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luty 2016wydarzenia

Technikum Leśne w Zagnańsku zajęło 
pierwsze miejsce w województwie świę-
tokrzyskim według XVIII Ogólnopolskie-
go Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 
„Perspektywy 2016”, który tworzony jest 
na podstawie wyników egzaminów ma-
turalnych i egzaminów zawodowych oraz 
sukcesów szkół w olimpiadach.

Według rankingu, Technikum Leśne 
w Zagnańsku kolejny rok zajęło pierwsze 
miejsce w regionie, a w Polsce uplasowało 

się na 44. pozycji wśród wszystkich 1817 
techników. Takie wyniki w rankingu dają 
prawo szkole do posługiwania się Znakiem 
Jakości „ZŁOTEJ SZKOŁY 2016”. Kolejny 
sukces to tytuł „Szkoły Mistrzów”, którą 
określa się na podstawie zdawalności eg-
zaminu zawodowego, przeprowadzane-
go przez OKE w całej Polsce. Zagnańskie 
technikum zajmuje pierwszą lokatę wśród 
wszystkich szkół leśnych w Polsce.

W dniu 14 stycznia w auli Biblioteki 
Narodowej Uniwersytetu Warszaw-
skiego odbyła się uroczysta gala 
wręczenia dyplomów dla najlep-
szych liceów i techników w Polsce. 
W gali wzięli udział przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego z Ze-
społu Szkół Leśnych im. Romana 
Gesinga w Zagnańsku wraz z dy-
rektor szkoły Anną Kowalską.

– Na sukces szkoły w rankingu 
składa się rzetelna praca uczniów 
i nauczycieli szkoły, połączenie 
tradycyjnych oraz nowatorskich 
metod nauczania z doskonale wy-
posażonymi pracowniami do nauki 

przedmiotów 
ogólnokształ-
cących i zawo-
dowych – pod-
kreśla dyrektor 
Kowalska i do-
daje również 
– iż uczniowie 
t e c h n i k u m 
chętnie uczestniczą w dodatkowych za-
jęciach przygotowujących do matury i eg-
zaminów zawodowych, a także w licznych 
kołach zainteresowań (Sekcja Sokolnicza 
i Sekcja Sygnalistów Myśliwskich oraz 
wielu innych). Istotna jest również po-
zytywna motywacja, atrakcyjne nagrody 
dla najlepszych uczniów na koniec roku 
i na podsumowanie półrocza to sposób, 
aby zachęcić naszą młodzież do pracy.

Pierwsze gratulacje dla najlepszego tech-
nikum w województwie złożyła obecna 
na spotkaniu p. Małgorzata Muzoł – Świę-
tokrzyski Kurator Oświaty. Gmina Zagnańsk 
składa również serdeczne gratulacje z życze-
niami dalszych spektakularnych sukcesów.

Paweł Cieślak

W dniu 4 lutego br. w Świetlicy OSP 
„Staszicówka” w Samsonowie odbyła 
się „Debata społeczna z Policją”, doty-
cząca bezpieczeństwa na terenie gminy 
Zagnańsk. Inicjatywa miała na celu wy-
mianę opinii pomiędzy Policją a społe-
czeństwem jak również wypracowanie 
wspólnych działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa. Debatę wspólnie popro-
wadzili wójt gminy Zagnańsk Szczepan 
Skorupski oraz Komendant Komisariatu 
Policji I w Kielcach Dariusz Kuroś i Z-ca 
Komendanta Krzysztof Obarski.

Celem debaty było zdiagnozowanie po-
trzeb i oczekiwań społeczeństwa wobec 
Policji w zakresie poprawy bezpieczeń-
stwa oraz stworzenie „Mapy zagrożeń 
na terenie Gminy Zagnańsk jako elementu 
wspólnego zarządzania bezpieczeństwem 
w partnerstwie społecznym między oby-

watelami a instytucjami administracji 
samorządowej i policją”.

Spotkanie miało charakter otwarty 
i mógł w nim uczestniczyć każdy miesz-
kaniec gminy Zagnańsk.

W debacie głos zabrali: Komendant 
Komisariatu Policji I w Kielcach Dariusz 
Kuroś jego Zastępca Krzysztof Obarski, 
gospodarz spotkania wójt gminy Zagnańsk 
Szczepan Skorupski, a także przedstawiciele 
instytucji współpracujących z Policją m. in. 
placówek szkolnych, dyrektorzy z Sam-
sonowa i Tumlina, kierownik Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta 
Korus, dzielnicowi, na co dzień pełniący 
służbę na terenie gminy Zagnańsk oraz 
wielu mieszkańców, których na spotkaniu 
było ponad 40 osób.

Wójt gminy i Komendant Komisariatu 
I Policji podkreślali, że spotkanie zorga-
nizowane zostało po to, aby Policja miała 
okazję wysłuchać opinii o jej pracy oraz aby 
obywatele powiedzieli czy czują się bez-
pieczni, a także określili istniejące 
zagrożenia, propozycje rozwiązań 
problemów, które mogą przyczy-
nić się do wzrostu bezpieczeństwa 
na terenie naszej gminy i stworzenia 
„Mapy zagrożeń na terenie Gminy 
Zagnańsk jako elementu wspólne-
go zarządzania bezpieczeństwem 
w partnerstwie społecznym między 
obywatelami a instytucjami admini-
stracji samorządowej i policją”.

Komendant przedstawił prezenta-
cję ukazującą wyniki pracy policjantów 
w roku 2015 w porównaniu do roku 2014. 
Po wystąpieniu, mieszkańcy wymienili 
swoje spostrzeżenia w zakresie bezpie-
czeństwa. Poruszono tematy m.in.: bez-
pieczeństwo najmłodszych mieszkańców 
– spotkania profilaktyczne w szkołach, 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
przestępstwa przeciwko mieniu w tym 
kradzieże, czy niszczenie mienia. Nie za-
brakło też podziękowań dla policjantów 
i dzielnicowych z rejonu gminy Zagnańsk 
za ich zaangażowanie na rzecz bezpie-
czeństwa mieszkańców oraz za pomoc 
w zabezpieczeniu Orszaku Trzech Kóli.

Wójt gminy Zagnańsk Pan Szczepan 
Skorupski jako gospodarz i współinicjator 
debaty oraz uczestniczący w niej Policjan-
ci serdecznie dziękują za przybycie oraz 
wymianę opinii wszystkim uczestnikom 
debaty.

Artur Cieślak

Technikum Leśne w Zagnańsku ponownie najlepsze w regionie

Debata społeczna z POLICJĄ
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inwestycje

W dniu 11 stycznia br. Wójt Szczepan 
Skorupski podpisał umowę z Przed-
siębiorstwem Budowlanym KAMBUD 
Krzysztofa Domagały z Tumlina-Węgle 
na zadanie inwestycyjne polegające 
na budowie chodnika dla pieszych przy 
drodze gminnej w miejscowości Siodła. 
Planowany całkowity koszt realiza-
cji inwestycji wyniesie 255 760,05 zł 
brutto, a termin zakończenia przed-
miotowego zadania został określony 
na dzień 30 lipca 2016 roku.

Krzysztof Piotrowski-Wójcik

W dniu 9 lutego br. odbyło się uro-
czyste otwarcie nowo wyremontowane-
go mostu w Jasiowie. W ramach przed-
sięwzięcia wybudowano również nową 
kładkę dla pieszych wzdłuż mostu oraz 
chodnik w całej miejscowości.

W uroczystości otwarcia uczestni-
czyli m.in. starosta kielecki Michał 
Godowski, członek zarządu powiato-
wego Józef Szczepańczyk, wójt gminy 
Zagnańsk Szczepan Skorupski i Zbi-
gniew Wróbel dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg w Kielcach oraz Robert 
Kaszuba wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Kieleckiego wspólnie z radnymi 
powiatowymi i gminnymi: Mirosławem 
Gębskim, Pawłem Molikiem i Kamilem 
Piaseckim. Mieszkańców gminy repre-
zentowały sołtys Natalia Wójcik i była 
posłanka Renata Janik.

Ta długo oczekiwana inwestycja 
przez mieszkańców sołectwa Jana-
szów-Jasiów to kolejne poważne za-
danie zrealizowane wspólnie z Powia-
tem Kieleckim. Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę, że ta inwestycja wpisuje 

się w szersze zamierzenie gminy oraz 
powiatu – modernizacji infrastruktury 
drogowo – mostowej na terenie gminy. 
Przykładem tego jest to, że w ubiegłych 
latach zmodernizowane zostały już 
mosty w Samsonowie – Piechotnych 
i Kaniowie. Ważne, iż w ramach tego za-

dania oprócz remontu samego obiektu 
mostowego została także dobudowana 
kładka dla pieszych oraz ciąg pieszy 
przez całą miejscowość. Wartość tej 
inwestycji to ponad 1 mln 300 tys. zł. 
Dotacja z Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa wyniosła ponad 651 tys. 
zł. Natomiast wkład Gminy Zagnańsk 
dotyczący wykonania projektu wyniósł 
75.350,00 zł.

Wykonanie kapitalnego remontu 
mostu, budowy chodnika i kładki dla 
pieszych w istotny sposób zwiększy 
na długie lata bezpieczeństwo w ruchu 
kołowym i pieszym, a także podniesie 
estetykę sołectwa. Podkreślić należy, 
że po realizacji tego rodzaju inwestycji 
niezbędnych ze względu na bezpieczeń-
stwo, Gmina Zagnańsk będzie mogła 
ubiegać się o kolejne zadania mające 
na celu poprawę komfortu życia miesz-
kańców.

Grzegorz Milcarz

Umowa na budowę chodnika w Siodłach podpisana

Nowy most w Jasiowie
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W niedzielę 24 stycznia 2016 r. 
w Świetlicy środowiskowej w Jaworzu 
odbyło się „NOWOROCZNE KOLĘDO-
WANIE – 2016” zorganizowane przez 
Zespół Ludowy „Jaworzanki”.

Przygotowane przez członków ze-
społu ludowego „NOWOROCZNE KO-
LĘDOWANIE – 2016” uświetnili swą 
obecnością zaproszeni goście, m.in.: 
proboszcz parafii pw. Św. Rozalii i Św. 
Marcina ks. płk prał. Tadeusz Skrzyniarz 
wraz z wikarym ks. Pawłem Kowalskim, 
władze naszej gminy na czele z wójtem 
Szczepanem Skorupskim i przewodni-
czącym Rady Gminy Arturem Kudzia, 
dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej 
Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Za-

gnańsku Marzanna Moćko, sołtys so-
łectwa Jaworze Jan Olszewski, prezes 
Wodociągów Kieleckich Henryk Mil-
carz oraz prezes Banku Spółdzielczego 
w Samsonowie Józef Florek.

Wspólne kolędo-
wanie rozpoczęła 
Grażyna Grudziecka 
szefowa Zespołu Lu-
dowego „Jaworzan-
ki” i jako pierwszych 
na scenę zaprosiła 
najmłodszych ar-
tystów z Zespołu 
Szkoły Podstawowej 
Nr 2 i Przedszkola 
w Zagnańsku. Na-
stępnie swój talent 

muzyczny zapre-
zentowała „Tumliń-
ska Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta”. 
Po najmłodszych 
artystach przyszedł 
czas na gospodarzy 
wieczoru czyli Ze-
spół Ludowy „Ja-
worzanki”, którzy 
przedstawili wido-
wisko pod tytułem 

„HEROD”. Tym samym rozpoczęte 
zostały występy zespołów ludowych. 
I tak wśród zaproszonych gości moż-
na było zobaczyć i usłyszeć: Zespół 
Ludowy „BOBRZANKI” z Miedzianej 
Góry, Zespół Ludowy „KUŹNICZAN-
KI” z Odrowążka, Zespół Ludowy „SO-
BÓTKA” z Bliżyna, Zespół Pieśni i Tańca 
„CIEKOTY” z Ciekot, Zespół Śpiewaczy 
„ŚWARNE KAKONIANKI” z Kakoni-
na oraz Gminny Chór „Con Passione”. 
Występujący artyści otrzymali z rąk p. 
Grażyny Grudzieckiej przygotowane 
na tę okazję specjalne podziękowania, 
a od widzów gromkie brawa i owacje. 

Alina Wesołowska

W niedzielę 17 stycznia br. w koście-
le pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Szałasie odbył się Koncert Kolęd 
i Pastorałek.

Koncert Kolęd i Pastorałek wpisuje 
się w coroczne wydarzenia, organi-
zowane przez Parafię w Odrowążku. 

Na tegorocznym koncercie swoją obec-
nością zaszczyciła mieszkańców Agata 
Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski.

To piękne, muzyczne wydarzenie 
zorganizowane zostało z inicjatywy ks. 
Wincentego Chodowicza, proboszcza 
parafii pw. Przemienienia Pańskiego 

w Odrowążku. Przed zgromadzoną 
w miejscowym kościele publicznością 
wystąpili: Parafialna Orkiestra Dęta 
Perły Wincentego pod batutą Izabeli 
Wojcierowskiej, młodzi muzycy i soliści 
biorący udział w projekcie „Muzyka 
sposobem na twórczy i aktywny styl 
życia”.

Dzieci z Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej w Szałasie pod okiem kate-
chety Małgorzaty Głowali przedstawiły 
przygotowane z misterną dokładnością 
„Jasełka”, a uroczystość uświetniły indy-
widualne wykonania pastorałek przez 
dwie orkiestrantki – Sandrę Mościńską 
oraz Wiktorię Wzorek.

Koncert zakończły życzenia Pro-
boszcza Wincentego Chodowicza, 
Wojewody Świętokrzyskiego Agaty 
Wojtyszek oraz Wiceprzewodniczące-
go Rady Gminy Zagnańsk Kazimierza 
Tomasiaka.

Justyna Wzorek

„Koncert Kolęd i Pastorałek” w Szałasie

Noworoczne kolędowanie w Jaworzu
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Zabawę choinkową dla najmłodszych 
zorganizowało na zakończenie ferii zi-
mowych 29 stycznia br. Stowarzyszenie 
Razem dla Wszystkich. Ta cykliczna 
impreza organizowana jest od 7 lat dla 
dzieci z terenu gminy Zagnańsk.

A Wszystko to z myślą o naszych mi-
lusińskich by na ich twarzach zagościł 
uśmiech i radość. Szczególne podzięko-
wania za bezcenną pomoc w organizacji 
zabawy choinkowej składamy naszym 
sponsorom: Panu Michałowi Kubickie-
mu, który wspiera nasze działania od lat 
i zawsze możemy liczyć na jego pomoc, 
Panu wójtowi Szczepanowi Skorupskie-
mu, naszej koleżance Renatce Janik, Panu 

Stanisławowi Cieślakowi 
oraz Państwu Katarzy-
nie i Aleksandrowi Sie-
radzan reprezentujących 
sieć Handlową Lewiatan. 
W tym roku udało nam się 
objąć wsparciem 45 dzieci. 
Przygotowaliśmy dla nich 
mnóstwo niespodzianek 
i konkursów z cenny-
mi nagrodami. Wspa-
niała oprawa muzyczna 
to zasługa naszego uta-
lentowanego kolegi Mar-
ka Buckiego i jego córki 

Dagmary Drogosz – 
co roku zaskakują nas 
nowymi pomysłami 
na wspólną zabawę. 
Tym razem był to quiz 
muzyczny dotyczący 
znajomości muzyki 
pochodzącej z bajek, 
tak więc dzieci były 
zachwycone. Ponadto 
zaszczycił nas swo-
ją obecnością nowy 
członek stowarzysze-
nia czyli TETRAPOD 
– okazał się ogromną 
atrakcją, oczywiście 

do momentu przybycia oczekiwanego 
z niecierpliwością św. Mikołaja.

Działamy wspólnie już od 2008 roku. 
W tym czasie zorganizowaliśmy kilkadzie-
siąt podobnych inicjatyw, ale chyba akcja 
Mikołajkowa przysparza nam najwięcej 
radości. Uśmiech dziecka, jego radość 
i zadowolenie z zabawy i prezentów, które 
przynosi Mikołaj jest dla nas największą na-
grodą. Bardzo dziękuję wszystkim członkom 
stowarzyszenia za zaangażowanie, poświę-
cenie prywatnego czasu i chęć pomocy. 

Prezes SRdW
Agnieszka Gębska

W dniu 31 stycznia br. w Zespole Szko-
ły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum 
w Tumlinie odbył się Noworoczny Koncert 
Kolęd w wykonaniu Tumlińskiej Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej pod batutą Katarzyny 
Klusek.

Przygotowane przez muzyków orkiestry 
kolędowanie uświetnili swoją obecnością 
zaproszeni goście: Dyrektor Zespołu Szko-
ły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 
w Tumlinie- Pani Barbara Domagała, Dy-
rektor Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 2, 
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku- Pani 
Marzanna Moćko, Prokurent, Dyrektor ds. 

Ekonomicznych, 
Główny Księgowy 
Wodociągi Kielce Sp. 
z o.o., Przewodniczący 
Rady Rodziców- Pan 
Władysław Karol Ja-
cewicz, Radny Gminy 
Zagnańsk – Pan Bar-
tłomiej Kowalewski.

Koncert poprze-
dzony został wykła-
dem Pani Aleksandry 
Stefańskiej na temat 

historii i pochodzenia 
kolęd.

Po prezentacji 
aspektów teoretycz-
nych muzycy Tum-
lińskiej Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej 
w składzie: Aleksan-
dra Wesołowska, 
Katarzyna Wójcik, 
Emilia Grzybowska, 
Natalia Zapała, Nata-
lia Lisowska, Julia Gó-
recka, Amelia Salwa, 

Leonard Radek, Justyna Suchodolska, Marcin 
Piskulak, Michał Piskulak, Anna Kaniewska 
wykonali osiem kolęd.

Występ spotkał się z entuzjastycznym 
przyjęciem o czym świadczą dwa utwory 
zagrane na bis. Oklaskiwano młodych wy-
konawców jak i ich rodziców.

Spotkanie zakończone zostało gratulacjami 
złożonymi Orkiestrze przez Panią Barbarę Do-
magałę i Pana Władysława Karola Jacewicza. 

Katarzyna Klusek

„Noworoczny Koncert Kolęd” w Tumlinie

„Mikołaj Dzieciom”
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W niedzielę 31 stycznia br. w Kościele 
Parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP 
w Piechotnych odbył się „IX Przegląd 
Kolęd i Pastorałek”. To już dziewiąty 
raz chór działający przy parafii Św. Jó-
zefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku był 
organizatorem wydarzenia, w którym 
biorą udział chóry śpiewające na tere-
nie powiatu kieleckiego.

Celem przedsięwzięcia jest podtrzy-
mywanie tradycji związanych z obcho-
dami Świąt Bożego Narodzenia i uka-
zywanie młodym ludziom sposobu 
na spędzanie wolnego czasu, a także 
radości jaką można czerpać ze wspól-
nego śpiewania. Pomimo tego, że ini-
cjatywa skierowana jest do zespołów 
wykonujących utwory w opracowaniu 
czterogłosowym, uczestników stale 
przybywa, a spotkania cieszą się coraz 
większą popularnością.

Podczas ostatniego przeglądu słu-
chaliśmy chórów z Kielc, Nowin, Bielin, 

Zagnańska oraz 
Zespołu Ludo-
wego Tumlinia-
nie. Radością 
napawa fakt, że 
pasją zarażają 
się także mło-
dzi i prezentują 
swoje talenty. 
Takim pozytyw-
nym przykła-
dem jest schola 
z Samsonowa-
-Piechotnych. 
W ich wyko-
naniu usłyszeć 

można było pastorałki, do których tekst 
napisał ksiądz Józef Smulczyński, a mu-
zykę skomponował Jan Wojdak lider 
zespołu Wawele.

W imieniu organizatorów bardzo 
dziękuję Panu Szczepanowi Skorupskie-
mu Wójtowi Zagnańska i Panu Henryko-
wi Milcarzowi 
Prezesowi Wo-
dociągów Kie-
leckich za oka-
zaną hojność. 
Traktuje ją jako 
wyraz dobroci 
i chęć wspiera-
nia lokalnych 
inicjatyw, któ-
re przyczyniają 
się do promocji 
naszej gminy 
i tutejszych pa-
rafii. Dziękuję 
wszystkim dy-

rygentom, opiekunom grup i wykonaw-
com za trud przygotowań, poświęcony 
czas. Mieszkańcom i gościom dziękuje 
za przybycie. To właśnie Państwa obec-
ność, dodaje świetności naszemu spot-
kaniu. Dziękuje Pani Dyrektor Dorocie 
Chmielewskiej za umożliwienie zorga-
nizowania poczęstunku dla wykonaw-
ców w murach szkoły, a Pani Marcie Po-
lak za prowadzenie imprezy. Ogromne 
podziękowania kierujemy do Ks. Pro-
boszcza Zbigniewa Krzyszkowskiego, 
który otworzył serce i drzwi kościoła, 
aby w tą ostatnią niedzielę stycznia mo-
gły zabrzmieć jeszcze kolędy. Udało się 
tego dokonać i brzmiały. Prawdziwie 
swą moc pokazały,, Tryumfy Króla Nie-
bieskiego”, ponieważ tę kolędę na finał 
zaśpiewały razem wszystkie zespoły.

Wyrazy wdzięczności składam 
wszystkim za szybkie, konkretne de-
cyzje i wszelką okazaną pomoc.

Agnieszka Wojtaszek

W dniu 6 stycznia br. w Kościele 
Garnizonowym w Kielcach odbył się 
Koncert Laureatów „Żołnierskie-
go Kolędowania”. Zespół „Ósemki” 
z Publicznego Gimnazjum im. Janu-
sza Korczaka w Tumlinie w składzie: 
Eliza Wesołowska, Katarzyna Wójcik, 
Martyna Masaczyńska i Paulina Si-
dor pastorałką „Piosenka Świąteczna” 
wyśpiewały II nagrodę.

Jury pod przewodnictwem Pana 
Leszka Ślusarskiego redaktora z Radia 
eM Kielce przyznało nagrody. Wśród 
laureatów konkursu, zdobywając 2 
nagrodę, znalazł się zespół „Ósemki” 
z Gimnazjum im. Janusza Korczaka 
w Tumlinie w składzie: Eliza Weso-

łowska, Katarzyna Wójcik, Paulina 
Sidor i Martyna Masaczyńska. Opie-
kunką zespołu jest pani Agata Macek. 
Organizatorami 2 edycji Festiwalu 
było Centrum Przygotowań do Misji 
Zagranicznych w Kielcach. Patro-
nat medialny objęło miedzy innymi 
Radio eM w Kielcach. Uczestnicy 
prezentowali wysoki poziom arty-
styczny, słuchając kolęd i pastora-
łek można się poczuć wewnętrznie 
mocno zbudowanym – podsumo-
wał festiwalowe zmagania pułkow-
nik Wiesław Miłkowski komendant 
Centrum Przygotowań do Misji Za-
granicznych.

Agata Macek

„Przegląd Kolęd i Pastorałek” w Samsonowie

Tumlińskie „Ósemki” wśród laureatów „Żołnierskiego Kolędowania”
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W dniu 6 stycznia br. w Święto „Trzech Króli” w kościele 
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku podczas sumy, 
grupy pięciolatków pod opieką Beaty Szwed-Błońskiej 
i Bożeny Nawrot z Publicznego Przedszkola w Zagnańsku 
przedstawiły „Jasełka Bożonarodzeniowe” oraz zaśpie-
wały kolędy i pastorałki przy akompaniamencie Łukasza 
Gronostaja.

Przedstawienie jasełkowe wprowadziło wszystkich w ra-
dosną atmosferę Święta „Trzech Króli”. Ksiądz proboszcz 
Ryszard Niemiec po Mszy świętej podziękował wszystkim 
za wspólne kolędowanie przy szopce „Świętej Rodziny”. 
Obdarował dzieci obrazkami i słodyczami.

Beata Szwed-Błońska

Harcerze Gminnego Związku Drużyn 
Harcerskich „SZKARŁATNI” kwestowali 
w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy oraz pomagali w jej organiza-
cji m.in. w składaniu puszek, czy rozda-
waniu identyfikatorów innym wolonta-
riuszom.

W dzień 24 Finału Orkiestry człon-
kowie ZHP z naszej gminy zbierali datki 
do puszek m.in. w Zagnańsku, Samsono-
wie i Tumlinie. To właśnie oni osiągnęli 
jedne z najlepszych wyników w regionie. 
mł. Bartek Jasek zdołał uzbierać prawie 
2.400,00 zł, a dh. Kinga Zawrzykraj ponad 
2.200,00 zł.

Po południu nadszedł czas na rozryw-
kę, więc razem ze sztabem i swoją drużyną 
nasi wolontariusze udali się do Kielc, mł. 
Bartek wziął udział w biegu „Jurka Ow-
siaka” w Kielcach oraz rozbawiał najmłod-
szych w stroju Jeża Edka, natomiast dh. 
Kinga udzieliła wywiadu telewizyjnego, 
a pozostali brali udział w tradycyjnym 
światełku do nieba.

Dh. Weronika Ciosek

Niecodzienne „Jasełka w Święto Trzech Króli” w Zagnańsku

WOŚP w Zagnańsku
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Nabór do przedszkoli

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do publicz-
nego przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe 
na obszarze danej gminy. W przypadku większej 
liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc 
w przedszkolu w pierwszym etapie postępowa-
nia rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 
następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny;
2) niepełnosprawność dziecka;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kan-

dydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzy-

skanych na pierwszym etapie postępowania re-
krutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu 
dane publiczne przedszkole będzie wciąż dyspo-
nowało wolnymi miejscami, na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 
kryteria określone przez Radę Gminy Zagnańsk.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gmi-
ny Zagnańsk mogą być przyjęci do publicznego 
przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępo-
wania rekrutacyjnego przedszkole będzie nadal 
dysponowało wolnymi miejscami. W przypadku 
większej liczby kandydatów zamieszkałych poza 
obszarem Gminy przeprowadza się postępowanie 
rekrutacyjne.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego 
do przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Zagnańsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c 
ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o sy-
stemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpo-

wiadającą im liczbę punktów na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez Gminę Za-
gnańsk:

1) oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje 
lub studiuje w systemie stacjonarnym albo sa-
motne wychowywanie dziecka przez rodzica/
opiekuna prawnego pracującego lub studiującego 
w trybie stacjonarnym – 20 punktów,

2) rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację 
w przedszkolu lub zespole, w którego skład 
wchodzi przedszkole – 10 punktów.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia 
kryteriów określonych w § 1 pkt 1-2 są odpo-
wiednio:

1) oświadczenia o zatrudnieniu lub studiowaniu 
w systemie stacjonarnym obojga rodziców/opie-
kunów prawnych, a w przypadku samotnego 
wychowywania dziecka dodatkowo prawomocny 
wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub 
akt zgonu drugiego rodzica oraz oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka,

2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o re-
alizacji przez rodzeństwo kandydata obowiązku 
przedszkolnego/szkolnego w przedszkolu lub 
zespole, w którego skład wchodzi przedszkole.

Nabór do klas pierwszych szkół pod-
stawowych i gimnazjów

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły 
podstawowej i gimnazjum przyjmowane są z urzę-
du na podstawie zgłoszenia rodziców kandydatów. 
Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być 
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placów-

ka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W po-
stępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę 
kryteria określone przez Radę Gminy Zagnańsk.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 
do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych 
przez Gminę Zagnańsk na rok szkolny 2016/2017 
ustali Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego 
do szkół podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę Zagnańsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 20e ust. 3 i 4 
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) uchwala 
się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpo-

wiadającą im liczbę punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół pod-
stawowych i gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Zagnańsk dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem danej szkoły:

1) kandydat uczęszcza/-ł do:
oddziału przedszkolnego w danej szkole/zespole 

(w przypadku rekrutacji do SP lub szkoły podsta-
wowej w danym zespole (w przypadku rekrutacji 
do gimnazjum)

– 15 punktów,
2) szkoła, do której uczeń kandyduje, znajduje 

się najbliżej jego miejsca zamieszkania – 15 
punktów,

3) rodzeństwo ucznia kontynuuje edukację w szko-
le lub zespole, w którego skład wchodzi szkoła 
– 10 punktów,

4) miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna ucz-
nia znajduje się w obwodzie danej szkoły albo 
w obwodzie szkoły mieszkają krewni ucznia 
wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku 
należytej opieki – 5 punktów.

Harmonogram i kryteria naboru do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych 
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zagnańsk na rok szkolny 2016/2017

Harmonogram postępowania uzupełniającego do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

27 kwietnia – 6 maja 
2016 r.

2. Weryfikacja wniosków 11 maja 2016 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 24 maja 2016 r.

4. Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 27 maja 2016 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30 maja 2016 r.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

1 – 31 marca 2016 r.

2. Weryfikacja wniosków 6 kwietnia 2016 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20 kwietnia 2016 r.

4. Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 25 kwietnia 2016 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27 kwietnia 2016 r.
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§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwier-
dzenia kryteriów określonych w § 1 pkt 1-3 są 
oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 
odpowiednio o:

1) uczęszczaniu ucznia do oddziału przedszkol-
nego/szkoły podstawowej,

2) miejscu zamieszkania ucznia (dane zawarte 
we wniosku),

3) realizacji przez rodzeństwo kandydata obowiąz-
ku szkolnego/rocznego przygotowania przed-
szkolnego w szkole lub zespole, w którego skład 
wchodzi szkoła,

4) miejscu zatrudnienia rodziców/opiekunów 
prawnych lub zamieszkaniu krewnych ucznia 
wspierających rodziców w zapewnieniu dziecku 
należytej opieki.

W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się postępowanie uzupełniające wg następującego harmonogramu:
 

Harmonogram postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017
1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 
27-29 czerwca 
2016 r.

2. Weryfikacja wniosków 4 lipca 2016 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20 lipca 2016 r.

4. Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 28 sierpnia 2016 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 31 sierpnia 2016 r.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

16 maja – 6 czerwca 
2016 r.

2. Weryfikacja wniosków 10 czerwca 2016 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 czerwca 2016 r.

4. Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 24 czerwca 2016 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27 czerwca 2016 r.

W styczniu br. rozstrzygnięto konkurs 
na Dyrektora Samorządowego Zespołu 
Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku. W wy-
niku prac komisji konkursowej na to sta-
nowisko została wybrana mieszkanka 
naszej gminy – P. Dorota Kondrak.

Pani Dorota jest absolwentką kierun-
ku „Organizacja i zarządzanie w ochro-
nie zdrowia” w „Wyższej Szkole Biznesu 
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim. Już ponad 27 lat pracuje 
w ochronie zdrowia, co pozwoliło jej 

dobrze poznać tę problematykę, a wy-
konywanie obowiązków pracowniczych 
jako pielęgniarki koordynującej w ciągu 
ostatnich kilku lat, wyposażyło w do-
świadczenie w zakresie zarządzania za-
kładem opieki zdrowia. Przebieg jej 
pracy i edukacji daje rękojmię prawid-
łowego wykonywania obowiązków Dy-
rektora placówki w Zagnańsku, z którą 
związana jest zawodowo już od kilku lat.

Kazimierz Tomasiak
Przewodniczący Komisji Konkursowej

SZOZ udziela świadczeń zdrowot-
nych w ramach umów zawartych z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia służąc 
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu 
i poprawie zdrowia mieszkańców Gminy 
Zagnańsk i okolicznych miejscowości. Za-
pewnia pacjentom profesjonalną opiekę 
lekarską i pielęgniarską od poniedziałku 
do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.

 W ramach Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej dorośli pacjenci mają co-
dziennie możliwość wyboru internisty 
lub specjalisty z medycyny rodzinnej. Na-
tomiast dla małych pacjentów od grudnia 
2015 roku służy swoim bogatym doświad-
czeniem i wiedzą z zakresu pediatrii, pul-
monologii i neonatologii znana i ceniona 
pani doktor. Dzieci mają więc swojego 

lekarza dostępnego codziennie oraz osob-
ny gabinet, gdzie nie stykają się z osobami 
dorosłymi.

SZOZ w Zagnańsku ma podpisaną 
umowę z Narodowym Funduszem Zdro-
wia na świadczenie usług w zakresie gine-
kologii. W poradni ginekologicznej trzy 
razy w tygodniu przyjmują dwaj doświad-
czeni lekarze ginekolodzy.

W ofercie usług objętych umową z NFZ 
znajduje się także leczenie stomatologicz-
ne. Gabinet stomatologiczny czynny jest 
codziennie i oferuje usługi w zakresie sto-
matologii zachowawczej i protetyki.

Placówka posiada również pracownię fi-
zjoterapeutyczną, gdzie swoim profesjona-
lizmem i wiedzą merytoryczną służą dwie 
panie fizjoterapeutki. Dla zabezpieczenia 

potrzeb osób niepełnosprawnych od grud-
nia funkcjonuje winda wybudowana dzięki 
dotacjom z PEFRON -u i dofinansowaniu 
Gminy Zagnańsk. Winda zlokalizowana 
jest od strony wejścia do biblioteki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
pacjentów placówka posiada własne labo-
ratorium diagnostyczne, gdzie mieszkańcy 
(nie tylko pacjenci) mają możliwość wyko-
nania badań codziennie w godz. od 7.30 
do 9.00.

Dyrekcja i pracownicy SZOZ w Za-
gnańsku zapraszają mieszkańców do ko-
rzystania z usług placówki, zapewniając 
profesjonalna pomoc w miłej i serdecznej 
atmosferze.

Dorota Kondrak
Dyrektor SZOZ w Zagnańsku

Rozstrzygnięto konkurs na Dyrektora SZOZ

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
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Uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu 
Gminy w Zagnańsku (tablica ogłoszeń) został 
wywieszony wykaz informujący o przezna-
czeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 
o powierzchni 42,21 m2, w budynku czteroro-
dzinnym przy ul. Słonecznej nr 2 w Zagnańsku 

wraz z pomieszczeniami przynależnymi o po-
wierzchni 57,83 m2 oraz udziałem wynoszącym 
¼ części w nieruchomości wspólnej, położonej 
w obrębie geodezyjnym Zagnańsk oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 474/11 o powierzchni 
0,2603 ha w drodze bezprzetargowej.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości 
na okres 21 dni licząc od daty wywieszenia wy-
kazu tj. od 3 lutego 2016 r. do 24 lutego 2016 r.

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

Wójt Gminy Zagnańsk ogłasza nabór wnio-
sków o dofinansowanie kosztów demontażu 
i unieszkodliwiania odpadów zawierających 
azbest w 2016 roku

Informuję, że w ramach realizacji,, Programu 
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawie-
rających azbest z terenu gminy Zagnańsk na lata 
2007 – 2032” w roku 2016, Gmina Zagnańsk 
udzieli osobom fizycznym dofinansowania prac 
związanych z demontażem pokrycia dachowe-
go, zabezpieczeniem, transportem i unieszkod-

liwieniem powstałych odpadów zawierających 
azbest.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o do-
finansowanie jest złożenie w Urzędzie Gminy 
w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8, 26 – 050 Za-
gnańsk (Punkt Obsługi Interesanta) wniosku 
na obowiązującym formularzu, w terminie 
do dnia 31 marca 2016 roku.

Zasady przyznawania pomocy finansowej 
określa regulamin ustalony Zarządzeniem Nr 
5/2016 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 15 stycz-

nia 2016 r., który wraz z drukami wniosków 
dostępny jest na stronie internetowej www.za-
gnansk.pl oraz w Urzędzie Gminy w Zagnań-
sku. 

O kolejności realizacji wniosków decydować 
będzie stopień pilności, data wpływu komplet-
nych dokumentów, jak również wielkość uzy-
skanych środków.

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

Podziękowania
Urząd Gminy w Zagnańsku składa serdeczne podziękowania Panu Jerzemu Adamcowi – mieszkańcowi miejscowości Gruszka 

za ofiarowanie Bożonarodzeniowego drzewka, ustawionego przed budynkiem Urzędu Gminy.
Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

Uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą 
Nr 35/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 
marca 2015 roku, istnieje możliwość składania 
wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach „Inicjatywy Lokalnej” przez miesz-
kańców gminy Zagnańsk, właścicieli nieru-
chomości położonych na terenie gminy lub 
podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-
licznego i wolontariacie, działające na terenie 
Gminy Zagnańsk.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie finanso-
we jest posiadanie aktualnej dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji 
przedsięwzięcia w ramach inicjatyw lokalnych 
oraz niezbędne decyzje wymagane na podstawie 
prawa budowlanego i innych ustaw.

Wnioski należy składać w Punkcie 
Obsługi Interesanta Urzędu Gminy ul. 
Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk. Termin 
składania wniosków na obecny rok upływa 
z dniem 25 marca 2016 r. (liczy się dzień 
wpływu)

Wzór wniosku określa Zarządzenie Nr 
28/2015 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 
12 marca 2015 r.

W ramach Inicjatywy lokalnej miesz-
kańcy Gminy Zagnańsk mogą ubiegać się 
o realizację zadania publicznego w zakresie: 
Budowy obiektów budowlanych w szczegól-
ności w zakresie urządzeń, sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych oraz dróg, ciągów 
pieszych wraz z oświetleniem i odwodnie-
niem oraz kanalizacji deszczowej.

Wnioski zostaną rozpatrzone z uwzględnie-
niem kryteriów określonych Uchwałą Nr 35/
VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 
2015 r. w sprawie trybu i kryteriów realizacji 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lo-
kalnej. W przypadku decyzji o realizacji zada-
nia publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 
Urząd Gminy wraz z wnioskodawcami, przystę-
pują do sporządzenia odpowiedniej dokumen-
tacji niezbędnej do przeprowadzenia inicjatywy 
lokalnej. Na podstawie dokumentacji z wnio-
skodawcą spisana zostanie stosowna umowa 
o wykonanie inicjatywy lokalnej.

Wzór wniosku o realizację inicjatywy lokal-
nej do pobrania na stronie www.zagnansk.pl

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

Uprzejmie informuje, że zgodnie 
z Uchwałą Nr 36/VII/2015 Rady Gminy 
Zagnańsk z dnia 4 marca 2015 r. oraz 
Uchwałą Nr 78/VII/2015 Rady Gminy 
Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2015 r. 
istnieje możliwość składania wniosków 
o udzielenie dofinansowania na realiza-
cję przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Wnioski składać mogą osoby fizyczne, 
wspólnoty mieszkaniowe, które posia-
dają prawo do dysponowania na cele 
budowlane nieruchomością położoną 
na terenie sołectwa Długojów i Szałas 
oraz Samsonów-Podlesie z wyłączeniem 
nieruchomości położonych na obszarze 
Aglomeracji Zagnańsk, na której reali-
zowane będzie przedsięwzięcie.

Wnioski należy składać w Punkcie 
Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy 
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk. Reali-
zacja poprawnie złożonych wniosków od-
będzie się według kolejności ich wpływu 
do wysokości środków przeznaczonych 
na dotacje w uchwale budżetowej na rok 
2016.

Wzory wniosków określa Zarządzenie 
Nr 46/2015 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 
9 kwietnia 2015r. oraz Zarządzenie Nr 
12/2016 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 
29 stycznia 2016r.

Wnioski zostaną rozpatrzone 
z uwzględnieniem kryteriów określonych 
Uchwałą Nr 36/VII/2015 Rady Gminy Za-
gnańsk z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu udzielania dotacji 
celowych na realizację przedsięwzięć z za-
kresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, obejmujących budowę przydo-
mowych oczyszczalni ścieków na terenie 
sołectwa Długojów i Szałas oraz Uchwałą 
Nr 78/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk 
z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowych na realizację 
przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie miejscowości Samsonów-Podlesie 
z wyłączeniem nieruchomości położonych 
na obszarze Aglomeracji Zagnańsk.

Wzory wniosków do pobrania ze strony 
www.zagnansk.pl 

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

Ogłoszenia Wójta Gminy Zagnańsk

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
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Od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie 
rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 
24 lipca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz.1217) 
wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj 
świadczenia – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługi-
wać osobom, które urodziły dziecko, a które nie 
otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposa-
żenia macierzyńskiego i dziecko nie ukończyło 
52 tygodni życia, w momencie ubiegania się 
o ww. świadczenie.

Uprawnieni do pobierania świadczenia 
rodzicielskiego są między innymi bezrobotni 
(niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie 
pracy), studenci, rolnicy, wykonujący prace 
na podstawie umów cywilnoprawnych, a także 
osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą 
działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały 
zasiłku macierzyńskiego.

O świadczenie rodzicielskie mogą ubiegać 
się:
• matka lub ojciec dziecka (pierwszy wniosek 

musi złożyć matka dziecka)
• opiekunowie faktyczni dziecka, w przypadku 

objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 
7 roku życia

• rodziny zastępcze, z wyjątkiem rodziny zastęp-
czej zawodowej, w przypadku objęcia opieką 
dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia

• osoby, która przysposobiły dziecko, w przy-
padku objęcia opieką dziecka w wieku 
do ukończenia 7 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie jako świadczenie 
okresowe będzie przysługiwało przez okres:

• 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego 
dziecka przy jednym porodzie,

• 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga 
dzieci przy jednym porodzie,

• 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga 
dzieci przy jednym porodzie,

• 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga 
dzieci przy jednym porodzie,

• 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga 
i więcej dzieci przy jednym porodzie,

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wy-
nosi 1000,00 zł. miesięcznie, a w przypadku 
przysługiwania świadczenia za niepełny mie-
siąc świadczenie to wypłaca się w przeliczeniu 
na dni, za które przysługuje.

Świadczenie rodzicielskie nie jest uzależnio-
ne od kryterium dochodowego.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, je-
żeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzy-
mywał, lub otrzymuje zasiłek ma-
cierzyński lub uposażenie za okres 
ustalony przepisami Kodeksu pracy 
jako okres urlopu macierzyńskiego, 
okres urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, lub okres urlopu 
rodzicielskiego.

O świadczenie rodzicielskie mogą 
ubiegać się rodzice dzieci urodzo-
nych przed 01.01.2016 r., którzy 
nie mają prawa do zasiłku macie-
rzyńskiego lub uposażenia macie-
rzyńskiego – w takim przypadku, 
świadczenie rodzicielskie będzie im 
przysługiwało przez okres od 1 stycz-
nia 2016 roku do dnia upływu 52 
tygodni od dnia porodu lub przyspo-
sobienia, bądź objęcia dziecka opieką 
(odpowiednio dłużej w przypadku 
wieloraczków lub przysposobienia, 
bądź też objęcia opieką więcej niż 
jednego dziecka).

Prawo do świadczenia rodziciel-
skiego ustala się na wniosek zainte-
resowanego.

Wnioski o ustalenie prawa 
do świadczenia rodzicielskiego dla 
osób zamieszkałych na terenie Gmi-
ny Zagnańsk można pobrać oraz zło-

żyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Zagnańsku ul. Spacerowa 8a pokój nr 4.

Wniosek i załączniki do wniosku będzie 
można złożyć także drogą elektroniczną za po-
mocą systemu teleinformatycznego dostęp-
nego na stronie https://wnioski.mpips.gov.pl/
ewnioski/index.eup po ich uwierzytelnieniu 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi-
kowanym za pomocą ważnego kwalifikowane-
go certyfikatu albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP.

Kierownik GOPS
Elżbieta Korus

Nowy sposób przeliczania dochodu i przy-
znawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatka-
mi od 1 stycznia 2016 r. tzw. zasada „złotówka 
za złotówkę”

Od 1 stycznia 2016 r. ustawa z dnia 15 maja 
2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 995) wprowadza 
nowy sposób przeliczania dochodu oraz przy-
znawania świadczenia – tzw. zasada „złotówka 
za złotówkę”.

Do końca 2015 r. gdy rodzina przekroczyła 
próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie 
lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzie-
ckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych.

Dla rodzin, które od 1 stycznia 2016 r. zło-
żą wnioski o ustalenie prawa do zasiłków ro-
dzinnych wraz z dodatkami i przekroczą próg 
dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 

764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzie-
ckiem), dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka 
za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo 
obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Obecnie 
za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwo-
ta świadczeń przysługujących rodzinie będzie 
pomniejszana o 1 zł.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego 
i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dzie-
cka, samotnego wychowywania dziecka, opieki 
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego, wychowywania dziecka w ro-
dzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku 
szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza 
miejscem zamieszkania.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków 
rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłków 

rodzinnych oraz wykaz niezbędnych załącz-
ników do wniosku, dla osób zamieszkałych 
na terenie Gminy Zagnańsk można pobrać oraz 
złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Zagnańsku pokój nr 4.

Wniosek i załączniki do wniosku bę-
dzie można złożyć także drogą elektro-
niczną za pomocą systemu teleinforma-
tycznego dostępnego na stronie https://
wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.
eup oraz ich uwierzytelnieniu bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym wery-
fikowanym za pomocą ważnego kwali-
fikowanego certyfikatu albo podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Kierownik GOPS
Elżbieta Korus

Świadczenia rodzicielskie

„Złotówka za złotówkę”
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Jak co roku GOSiR w Zagnańsku 
zaproponował dzieciom podczas ferii 
aktywne spędzanie czasu wolnego. Po-
nieważ w hali trwa remont i nie mogły 
odbywać się treningi sportowe, wszystkie 
zajęcia były „wyjazdowe”.

Pierwszego i trzeciego dnia wraz z in-
struktorami dzieci „szusowały” na sto-

ku narciarskim w Tumlinie, drugi dzień 
upłynął pod znakiem lodowiska w Skar-
żysku-Kamiennej, czwarty na basenie 
w Sitkówce-Nowinach zaś piąty w kinie 
Fenomen w WDK na filmie „Mały książe” 
i towarzyszących projekcji warsztatach 
plastycznych. Akcja była przeznaczona 
dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu 

gminy Zagnańsk, wzięło w niej udział 40 
osób. Dziękujemy Rodzicom za zaufanie 
i powierzenie nam swych „pociech” zaś 
dzieciom za nieskrywany i nieustający 
entuzjazm.

GOSiR Zagnańsk

Nasz jedyny czwartoligowiec Lu-
brzanka Kajetanów rozpoczął trenin-
gi 14 stycznia. Zespół z Kajetanowa 
ma za sobą już trzy sparingi: z Wierną 
Małogoszcz 2-4, z Hetmanem Włoszczo-
wa 4-0 i ze Zdrojem Busko Zdrój 1-4. 
Do rozegrania pozostały mecze z ŁKS 
Łagów, Spartakusem Daleszyce, Wi-
chrem Miedziana Góra, Skałą Tumlin 
i Orlętami Kielce. Jak oznajmił trener 
Krzysztof Stocki na razie drużyna nie 
planuje wzmocnień. Pierwszy mecz li-
gowy Lubrzanka Kajetanów rozegra 20 
marca 2016 roku w Ożarowie z Alitem.

Drużyny występujące w A klasie Sam-
son Samsonów i Skała Tumlin również 
rozpoczęły przygotowania. Skała Tumlin 
rozpoczęła przygotowania od 18 stycznia, 
początkowo treningi odbywały się w hali 
sportowej w Tumlinie i siłowni. Trenerzy 
Michał Guzik i Wiesław Janik zaplanowali 
sześć meczów sparingowych z zespołami: 
Sokół Rykoszyn, Victoria Mniów, Orlicz 
Suchedniów, Lubrzanka Kajetanów, Wi-
cher Miedziana Góra i Płomień Wólka 

Kłócka. Kadra Skały Tumlin opiera się 
na zawodnikach miejscowych i z okolicy. 
Druga drużyna Aklasowa Samson Sam-
sonów rozpoczął treningi 1 lutego 2016 
roku, trenując na własnych obiektach. 
Trener Jarosław Szczurek zaplanował 
sparingi: Z KS Smyków, Płomień Wółka 
Kłócka, LKS Łączna, GKS Górno, Pola-
nia Białogon. Klub zarówno z Tumlina 
jak i z Samsonowa szuka wzmocnień. 
Rozgrywki A-klasowe ruszają 20 marca 
2016 roku.

Zmagania siatkarek i siatkarzy 
z Zagnańska.

Zespół męski Polaniki Sparty Za-
gnańsk obecnie zajmuje 3 miejsce w IV 
lidze Świętokrzyskiej w grupie I. Zawod-
nicy z Zagnańska zajęli również drugie 
miejsce w Turnieju o Puchar Wójta Gmi-
ny Kluczewsko. Drużyna Sparty Polaniki 
bierze udział w Lidze LZS i po pierwszym 
turnieju zajmuje pierwsze miejsce. Do ro-

zegrania pozostały dwa turnieje. Finał 
rozgrywek przewidziany jest na 12 marca 
2016 roku w Hali Sportowej w Chęcinach. 
Przed zespołem z Zagnańska pozostały 
turnieje w Morawicy, Turniej Święto-
krzyska Siatkówka Cup i Zagnańska Liga 
w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Drużynę 
wspomaga kompleks Rehabilitacyjno 
Wypoczynkowy Polanika.

Drużyna kobieca Sparty Zagnańsk 
zajmuje obecnie trzecie miejsce w III 
Świętokrzyskiej Lidze Kobiet w grupie 
B. Podobnie jak Polanika dziewczęta 
uczestniczą w Lidze LZS i są już po pierw-
szym turnieju po którym zajmują trzecie 
miejsce. Najbliższa przyszłość drużyny 
to faza finałowa III Ligi Świętokrzyskiej 
Kobiet. Dokończenie Ligi LZS I uczest-
nictwo w Zagnańskiej Lidze Piłki Siatko-
wej Kobiet. Warto nadmienić, iż drużyna 
damska i męska składa się z mieszkańców 
gminy Zagnańsk.

Kierownik
Michał Salwa

GOSiR Zagnańsk

Ferie z GOSiR-em

Przygotowania naszych drużyn piłkarskich
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Ferie Zimowe w Świetlicy na Jawo-
rzach zostały zorganizowane z Fundu-
szu sołeckiego dla dzieci ze wsi Jaworze 
i Siodła. Opiekunkami były Natalia Ja-
sińska oraz Anita Zarzecka, która była 
główną inicjatorką i pomysłodawczy-
nią zimowego wypoczynku. Celem ferii 
była dobra zabawa oraz udowodnienie 
że zima nie jest straszna. W zajęciach 
trwających cały tydzień wzięło udział 
ponad 20 małych mieszkańców sołe-
ctwa.

Dzieci już pierwszego dnia mogły ule-
pić największego bałwana nazywając go 
Olaf, kolejnymi atrakcji przygotowanych 
dla uczestników były: zajęcia plastyczne, 
sportowe, wycieczki, grillowanie itp. Naj-
więcej emocji wzbudziła wielka gra w tur-
nieju piłkarzyków i nagrody które wrę-
czył osobiście wójt Szczepan Skorupski, 
a największą atrakcją dla wszystkich dzieci 
była wycieczka na ściankę wspinaczko-
wa EXODUS CLUB w Bilczy. W ostatni 
dzień zimowych szaleństw dzieci mogły 

wypoczywać na basenie PERŁA w Nowi-
nach, a wieczorem bawić się z Tetrapodem 
na choince zorganizowana przez Stowa-
rzyszenie Razem dla Wszystkich.

Wszystkie dzieciaki były zadowolone.
Organizatorzy składają serdeczne po-

dziękowania dla wójta Szczepana Skorup-
skiego i przewodniczącego Rady Gminy 
Artura Kudzi oraz sołtysa Jana Olszew-
skiego za pomoc w zorganizowaniu zi-
mowych ferii.

Anita Zarzecka

W dniu 30 stycznia br. odbyły się Mistrzo-
stwa o Puchar Polski w Stalowej Woli. Ponad 
100 tancerzy między innymi z Lublina, Kielc, 
Przemyśla, Krakowa i Jędrzejowa wzięło 
udział w sobotnim Pucharze Polski, którzy 
w parach, formacjach i solo, rywalizowali 
w trzech kategoriach wiekowych – children 
do 11 roku życia, junior 12-15 lat i 16+.

W tym wydarzeniu brali udział również 

tancerze z gminy Zagnańsk – Klaudia Kunde-
ra z Tumlina oraz Grzegorz Cebulski miesz-
kający na os. Kaniów. W każdej kategorii tj.: 
Salsa shine solo 16+, Salsa pary 16+ , Bachata 
pary 16+, Merengue pary 16+ reprezentanci 
naszej gminy zdobyli złote medale i puchary. 
Warto wspomnieć, że Klaudia zdobyła tytuł 
Najlepszej Tancerki Pucharu Polski.

Nasi tancerze brali także udział w Otwar-
tym Turnieju Województwa Świętokrzyskie-
go, który odbywał się w Kielcach w KCK w 
połowie stycznia br. Tam również zdobyli 
w swojej kategorii: Salsa pary 16+ , Bachata 
pary 16+, Merengue pary 16+ pierwsze miej-
sca. Należy też przypomnieć, że Grzegorz 
Cebulski został finalistą Talentu Świętokrzy-
skiego, który trwał od połowy września do 
połowy grudnia 2015r. 

 W swoich zmaganiach w Talencie Grze-
gorz doszedł do Finału, co jest ogromnym 
jego sukcesem ponieważ w finale znalazło się 
tylko 16 uczestników z województwa święto-

krzyskiego wyłonionych spośród około 300 
biorących udział. Ponadto jedną z nagród jaką 
Grzegorz zdobył w Talencie jest wycieczka 
do Brukseli ufundowana przez europoseł 
Beatę Gosiewską. Grzegorza można było rów-
nież podziwiać na scenie kieleckiego Rynku 
oraz w KCK podczas trwania Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.

Artur Cieślak

Ferie Zimowe 2016 w Świetlicy na Jaworzach 

Kolejne sukcesy naszych uzdolnionych tancerzy Klaudii i Grzegorza
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Uroczyste Otwarcie Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Samsonowie odbyło 
się w środę 3 lutego br. Obiekt powstał 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Patronat nad 
inicjatywą objął wójt gminy Zagnańsk 
Szczepan Skorupski.

Spotkanie rozpoczęto przecięciem 
wstęgi przez marszałka województwa 
świętokrzyskiego Adama Jarubasa, sta-
rostę powiatu kieleckiego Michała Godow-
skiego, wójta gminy Zagnańsk-Szczepana 
Skorupskiego, głównego bibliotekarza Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kiel-
cach Jadwigę Zielińską oraz p.o. dyrektora 
Gminnej Biblioteki w Samsonowie Annę 
Żmudzińską.

Nowy budynek poświęcił wspólnie 
z gośćmi odmawiając modlitwę Ks. Zbi-
gniew Krzyszkowski – proboszcz Parafii 
p.w Wniebowzięcia NMP w Samsonowie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sam-
sonowie została założona w 1947 roku. 
Od 1997 roku do 2016 r. mieściła się 
w budynku Zespołu Szkoły Podstawo-
wej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Samsonowie. Obecnie funk-
cjonuje w nowej siedzibie – pod adresem 
Samsonów 6. Budynek wyremontowano 
i wyposażono w ramach Programu Wie-
loletniego Kultura+. Zadanie współfinan-
sowane było ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Czytelnicy mają obecnie do dyspozycji 
wypożyczalnię książek, kącik dla dzieci, 
czytelnię prasy i księgozbioru podręczne-
go, pracownię komputerową z 8 stanowi-
skami oraz z bezpłatnym dostępem do In-
ternetu i wi-fi na terenie całego budynku.

Biblioteka, wraz z jej filiami w Szałasie, 
Tumlinie i Zagnańsku, posiada łącznie 
zbiory liczące blisko 40 tys. woluminów, 
w tym 500 audiobooków, liczne wydaw-
nictwa regionalne. Tylko w Samsonowie 
na czytelników czeka 13 tys. książek.

„Chcemy by ten piękny nowy obiekt był 
swoistym centrum kultury w naszej gmi-
nie podkreślił – Wójt gminy Zagnańsk-
-Szczepan Skorupski.

Tak z pewnością się stanie bowiem bi-
blioteka wychodzi naprzeciw czytelnikom, 
już teraz planując organizacje ciekawych 
przedsięwzięć m.in. recitale, spotkania 
autorskie, wystawy prac, warsztaty.

„Gratuluję wójtowi i Radzie Gminy Za-
gnańsk, że w mnogości potrzeb uznaliście, 
że inwestycja w bibliotekę, w przyszłość 
i wiedzę jest inwestycją potrzebną. My jako 
województwo z zazdrością spoglądamy 
dzisiaj na przykład gminy Zagnańsk. Mam 
nadzieję, że będziemy mogli wspólnie po-
pularyzować czytelnictwo – powiedział 
marszałek województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas.

Starosta kielecki Michał Godowski po-
gratulował mieszkańcom gminy 
Zagnańsk nowej instytucji. Wy-
raził nadzieję, że będzie to miej-
sce integracji mieszkańców oraz 
prawdziwe centrum kultury.

„To, że otwiera się taką inwe-
stycję jak biblioteka, świadczy 
o tym, że samorząd jest odpowie-
dzialny za ważne elementy życia 
człowieka. Książka i biblioteka 
to pogłębianie wiedzy, budowa 
kręgosłupa moralnego młodzieży, 
przyszłość nie tylko gminy, ale 

też powiatu i województwa. Dziękuję, że 
w powiecie kieleckim przybyła taka bi-
blioteka. Nasza obecność tutaj świadczy 
o tym, że to zadanie było bardzo ważne 
i potrzebne – mówił starosta.

Życzenia i gratulacje złożyli także 
przewodniczący Rady Gminy-Artur Ku-
dzia, Jadwiga Zielińska z Wojewódzkiej 
Biblioteki w Kielcach oraz Panie dyrek-
tor ze szkół w Chrustach, Samsonowie, 
Tumlinie i Zagnańsku.

Na ręce wójta Szczepana Skorupskiego 
przesłane zostały listy gratulacyjne od Wi-
cepremiera i Ministra Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego 
oraz dyrektora Instytutu Książki Grzego-
rza Gaudena.

Uroczystość oddania nowej siedziby 
biblioteki umiliły występy Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Tumlina, saksofonistki 
Katarzyny Klusek, a także recytacje wier-
szy Haliny Poświatowskiej w wykonaniu 
kieleckiej aktorki Małgorzaty Oracz.

Po zakończeniu uroczystości w Biblio-
tece odbyła się Sesja Rady Gminy, którą 
otworzył Przewodniczący Artur Kudzia.

 Zajęcia z Robotyki oraz spotkanie 
z Królem Julianem odbyły się w ramach 
dni otwartych Gminnej Biblioteki Pub-
licznej w Samsonowie.Patronat Hono-
rowy nad inicjatywą objął Wójt Gminy 
Zagnańsk-Szczepan Skorupski.

Zajęcia z ROBOTYKI łączą w sobie na-
ukę oraz radość z zabawy klockami LEGO. 
Jest to doskonały początek przygody mło-
dych ludzi z konstrukcjami inżynierskimi 
oraz programowaniem komputerowym 
(informatyką).

W zajęciach wziął udział Prezes Banku 
Spółdzielczego w Samsonowie-Józef Florek.

„Budowanie z klocków rozwija zdol-
ności manualne, wyobraźnię oraz uczy 
kreatywnego myślenia. „powiedział Prezes 
Banku, Mecenas Kultury Dni Otwartych 
Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dzieci wspólnie z Panem Prezesem, 
oglądały fragmenty filmu Pingwiny z Ma-

dagaskaru, lepiły z plasteliny Zoo Central 
Parku. Jak się okazało Prezes Józef Florek 
zaskoczył najmłodszych znajomością bo-
haterów tej kreskówki.

W zajęciach wzięły udział dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Samsonowie oraz przeby-
wające na turnusie w Ośrodku Rehabilitacji 
„Polanika”.

Po południu odbyły się kolejne za-
jęcia z Robotyki, otwarte dla wszyst-
kich dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Zagnańsk. Zajęcia cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem.

Więcej informacji o projekcie i zapisy 
na zajęcia pod nr tel 790 644 583.

W tych dniach każdy kto skorzystał 
z oferty biblioteki otrzymał zakładkę 
do książki.

Patronat Honorowy nad inicjatywą 
objął Wójt Gminy Zagnańsk Szczepan 
Skorupski.

Partnerami wydarzenia były Bank 
Spółdzielczy w Samsonowie, ROBO 
TECHNIK oraz Dobra Firma Zdanow-
ski. Mecenasem Kultury Wydarzenia był 
Prezes Banku Spółdzielczego w Sam-
sonowie.

Anna Żmudzińska

DNI OTWARTE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SAMSONOWIE 3-5 lutego

Zajęcia z Robotyki i Król Julian w Bibliotece
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Wydarzenie samo w sobie było ucztą 
dla ciała i ducha. Marek Piekarczyk 
to niekwestionowana gwiazda na pol-
skiej scenie muzycznej i chociaż więk-
szości z nas kojarzy się z ostrym graniem 
w zespole TSA to podczas recitalu aku-
stycznego w Samsonowie pokazał najwyż-
szą klasę wokalną, muzyczną i sceniczną 
prezentując ciepłe, pełne treści utwory. 
Spotkanie było także okazją do szczerej 
rozmowy o autobiografii” Zwierzenia 
Kontestatora”.

Muzyk, a od niedawna także pisarz, 
ujął wszystkich swoim ciepłem, natural-
nością i życiową mądrością. W rozmowie 
z po dyrektora biblioteki Anną Żmudziń-
ską ciekawie opowiadał o swoim życiu, pa-
sjach, uczuciach. – Żyć trzeba umieć i nie 
oznacza to wcale niezwykłych szaleństw, 
gigantycznych zarobków ale bardziej po-
czucia niczym nieskrępowanej wolności 
i świadomości swojego człowieczeństwa”  
– mówił Marek Piekarczyk.

– Prawdziwy Artysta nie jest przekupny. 
Zamiast zagrać na wiecu za 50 tys. złotych 
dla jakiejś partii politycznej, woli przyje-
chać do Samsonowa i spojrzeć ludziom 
w oczy – dodał.

Rozmowa była swoistą podróżą w cza-
sie artysta wspominał swoją mamę, która 
wywarła duży wpływ na jego życie. Była 
osobą dynamiczną i przebojową. Do tego 
niezwykle elegancką. Buty na koturnie 
i pończochy ze szwem (który sam jako 
dziecko klęcząc układał mamie na no-
gach), długie rękawice to była jej wizy-
tówka. Tata jako oficer trzymał dyscyplinę 
w domu.

Choć on nauczył swoje dzieci niena-
gannego słania łóżek to jednak mama była 
spoiwem łączącym rodzinę.

Artysty nie ominęły zakręty życiowe. 
O rozstaniu z pierwszą żoną mówił -Ode-
szła, bo chyba tak musiało być. Stworzyła 
tym samym przestrzeń dla nowej, pięknej 
miłości – Kasi. Dzięki temu pojawił się 
na świecie mój syn Filip.

Bez skrępowania mówił o swojej de-
presji w Stanach. Siadał na krawężniku 

i płakał z bezsilności. Wziął się w garść 
po odejściu pierwszej żony bo miał dla 
kogo żyć i pracować, dla dzieci Soni i Mać-
ka. Świetnie zarabiał jako elektryk zresztą 
ma kilka zawodów. Pracował głównie w 
amerykańskich firmach.

Marek Piekarczyk od lat jest zwolenni-
kiem zdrowego stylu życia. Dziś w swoim 
ogrodzie sam uprawia warzywa i owoce. 
Lubi także zwierzęta, przyjaciółką rodziny 
jest koza Klementyna.

– Jestem wegetarianiniem, unikam też 
glutenu. Brzydzę się mięsem.Trzeba 
wiedzieć co się je i dbać o siebie.Gdybym 
tego nie robił pewnie dziś piłbym piwo 
z Ryśkiem Riedelem u Jimiego Hendrixa 
– żartował.

Jak na Kontestatora przystało 
w swoich wypowiedziach Marek Pie-
karczyk idzie pod prąd. Według niego 
świat zależy od ludzi przekornych choć 
tym pokornym żyje się łatwiej.

Nie kibicuje żadnej drużynie 
sportowej. Nie nadużywa symboli 
narodowych. Nie w ten sposób po-

kazuje, że jest mężczyzną. -Dlaczego 
kobiety nie muszą udowadniać, że są 
kobietami? Ja kibicuję Panowie, Kobie-
tom – zapewnia Piekarczyk.

Uczestnicy spotkania długo nie za-
pomną recitalu akustycznego Marka 
Piekarczyka. Charyzmatyczny artysta 
porwał tłum do zabawy, a wśród gości 
świetnie bawili się także członek zarządu 
województwa świętokrzyskiego Piotr 
Żołądek oraz wójt gminy Zagnańsk 
Szczepan Skorupski.

 – Przed laty miałem przyjemność 
rozmawiać z Panem przez telefon i po-
wiedziałem, że jestem fanem TSA i mam 
cały zbiór płyt zespołu, znam wszystkie 
utwory na pamięć. Pan powiedział, że 
to szaleństwo. Dziś wiem, że to szaleń-
stwo się opłacało – powiedział Piotr 
Żołądek dziękując artyście za spotkanie.

Szczepan Skorupski wręczając Markowi 
Piekarczykowi grafikę Ruin Huty Józefa 
w Samsonowie przypomniał słowa arty-
sty.- Pamiętajmy, że w życiu najważniejszy 
jest drugi człowiek.

Po koncercie Marek Piekarczyk chętnie 
rozmawiał z fanami, fotografował się oraz 
rozdawał autografy. Podczas spotkania 
można było kupić autobiografię” Zwie-
rzenia Kontestatora”.

Dla tych, którzy nie zdążyli nabyć książ-
ki mamy dobrą wiadomość. Pan Marek 
podarował dwa egzemplarze dla Bibliote-
ki. Można ją wypożyczyć w Samsonowie 
i w Zagnańsku.

Partnerami otwarcia nowej siedziby 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sam-
sonowie byli Bank Spółdzielczy w Sam-
sonowie, Dobra Firma Zdanowski oraz 
Robo-Technic.

Anna Żmudzińska

MAREK PIEKARCZYK – gościem specjalnym w nowej siedzibie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Samsonowie 

Anna Żmudzińska ukończy ła 
studia na kierunku dziennikarstwo 
i politologia na Akademii Świętokrzyskiej 
oraz wiele innych szkoleń i kursów 
z zakresu zarządzania, public relations 
oraz autoprezentacji i protokołu 
dyplomatycznego. Pracę rozpoczynała 
w Radiu Tak i Polskim Radiu Kielce. 
Współpracowała także z Programem 
I i II Polskiego Radia. Pracowała 
w administracji rządowej jako rzecznik 
prasowy i dyrektor biura wojewody 
świętokrzyskiego. Przez dwa lata była 
pracownikiem Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku, 
gdzie zajmowała się polityką informacyjną 
i organizacją życia kulturalnego 
w Świetlicy środowiskowej na Jaworzach.

W ostatnim czasie była dyrektorem 
jednego z ośrodków rehabilitacji w po-
wiecie kieleckim. Zajmuje się od lat te-
matem public relations, prowadzi szkole-
nia, porady indywidualne, współpracuje 
w tym zakresie także z firmami.

Prywatnie mama 12 letniego syna Fi-
lipa i miłośniczka zdrowego stylu życia, 
dietetycznej kuchni oraz kultury wschodu.
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