-
ski Radców Prawnych w Halowej Piłce Noż-

nej, Zawody Rowerowe 
MTB Cross Maraton czy 
Świętokrzyska Liga Bad-
mintona. Ważna jest dla 
nas bardzo dobra współ-
praca z klubami spor-
towymi, nowo powsta-
łymi stowarzyszeniami 
(„Zagnańsk Biega”, Sto-
warzyszenie rowerowe 
„Pod Bartkiem”, UKS 
Tęcza Zagnańsk) i in-
nymi np. wędkarzami 

(wędkarstwo to sport olimpijski), bo to pa-
sjonaci. „Myślę też o nartach (biegach w lesie), 
który jest tuż przy hali. W kolejnych latach 
być może uda się przeprowadzić większe re-
monty w hali (płyty boiska) i rozbudować 
obiekt i jego infrastrukturę towarzyszącą. 
Najważniejszym jednak zadaniem dla nas jest 
przychylność mieszkańców i ich uczestnictwo 
w inicjatywach, liczymy na dalszą owocną 
współpracę” – mówi kierownik Michał Salwa.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Za-
gnańsku (siedziba Zagnańsk, ulica Turystycz-
na 59 b), to placówka, która od 2004 aktywi-
zuje lokalną społeczność. Jest pierwszą tego 
typu jednostką na tym terenie. Od początku 
swojego istnienia stara się stwarzać mieszkań-
com gminy Zagnańsk odpowiednie warunki 
rozwoju fizycznego, kulturalnego i intelektu-
alnego. Buduje poczucie tożsamości i przyna-
leżności do miejsca – kształtując i podtrzy-
mując społeczne interakcje. Jest to jednostka 
gminna, całkowicie apolityczna, bezpośrednio 
podlegająca wójtowi, która w sposób wycho-
wawczy oddziałuje na uczestników treningów, 
warsztatów, koncertów, imprez plenerowych.

(GOSiR)
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O historii spółdzielczości bankowej w Pol-
sce, o początkach i historii Banku Spółdziel-
czego w Samsonowie, a także o tym, że ot-
warty jest on na potrzeby mieszkańców gminy 
Zagnańsk oraz o przebudowanej siedzibie 
opowiedział na łamach „Gazety Zagnańskiej” 
prezes Józef Florek.

Spółdzielczość bankowa to bardzo ważny 
segment polskiego sektora finansowego.

W Polsce działa około 570 banków spół-
dzielczych, które posiadają ponad 4200 pla-
cówek i zatrudniają ponad 33 tysiące pracow-
ników. Banki spółdzielcze od lat zapewniają 
profesjonalną obsługę osób fizycznych, przed-
siębiorstw, polskiego rolnictwa, instytucji pub-
licznych, w tym jednostek samorządu lokalne-
go, banki te są doskonałym przykładem na to, 
jak skutecznie łączyć tradycję z nowoczesnoś-
cią. Tradycja to kompetentne i fachowe do-
radztwo finansowe i nowoczesność w zakresie 
coraz doskonalszych instrumentów urządzeń 
wykorzystywanych w bankowości.

W minionych latach elastyczny i stabilny 
model banków spółdzielczych, który dowiódł 
swojej wartości i odporności w czasie ostatniego 
kryzysu, ma w dalszym ciągu duże możliwości 
rozwoju. Jednocześnie bankowość spółdzielcza 
jest wystawiana na próbę przez niedostosowa-
ne i pozbawione proporcjonalności otoczenie 
regulacyjne. Stawia to przed bankami spół-
dzielczymi wiele wyzwań i wymaga od nich 
większej determinacji, współpracy i jedności. 
Banki spółdzielcze nie ulegają modzie, tylko 
w swej długiej, ponad 150-letniej historii reali-
zują swoją misję, wyrażającą się w ich społecznej 
roli. Dzisiaj nikt nie może podważyć tezy, że BS 
to banki z ludzką twarzą, banki najbliższe ludzi. 
Bankowość spółdzielcza na terenie naszej gmi-
ny ma również bogate tradycje, wiele znaczyła 
i znaczy dla lokalnej społeczności.

W roku 1927 w ówczesnej gminie Samsonów 
na wzór istniejącej już Kasy w Bobrzy powstają 
kolejne i tak 2 maja 1927 roku w Sądzie Okrę-
gowym w Kielcach zarejestrowano spółdzielnię 
o nazwie „Kasa Stefczyka, spółdzielnia z odpo-
wiedzialnością nieograniczoną w Tumlinie”. 
Inicjatorzy powstania Kasy to 10 rolników, 

nauczyciel i kowal, udział wynosił 10 zł – prze-
wodniczącym Zarządu zostaje Józef Bałcha-
nowski, zastępcą Stanisław Koza, skarbnikiem 
Józef Niebudek. Od 24 sierpnia 1927 roku 
z inicjatywy księdza Edwarda Brodowskie-
go, przemysłowca Zygmunta Strzelbickiego 
oraz kierownictwa kopalni Zagnańsk Doły 

przyjmowane są udziały 
do trzeciej już na tere-
nie gminy Samsonów 
Kasy w Zagnańsku. 20 
grudnia 1927 roku Sąd 
Okręgowy w Kielcach 
zarejestrował spół-
dzielnię o nazwie „Kasa 
Stefczyka »Miłość« spół-
dzielnia z odpowiedzial-
nością nieograniczoną 
w Zagnańsku”. Powody 
powstawania kas były 
podobne do tych w in-
nych regionach kraju. 
Chodziło o wzajemną 
pomoc w przeludnionej 

wsi, gdzie funkcjonowało wiele niewielkich 
gospodarstw. Inicjatorami założenia Banku, 
wówczas była to tzw. Kasa, w gminie Samso-
nów, byli w większości ludzie wykształceni, 
którzy widzieli potrzebę rozwoju regionu 
po okresie zaborów i wojnie światowej.

– Do II wojny światowej po okresie kryzysu, 
w latach trzydziestych sytuacja kas popra-
wia się, w 1935 roku Kasa uzyskuje dochody 
w kwocie 18.541,10 zł i wypracowuje zysk 
w wysokości 1054,63 zł. Z dniem 1 września 
1939 roku działalność zostaje zawieszona 
i mimo wznowienia działania od grudnia 1939 
roku do 1945 r. działalność polega jedynie 
na ściąganiu udzielonych pożyczek. Ożywie-
nie działalności spółdzielni rozpoczyna się 
od lipca 1945 roku, kiedy to wybrano nowe 
władze Kasy.

W 1952 roku biuro Kasy zostaje przenie-
sione do Samsonowa, a w 1966 roku wybudo-
wano budynek biurowy w obecnej lokaliza-
cji. W latach 1956–1975 kasy funkcjonowały 
w ramach Centralnego Związku Spółdzielni 
Oszczędnościowo-Pożyczkowych pod nazwą 
Kasy Spółdzielcze SOP, od roku 1960 mogły 
używać nazwy Bank Spółdzielczy. W 1974 
roku funkcjonowało 1658 samodzielnych 
SOP-ów.

W latach 1975–1994 Banki Spółdzielcze 
po połączeniu CZSOP, Banku Rolnego i utwo-
rzeniu Banku Gospodarki Żywnościowej dzia-
łały w jego strukturach. Kolejne lata to okres 
działania BS w ramach Banków Regionalnych 
(BR) i następnie Zrzeszających (BZ), które 
powstały w wyniku połączenia BR. Na dzisiaj 
działa 2 BZ, nasz Bank jest zrzeszony z Ban-
kiem Polskiej Spółdzielczości w Warszawie. 
Jak widać Banki Spółdzielcze przeszły dłu-
gą, trudną drogę i niestety nadal przed nimi 
niepewność, kolejne bariery do pokonania, 

nadal wiejące przeciwne wiatry. Reasumując, 
spółdzielcy jak zwykle mają pod górkę.

Nasz Bank mimo że jest bankiem stosunko-
wo niewielkim, walczącym od lat o samodziel-
ność, jest bankiem nowoczesnym, otwartym 
na każdego klienta; nastawiony jest przyjaźnie 
zarówno do nowego klienta, jak i tego zwią-
zanego z bankiem od lat. Klient może liczyć 
na naszą uczciwość i przejrzystość działania. 
Nas interesuje to jak możemy pomóc, szcze-
gólnie w sytuacjach kryzysowych. Klienci 
przychodzą nie tylko po produkty bankowe, 
ale też po to, aby pomóc im rozwiązać różne 
życiowe dylematy. Tak było od zawsze, jest 
i dzisiaj mimo że czasy się zmieniły i króluje 
wszechobecna nachalna reklama. Niestety 
zdarza się często, że ludzie wierząc reklamie, 
idą do konkurencji i wiele tracą, a właściwie 
to tracimy na tym wszyscy.

Bank dysponuję pełną gamą produktów dla 
klientów indywidualnych, firm, samorządu, 
zarówno kredytowych: kredyt gotówkowy, 
w rachunku bieżącym, w ROR, kredyty ob-
rotowe, inwestycyjne, posiadamy super ofertę 
na remonty, budowę domów i zakup miesz-
kań; jak i oszczędnościowo-rozliczeniowych; 
lokaty, konta internetowe, karty płatnicze, 
przelewy zagraniczne i wiele innych.

Działalność Banku to nie tylko kredyty, lo-
katy itd., to również wspieranie i sponsorowa-
nie różnego rodzaju inicjatyw społecznych, fi-
nansowanie lokalnych działań odbywa się przy 
współpracy z samorządem gminy, szczególnie 
zaś z wójtem Szczepanem Skorupskim, który 
bierze czynny udział w posiedzeniach Rady, 
corocznych Zebraniach Przedstawicieli. Gmi-
na jest członkiem naszego Banku, w związku 
z czym przykładamy dużą wagę do zadowole-
nia z naszej obsługi samego Urzędu Gminy, jak 
i pozostałych jednostek budżetowych. Łączne 
koszty obsługi są niewspółmierne do środków, 
jakie Bank przeznacza na wsparcie różnych 
działań społecznych.

W ostatnich 15 latach kwoty dotacji Banku 
wahały się w granicach od 6 nawet do 42 tys. 
zł rocznie. Na rok bieżący według naszych 
przewidywań Bank przeznaczy kwotę ponad 
30 tys. zł, z tego na zagospodarowanie centrum 
Samsonowa około 26 tys. zł. Jak wynika z po-
wyższego współpraca samorządu bankowego 
i gminnego jest opłacalna dla Gminy, Banku 
oraz środowisk lokalnych, niesie pozytywne 
skutki dla całej naszej Małej Ojczyzny, jaką jest 
gmina Zagnańsk. Wyniki Banku za rok 2014 są 
zadowalające, wynik brutto wyniósł 385 tys. zł, 
stan kredytów 12,4 mln zł. Planuje się, że wynik 
za rok bieżący będzie niższy z uwagi na znaczącą 
obniżkę stóp procentowych.

W związku z wykonanym remontem, a właś-
ciwie całkowitą przebudową budynku centrali 
w Samsonowie zakupiono umeblowanie i nowy 
sprzęt komputerowy. Zarząd Banku planując 
budowę, postawił określone warunki dotyczące 
ofert na wykonanie, ustalono, że oferty mogą 
być składane tylko przez firmy z naszego te-

Spółdzielczość bankowa z ludzką twarzą

 Dokończenie na str. 10
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W rankingu najlepszych szkół ponadgim-
nazjalnych w Polsce z podziałem na licea 
i technika miesięcznika „Perspektywy” Tech-
nikum Leśne w Zagnańsku – nadzorowane 
przez Ministerstwo Środowiska – uzyskało 
w swojej grupie bardzo wysoką, 21. pozycję 
w Polsce, wchodząc jednocześnie do grona 
elitarnych „Złotych Szkół”. W województwie 
świętokrzyskim zajęło pierwsze miejsce! Na-
grody i dyplomy laureatom rankingu zostały 
wręczone 14 stycznia br. podczas gali fina-
łowej w Auli Kryształowej Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zdaniem ministra środowiska Macieja Gra-
bowskiego prowadzącego 11 szkół leśnych, 
zdobycie złotej, srebrnej lub brązowej tarczy 
jest dużym sukcesem, świadczy, bowiem o wy-
sokiej jakości i poziomie kształcenia szkoły. 
„Wszystkie wyróżnione placówki mają wielki 
powód do dumy. Gratuluję dyrektorom, na-
uczycielom i wszystkim uczniom” – powie-
dział minister Maciej H. Grabowski.

– Zajęcie wysokiego miejsca w rankingu 
pozwala nam posługiwać się tytułem „Złotej 
Szkoły 2015”! To ogromny sukces uczniów, 
nauczycieli i dyrekcji szkoły. Pracujemy na ten 
sukces od wielu lat. W 2011 roku była piąta lo-
kata, w 2013 – trzecie miejsce, w 2014 – drugie 
i w roku 2015 – pierwsze miejsce – komen-
towała dyrektor Anna Kowalska w rozmowie 
z „Gazetą Zagnańską”.

– Na pewno do wyniku przyczyniło się wie-
le rzeczy, ale najważniejsza jest ciężka, rzetelna 
praca nauczycieli i uczniów nie tylko podczas 
lekcji, ale również podczas zajęć dodatkowych 
i realizowanych projektów „Rozwój uczniów, 
rozwojem szkoły! ” oraz „Leśnik – zawodem 
kluczowym dla regionu” – podkreśliła szefowa 
Zespołu Szkół Leśnych.

Zgodnie z postanowieniem kapituły ran-
kingu, technika zostały ocenione za pomocą 
czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpia-
dach, wyniki matury z przedmiotów obowiąz-
kowych, wyniki matury z przedmiotów dodat-
kowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzysta-
no dane ze źródeł zewnętrznych, takich jak 
protokoły komitetów głównych olimpiad, 
zestawienia okręgowych komisji egzamina-

cyjnych z wynikami matur oraz egzami-
nów zawodowych, a także System Informacji 
Oświatowej.

W zestawieniach zostały zaprezentowa-
ne szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję 
rankingową.

Zdaniem dyrektor Anny Kowalskiej, sukces 
szkoły w tegorocznym rankingu ma też do-
datkowe znaczenie z uwagi na trwający Rok 
Szkoły Zawodowej, który został ogłoszony 
w 2014 r. przez minister edukacji narodowej 
Joannę Kluzik-Rostkowską.

– Cieszę się, że wpisujemy się jako techni-
kum w odbudowę szkolnictwa zawodowego. 
Nasza szkoła jest szansą dla bardzo wielu gim-
nazjalistów i ich rodziców, którzy zastanawiają 
się nad wyborem szkoły zawodowej dla swoich 

dzieci. Dzięki sukcesowi w rankingu lepiej 
mogliśmy pokazać się jako szkoła, w której 
uczniowie, oprócz przedmiotów maturalnych, 
uczą się również przedmiotów zawodowych 
w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach 
w nowoczesne pomoce naukowe – mówiła 
dyrektor Anna Kowalska.

Zdaniem dyrektor, nie ma jednej recepty 
na sukces, ale jak podkreśla, ważna jest ciężka 
praca uczniów, nauczycieli, wychowawców 
internatu, rodziców oraz pozostałych pracow-
ników szkoły. Wszyscy razem muszą współ-
pracować. Bez tego nie ma sukcesu

W rankingu oceniano 500 najlepszych lice-
ów w Polsce i 300 techników. Przeprowadzony 
on został już po raz 17. Jest adresowany głów-
nie do gimnazjalistów, którym wyniki pomogą 

wybrać odpowiednią placówkę. Technikum 
Leśne w Zagnańsku to szkoła z ponad 45-letnią 
tradycją, która powstała dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu leśników i drzewiarzy. De-
cyzję o utworzeniu szkoły podjął ówczesny 
minister leśnictwa i przemysłu drzewnego 
Roman Gesing – obecnie patron szkoły. Cie-
kawy, lecz trudny i odpowiedzialny zawód 
leśnika młodzież zdobywa w tak niezwykłym 
miejscu. Dzięki wsparciu organu prowadzące-
go, którym jest Minister Środowiska, szkoła 
może prawidłowo rozwijać się oraz odnosić 
sukcesy. Wszystko to dzieje się pod okiem 
dyrektor szkoły Anny Kowalskiej.

Głównym zadaniem szkoły leśnej jest przy-
gotowanie absolwentów do pracy w leśnictwie. 
Cel ten jest możliwy do zrealizowania dzięki 

wsparciu Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych 
w Radomiu, Nadleśnictwu 
Zagnańsk i innych Nadleś-
nictw RDLP w Radomiu oraz 
Generalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych. Wysoko wy-
kwalifikowana kadra pedago-
giczna oraz stale wzbogacana 
baza dydaktyczna zapewniają 
naszej społeczności szkolnej 
możliwość wszechstronnego 
rozwoju, zarówno w dziedzi-
nie przedmiotów ogólno-
kształcących, zawodowych, 
jak i w sferze wychowania 

i opieki. Ze względu na specyfikę kształcenia 
szkoła zaangażowana jest w działalność po-
nadregionalną oraz międzynarodową. Od wie-
lu lat trwa współpraca i wymiana doświadczeń 
z zaprzyjaźnionymi szkołami leśnymi z Nie-
miec i Słowacji. Szkoła rozpoczyna przygoto-
wania do realizacji projektu unijnego Erazmus 
+, w ramach którego uczniowie będą mogli 
wyjeżdżać na praktyki do Francji i Finlandii.

Szkoła korzystała również z dodatkowo 
pozyskanych środków z Unii Europejskiej, re-
alizując projekty „Awangarda dla przyszłości” 
oraz z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści – „Równać szanse”: działając w przedsię-
wzięciu „MiŚ, czyli My i Środowisko”, których 
celem było wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów oraz popularyzacja wśród młodzieży 

 „Złote” Technikum Leśne

renu. Wpłynęły dwie oferty i Rada Nadzorcza 
wybrała na wykonawcę naszej inwestycji firmę 
Król Andrzej z Kajetanowa. Wg naszej oce-
ny firma wywiązała się z zadania doskonale, 
obiekt bankowy jest znakomitą promocją firmy. 
W krótkim czasie obiekt Banku został wykonany 
i wyposażony wg naszych oczekiwań, być może 
tak się stało, dlatego, że na inspektora nadzoru 
został wybrany drugi oferent firma ESKO Koło-
dziejczyk Stanisław. Znaczącą pomoc w ustale-
niu wystroju wnętrza, jak i elewacji zewnętrznej 
uzyskaliśmy od pani Urszuli Rysińskiej.

Po wykonanym remoncie Bank dysponu-
je nowoczesną bazą lokalową, nowoczesnym 
sprzętem i wyposażeniem. Koszt przebudowy 
i zakupu sprzętu został sfinansowany kredy-
tem ze specjalnego Funduszu Restrukturyzacji 
Banków Spółdzielczych Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego w wysokości 980.000 tysięcy 
złotych, oprocentowanym 0,225 proc. w sto-
sunku rocznym. Zapewniamy, że wszyscy znaj-
dą u nas życzliwą solidną a przede wszystkim 
profesjonalną obsługę.

Wysłuchał Andrzej Piskulak

 Dokończenie ze str. 9

 Dokończenie na str. 11

Zarząd BS tworzą osoby: Józef Florek 
– prezes, Katarzyna Sykulska – wice-
prezes, Grażyna Marzycka – członek. 
Radę Nadzorczą stanowią: Krzysztof 
Kondrak – przewodniczący, Mieczysław 
Orzechowski – z-ca przewodniczącego, 
Ryszard Jarema – sekretarz, Zbigniew 
Abramczyk, Ireneusz Barucha, Krzysztof 
Bernatek, Józef Ślewa – członkowie. Za-
trudnionych jest 12 pracowników.
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społeczeństwo

fauny i flory Gór Świętokrzyskich. Istniejący 
przy szkole od wielu lat Ośrodek Rehabilitacji 
Ptaków Drapieżnych oraz Koło Sygnalistów 
Myśliwskich stały się organizacjami ponadre-
gionalnymi, kultywującymi tradycje związane 
z leśnictwem i łowiectwem.

Nauczyciele i uczniowie Technikum ak-
tywnie biorą udział w edukacji ekologicznej 
społeczeństwa również poprzez współpracę 
z nadleśnictwami Leśnego 
Kompleksu Promocyjnego 
– Puszcza Świętokrzyska, 
Świętokrzyskim Parkiem Na-
rodowym, Gminą Zagnańsk 
oraz Polskim Towarzystwem 
Leśnym w organizacji róż-
norodnych działań. W ubie-
głym roku zorganizowaliśmy 
na terenie szkoły V Forum 
Humanistów Szkół Leśnych, 
I Spotkania Sokolnicze Szkół 
Leśnych oraz II Artystycz-
ne Spotkania z Przyrodą.
Ogromnym wyzwaniem dla 
szkoły była organizacja wręczania stypendium 
Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych ucz-
niów z powiatu kieleckiego i miasta Kielce. 
We współpracy z wyżej wymienionymi in-
stytucjami szkoła brała udział w Urodzinach 
Dębu Bartka i ślubowaniu klas pierwszych 
„Rykowisku” pikniku ekologicznym dzieci 
i młodzieży z okazji Dni Lasu w Kielcach 
oraz imprezie Dary Lasów Świętokrzyskich 
skierowanej do mieszkańców Kielc. Hubertus 
Świętokrzyski to wydarzenie, w którym nasi 
sygnaliści i sokolnicy opowiadali o tradycjach 
myśliwskich i łowieckich.

Uczniowie technikum w ostatnich pięciu 
latach odnosili znaczące sukcesy w konkursach 
i olimpiadach, zwłaszcza w dziedzinie biologii, 

ekologii oraz przedmiotach zawodowych – 
wyróżnienie w konkursie „Mój Las”, edycja 
XXVI, etap wojewódzki. Temat wyróżnionej 
pracy brzmiał: „Wielofunkcyjna gospodarka 
leśna w lasach mojego regionu”. Dwóch ucz-
niów zostało finalistami etapu wojewódzkiego 
XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Trzech uczniów naszej szkoły osiągnęło 
miejsca na podium w konkursie „Mój Las”, 

edycji XXV na etapie wojewódzkim. Dwie 
uczennice zostały finalistkami etapu centralne-
go Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W Olim-
piadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 
szkoła ma dwóch laureatów. W Mistrzostwach 
Szkół w Umiejętnościach Leśnych w 2013 roku 
uczniowie zajęli pierwsze miejsce w kategorii 
„ścinka drzew”, trzecie miejsce w kategorii 
„zmiana łańcucha”.

W konkursie Ministerstwa Środowiska 
na temat „Bioróżnorodność w lasach” ucz-
niowie zajęli drugie miejsce. W konkursach 
ornitologicznych zajmowali czołowe miejsca 
w konkursach wojewódzkich i ogólnopol-
skich. Przykładem tego jest podsumowanie 
40 lat pracy mgr inż. Irminy Wisłockiej – 

nauczycielki biologii leśnej. W Olimpiadzie 
Wiedzy Ekologicznej szkoła ma 18 finalistów 
etapu centralnego. W Olimpiadzie Ochrony 
Środowiska – czterech finalistów i jednego 
laureata etapu centralnego. W konkursach 
ornitologicznych – 41 laureatów etapu wo-
jewódzkiego i 12 laureatów etapu centralne-
go. W Konkursie Przyrodniczym „Mój Las” 
– siedmiu laureatów etapu wojewódzkiego 
i jedną laureatkę etapu centralnego. W mi-
nionym roku szkoła również odniosła sukces 
w olimpiadach, trzech uczniów zostało fina-
listami Olimpiady Umiejętności Rolniczych 
blok leśnictwo, jeden uczeń został laureatem 
Olimpiady Ekologicznej.

Początki sokolnictwa w Zespole Szkół 
Leśnych sięgają lat 70. Działało wówczas 
koło sokolnicze zorganizowane przez ucz-
niów. Obecnie w szkole funkcjonuje sekcja 
sokolnicza założona w 1981 roku. W 1994 
roku został utworzony Ośrodek Rehabilitacji 
Ptaków Drapieżnych, w którym do listopada 
2012 roku objętych opieką było 413 ptaków.

Uczniowie samodzielnie wyremontowali 
sokolarnię, utrzymują i konserwują wolie-
ry. Corocznie nowi uczniowie odbywają staż 
w sekcji sokolniczej – zdobywają wiedzę z za-
kresu biologii ptaków drapieżnych, metod 
leczenia, układania ptaków oraz dostoso-
wania ich do życia na wolności. Dodatko-
wo sokolnicy prowadzą prelekcje na temat 
ochrony ptaków drapieżnych, reprezentują 
szkołę na różnych imprezach o charakterze 
ekologiczno-przyrodniczym oraz kultywują 
tradycje sokolnicze i łowieckie. Zespół Szkół 
Leśnych obchodził 5 października 2013 r. po-
dwójny jubileusz – 45-lecia istnienia szkoły 
i 40-lecia działalności internatu.

Andrzej Piskulak

W Technikum Leśnym w Zagnańsku odby-
ła się 9 grudnia ub. r. uroczystość wręczenia 
dyplomów stypendystom Prezesa Rady Mi-
nistrów – najlepszym uczniom szkół ponad-
gimnazjalnych z powiatu kieleckiego i miasta 
Kielce.

W roku szkolnym 2013/2014 stypen-
dystami Prezesa Rady Ministrów w całym 
województwie świętokrzyskim zostało 142 
uczniów, w tym z powiatu kieleckiego i miasta 
Kielce – 45 uczniów. Najzdolniejsi uczniowie 
otrzymali dyplomy z rąk wojewody Bożenty-
ny Pałki-Koruby, Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty – Małgorzaty Muzoł, wicestarosty 
kieleckiego – Zenona Janusa.

W imieniu wszystkich stypendystów po-
dziękował Łukasz Okła – uczeń Technikum 
Leśnego: Nauczyłem się, że „każde zwycięstwo 
poprzedzone jest pracą, czasem walką, tak-
że z samym sobą”, ale wyróżnienia sprawiają 
ogromną satysfakcję. Wiem, że dzięki nauce 
będę mógł realizować plany i spełniać marze-

nia. Dziękuję nauczycielom, którzy potrafią nie 
tylko przekazywać wiedzę, ale i zamiłowanie 
do nauki.

Oprawę uroczystości – program artystycz-
ny z wykorzystaniem poezji Jana Gajzlera oraz 
prozy Stefana Żeromskiego – przygotowali 
uczniowie klasy Ia i Ib. Pięknie zaprezento-
wali się sygnaliści z Zespołu Sygnalistów My-
śliwskich oraz sokolnicy prezentujący okazy 
ptaków drapieżnych. O Ośrodku Rehabilitacji 
Ptaków Drapieżnych działającym przy szkole 
opowiadał opiekun koła sokolników – 
Jerzy Pawiński. Zdolności muzyczne 
prezentowali Maciej Kołodziejczyk (Ia) 
oraz Paweł Ględa, Kacper Bojek, Piotr 
Król i Karolina Jarońska jako zespół 
„Falcons”.

Wśród zaproszonych gości na uro-
czystości wręczenia dyplomów stypen-
dystom Prezesa Rady Ministrów obecni 
byli wojewoda świętokrzyski – Bożenty-
na Pałka-Koruba, Świętokrzyski Kurator 

Oświaty – Małgorzata Muzoł, wicestarosta 
kielecki – Zenon Janus, naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Staro-
stwa Powiatowego w Kiecach – Lidia Grzanka, 
wójt Szczepan Skorupski oraz dyrektor Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Tomasz 
Sot i nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk – 
Tomasz Kuszewski.

Wszyscy goście gratulowali stypendystom 
i życzyli dalszych sukcesów.

(Apis) Marzena Błaut

Wręczenie w „Leśniku” stypendiów przyznanych przez premiera

 Dokończenie ze str. 10
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W dniach 23–28 listopada 2014 roku 
w nadmorskiej miejscowości Patras na połu-
dniu Grecji Przedszkole im. St. Staszica z Za-
gnańska uczestniczyło w wymianie doświad-
czeń, poznawaniu dziedzictwa kulturowego 
i realizowało kolejne zadania projektu. Piąte 
już spotkanie dyrektorów i nauczycieli z sied-
miu placówek przedszkolnych – Grecji, Polski, 
Turcji, Hiszpanii, Litwy, Włoch i Estonii – od-
było się dzięki wsparciu finansowemu, jakie 
szkoły otrzymały w 2013 roku na realizację 
dwuletniego projektu w ramach programu 
Comenius zatytułowanego „Przedszkolaki 
z inicjatywą – świat bajek krainą magicznych 
spotkań z wartościami”.

Stronę polską reprezentowały dyrektor 
szkoły Marzanna Moćko, anglistki Dorota 
Starz i Sylwia Maksymowicz-Jończyk oraz na-
uczycielka przedszkola Beata Szwed-Błońska. 
Warto nadmienić, że projekt w całości realizo-
wany jest z funduszy Unii Europejskiej i polega 
na wzajemnej współpracy oraz spotkaniach 
w przedszkolach partnerskich. Jego celem jest 
wymiana doświadczeń, uczenie się od siebie 
i poznawanie dziedzictwa kulturowego zjed-
noczonej Europy. Akcja służy wzmacnianiu 
europejskiego wymiaru edukacji poprzez 
promowanie współpracy międzynarodowej.

Kilkudniowe spotkanie w Grecji to czas wy-
tężonej pracy, podczas której poznaliśmy szcze-
gólne przedszkole – jako jedyne w projekcie 
wychowujące i kształcące dzieci ze specjalnymi 
potrzebami, z poważnymi zaburzeniami rozwo-
ju, zarówno fizycznego, jak i umysłowego. Tym 
niewielkim przedszkolem liczącym zaledwie 
dziesięciu uczniów zarządza jeden dyrektor, 
który jest również koordynatorem projektu. 
W placówce zatrudniony jest także jeden asy-
stent. Dzieci uczą się w grupach 2–4-osobowych 
nie tylko podstaw dydaktycznych, ale przede 
wszystkim przygotowania do życia. W budyn-
ku, w którym mieści się też podstawowa szkoła 
specjalna, znajduje się sala do ćwiczeń, fizjote-
rapii, motoryczna i niewykończony z powodu 
kryzysu basen. Zwiedzając przedszkole, po-
znawaliśmy metody jakże trudnej pracy z dzie-
ckiem niepełnosprawnym. Mieliśmy okazję 
pospacerować wraz z uczniami podczas przerw, 
w trakcie których wszyscy nauczyciele sprawują 
opiekę nad dziećmi.

Warsztaty w ramach projektu dotyczyły 
prezentacji Grecji i bajki greckiej zatytułowa-
nej „Mrówka i konik polny”, wymiany zdjęć 
i współpracy z rodzicami. Ta ostatnia zapre-
zentowana została przez wszystkie współpra-
cujące ze sobą przedszkola, porównaliśmy ją 
z naszą placówką i z dumą możemy stwierdzić, 
że mamy wspierających rodziców, gotowych 
do współpracy na rzecz szkoły i dzieci. Dowie-
dzieliśmy się, że we wszystkich przedszkolach 
rodzice biorą aktywny udział w życiu placówki, 
mają wpływ na decyzje szkoły, wspólnie two-
rzą najważniejsze dokumenty, wspierają szkołę 
w rozwoju. Pokazywaliśmy filmy, prezentacje 

multimedialne z tygodnia litewskiego orga-
nizowanego w każdym przedszkolu partner-
skim i przekazane dzieciom wrażenia i wartości 
przywiezione z poprzedniej wizyty na Litwie, 
wymienialiśmy się pracami i doświadczeniem. 
Zaplanowaliśmy działania na kolejne wizyty 
w Hiszpanii i w Polsce. Wówczas podzielimy się 
informacjami na temat pracy z dziećmi niepeł-
nosprawnymi oraz prezentacjami przedstawia-
jącymi przekazanie przedszkolakom istotnych 

faktów na temat Grecji i bajki greckiej.
Natomiast w Polsce goście zwiedzą Warsza-

wę, Kielce i Zagnańsk, a nadrzędnym celem 
tego spotkania będzie podsumowanie dwu-
letnich działań i wspólne napisanie ewaluacji.

Ostatni dzień upłynął na zwiedzaniu stolicy 
państwa. Ateny na każdej z nas zrobiły ogromne 
wrażenie: Akropol ateński z Partenonem, Ka-
tedra Metropolitalna, Agora, świątynia Zeusa, 
teatr grecki, starożytna dzielnica Plaka, kościół 
św. Jerzego na wzgórzu Lycabetus jeszcze długo 
pozostaną w naszej pamięci. Mimo ogromnego 
kryzysu, który dotknął Grecję, jej mieszkańcy 
kultywują swoje tradycje, potrafią się zjedno-
czyć, bawić i okazać innym ciepło i serdeczność. 
W przedszkolu greckim zostawiliśmy cenne 
prezenty – albumy z krajobrazami Polski i „Jan 
III Sobieski” przekazane przez wójta Szczepana 
Skorupskiego, prace plastyczne symbolizujące 
nasz region oraz drobne upominki dla dzieci. 
Do przedszkola przywieźliśmy natomiast pa-
miątki, które wzbogaciły kącik Comeniusa.

Podsumowaniem tej wizyty stało się wirtual-
ne spotkanie dzieci poprzez komunikator Sky-
pe. Wideokonferencja miała miejsce 17 grudnia 
2014 roku w siedzibie nowego przedszkola i od-
była się z udziałem dyrektor Marzanny Moćko, 
nauczycieli języka angielskiego Doroty Starz 
i Sylwii Maksymowicz-Jończyk oraz wszystkich 
nauczycieli – wychowawców przedszkola. Dzie-
ci zaprezentowały swoje aktorskie, wokalne, 
językowe i taneczne talenty swoim rówieśnikom 
z zaprzyjaźnionego przedszkola w miejscowości 
Patras na południu Grecji. Oprócz rodzimego 
języka – polskiego, królował język angielski, 
a nawet grecki. Przedszkolaki śpiewały kolędy 
w języku polskim, prezentowały kroki tanecz-
ne do przyśpiewki „Poszło dziewczę po ziele” 
i tańca greckiego zorba. Trzylatki wcieliły się 
w role Smerfetek oraz biedroneczek. Witały 

się i pozdrawiały zarówno w języku greckim, 
jak i angielskim. Najmłodsza i najstarsza grupa 
przedszkolaków życzyła swoim rówieśnikom 
z Grecji wesołych świąt, śpiewając w języku 
angielskim piosenkę „We wish you a merry 
Christmas”. Swój wokalny występ dała również 
Antosia Zalewska, zdobywczyni wielu nagród 
w różnorodnych konkursach. To już kolejna 
wideokonferencja i kolejny sukces przedszko-
laczków, który jest podsumowaniem ciężkiej 

pracy, jaką w realizację projektu 
Comenius wkładają Maria Pi-
skulak, Maria Przepióra, Beata 
Szwed-Błońska, Halina Starz, 
Marzanna Knez i Aneta Palus 
przy ogromnym wsparciu dy-
rekcji szkoły i władz gminy Za-
gnańsk.

Uwieńczeniem niezapomnia-
nych spotkań z piękną Helladą 
było przygotowanie na począt-
ku stycznia br. dla najmłodszych 
beneficjentów programu tygo-
dnia greckiego. Każde spotkanie 

przedszkolaków z Grecją rozpoczynało się 
od wysłuchania hymnu greckiego, a następnie 
prezentacji kraju, poznawania symboli, kolo-
rów, malowania flagi i bohaterów bajki. W tym 
szczególnym tygodniu uczestniczyły również 
dyrektor szkoły Marzanna Moćko oraz wice-
dyrektor Małgorzata Dąbrowska. Obie czytały 
dzieciom bajkę grecką o wdzięcznym tytule 
„Mrówka i konik polny”, która prezentowana 
była również w wersji rysunkowej na ekranie. 
Dzieci kosztowały słodycze, oliwki i inne pro-
dukty pochodzące z Aten. W trakcie tych spot-
kań uczyły się poprzez zabawę, doświadczały 
prawdziwych gier olimpijskich wywodzących 
się właśnie z Grecji, biorąc udział w przeciąga-
niu liny oraz skokach w dal, wcielały się w role 
bogów i bogiń greckich. Na dużej tablicy pre-
zentującej kraj partnerski podziwiały miasta, 
krajobrazy, budowle i symbole zapisane na zdję-
ciach i kartkach widokówek.

Tydzień grecki upłynął zarówno przed-
szkolakom, jak i nauczycielom w atmosferze 
zorby i innych tańców greckich. Czas spędzony 
wspólnie z grupami sprzyjał wzajemnej inte-
gracji. Jesteśmy dumni, że najstarsi uczestnicy 
projektu (sześciolatki) bez problemu odnajdują 
Grecję na ogromnym globusie. Każda grupa 
przedszkolna potrafi zatańczyć zorbę, nazwać 
stolicę, powitać się i podziękować w języku 
greckim, zna walutę i odpowiedzi na pytania 
związane z bajką grecką. Program tygodnia 
greckiego przygotowały nauczycielki: Beata 
Szwed-Błońska, Sylwia Maksymowicz-Jończyk 
i Dorota Starz. Serdecznie dziękuję wszystkim 
nauczycielom – wychowawcom grup, stażyst-
kom i rodzicom, którzy pomogli przygotować 
nam ten wyjątkowy tydzień i stale wspierają 
nas w realizacji projektu Comenius.

Dorota Starz, 
koordynator programu Comenius

Spotkania przedszkolaków i nauczycieli z Grecją
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W siedzibie Urzędu Gminy w Zagnańsk 
(tablica ogłoszeń) został wywieszony wykaz 
informujący o przeznaczeniu do wynajmu 
części nieruchomości oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 397/6 o pow. 15 m2, stano-
wiącej własność Gminy Zagnańsk – położo-
nej w obrębie geodezyjnym Zagnańsk, gm. 

Zagnańsk, z przeznaczeniem pod budynek 
gospodarczy.

W siedzibie Urzędu Gminy w Zagnańsku 
(tablica ogłoszeń) został wywieszony wykaz 
informujący o przeznaczeniu do sprzedaży 
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 
geodezyjnym Jasiów, oznaczonej numerami 

ewidencyjnymi 331/1, 332/1, 333/1, 334/1, 
335/1, 336/1, 337/1, 338/1, 339/1, 447/6, 448/1 
o pow. 3,1424 ha.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomo-
ści na okres 21 dni, licząc od daty wywieszenia 
wykazu tj. od 2 do 23 lutego 2015 roku.

Wójt Szczepan Skorupski

Mateusz Waksmundzki, 23-letni mieszka-
niec gminy Zagnańsk po wypadku i złamaniu 
kręgosłupa potrzebuje pomocy w dążeniu 
do samodzielności. Fundacja Avalon – Bez-
pośrednia Pomoc Niepełnosprawnym prosi 
o przekazanie 1% podatku lub darowizny 
na szlachetny cel, jakim jest leczenie poszko-
dowanego.

„ (…) W 2012 roku uległem wypadkowi, 
skutkiem czego jest złamanie kręgosłupa oraz 
uraz rdzenia kręgowego. Mam porażenie czte-
rokończynowe i poruszam się na wózku. Każ-
dy dzień jest walką ze słabościami, jednak nie 
poddaję się i staram się z całych sił, aby być 
coraz bardziej samodzielnym. Wymagam stałej 
opieki lekarskiej i kosztownej rehabilitacji, która 
dodaje energii do walki o lepsze jutro. Proszę 
o pomoc. Wszyscy mamy marzenia i nadzieje, 
że możemy osiągnąć coś więcej niż mamy…” 
– Mateusz pisze te wzruszając słowa na ulotce.

Przekazanie 1% podatku lub darowizny 

Fundacji AVALON z dopiskiem Waksmundz-
ki, 3200 pozwoli wspomóc Mateusza Waks-
mundzkiego w dążeniu do samodzielności 
oraz zaspokajaniu codziennych potrzeb. 1% 
na rzecz Mateusza mogą przekazać wszyscy 
wypełniający PIT 28, PIT 36, PIT 36 L, PIT 
37, PIT 38, płatnicy podatku dochodowego 
od osób fizycznych, podatku liniowego, ryczał-
towcy, osoby uzyskujący dochody z rynków 
finansowych (giełda i inne) i z rynku nieru-
chomości.

Darowiznę można przekazać na konto nr: 
62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 lub darowi-
zny w ramach zbiórki publicznej na nr konta: 
86 1600 1286 0003 0031 8642 6151. W rubryce 
tytuł wpłaty należy wpisać (nazwisko i nu-
mer subkonta) Waksmundzki, 3200. Nazwa 
odbiorcy: Fundacja Avalon – Bezpośrednia 
Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 
80/82/1, 04–620 Warszawa.

Opr. Apis 

Zespoły ludowe z naszej gminy – Jawo-
rzanki i Tumlinianie oraz Chór Gminny Con 

Passione doczekały się uwiecznienia cząstki 
swojego dorobku artystycznego w postaci 

nagrania na płycie CD. Nosi ona tytuł „Me-
lodie z gminy Zagnańsk” i zawiera po trzy 
utwory każdego wykonawcy.

Kierownikami muzycznymi płyty są: Mi-
chał Kopeć, Łukasz Gronostaj i Grzegorz 
Michta. Nagrana została w ramach projektu 
pn. „Seniorzy reaktywacja” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Spektrum Możliwości, 
współfinansowanego w ramach programu 
rządowego na rzecz aktywizacji społecz-
nej osób starszych na lata 2014–2020 oraz 
w ramach dotacji Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Przygotowania do wydania 
płyty trwały kilka miesięcy w studiu nagrań 
Kielcach.

A.Ch.P

Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie informuje

Mateusz potrzebuje pomocy w dążeniu do samodzielności

Melodie z gminy Zagnańsk na płycie

„Czas jest najlepszym lekarzem na smutek”.

Wyraz współczucia i solidarności

w trudnych chwilach po śmierci

Męża

dla Leokadii Bromblik

składa Zarząd Oddziału oraz członkowie Sekcji Emerytów 

ZNP w Zagnańsku.
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W okresie ferii zimowych Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Zagnańsku porponuje 
zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

Pierwszy i drugi tydzień będzie stał pod zna-
kiem piłki nożnej. Treningi piłkarskie odbywać 
się będą codziennie w grupach wiekowych: 
2003–2004, 2005–2006 i 2007–2009 rok. Tre-
ningi będą przeplatane turniejami piłkarskimi: 
14 lutego odbędzie się Wojewódzki Turniej Pił-
ki Nożnej rocznika 2003, 15 lutego – rocznika 

2006, a 25 lutego Turniej X Hal w roczniku 2004 
organizowany wspólnie ze ŚZPN w Kielcach.

Dla dziewczynek i chłopców w wieku 8–12 
lat odbywać się będą treningi piłki ręcznej. 
Dla zwolenników sportów indywidualnych 
GOSiR przygotował zajęcia z badmintona 
i judo. Nowymi zajęciami będą treningi ogól-
nousprawniające dla najmłodszych od siód-
mego roku życia. Ponadto będzie można 
nieodpłatnie skorzystać z hali sportowej 

(z pełnoletnim opiekunem), siłowni, salki 
fitness (od 16. roku życia) i stołu do tenisa 
stołowego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału 
w wyżej wymienionych zajęciach. Gwarantu-
jemy zajęcia z profesjonalną i doświadczoną 
kadrą trenerską a ponadto fajną zabawę, dużo 
sportowych i pozytywnych emocji z Gminnym 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.

GOSiR w Zagnańsku

FERIE NA SPORTOWO Z GOSiR-em!

Spotkanie noworoczne w Tumlinie

Dzień Babci i Dziadka w Tumlinie

VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek odbył 
się 18 stycznia br. w kościele pw. św. Jozefa 
Oblubieńca NMP w Zagnańsku. Wystąpiło 
6 chórów i schola dziecięca.

Po Mszy św. w zagnańskim kościele swoje 
umiejętności wokalne zaprezentowały chóry: 
Antidotum z Kielc, Nowina z Nowin, Con Pas-
sione z Zagnańska, Parafialny im. św. Faustyny 
z Kielc, z gminy Bieliny, z parafii św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Zagnańsku i schola dzie-
cięca z Zagnańska. Zespoły zaprezentowały 
po trzy kolędy.

Wszyscy wykonawcy uhonorowani zostali 
przez wójta Szczepana Skorupskiego i radnego 
wojewódzkiego Henryka Milcarza dyplomami 
i stosownymi pucharami. Po występach wszy-
scy zostali zaproszeni na bigos do miejscowego 
Zespołu SP nr 2, Przedszkola i Gimnazjum.

W imieniu organizatorów VIII Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek kierowniczka imprezy Ag-
nieszka Wojtaszek złożyła serdecznie podzię-
kowania wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu 

i radnemu Henrykowi Milcarzowi za wsparcie 
finansowe imprezy.

Serdeczne podziękowania otrzymał także 
gospodarz obiektu, proboszcz, ks. Ryszard 

Niemiec i dyrektor szkoły Marzanna Moćko 
za możliwość zorganizowania w szkole po-
częstunku dla przybyłych gości.

Apis

Przegląd Kolęd i Pastorałek w Zagnańsku

W świetlicy szkolnej w Tumlinie 
3 stycznia br. odbyło się noworocz-
ne spotkanie opłatkowe Zespołu 
Ludowego Tumlinianie i Stowarzy-
szenia Kobiety z Klasą. Członkinie 
tych zespołów same przygotowały 
potrawy wigilijne i udekorowały 
stół według dawnych zwyczajów.

Było więc sianko pod obrusem, 
świece, chleb i opłatek. Spotkanie 
rozpoczęło się złożeniem życzeń 
przez przewodniczącą Stowarzy-
szenia Kobiety z Klasą Ewę Kitę. 

Zaprezentowany został wiersz Marianny Kło-
sowskiej o Bożym Narodzeniu. Następnie 
życzenia złożył wójt Szczepan Skorupski, 
radny Janusz Zapała i dyrektor szkoły Bar-
bara Domagała.

Wśród zaproszonych gości obecne było 
też kierownictwo Stowarzyszenia Spektrum 
Możliwości z Małgorzatą Popiel na czele. 
Stowarzyszenie to było sponsorem spotka-
nia. Sobotni wieczór przebiegł w rodzinnej 
atmosferze przy śpiewie znanych i mniej 
znanych kolęd.

Apis

21 i 22 stycznia to najpiękniejsze dni 
w roku – Dzień Babci i Dziadka. W tych 
dniach babcie i dziadkowie obdarowani są 
szczególnymi dowodami miłości. Każdego 
roku w styczniu nasze przedszkole szykuje 
się do tego wydarzenia. Dzieci przygotowu-
ją program artystyczny (wiersze, piosenki, 
inscenizacje), dekorują sale zajęć oraz wyko-
nują niespodzianki dla swoich najbliższych.

Również w tym roku szkolnym dzie-
ci zaprosiły babcie i dziadków w dniu ich 
święta do przedszkola. Goście przybyli 
w poniedziałek, 26 stycznia. Uroczystość 
odbywała się pod hasłem: DZIADKOWIE 
TO NAJWIĘKSZY SKARB. Przedszkolaki 
od samego rana z niecierpliwością czekały 
na zaproszonych gości. Po występie przyszedł 
wzruszający czas, gdy wnuczęta wręczały 

swoim babciom i dziadkom własnoręcznie 
wykonane upominki. Następnie goście zostali 
zaproszeni na słodki poczęstunek, który był 
okazją do rozmów oraz dzielenia się wraże-
niami. Babcie i dziadkowie byli przeszczę-
śliwi, niejednemu zakręciła się łezka w oku. 
Ten wyjątkowy dzień zostanie bardzo długo 
w pamięci i dziadków, i wnucząt.

Agnieszka Kaszuba
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W zagnańskim kościele oraz w Niepub-
licznej Szkole Podstawowej i Niepublicznym 
Przedszkolu w Szałasie przedszkolacy i ucz-
niowie wystawili jasełka. Wraz z dziećmi w 
Szałasie obecni byli: wójt Szczepan Skorupski, 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Zagnańsk 
Kazimierz Tomasiak oraz rodzice i bliscy 
uczniów i przedszkolaków

W kościele pw. św. Józefa Oblubienca NMP 

w Zagnańsku podczas sumy 11 stycznia br. 
grupa pięciolatków z Przedszkola w Zagnań-
sku przedstawiła jasełka. Dzieci do występów 
przygotowała nauczycielka Maria Przepióra 
przy współpracy z katechetką Henryką Gó-
rzyńską.

W ostatni przedświąteczny piątek w Nie-
publicznej Szkole Podstawowej i Niepublicz-
nym Przedszkolu w Szałasie odbyły się trady-

cyjne jasełka połączone z równie tradycyjną 
szkolną Wigilią. Młodzi artyści z przedszkola, 
klasy pierwszej i trzeciej z ogromnym zaanga-
żowaniem odegrali znane z Ewangelii sceny 
o narodzinach Pana Jezusa. Oczywiście nie 
brakowało dostojnej Świętej Rodziny, zaspa-
nych pasterzy, Trzech Króli podążających 
z darami i czuwających przy żłobie aniołków.

Apis

W niedzielę, 25 stycznia br. dobiegły końca 
rozgrywki XI Edycji Zagnańskiej Ligi Futsalu. 
Do tegorocznych rozgrywek przystąpiło 12 
drużyn w pierwszej i 14 w drugiej lidze.

W pierwszej lidze ponownie zwyciężyła 
drużyna Foksdrobu I Kajetanów, pokonując 
w bezpośrednim meczu sąsiada zza miedzy 
JFK Kajetanów. Mecz między tymi drużynami 
według Michała Salwy – kierownika Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zagnań-
sku był najlepszym spotkaniem futsalowym 
w jedenastoletniej historii Zagnańskiej Ligi 
Futsalu, a dramaturgia była niespotykana. 
Mecz był oglądany przez liczącą ponad 200 
osób widownię. Wicemistrzem ligi został JFK 
Kajetanów a zawodnik z tej drużyny Mar-
cin Supierz został najlepszym zawodnikiem 
i strzelcem pierwszej ligi. Miano najlepsze-
go bramkarza przypadło Karolowi Moćko 
ze zwycięskiej drużyny. Na najniższym stop-
niu podium znalazła się drużyna PHU DOM 
Miedziana Góra.

Rozgrywki drugoligowe również były 
emocjonujące do samego końca. Drużyną, 

która dominowała w rozgrywkach okazała się 
MMW Szalunki Kielce. Na drugim, premiowa-
nym awansem miejscu uplasował się ZUZ Bud 
Kielce – jest to pierwszy historyczny awans 
tego zespołu do pierwszej ligi. Trzecie miejsce 
przypadło JFK II Kajetanów, która to drużyna 
zmierzyła się 31 stycznia 2015 roku o godzi-
nie 16.00 w meczu barażowym o pierwszą 
ligę z trzecią od końca drużyną 
pierwszej ligi: Elektrocomplex 
Strawczyn. Najlepszym strzelcem 
2 ZLF został Kamil Piwowarczyk, 
a bramkarzem Sebastian Chaba, 
obaj z Devils. Najlepszym zawod-
nikiem: Michał Cedro z Power 
Play Kielce. Organizatorzy doce-
nili również drużyny grające fair 
play: w pierwszej lidze Płomień 
Niewachlów, a w drugiej Granat 
Borki. Najstarszym zawodnikiem 
ligi został Andrzej Jamrozik z Re-
nesansu Kielce.

Duże słowa uznania należą 
się sędziom zawodów: Sylwkowi 

Gosowi, Piotrowi Kaczmarczykowi, Rafałowi 
Wójcikowi i Jackowi Wójcikowi. Nad zdro-
wiem uczestników czuwał Leszek Mączka.
Organizatorem zawodów był Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. Patronat 
honorowy nad imprezą objął wójt Szczepan 
Skorupski.

GOSiR

Przedszkolne jasełka

FOKSDROB KAJETANÓW OBRONIŁ TYTUŁ MISTRZA ZLF!

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu w Zagnańsku
Dnia 29 stycznia 2015 roku w Publicz-

nym Przedszkolu w Zagnańsku w grupie 
4-latków odbył się uroczysty Dzień Babci 
i Dziadka.

Dzieci swoim występem sprawiły ogromną 
radość ukochanym Babciom i Dziadkom. 
Niejednej osobie łza szczęścia popłynęła 
na widok tak dzielnych przedszkolaków, 
które jednym chórem zaśpiewały: „Kochamy 
Was, kochamy całym sercem…”, „Sto lat” 
oraz wiele innych piosenek. Zatańczyły 

dla gości taniec „Grozik” w regionalnych 
strojach. Wyrecytowały słowa wierszy 
płynące z małych, szczerych serduszek. 
Wręczyły laurki i kwiaty. Chłopcy „zamienili 
się” w dorosłych mężczyzn, a dziewczynki 
w prawdziwe damy. Był słodki poczęstunek, 
o który postarali się wspaniali Rodzice – 
serdecznie im za to dziękujemy.

Wszystkiego Najlepszego Kochane Bab-
cie i Kochani Dziadkowie!

Beata Szwed-Błońska



GALERIA WYDARZEŃ KULTURALNO – SPORTOWYCH GOKSiR
w obiektywie Michała Walczaka, Artura Cieślaka, Michała Ziernika
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Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2011

Piknik „Jan III Sobieski na urodzinach dębu Bartka” 2013

Występ zespołu De Mono z okazji Dnia Zagnańska 2013 

Turniej o Puchar Dębu Bartka w Halowej Piłce Nożnej 2013

 I Biegowe Mistrzostwa Gmin Dorzecza Bobrzy 2014

Kino Letnie w Samsonowie 2014W Krainie Tetrapoda 2013

Zajęcia piłkarskie z dziećmi 2014 Zawody rowerowe MTB CROSS w Samsonowie 2014

Miniobóz Zagnańskiej Akademii Piłkarskiej 2014
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