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O doświadczeniach i wyzwaniach dla 
samorządów różnego szczebla rozmawia-
no podczas Forum Samorządowego, które 
odbyło się 21 stycznia br. w Kielcach pod 
hasłem „Gmina – Powiat – Województwo 
– Partnerstwo na Rzecz Mieszkańców i Roz-
woju Regionu”.

Gospodarzami Forum Samorządowego 
byli przewodniczący Rady Powiatu w Kiel-
cach Jan Cedro oraz starosta Powiatu Kie-
leckiego Michał Godowski. Zaproszenie 
przyjęli samorządowcy różnych szczebli: 
sołtysi, radni gmin, powiatów i województwa 
świętokrzyskiego, wójtowie, burmistrzowie 
i starostowie. Obecny był marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, 
który objął wydarzenie honorowym patrona-
tem. Gośćmi specjalnymi Forum byli: Jerzy 
Stępień – sędzia Trybunału Konstytucyjnego 
w stanie spoczynku i Ludwik Węgrzyn – sta-
rosta bocheński, prezes Zarządu Związku 
Powiatów Polskich.

Starosta Michał Godowski witając wszyst-
kich podkreślił – Jestem przekonany, że tyl-
ko zgodne i rozsądne współdziałanie gmin, 
powiatu i województwa pozwoli sprostać 
nawet najtrudniejszym zadaniom, ważnym 
dla naszego regionu. Chcemy, by nasze Forum 
stało się platformą wymiany doświadczeń dla 
ludzi samorządu. Musimy wykazywać się 
nieustępliwością, zaangażowaniem, odwagą 
i rozwagą, aby móc skutecznie realizować 

coraz większe wyzwania, stojące przed sa-
morządami. 

Przewodniczący Jan Cedro dodał: – Życzmy 
sobie nawzajem pracy ponad wszelkimi podzia-
łami, rzetelnej i lojalnej realizacji zadań z naj-
większą wiedzą i umiejętnościami bez względu 
na własne przekonania i poglądy polityczne. 
Kierujmy się konstytucyjnymi zasadami spra-
wiedliwości społecznej, dbając jednocześnie 
o umacnianie autorytetu samorządu.

O samorządności w aspekcie proponowa-
nych nowych zmian i powrotu do tak zwanej 
„Polski resortowej” mówił prof. Jerzy Stępień, 
wybitny specjalista z dziedziny samorządu te-
rytorialnego. Profesor odniósł się krytycznie 
do zmian wprowadzanych przez obecny rząd. 
– Przybliżają one Polskę do wschodniego mo-
delu zarządzania państwem, w którym nigdy 
nie było miejsca na samorządność terytorialną, 
odmienną od charakterystycznej dla cywilizacji 
zachodniej idei samorządności – powiedział. 
Nawiązując do proponowanego ograniczenia 
liczby kadencji wójtów i burmistrzów, stwier-
dził, że jest to pomysł niekonstytucyjny. – Dzię-
ki dwóm reformom udało się przywrócić Polsce 
samorząd, ale od czasu ich przeprowadzenia 
decentralizacja zatrzymała się. Teraz to się 
wręcz odwraca i samorządom odbiera się ich 
znaczenie i atrybuty – dodał Jerzy Stępień.

O finansach samorządów – ich aktualnym 
stanie, potrzebach i oczekiwaniach mówił 
natomiast Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich. Prezes obecną 
sytuację samorządu terytorialnego określił 
obrazowo, że zamiast dotychczasowych trzech 
„S” – samodzielność, samorządność i samo-
finansowanie. – obecnie mamy do czynienia 
z dwoma „S” czyli – stres i smutek – powie-
dział. Przedstawił dane liczbowe odnoszące 
się do budżetów powiatów i gmin oraz uznał 
jako sprzeczne z interesem społeczności po-
wiatowych zamierzenia odebrania starostom 
kompetencji w zakresie nadzoru nad stacjami 
kontroli pojazdów, zmiany w zakresie nadzoru 
budowlanego czy coraz częściej pojawiające się 
informacje o takim samym zamiarze w odnie-
sieniu do powiatowych urzędów pracy.

Głos w dyskusji zabrał również marszałek 
Adam Jarubas, krytykując nowe rozwiązania – 
W roku ubiegłym spod jurysdykcji marszałków 
wyjęto ośrodki doradztwa rolniczego, od tego 
roku nie będzie możliwości finansowania inwe-
stycji sportowych w ramach programów woje-
wódzkich, a całością pieniędzy na ten cel będzie 
dysponował już nawet nie wojewoda, a minister 
w Warszawie. Te tak istotne dla jakości życia 
mieszkańców województwa decyzje podejmo-
wane są arbitralnie, bez jakiegokolwiek dialogu 
czy konsultacji – ubolewał marszałek.

W forum licznie brali udział samorządow-
cy z naszej gminy, wśród których znaleźli się 
przedstawiciele: sołtysów, radnych i wójt Szcze-
pan Skorupski.

Agnieszka Madetko 

Na sesji w dniu 27 stycznia br. zo-
stała podjęta Uchwała Nr 11/VII/2017 
Rady Gminy Zagnańsk w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Gminą Zagnańsk a Gminą 
Miedziana Góra w zakresie włącze-
nia do obwodów Szkoły Podstawowej 
w Tumlinie uczniów miejscowości 
Tumlin – Wykień i Tumlin – Podgród 
należących terytorialnie do Gminy Mie-
dziana Góra.

Intencją podjętej uchwały było wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
powyższych miejscowości, których dzieci 
uczęszczają do szkoły w Tumlinie. Tum-

lin – Wykień i Tumlin – Podgród zostały 
włączone do obwodu Szkoły Podstawo-
wej w Tumlinie. W piątek 27 stycznia br., 
niezwłocznie po podjęciu przez Radę 
Gminy Zagnańsk uchwały, wójt Szczepan 
Skorupski podpisał porozumienie 
z wójtem Zdzisławem Wrzałką.

Dzięki podpisanemu porozu-
mieniu formalnie dwie miejsco-
wości z Gminy Miedziana Góra 
zostały włączone do obwodu 
szkoły leżącej na terenie Gminy 
Zagnańsk, za co serdeczne po-
dziękowania wójtowi Szczepano-
wi Skorupskiemu oraz wójtowi 

Zdzisławowi Wrzałce złożyła Barbara 
Domagała – dyrektor Zespołu Szkół 
w Tumlinie.

Justyna Wzorek

Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu 
Kieleckiego, która odbyła się w Klasztorze 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
na Świętym Krzyżu, radni przyjęli nowy herb 
Powiatu Kieleckiego oraz uchwalili budżet 
na 2017 rok. 

Uczestników sesji powitali gospodarze: 
Jan Cedro, przewodniczący Rady Powiatu, 
oraz Zygfryd Wiecha, superior na Św. Krzy-
żu. – Chcę zapewnić, że na Świętym Krzyżu 
jesteście u siebie – powiedział superior witając 
samorządowców, wśród których poza rad-
nymi powiatowymi była liczna grupa wój-
tów i burmistrzów z terenu powiatu 
z wójtem Szczepanem Skorupskim 
na czele, który pełni w obecnej ka-
dencji funkcję przewodniczącego 
Zarządu Związku Gmin Powiatu 
Kieleckiego.

Z terenu Gminy Zagnańsk w Ra-
dzie Powiatu Kieleckiego zasiada-
ją: Zbigniew Zagdański (nasz były 
wójt), Mirosław Gębski oraz Robert 
Kaszuba, który w radzie pełni funk-
cję wiceprzewodniczącego rady. 

Głosowanie nad uchwałą budże-
tową było najważniejszym punktem sesji bu-
dżetowej Rady Powiatu Kieleckiego. – Do-
chody budżetu powiatu zamkną się w kwocie 
ponad 125 mln 377 tys. 770 zł, a po stronie 
wydatków znalazła się kwota 125 mln 423 
tys. 360 zł – wyliczała Maria Klusek, skarbnik 
powiatu, przedstawiając radnym założenia 
budżetu na 2017 rok. Deficyt budżetowy, któ-
ry wynosi 45 tys. 590 zł, zostanie pokryty 
przychodami z wolnych środków.

Podobnie jak w latach poprzednich naj-
wyższa kwota – 35 mln 436 tys. 967 zł ponad 
28 % wydatków ogółem – przeznaczona bę-
dzie na pomoc społeczną, czyli: Powiatowy 
Urząd Pracy w Kielcach, placówki opiekuń-
czo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, 
mieszkania chronione czy powiatowe centra 
pomocy rodzinie. 

Na kolejnym miejscu w wydatkach powia-
tu znajduje się oświata, na którą powiatowy 
samorząd planuje wydać 29 mln 921 tys. 
627 zł – to stanowi ponad 24 % wydatków 
ogółem. To kwota na utrzymanie szkół po-
wiatowych, na działalność młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych, trzech poradni 
psychologiczno-pedagogicznych oraz powia-
towego schroniska młodzieżowego. 

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu sta-
rosta Michał Godowski – Bardzo ważnym 
wydatkiem z budżetu powiatu jest kwota 21 
mln 340 tys. zł na zadania inwestycyjne, z cze-
go blisko 13 mln zł na inwestycje drogowe. 
W 2017 roku zaplanowaliśmy wiele zadań 
inwestycyjnych, a większość dotyczy dróg.

Na kolejnej pozycji znajdują się wydatki 
związanie z funkcjonowaniem i utrzymaniem 
administracji samorządowej, to jest kwota 

ponad 18 mln 770 tys. zł. Na ochronę zdrowia 
powiat przeznaczy blisko 7 mln zł – są to 
środki na składki zdrowotne za osoby bez-
robotne bez prawa do zasiłku. Na kolejnych 
pozycjach są: rolnictwo, leśnictwo, ochrona 
środowiska, geodezja i gospodarka nierucho-
mościami, nadzór budowlany (ponad 7 mln 
zł), kultura, sport i turystyka (418 tys. zł). 

Projekt budżetu powiatu w takim kształcie 
wcześniej pozytywnie zaopiniowała Regio-
nalna Izba Obrachunkowa. Przewodniczący 
Jan Cedro zaakcentował bardzo wyraźnie, 
iż Powiat Kielecki począwszy od roku 2014 
systematycznie spłaca swoje zadłużenie. 

W czasie sesji padło też bardzo wiele 
słów na temat dobrej współpracy z gmina-
mi, szczególnie w zakresie współpracy przy 
budowie, modernizacji i remontach dróg.

Obecny na powiatowej sesji wójt Szczepan 
Skorupski nie krył zadowolenia z przyjętego 
budżetu powiatu, chociaż jak sam dodał w ko-
mentarzu do niniejszego artykułu – Z ogrom-
nym zdziwieniem przyjąłem fakt, iż z pośród 
radnych powiatowych z terenu naszej gminy 

tylko radny Robert Kaszuba zagłosował „za” 
przyjęciem budżetu. 

Budżet został przyjęty zdecydowaną więk-
szością głosów i co ważne bez głosów sprze-
ciwu. Za budżetem głosowało 21 radnych, 
a 7 radnych wstrzymało się od głosu. 

W ramach budżetu powiatu na terenie 
Gminy Zagnańsk zaplanowano zadania do-
tyczące między innymi: pomocy społecznej, 
działań oświatowych oraz przebudowy i re-
montów dróg powiatowych. 

Po zakończonych głosowaniach nastąpiło 
uroczyste przyjęcie nowego herbu Powiatu 

Kieleckiego w kaplicy Oleśnickich 
na Świętym Krzyżu. Tutaj gości 
powitali pastuszkowie-kolędnicy 
z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Pokrzywiance oraz Zespół śpie-
waczy Chełmowianki.

Dla upamiętnienia tego szcze-
gólnego wydarzenia starosta Michał 
Godowski oraz przewodniczący 
Rady Jan Cedro przekazali specjal-
nie wykonaną na tę okoliczność pła-
skorzeźbę – odlew Świętego Krzyża 
wraz z pieczęcią przedstawiającą 

nowy herb. Wykonał ją kielecki artysta Ar-
kadiusz Latos.

– Niech ten nowy znak nas jednoczy 
w wierze i miłości. Wykonujcie piękne dzieła 
na tej ziemi – powiedział o herbie Zygfryd 
Wiecha, superior klasztoru na Św. Krzyżu.

Nie zmieniły się kolory herbu i ich sym-
bolika. Błękitne tło jest wyrazem wierności, 
skromności i oddania. Krzyż jest koloru zło-
tego, oznaczającego świetność, doskonałość, 
mądrość, szacunek i wybitność. Herb powiatu 
kieleckiego stworzony został według kon-
cepcji heraldycznej wspólnej dla wszystkich 
powiatów Województwa Świętokrzyskiego. 
Nawiązuje on do tradycji regionu, jest god-
łem benedyktynów łysogórskich, czyli po-
dwójnym złotym krzyżem patriarchalnym 
pochodzącym z Bizancjum, nazywanym też 
karawaką, w polu błękitnym.

Projekt herbu powiatu kieleckiego opra-
cowany został na podstawie opinii Komisji 
Heraldycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w Warszawie.

Agnieszka Madetko

Forum ponad podziałami

Sąsiedzkie porozumienie

Nowy herb i budżet powiatu
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Po wielkim osiągnięciu naszych gim-
nazjalistek, które zajęły I miejsce w Połu-
dniowopolskim Konkursie Gier, przyszedł 
czas na kolejny sukces.

 Tym razem zadaniem uczniów było 
nakręcenie trzyminutowego filmu pod ha-
słem „Deutsch hat was! ”, co oznacza „Nie-
miecki ma to coś”. Damian Stolarski uczeń 
kl. IIa Gimnazjum im. Stanisława Staszica 
w zagnańsku podjął się tego wyzwania. 
Kreacja naszego ucznia tak zaciekawiła, 
a przy okazji rozbawiła jury, że postano-

wiło przyznać mu nagrodę za najlepszą 
rolę męską. Jest to wielkie wyróżnienie, 
ponieważ do instytutu zgłoszono 59 fil-
mów z 6 województw, tak że łączna liczba 
uczestników wyniosła blisko 230 osób. 
Należy podkreślić, że Damian jako jedyny 
pracował indywidualnie, bez wsparcia ze-
społu. Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się w Goethe – Institut w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy młodemu fil-
mowcowi!!!

Paulina Bolmińska – Baran

Zabawa to jedna z ulubionych form 
spędzania czasu przez wszystkie dzieci. 
Aby pomóc najmłodszym przyswoić jak 
najwięcej informacji dotyczących ich 
bezpieczeństwa, świętokrzyscy policjan-
ci postanowili połączyć naukę i zabawę, 
do której zaprosili przedszkolaki ze Sto-
warzyszenia w Krainie Tetrapoda.

Dzięki aktywnej formie edukacji 
dzieci poznały zasady bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, nauczyły się pra-
widłowego przejścia przez jezdnię oraz 
dowiedziały się, czemu służą elementy 
odblaskowe. Policjanci zaprosili maluchy 

do „świata bajek”, czytając przygody 
rezolutnej „Kici Koci” autorstwa Ani-
ty Głowińskiej.

Najmłodsi dowiedzieli się jak 
„Kicia Kocia” i jej przyjaciel „Pa-
cek” zdołali uniknąć zagrożenia 
związanego ze spotkaniem z osobą 
obcą. Odnosząc się do morału pły-
nącego z bajki, uczestnicy spotkania 
sami zaczęli szukać rozwiązań, jak 
zachowaliby się w przypadku spotka-
nia z nieznajomym. Wizyta była także 
okazją do omówienia bezpieczeństwa 
podczas zabaw zimowych. W nagrodę 

za aktywny udział w zajęciach eduka-
cyjnych dzieci otrzymały upominki 
od swoich gości. 

Artur Cieślak

W pierwszy weekend ferii zimowych 
29 stycznia br. w Zespole Szkoły Pod-
stawowej Przedszkola i Gimnazjum 
w Tumlinie odbył się Koncert nowo-
roczny w wykonaniu Tumlińskiej Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą 
Katarzyny Klusek oraz prezentacja 
młodych muzyków. 

Przygotowany przez muzyków kon-
cert składał się z dwóch części, w pierw-
szej zaprezentowane zostały kolędy 
i utwory świąteczne, a w drugiej utwo-
ry karnawałowe tj. „Tequila”, „Kawałek 
do Tańca” czy „Flinstonowie”. Prowa-
dzący Tomasz Kiniorski przeprowadził 
wszystkich widzów z okresu świąteczne-
go w gorący karnawał wykonując utwór 
„Sway” Michaela Buble. Koncert nowo-

roczny swoja obecnością uświetnili 
zaproszeni goście: Dyrektor Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Tumlinie Pani Barbara Doma-
gała, Radny Gminy Zagnańsk Pan 
Paweł Molik, Sołtys Tumlina Pani 
Zofia Korska, Kierowniczka zespołu 
„Tumlinianie” oraz prezes stowarzy-
szenia „Kobiety z klasą” Pani Ewa 
Kita. Młodzi artyści przygotowali 
bardzo bogaty repertuar, zaprezentowali 
się: Anna Kaniewska, Katarzyna Wójcik, 
Justyna Suchodolska, Natalia Zapała, 
Emilia Kita, Amelia Salwa, Leonard Ra-
dek, Dorota Kukuła, Bartłomiej Boruń, 
Klaudia Szwed, Kornelia Frydrych, Kor-
nelia Rynk, Natalia Czarnecka, Nikola 
Krzeszowska, Franciszek Kaniowski, 

Katarzyna Gaweł oraz Kacper Pasiek. 
Występ spotkał się z entuzjastycznym 
przyjęciem o czym świadczyły gromkie 
brawa. Spotkanie zostało zakończone 
gratulacjami i prezentami dla wszystkich 
wykonawców wręczonych przez sołtys 
Zofię Korską i radnego Pawła Molika.

Katarzyna Klusek

Kolejny sukces „dwójki” w Goethe – Institut

W Krainie Tetrapoda

Ferie pełne atrakcji

Koncert noworoczny w Tumlinie

Ferie zimowe 2017 w prowa-
dzonych przez Fundację Alter Edu 
w ramach projektu pt.: „Świetlica, 
rodzina, rozwój – program wspie-
rania rodzin w Gminie Zagnańsk” 
świetlicach środowiskowych w Umrze 
i Samsonowie dostarczyły wycho-
wankom wiele niezapomnianych 
i pozytywnych emocji.

Pierwszy tydzień zdominowały 
zajęcia, w czasie których wycho-
wankowie zamieniali się kolejno: 
w detektywów (musieli zmierzyć się 
z licznymi zagadkami), naukowców 
(eksperymentowali poprzez różne 
doświadczenia fizyczne) oraz po-
szukiwaczy skarbów (rozwiązywali 
trudne zadania, żeby dotrzeć do ukry-
tego skarbu). Zajęcia te przeplatane 
były zabawami z językiem angielskim 
i niemieckim. Kulminacją pierwszego 
tygodnia przerwy zimowej był wyjazd 
do kina FENOMEN w Wojewódzkim 
Domu Kultury na przygodowy, a przy 
tym niezwykle wzruszający film 
„Vaiana – Skarb Oceanu”, po którym 
dzieci wzięły udział w warsztatach 
plastycznych. 

Ponadto, w pierwszym tygodniu fe-

rii, dzięki współpracy ze Sto-
warzyszeniem Wspierania 
Aktywności Społecznej „Nie 
daj się nudzie”, sześcioro wy-
chowanków świetlic mogło 
bezpłatnie wyjechać na zi-
mowisko do Nidzicy, gdzie m.
in. mieli szansę nauczyć się 
jeździć na nartach. 

Drugi tydzień ferii 
obfitował w dźwię-
ki – było bardzo muzycznie 
i tanecznie. W ramach zajęć 
rytmicznych dla najmłodszych 
zawiązała się prawdziwa bum-
-bum-rurkowa orkiestra, nato-
miast na zajęciach tanecznych 
wychowankowie wypracowali 
swój pierwszy układ tanecz-

nego show. Dodatkowo, przeprowa-
dzone zostały również uzupełniające 
zajęcia z zakresu choreoterapii, a tak-
że specjalne zajęcia Metodą Ruchu 
Rozwijającego Weroniki Sherborne, 
mające na celu podnoszenie świado-
mości siebie oraz własnego ciała.

W drugim tygodniu ferii wycho-
wankowie obydwu świetlic z Umru 
i Samsonowa z wielkim entuzjazmem 
włączyli się także do ogólnopolskiej 
akcji „Wszystkiego dobrego dla cho-
rego” prowadzonej przez Fundację 
„Dr Clown” w związku ze Światowym 
Dniem Chorych, obchodzonym 11 
lutego. W ramach tej akcji dzieci 
i młodzież przekazały za pomocą 
barwnych liścików pozdrowienia, 
życzenia oraz inne pozytywne myśli 
pacjentom przebywającym w Woje-

wódzkim Szpitalu Ze-
spolonym w Kielcach. 
Była to cudowna lek-
cja empatii!

Przez cały okres fe-
rii, dzięki uprzejmości 
Regionalnego Cen-
trum Wolontariatu 
w Kielcach, świetlice 
gościły uczestników 

Wolontariatu Europejskiego (EVS). 
Odwiedzili nas: Anna Petersen z Da-
nii, Pavel Novak z Bułgarii, Josef Fel-
leg z Węgier, Nerea Luque z Hiszpa-
nii oraz Aljoscha Schmidt z Niemiec. 
Wychowankowie świetnie odnaleźli 
się w roli gospodarzy, zapraszając go-
ści do uczestnictwa w swoich ulubio-
nych zabawach i grach – odbył się m.
in. integracyjny mini-turniej w pa-
raolimpijskiej dyscyplinie sportowej 
boccia. 

Ferie zakończyły się balem karna-
wałowym, który odbył się w obydwu 
świetlicach. Były fantastyczne prze-
brania dopełnione pięknymi malun-
kami na twarzach, zabawne konkursy 
z nagrodami oraz wybory króla i kró-
lowej balu.

Projekt „Świetlica, rodzina, rozwój 
– program wspierania rodzin w gmi-
nie Zagnańsk” jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020.

Krzysztof Jasik 



Gazeta Zagnańska

– 6 – – 7 –

luty 2017 społeczeństwospołeczeństwo

Zabawa choinkowa - „Mikołaj Dzieciom”Egzotycznie w Tumlinie, czyli Azja i nie tylko...
Zabawę choinkową dla najmłod-

szych w dniu 11 lutego br. zorganizo-
wało na zakończenie Ferii zimowych 
2017 – Stowarzyszenie Razem dla 
Wszystkich. 

„Mikołaj Dzieciom” to zabawa or-
ganizowana z myślą o naszych milu-
sińskich, by na ich twarzach zagościł 
uśmiech i radość. Ta cykliczna im-
preza organizowana jest od 8 lat dla 
dzieci z terenu Gminy Zagnańsk.

Szczególne podziękowania za bez-
cenną pomoc w organizacji zabawy 
choinkowej składamy naszym spon-
sorom. Panu Michałowi Kubickiemu, 
który wspiera nasze działania od lat 
i zawsze możemy liczyć na jego po-
moc, wójtowi Szczepanowi Skorup-
skiemu i kierownikowi Michałowi 
Salwie z Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, naszej koleżance Renatce 
Janik, która jest zarówno członkiem 
Stowarzyszenia jak i wieloletnim 

sponsorem choinkowych zabaw. Panu 
Stanisławowi Cieślak, który wspiera 
nas już kolejny rok oraz Państwu Ka-
tarzynie i Aleksandrowi Sieradzan 
reprezentującym sieć Handlową Le-
wiatan. Wszystkim sponsorom bar-
dzo serdecznie dziękujemy, a uśmiech 
dziecka, jego radość oraz zadowolenie 
z zabawy i prezentów, które przynosi 
Mikołaj są dla nas największą nagrodą.

W tym roku udało nam się objąć 
wsparciem 40 dzieci. Przygotowali-
śmy dla nich mnóstwo niespodzianek 
i konkursów z cennymi nagrodami. 
Wspaniałą oprawę muzyczną zapew-
nił zespół Marek Bucki i jego córki 
Dagmara i Maja – co roku zaskakują 
nas nowymi pomysłami na wspólną 
zabawę, którą zaszczycił swoją obec-
nością nowy członek stowarzyszenia 
czyli TETRAPOD. Ten pluszowy zie-
lony stwór okazał się ogromną atrak-
cją, oczywiście do momentu przyby-

cia oczekiwanego z niecierpliwością 
Świętego Mikołaja. 

Wśród gości znaleźli się również 
przedstawiciele Stowarzyszenia „Pro-
jekt Świętokrzyskie” z europosłem 
Bogdanem Wentą i Danutą Papaj, 
z którymi przybyły wolontariuszki 
z Dani i Włoch. Młode cudzoziem-
ki malowały twarze dzieciom i za-
chęcały najmłodszych do rozmów 
i zabaw w języku angielskim. Na ko-
niec wszystkie dzieci dostały paczkę 
od Świętego Mikołaja. 

Zarząd SRdW bardzo serdecz-
nie dziękuje wszystkim sponsorom 
i członkom stowarzyszenia za zaan-
gażowanie, poświęcenie prywatne-
go czasu oraz chęć niesienia pomocy 
najmłodszym mieszkańcom naszej 
gminy.

W imieniu Zarządu SRdW
Agnieszka Gębska

Jak ważna jest znajomość języka an-
gielskiego, uczniowie ze szkoły w Tum-
linie mogli się już wielokrotnie przeko-
nać. W ostatnim czasie było bowiem 
ku temu mnóstwo okazji.  W ramach 
projektów realizowanych przez studen-
cką organizację AIESEC nasza szkoła 
już sześciokrotnie gościła wolontariuszy 
z całego świata, którzy przyjechali do 
Polski w ramach wymiany międzyna-
rodowej.  

Początkowo były to dwie jedno-
dniowe wizyty studentów z Macedonii 
i Turcji (październik 2010). Następne 
projekty obejmowały już jednoczesne, 
tygodniowe pobyty dwóch wolontariu-
szy z różnych krajów. Naszymi gośćmi 
były: Daniela Melnicekova ze  Słowacji i  
Fiona Xiao  z Chin (październik 2012),   
Manaho Yokoyama  z Japonii i  Rosa  
Accuranisa z  Indonezji, Tania Wu z  
Hong Kongu i Jiaming  Sun z  Singa-
puru (maj 2016), Putri Ramadhani z 
Indonezji i Joselyn Precoma  z Meksyku 
(październik 2016) oraz  Maulidya Rah-
mah z Indonezji i Jing Yi Tow z Malezji 
(luty 2017). W czasie zorganizowanych 
spotkań wolontariuszki przybliżały ucz-
niom kulturę, tradycje i zwyczaje swoich  
rodzinnych krajów. Opowiadały o sobie, 
rodzinach, zainteresowaniach i szkol-
nictwie. Uczyły tradycyjnych zwrotów, 
piosenek i tańców z regionów,  z których 
pochodziły. Uczniowie mieli także moż-
liwość wykonywania różnego rodzaju 
prac plastycznych  związanych z trady-
cyjnymi świętami, np.: chińskie latarenki 
czy wachlarze. Nauka pisania swoich 
imion w alfabecie chińskim, okazała się 

nie lada wyzwaniem. Podobnie było z 
użyciem pałeczek. Zajęcia odbywały się 
oczywiście w języku angielskim.

Warsztaty cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem, dzieci miały możli-
wość sprawdzenia swoich umiejętności 
lingwistycznych, ale przede wszystkim 
przełamania bariery językowej. Ucz-
niowie chętnie rozmawiali z wolonta-
riuszkami, a przedszkolaki zapraszały 
je do wspólnej zabawy, demonstrując 
znane im piosenki zarówno w języku 
polskim jak i angielskim. Dużą atrakcją 
dla Tani i Jiaming była  nauka  kroków 
poloneza, który uczniowie klasy III gim-
nazjum wykonali na balu. Korzystając z 
obecności wolontariuszek zrealizowany 
został także jeden z projektów gimna-
zjalnych polegający na nauczeniu przed-
szkolaków angielskiej wersji naszych 
tradycyjnych zabaw, takich jak: „Stary 
niedźwiedź”, „Ciuciubabka” i „Jedzie 
pociąg z daleka”.

Zaproszeni goście prezentowali się w 
tradycyjnych strojach, pokazując  tańce 
ze swoich krajów, np. chiński tradycyjny 
taniec „Qing Hua Ci” wykonany  przez 
Tanię  i Jiaming. Joselyn uczyła kroków 
tańca z Meksyku, a Rosa z Indonezji 
zachwyciła swoim pięknym głosem i 
ciekawą choreografią. Tania i Jiaming 
zaprosiły do wspólnego śpiewania. Egzo-
tyka i jeszcze raz egzotyka towarzyszyła 
pobytowi wolontariuszek. Barwny strój 
narodowy  z Sumatry, który w trakcie 
swojego tańca zaprezentowała Putri 
oczarował wszystkich. Putri i Mauli-
dyauczyły również podstawowych zwro-
tów w narodowym języku Indonezji 

– Bahasa, a Tania i 
Jiaming alfabetu 
chińskiego. Ucznio-
wie nawet żartują, że 
następnym razem 
z wolontariuszką 
z Indonezji będą 
rozmawiać w jej 
rodzinnym języku. 
Joselyn natomiast, 
swój angielski prze-

platała hiszpańskim. Każda z dziewcząt 
miała do zaoferowania coś interesują-
cego.

Maulidyai Jingjako jedyne przyje-
chały do Polski w okresie zimy. Pogoda 
była dla nich dużym zaskoczeniem. Po 
raz pierwszy widziały śnieg i chociaż 
marzły straszliwie były zachwycone. Na 
pożegnanie, pomimo niesprzyjających 
warunków atmosferycznych udało się 
nam ulepić maleńkiego bałwanka. Była 
to dla nich nie lada atrakcja. Fotogra-
fiom nie było końca.

Realizacja projektu nie byłaby możli-
wa bez pomocy i ogromnego zaangażo-
wania rodziców, którzy na czas pobytu 
wolontariuszy gościli ich w swoich do-
mach. Serdecznie im za to dziękujemy. 
Niektóre rodziny przyjmowały wolon-
tariuszy kilkakrotnie: Państwo Aneta i 
Sebastian Wierzbiccy (czterokrotnie), 
Katarzyna i Piotr Lesińscy (trzykrot-
nie), Agnieszka i Adam Gawłowie (dwu-
krotnie) oraz Beata i Jarosław Korpalscy 
(jednokrotnie). Wolontariuszki były 
przyjmowane bardzo ciepło i rodzinnie, 
co stwarzało okazje do  poznania rodzin, 
naszych tradycji, posmakowania pol-
skich potraw. Rodzice uczniów pomagali 
poznawać okolice gminy Zagnańsk, ale 
także zabytki i atrakcje województwa 
świętokrzyskiego. Mimo, że minęło już 
parę lat od pierwszej edycji projektu, 
wolontariuszki wciąż utrzymują kon-
takt zarówno z rodzinami, u których 
mieszkały, jak również z uczniami i 
nauczycielami.

My również chcieliśmy pokazać im 
jak najwięcej elementów naszej kultury. 
Na zaproszenie wójta Gminy Zagnańsk 
pana  Szczepana Skorupskiego i ośrod-
ka Świętokrzyska Polana w Chrustach, 
Putri i Joselyn zwiedziły Park Miniatur 
i Oceanarium, a po drodze powiedziały 
„Hello” sędziwemu,,Bartkowi”.

Relacje z pobytów wolontariuszek w 
naszej szkole przekazywane były także 
przez lokalne gazety i telewizję. W trak-
cie pobytu Tani i Jiaming odwiedziło 
nas,,Echo Dnia’’, a w ostatnim dniu po-

bytu wolontariuszek z Malezji i Indo-
nezji, zawitała do nas telewizjaTVP3. 
Wizytę złożyli nam również przedsta-
wiciele AISECU, Monika Pytlewska – 
przewodnicząca oddziału lokalnego i 
Marcin Labuda – wiceprzewodniczący 
ds. marketingu, którzy nie kryli zado-
wolenia ze współpracy z naszą szkołą i 
rodzinami. W niewielu bowiem szko-
łach wolontariusze mieszkają w domach 
rodzinnych uczniów.

Tygodniowe warsztaty z osobami z 

różnych stron świata, to ciekawy i inte-
resujący sposób nauki języka angielskie-
go, a elementów przy okazji możliwość 
poznania innych kultur. Każde kolejne 
spotkanie dostarczało nowych wrażeń 
i doświadczeń. Uczniowie są bardzo 
ciekawi świata, do którego nie zawsze 
można pojechać i osobiście doświadczyć 
kontaktu z innymi narodowościami. 
Chcą poznawać nowe rzeczy, ale również 
dzielić się swoją wiedzą. Skoro na razie 
nie możemy odwiedzić tego egzotycz-

nego świata, postarałyśmy się aby ten 
świat odwiedził nas.

Szóstą edycję mamy już za sobą. Wo-
lontariuszki nie kryły łez wzruszenia, 
żegnając się z Tumlinem. Ale to jeszcze 
nie koniec. Przedstawiciele AISECU za-
powiedzieli kolejną edycję. 

Serdecznie zapraszają nas do udziału 
w niej. Skąd będą kolejni goście?  Jeste-
ście ciekawi? To do zobaczenia w maju.

See you…
Luiza Dajczer i Anna Fąfara
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Po zakończeniu działań wojennych I Woj-
ny Światowej w Europie zaszły duże zmiany. 
11 listopada 1918 r. po 123 latach zaborów 
Polska odzyskała niepodległość. Rozpoczął 
się trudny okres tworzenia państwa polskie-
go. Polska dzieliła się na województwa, po-
wiaty i gminy. Największą gminą w powiecie 
kieleckim była gmina Samsonów.

Od 1918 r. wójtem gminy był Jan Dulęba, 
pomocnikiem wójta Jan Wrona. Dnia 12 grud-
nia 1919 r. Jan Wrona pisze do Sejmiku Po-
wiatowego w Kielcach „...o zwolnienie mnie 
z wyżej wymienionego stanowiska”. Wybory 
nowego zastępcy wójta odbyły się w maju 1920 
r. Zastępcą wójta został Józef Szydłowski. Jan 
Dulęba i Józef Szydłowski kierowali gminą 
do 1926 r. Wybory nowej rady przeprowadzo-
no 24 listopada 1926 r. Wybrano 12 członków 
i 6 zastępców. Członkowie Rady: Fert Józef – 
Samsonów, Chyb Franciszek – Bobrza, Kmieć 
Stanisław – Umer, Zagdański Jan – Bartków, 
Chyb Henryk – Bobrza, Ślefarski Jan – Jana-
szów, Stępień Jan – Kołomań, Dziwoń Szcze-
pan – Tumlin, Fert Stanisław – Umer, Sarnat 
Antoni – Szałas, Gębski Wawrzyniec – Długo-
jów, Szwed Bronisław – Światełek. Zastępcy: 
Synowiec Stanisław – Tumlin, Godra Antoni 
– Kopcie, Misiowiec Antoni – Kucembów, 
Lisowski Mateusz – Szałas, Staniec Włady-
sław – Odrowążek, Staniec Józef – Ćmińsk. 

Dnia 25 kwietnia 1927 r. Jan Dulęba prze-
kazał urząd dla nowego wójta – Antoniego 
Nawary. Przekazanie odbyło się w obecno-
ści pisarza gminnego Henryka Jasińskiego, 
inspektora K. Krynickiego i protokolanta 
Jończyka. 

Kadencja rady skończyła się 9 kwietnia 
1930 r. Wójtem nadal był Antoni Nawara, 
zastępcą wójta Stanisław Kmieć. Dnia 14 listo-
pada 1933 r. odbyły się nowe wybory radnych 
i zastępców. Wybory wójta i podwójciego od-
były się 13 maja 1934 r. Wójtem został Hen-
ryk Chyb z Bobrzy, zastępcą Piotr Wójcicki 
z Zagnańska. 

W 1934 r. sporządzono wykaz miejscowości 
powiatu kieleckiego. W Gminie Samsonów 
przedstawiał się następująco (tabela obok). 

W dniu 1 września 1939 r. wybuchła II 
wojna światowa, 48,6% obszaru Polski zna-
lazło się pod panowaniem niemieckim, 50% 

„Ta szkoła żyje historią” – powie-
dział do zebranych wzruszony major 
Zbigniew Mielczarek, prezes Zarządu 
Okręgu Kielce Światowego Związku 
Żołnierzy AK – obecny na uroczystości 
75. rocznicy utworzenia Armii Krajo-
wej, które odbywały się w Szkole w Ka-
jetanowie 20 lutego br. Specjalny spek-
takl dedykowany Żołnierzom Polskiego 
Państwa Podziemnego, przygotowany 
pod kierunkiem polonistki Moniki Cha-
by i nauczycielki muzyki Anny Pawlik, 
został przyjęty owacjami na stojąco.

Kanwą przedstawienia były okupa-

cyjne losy przekazywane przez świadka 
pokolenia wojennego – żołnierza AK – 
wnuczce Kasi. Pretekstem do tej niezwy-
kłej lekcji historii było znalezione przez 
małą Kasię na strychu tajemnicze pudeł-
ko, z którego wraz z pamiątkami i po-
żółkłymi fotografiami wróciły jak żywe 
wspomnienia tamtych bolesnych chwil 
i wojenni bohaterowie. Dialog dziadka, 
babci i wnuczki – żywo zainteresowa-
nej przeszłością, raz po raz przerywały 
recytowane przez uczniów klasy IV, V 
i VI utwory poetyckie. Wprowadzały 
one uczestników uroczystości w klimat 

okupacyjnej rzeczywistości, 
walki o wolność, determinacji 
i odwagi żołnierzy AK. Klam-
rą spinającą cały spektakl były 
utwory muzyczne żołnier-
skie, partyzanckie, a wśród 
nich brawurowe wykonanie 
na trzy głosy utworu „Dziś 
idę walczyć mamo”.

Po zakończonym spekta-
klu Wójt Gminy Zagnańsk 
Szczepan Skorupski podzię-

kował Dyrektor Stanisławie Skowerze, 
opiekunom i uczniom za tę uroczystość, 
która nie tylko była żywą lekcją historii, 
ale „dostarczyła wszystkim także wie-
le wzruszeń”. Złożył również życzenia 
żołnierzom Armii Krajowej i wyraził 
im wdzięczność za ich poświęcenie 
i męstwo. 

Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkie-
go ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych – Karol Fijałkowski podkreślał, 
że „marzeniem Kombatantów było prze-
kazywanie pamięci historycznej i, jak 
podkreślał, „to marzenie dzięki takiej 
młodzieży – jak w szkole w Kajetanowie 
– może być zrealizowane”. Na spotkanie 
przybyli Przyjaciele Szkoły: Prezes Koła 
nr 1 ŚZŻ AK – Danuta Piotrowska Wój-
cik oraz Radni Urszula Jończyk i Marcin 
Fąfara, sołtys Jan Adach, przewodni-
cząca Rady Rodziców Agnieszka Pękala 
i rodzice.

Uroczystości zakończyła wspólna 
pamiątkowa fotografia z młodymi ar-
tystami. 

Artur Cieślak

Gmina Samsonów w okresie międzywojennym i w pierwszych dniach wojny Szkoła w Kajetanowie uczciła 75. rocznicę powstania Armii Krajowej
Lp. Rodzaj 

miejscowości
Nazwa 

miejscowości
Ilość 

domów
Ilość 

m-ców

1 wieś 
(zarzecze) Bartków I 20 109

2 wieś Bartków II 45 243

3 przysiółek Bartków 
Nadleśnictwo 3 61

4. folwark Baraki 3 21

5 kamieniołom Barcza 12 147

6 wieś Belno 72 590

7 przysiółek Barlinka 19 107

8 wieś Bobrza 54 340

9 wieś Borowa 
Góra 32 174

10 wieś Ciosowa 17 110

11 folwark Ćmińsk 1 8

12 wieś Dąbrówka 46 269

13 wieś Długojów 22 150

14 przysiółek Dudków 5 24

15 wieś Goleniowy 23 154

16 przysiółek Górny 
Janaszów 3 31

17 wieś Gruszka 34 204

18 wieś Chrusty 68 447

19 wieś Janaszów 54 354

20 wieś Jasiów 43 220

21 wieś Jaworze 55 330

22 wysiółek Jaworzno 3 17

23 wieś Kaniów 92 611

24 wieś Kajetanów 66 355

25 wieś Kobylaki 25 149

26 wieś Komorniki 26 156

27 wieś Kołomań 88 545

28 wieś Kopcie 38 232

29 wieś Kucębów 77 528

30 wieś Lekomin 31 155

31 wieś Ławeczno 10 59

32 wieś Nowy 
Odrowążek 32 182

33 wieś Odrowążek 88 588

34 przysiółek Okupniki 16 67

35 przysiółek Olchowatka 3 7

36 wieś Osowa 33 212

37 wieś Podglinie 9 56

38 wieś Podgród 50 318

39 wieś Podgrodzie 20 109

40 przysiółek Podkościele 9 45

41 wysiółek Podlesie 7 48

42 wieś Przyjmo 37 228

43 leśnictwo Rosochy 1 8

44 przysiółek Rurarnia 3 14

45 osada 
młyńska Rybno 3 19

46 wieś Samsonów 47 185

47 wieś Samsonów 
Ciągłe 43 251

48 wieś Samsonów 
Piechotne 34 214

49 wieś Siodła 17 121

50 przysiółek Sosnówka 2 10

51 wieś Szałas Nowy 33 222

52 wieś Szałas Stary 51 313

53 przysiółek Stawki 23 65

54 wieś Ścięgna 34 224

55 osada 
młyńska Ślefarnia 16 98

56 wieś Światełek 32 200

57 wieś Tumlin 
Wykień 73 409

58 wieś Umer 52 315

59 osad 
młyńska

Umer 
Młynarka 6 41

60 wieś Wąsosze 49 166

61 wieś Węgle 62 322

62 wieś Wykień 25 177

63 wieś Wyręba 60 376

64 wieś Wyrowce 54 305

65 wieś Występa 
Poduchowna 14 66

66 wieś Występa 
Rządowa 39 217

67 wieś Zachełmie 87 448

68 osada
przemysłowa

Zagnańsk 
stacja 18 192

69 letnisko Zagnańsk 
Bór 7 43

70 wieś Zabłocie 47 259

71 wieś Zaupuście 28 191

pod panowaniem radzieckim, a 1,4% 
zajęła Litwa.

Dnia 6 września 1939 r. około go-
dziny 10.00 Niemcy podeszli pod Sam-
sonów. Cofające się oddziały polskie 
stawiały im zacięty opór. Walki toczy-
ły się w samym centrum Samsonowa 
w pobliżu ruin huty, której mury słu-
żyły naszym żołnierzom za twierdzę.

Gmina Samsonów weszła w skład 
zaboru niemieckiego. Ograny admi-

nistracji z okresu II Rzeczypospolitej 
uległy likwidacji. Pozostawiono jedy-
nie organy wykonawcze samorządu 
z burmistrzami w miastach i wójtami 
w gminach wiejskich poddając ja nad-
zorowi niemieckiemu. Wójtom pod-
legali sołtysi. Językiem urzędowym 
administracji był język niemiecki.

Przez cały okres okupacji miesz-
kańcy naszej gminy prowadzili walkę 
z okupantem. Pod koniec 1939 r. utwo-

rzono organizację wojskową Służbę 
Zwycięstwu Polski, przemianowaną 
później na Związek Walki Zbrojnej,  
a 14 lutego 1942 r. w Armię Krajową. 
Pierwszym komendantem ZWZ został 
porucznik Gustaw Fiedler „Samson” 
– kierownik Szkoły w Samsonowie. 
W dniu 31 marca 1940 r. do wsi Szałas 
przybył major „Hubal” ze swym od-
działem liczącym około 200 żołnierzy. 
Walki z Niemcami trwały do 2 kwiet-

nia 1940 r. Zginęło kil-
kunastu hubalczyków, 
a kilku zostało ran-
nych. O dużej ilości 
walk świadczą pomni-
ki w różnych miejsco-
wościach oraz okolicz-
nych lasach. Ukazało 
sie też dużo publikacji 
na ten temat.

Zdzisława Witecka
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Informujemy, iż ubiegły rok 2016 był 
pierwszym pełnym rokiem pracy kompu-
terowego Systemu Monitorowania i Stero-
wania siecią Wodociągów Kieleckich. Dla 
mieszkańców Gminy Zagnańsk oznaczało 
to mniej awarii i lepsze ciśnienie wody 
w sieci.

Komputerowy System Monitorowa-
nia i Sterowania siecią wodociągową 
i kanalizacyjną Wodociągów Kieleckich 
(w skrócie SMiS) uruchomiono jesienią 
2015 roku. Tak więc ubiegły rok był pierw-
szym 12-miesięcznym okresem pracy 
systemu i teraz można już porównywać 
rezultaty jego działania. System pracuje 
na całej sieci, a więc w gminach: Kielce, 
Masłów, Sitkówka-Nowiny i w Zagnań-
sku. Dokładnie aż 216 różnych czujników 
jest zamontowanych na hydroforniach, 
pompowniach ścieków, zbiornikach wody 
i innych kluczowych miejscach infrastruk-
tury. Czujniki bez przerwy wysyłają syg-
nały do dyspozytorni. Takich sygnałów 
równocześnie jest aż 3000. 

– To jest tak, jakby nasza sieć dostała 
własny mózg. Otrzymujemy masę infor-
macji, które do tej pory były albo niedo-
stępne, albo trudne do uzyskania, bo trze-
ba było po nie wysyłać ludzi w teren. Teraz 
sprawę załatwia łączność bezprzewodowa 
i komputery – mówi Henryk Milcarz, pre-
zes Wodociągów Kieleckich.

Cały czas są one analizowane i gro-
madzone w celu dalszego przetwarzania 
i obserwacji, na przykład jak zachowywała 
się sieć nocami, kiedy pobory były mini-
malne. To doskonały sposób wykrywania 
tzw. wycieków ukrytych, czyli miejsc, gdzie 

woda wypływała z nieszczelnej rury nie 
na powierzchnię, ale do podziemnych 
kawern czy cieków wodnych.

– Okazało się, że Zagnańsk to niestety 
podatny teren na takie ukryte wycieki – 
mówi Mariusz Śledzik, koordynator SMiS 
w Wodociągach Kieleckich.

Przez cały czas specjaliści z wodo-
ciągów monitorowali zachowanie sieci, 
a gdy wykryli nieprawidłowości, wysyłali 
w teren ekipę pogotowia wodociągowe-
go. Niektórzy mieszkańcy dziwili się, że 
wodociągowcy zaczynają kopać gdzieś 
koło ulicy, mimo że na powierzchnię nie 
wypływała woda. A pracownicy wodo-
ciągów wiedzieli, że pod ziemią będzie 
wyciek i trafiali w dziesiątkę. Kilkadziesiąt 
takich interwencji zakończyło się pełnym 
sukcesem. W skali całego przedsiębiorstwa 
straty wody obniżyły się o 8 punktów pro-
centowych. W Zagnańsku udało się pod-
nieść ciśnienie w rejonach odleglejszych 
od centrum, a obniżyć w pozostałych. 
W efekcie rzadziej włączają się hydrofor-
nie, co daje oszczędności prądu, ludzie 
nie odczuli spadku ciśnienia, a niektórzy 
zauważyli wzrost. – Ciśnienie w kranach 
wzrosło szczególnie na końcówkach sieci 
– dodaje Mariusz Śledzik.

Komputerowe sterowanie oznacza rów-
nież stabilniejszą pracę systemu, mówiąc 
popularnie, mniejsze są skoki ciśnienia. 

Komputery i czujniki nadzorują też 
pracę pompowni ścieków. A w gminie 
Zagnańsk przybyło ich sporo, bo aż 14, 
w wyniku unijnego projektu rozbudowy 
sieci Kompleksowa Ochrona Wód Pod-
ziemnych Aglomeracji Kieleckiej (KO-

WPAK). System gwarantuje, że nie dojdzie 
do przepełnienia i przelania pompowni, 
uciążliwego dla mieszkańców. Alarmy 
zgłaszają się bowiem w dyspozytorni i jest 
wystarczająco czasu na podjęcie działań 
zapobiegawczych.

Sam projekt KOWPAK, choć prace 
budowlane dobiegły końca w Zagnań-
sku w 2015 roku, miał swój finał właśnie 
w roku 2016, kiedy to jesienią zakończyło 
się podpisywanie ostatnich umów z nowy-
mi użytkownikami sieci kanalizacyjnej. 
Było to bardzo ważne, bo Unia Europej-
ska, która dofinansowuje tę inwestycję, wy-
maga wykazu właśnie podpisanych umów, 
czyli spełnienia efektu ekologicznego. 

– Nie chodzi o to, żeby rury leżały pod 
ziemią, ale żeby korzystali z nich miesz-
kańcy, a zyskiwała przyroda. Dla gminy 
Zagnańsk był to prawdziwy skok cywili-
zacyjny – mówi prezes Henryk Milcarz. 
I udowadnia swoje słowa, podając liczby. 
Przed rozpoczęciem projektu KOWPAK 
tylko 33 procent mieszkańców gminy 
miało domy i mieszkania podłączone 
do kanalizacji. Obecnie liczba ta wzrosła 
do 72 procent.

Ziemowit Nowak
Wodociągi Kieleckie

Od 1 lutego br. na terenie gmin 
MZWiK Międzygminnego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji czyli mia-
sta Kielce, Masłowa, Sitkówka-Nowiny 
i Zagnańska obowiązują nowe taryfy 
za wodę i ścieki.

Zgromadzenie Międzygminnego 
Związku i Kanalizacji w Kielcach na po-
siedzeniu w dniu 29 grudnia 2016 r. za-
twierdziło nowe taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków.

Łączna opłata za wodę i ścieki dla 
gospodarstw domowych zmniejszy się 
o 1 grosz (z 9,42 zł do 9,41 zł).

Cena wody dla gospodarstw domowych 
wynosi obecnie 3,50 zł brutto za 1 m3.

Cena 1 m3 wody na potrzeby produkcji, 
w której woda wchodzi skład albo bez-
pośredni kontakt z produktami żywnoś-
ciowymi lub na cele konfekcjonowania 
wynosi 4,64 zł brutto. Pozostali odbiorcy 
zapłacą 4,74 zł.

W przypadku pierwszej grupy tary-
fowej (gospodarstwa domowe) stawka 

opłaty abonamentowej brutto za gotowość 
do świadczenia usług na odbiorcę w opar-
ciu o wskazania wodomierza głównego 
na miesiąc to 1,85 zł brutto, w budynku 
wielolokalowym za odczyt 7,91 zł brutto, 
a wodomierza mierzącego ilość wody bez-
powrotnie zużytej za odczyt wodomierza 
wynosi 8,54 zł brutto.

Opłata przyłączeniowa za przyłącze-
nie do urządzeń wodociągowych wynosi 
131,13 zł brutto.

Odbiór ścieków z budynków miesz-
kalnych, zamieszkania zbiorowego oraz 
użyteczności publicznej wynosi obecnie 
5,91 zł brutto za 1 m3. Dla pozostałych 
odbiorców będzie to kwota 7,89 zł brutto 
za 1 m3 ścieków.

Opłata przyłączeniowa za przyłącze-
nie do urządzeń kanalizacyjnych wynosi 
również 131,13 zł brutto.

Cena ryczałtowa za 1 m3 dostarczonej 
wody i odprowadzanych ścieków w roz-
liczeniach dokonywanych na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody (zaopatrzenie lud-

ności w wodę przeznaczoną do spożycia 
i na cele socjalno-bytowe) dostępna jest 
na stronie internetowej www.wod-kiel.
com.pl.

Nowe taryfy obowiązują od dnia 1 lu-
tego 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.

W skład Międzygminnego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, 
które jest właścicielem spółki Wodociągi 
Kieleckie wchodzi: miasto Kielce oraz gmi-
ny: Masłów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk.

Marta Herbergierstania z uruchomio-
nego w marcu ub.r. Elektronicznego Biura 
Obsługi Klienta (e-BOK) Wodociągów 
Kieleckich. Dzięki nowej usłudze, bez wy-
chodzenia z domu, przez internet można 
sprawdzić swoje rachunki za wodę i od-
czyty wodomierzy, nie tylko aktualne, ale 
aż trzy lata wstecz. E-BOK ma też wiele 
innych przydatnych funkcji. Zaprasza-
my do wypróbowania jego możliwości 
na stronie internetowej www.wod-kiel.
com.pl.

Marta Herbergier

Mieszkańców Gminy Zagnańsk 
zapraszamy do skorzystania z bez-
płatnych porad prawnych. Porady 
będą udzielane w pierwszą i ostatnią 
środę każdego miesiąca, w godzinach 

od 15:00 do 16:30 w Filii Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Zagnańsku ul. 
Spacerowa 8B. 

Prawnik wesprze osoby, które znajdu-
ją się w trudnej sytuacji życiowej i/lub 

materialnej w samodzielnym rozwiązy-
waniu problemów, podejmowaniu de-
cyzji, wskazywaniu dróg oraz procedur 
w dochodzeniu swoich praw.

Anna Żmudzińska

Wójt Szczepan Skorupski odebrał 
zakupiony nowy samochód osobowy 
typu dostawczego marki IVECO Daily 
34C15D. Auto dostarczyła firma RAI-
DER SYSTEM z Kielc, a kwota kontrak-
tu wynosiła 173.430,00 zł.

Pojemność silnika zakupionego 
IVECO wynosi 2998 cm3, a jego moc 

to 150 KM. Firma udzieliła na auto 
gwarancji na okres 72 miesięcy. 
Samochód, który służy również jako 
wywrotka będzie wykorzystywany 
w  R e f e r a c i e  G o s p o d a r c z y m 
i Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Gminy w Zagnańsku.

Artur Cieślak

Wykonana została rozbudowa oświet-
lenia skrzyżowania drogi powiatowej Ka-
jetanów – Gruszka – Lekomin z drogą 
gminną „starodroże S-7” przy pętli auto-
busowej MPK w miejscowości Kajetanów. 

W ramach zadania ustawiono dwa 
słupy, na których podwieszono cztery 
lampy oświetlające pętlę autobusową i 
skrzyżowanie. Znacząco poprawiło to 
bezpieczeństwo zwłaszcza w nocy, gdy 
skrzyżowanie było praktycznie niewi-

doczne aż do momentu skrętu ze staro-
droża w drogę powiatową prowadzącą 
przez również nieoświetlony wiadukt nad 
drogą ekspresową. 

W budowę oświetlenia aktywnie włą-
czyli się, pomysłodawczyni przedsięwzię-
cia radna Urszula Jończyk i sołtys Jan 
Adach z sołectwa Kajetanów. Środki na 
ten cel zostały zabezpieczone z Funduszu 
sołeckiego w wysokości 6.888,00 zł. Pro-
jekt wykonał Pan Jarosław Fąfara z Za-

błocia, a roboty budowlane Pan Andrzej 
Gonciarz.

Józef Sejud

Rok monitorowania rur

Nowe taryfy na wodę i ścieki

Bezpłatne porady prawne Nowe auto dostawcze 

Oświetlenie przy pętli autobusowej w Kajetanowie

OGŁOSZENIE
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Zagnańsku ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 

handlowo-usługowym w Samsonowie. Działka Nr 1068 o pow. 1100 m2.
Tel. kontaktowy 413001520, 606417920
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W poniedziałek 13 lutego br. odbyło 
się sportowe podsumowanie 2016 roku 
w Gminie Zagnańsk oraz zakończenie 
Zagnańskiej Ligi Futsalu sezon 2016/2017.

W uroczystym podsumowaniu spor-
towych zmagań uczestniczyli prezesi 
i przedstawiciele klubów oraz stowarzy-
szeń sportowych z terenu Gminy Zagnańsk, 
uczestnicy Zagnańskiej Ligi Futsalu sezon 
2016/2017 oraz władze gminy: radni z prze-
wodniczącym Arturem Kudzią na czele 
i wójt Szczepan Skorupski. 

Uroczystość rozpoczęła się od występu 
muzycznego wokalisty Kamila Szpankow-
skiego. Następnie organizatorzy: wójt Szcze-
pan Skorupski oraz kierownik Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał Salwa 
wręczyli podziękowania „za godne repre-
zentowanie i promocję Gminy Zagnańsk 
na arenach sportowych” oraz statuetki 
„za propagowanie działalności sportowej 
na terenie Gminy Zagnańsk”, które jako 
pierwsze odebrały: Anna Zalewska – Prezes 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tęcza” 
w towarzystwie Doroty Wikło oraz Wero-

nika Reczyńska – Wiceprezes Ludowego 
Klubu Sportowego „Sparta” Zagnańsk. 
W czasie dekoracji redaktor sportowy Rafał 
Szymczyk pełniący rolę konferansjera za-

poznawał zgromadzonych z historią 
klubów oraz ich najważniejszymi 
osiągnięciami w 2016 roku.

W dalszej kolejności podziękowa-
nia odebrali: Katarzyna Wdowczyk 
i Marcin Mazur – Prezes Amatorskie-
go Klubu „Zagnańsk Biega”, Marcin 
Kraska – Prezes Stowarzyszenia Ro-
werowego „Pod Bartkiem”, Zenobiusz 

Foks – Prezes Ludowego Zespołu Spor-
towego „Lubrzanka” Kajetanów, Ryszard 
Hyb – Prezes Klubu Sportowego „SAM-
SON” Samsonów wraz z Robertem Lin-
kiem – reprezętujacym hokeistów, Dominik 
Wiśniewski – zawodnik Ludowego Klubu 
Sportowego SKAŁA TUMLIN.

Na podziękowaniach za udaną współ-
pracę i gratulacjach z powodu odniesionych 
sukcesów zakończyła się część podsumo-
wująca działalność sportową 2016 roku.

Występy taneczny ze Studia Tańca i Stylu 
„Rewanż” oraz muzyczny Natalii Jończyk 
rozpoczął część związaną z podsumowa-
niem Zagnańskiej I i II Ligi Futsalu. Trofea 
sportowe i nagrody rzeczowe wręczali prze-
wodniczący Artur Kudzia, wójt Szczepan 
Skorupski oraz kierownik GOSiR Michał 
Salwa.

W pierwszej lidze, w której grano w tym 
roku w nowym systemie dwurundowym 

zwyciężyła drużyna KKN Zagnańsk, 
która wyprzedziła poprzedniego mistrza 
Foksdrob Kajetanów i trzecią DM Futsal 
Tumlin. Najlepszym zawodnikiem został 
Damian Piwowarczyk, bramkarzem Łukasz 
Piwowar (obaj KKN Zagnańsk), a najlep-
szym strzelcem Mateusz Łukasiewicz (Pło-
mień Niewachlów). 

Rozgrywki drugoligowe wygrała dru-
żyna OPP Kielce mająca w swoim skła-
dzie najlepszego strzelca Jacka Szafarczyka 
i bramkarza Michała Maciejskiego. Drugie 
miejsce zajął Renesans a zawodnik tego 
zespołu Hubert Janyst został Najlepszym 
Zawodnikiem rozgrywek drugoligowych. 
Trzecie miejsce wywalczyła drużyna Pło-
mienianie. Wszystkie trzy wyróżnione dru-
żyny wywalczyły awans i w przyszłym roku 
zagrają w Zagnańskiej Pierwszej Lidze. Wy-
różniono również najstarszego zawodnika 
Andrzeja Jamrozika z drużyny wicemistrza 
drugiej ligi Renesansu.

Wójt Szczepan Skorupski oraz kierownik 
Michał Salwa serdecznie podziękowali tak-
że sędziom: Jackowi Wójcikowi, Szymono-
wi Woźniczce, Przemysławowi Białackiemu 
i Piotrowi Kaczmarczykowi oraz Leszkowi 
Mącze zapewniającemu obsługę medyczną 
i Grzegorzowi Sojce z portalu internetowe-
go KIELECKA PIŁKA za możliwość udo-
stępniania wyników i tabel oraz promocję 
ligi. Na stronie 16 drukujemy galerię zdjęć 
z uroczystości.

Michał Ziernik

Biblioteka to miejsce w którym moż-
na, a nawet powinno się obcować z li-
teraturą. Dyskusyjne Kluby Książki są 
ważnym elementem ogólnopolskiego 
programu promocji czytelnictwa ob-
jętego patronatem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt ten oparty jest bowiem 
na założeniu, aby czerpać przyjemność 
z czytania i dyskutowania o literaturze. 
Obecnie (2016rok) w województwie 
świętokrzyskim działa 75 takich klubów. 
Gmina Zagnańsk może się pochwalić 
tym, że na jej terenie istnieje aż pięć klu-
bów (Samsonów-2, Zagnańsk-2, Tum-
lin-1). Są one adresowane do wszystkich, 
którzy nie tylko lubią czytać, lecz także 
rozmawiać o książkach. 

Przy GBP w Samsonowie filia w Za-
gnańsku od 2008 roku działa Dyskusyj-
ny Klub Książki. Klubowiczem może 

zostać każdy. Spotykamy się jeden raz 
w miesiącu. Obecnie klub liczy 10 osób. 
Do tej pory omówiliśmy ponad 120 ksią-
żek. Spotkania odbywają się na zasadzie 
luźnej dyskusji przy filiżance herbaty. 
Nikt nikogo do niczego nie zmusza, choć 
należy przeczytać wybraną książkę. Nie 
jesteśmy znawcami ani krytykami, ale 
każdy z nas ma jakąś opinię po lektu-
rze i potrafi się nią podzielić z innymi. 
Nasze opinie mają wpływ na rynek 
wydawniczy, nakłady książek, a nawet 
na nagrody literackie. Oprócz tych spot-
kań Instytut Książki realizuje również 
projekt „Autor na Życzenie”. Umożli-
wia on naszym klubowiczom kontakt 
z najwybitniejszymi pisarzami (M. Ka-
lecińska, M. Gutowska- Adamczyk, K. 
Wilczyńska). Mogliśmy także pojechać 
do WBP w Kielcach na spotkania choć-
by z M. Czubaszek, J. Hugo-Baderem, J. 

Żakowskim, S. Clarkiem. Koszty tych 
wszystkich imprez pokrywa Instytut 
Książki. I tu pragnę podziękować p. M. 
Grodzickiej z WBP, która jest naszym 
wojewódzkim koordynatorem i dziel-
nie pomaga nam –moderatorom- pro-
wadzić te kluby. Chciałabym zaprosić 
wszystkich bez względu na wiek, wy-
kształcenie, płeć do wstąpienia w szeregi 
naszego klubu. Spotykamy się w filii bi-
bliotecznej w Zagnańsku (ul. Spacerowa 
8B). Oprócz klubu dla dorosłych w ZSP 
nr 2, P i G w Zagnańsku istnieje klub dla 
młodzieży, którego jestem opiekunem, 
a prowadzącym p. G. Mazurkiewicz. 
Na lutowym setnym spotkaniu czekał 
na nas pyszny rocznicowy tort, bo prze-
cież chyba mało kto może poszczycić się 
takim stażem.

Anna Skałka
Moderatorka DKK w Zagnańsku 

„Sześcionogi szczwany trzmiel bez-
czelnie szeleścił w szczawiu trzymając 
w szczękach strzęp szczypiorku i często 
trzepocząc skrzydłami” - takie zdania 
i jeszcze trudniejsze można było usły-
szeć, wymówić i napisać 21 lutego br. 
w Bibliotece.

 Z okazji Dnia Języka Ojczystego w 
szranki na słowa stanęły dwie drużyny 
VIP-ów i młodzieży z Gimnazjum w 
Samsonowie. Drużyna VIP-ów w skła-
dzie: Europoseł -Bogdan Wenta, Prezes 
Banku Spółdzielczego w Samsonowie 
- Józef Florek, Główny Specjalista ds. 
Marketingu i Informatyzacji Wodocią-
gów Kieleckich - Maria Zawadzka, Kie-
rowniczka Chóru Con Passione - Alicja 
Midak, Dyrektor ZSPPiG w Samsono-
wie - Dorota Chmielewska, Właścicielka 
College Dance - Kamila Drezno i Sołtys 
Samsonowa - Honorata Durlik kontra 
Anna Piasecka, Nikola Salwa, Zofia Sal-
wa, Aleksandra Wojtasińska, Nel Jass, 
Natalia Ślefarska i Konrad Gębski – gim-
nazjaliści z Samsonowa. Ekipa VIP-ów 

okazała się lepsza w konkurencjach ję-
zykowych, choć wśród młodzieży także 
można było znaleźć prawdziwe pereł-
ki elokwencji. Dyktando „Zwierzenia 
Klaudii Chwalipięty” najlepiej napisali 
Maria Zawadzka i Józef Florek pozostali 
uczestnicy także poradzili sobie z teks-
tem na dobrym poziomie. Kalambury, 
łamańce językowe i składanki literowe 
przyniosły wiele radości wszystkim 
uczestnikom, ale prawdziwym prze-
bojem zawodów stała się interpretacja 
przepisu na biszkopt w wykonaniu Bog-
dana Wenty, okazuje się, że Europoseł to 
nie tylko wspaniały 
sportowiec, sprawny 
polityk, ale także do-
skonały aktor.

Całe spotkanie 
nadzorował dr Ja-
nusz Wróblewski, fi-
lolog, językoznawca, 
wykładowca akade-
micki (podczas roz-
mowy, z którym jak 

powiedziała Dyrektor Biblioteki Anna 
Żmudzińska trzeba się zastanawiać, 
przez jakie ó i rz się mówi) wielbiciel 
ptaków, który interesująco opowiadał 
o języku polskim,  a drużynę wicemi-
strzów zaprosił do prowadzonego przez 
siebie Ptasiego Azylu w Ostrowie koło 
Chęcin. Na wszystkich uczestników cze-
kały dyplomy Mistrzów i Wicemistrzów 
Mowy Polskiej a dodatkowo zwycięzcy 
otrzymali zaproszenia na warsztaty tka-
ckie z Zespołem Jaworzanki.

                                                                                                             
Katarzyna Baziuk

Sportowym finałem tegorocznych 
ferii był halowy turniej piłki nożnej 
chłopców z rocznika 2003/2004, któ-
ry został rozegrany w hali sportowej 
Gminnego Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Zagnańsku w dniu 13 lutego br. 

Do rywalizacji przystąpiło 8 zespo-
łów: Lubrzanka Kajetanów (dwie dru-
żyny), Moravia Morawica, Orlęta Kielce, 
Polonia Białogon (dwie drużyny), Ro-
dzina Kielce i Skała Tumlin. Wszystkie 
drużyny podzielone zostały na dwie 
grupy A i B.

Po fazie gier grupowych, aby uatrak-
cyjnić rozgrywki wprowadzony został 
kolejny podział na dwie grupy: Ligę 
Mistrzów oraz Ligę Euro-
py. W pierwszej grały dwie 
pierwsze drużyny z obu 
grup, a w drugiej miejsca 
3 i 4. W rozgrywkach Ligi 
Mistrzów wygrała drużyna 
Orlęta Kielce zdobywając 
7 punktów, a Lidze Europy 
najlepsza była Lubrzanka 
I Kajetanów również z 7 

punktami. Organizatorem turnieju był 
GOSiR Zagnańsk i Polonia Białogon.

Michał Ziernik

Sportowe podsumowanie 2016 roku 

100 spotkań DKK w Zagnańsku

Dzień Języka Ojczystego w Bibliotece

GOSiR Zagnańsk CUP
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Krajowe Mistrzostwa IDO Tańce Par – Zagnańsk 2017
W weekend 18 – 19 lutego br. w Za-

gnańsku odbyły się Krajowe Mistrzo-
stwa International Dance Organization 
w Tańcach Par – Zagnańsk 2017.

Zmagania tancerzy w hali Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zagnańsku 
były ogólnopolskimi eliminacjami do Mi-
strzostw Europy i Mistrzostw Świata 
IDO – International Dance Organization 
w Tańcach Par. Organizatorami zawodów 
byli: Studio Tańca CANDELA z Kielc 
oraz GOSiR Zagnańsk, a współorgani-
zatorem Polski Związek Tańca Freestyle 
i Światowa Organizacja Tańca IDO.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: 
Adam Jarubas – Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, Michał Godowski – 
Starosta Powiatu Kieleckiego i Szczepan 
Skorupski – Wójt Gminy Zagnańsk.

W dwudniowej intensywnej tanecznej 
rywalizacji wzięło udział blisko 600 za-

wodników z ponad 30 klubów z całej Pol-
ski. Tancerze walczyli o tytuły mistrzow-
skie w 78 dyscyplinach tanecznych takich 
jak: Salsa, Bachata, Merengue, Caribbean 
Show, Latin Show, Synchro Dance, West 
Coast Swing, Disco Fox i Salsa Shines 
w kategoriach solo, duety, pary, grupy, 
formacje i produkcje w pięciu katego-
riach wiekowych: poniżej 7 lat, do 11 lat, 
12-15 lat, powyżej 16 lat i powyżej 31 lat.

W tym ważnym w świecie tańca wy-
darzeniu brała udział również młodzież 
z naszej gminy – Klaudia Kundera z Tum-
lina, Grzegorz Cebulski z Os. Kaniów 
oraz Dominika Jędrzejczyk także z Kanio-
wa. Klaudia tańczy w parze z Grzegorzem 
od listopada 2013 roku. Na tegorocznych 
Krajowych Mistrzostwach Polski w Za-
gnańsku udało się im osiągnąć wśród 
bardzo wysokiej konkurencji w kategorii 
wiekowej 16+ czołowe miejsca. Klaudia 

została czterokrotną Mistrzynią Polski 
w następujących kategoriach: Latin Show 
16+; Salsa shine Solo 16+, a ze swoim 
partnerem Grzegorzem Cebulskim Salsa 
Pary 16+ oraz w Salsa shine duety 16+ 
z Kamilą Grygorowicz. Natomiast Grze-
gorz obronił zdobyty w ubiegłym roku 
w Przemyślu, tytuł Mistrza Polski w Sal-
sie Solo oraz zdobył tytuł Mistrza Polski 
w kategorii Latin Show 12-15 lat. Ponadto 
Klaudia z Grzegorzem zdobyli Vice Mi-
strzostwo Polski w Bachata pary 16+ oraz 
w Mini formacji Caribbean show 16+ 
z choreografią pt. Palladium. Dominika 
Jędrzejczyk tańczy w formacji synchro 
dance w klubie Go4Dance i razem z ze-
społem zdobyła Vice Mistrzostwo Polski 
w kategorii synchro dance 16+. 

Na stronie obok prezentujemy galerię 
zdjęć z mistrzostw.

Paweł Cieślak

Ponadczasowe piosenki z repertua-
ru m.in Anny Jantar, Alicji Majewskiej, 
Czerwonych Gitar, Dżemu, Musicalu 
„Metro” zabrzmiały w Samsono-
wie w piątkowy wieczór 10 lutego br. 
w wykonaniu młodych, utalentowa-
nych i pełnych pasji mieszkańców na-
szej gminy. Katarzyna i Julia Sobczyk, 
Jagna Kurek, Martyna Wzorek oraz 
Kamil Szpankowski swoją interpretacją 
utworów wywołali wśród publiczności 
wiele pięknych emocji.

Artyści stworzyli niezapomniany wa-

lentynkowy klimat muzyczny.
-Motywem przewodnim najpięk-

niejszych polskich piosenek jest miłość 
i jej różnorodne barwy. Kiedyś artyści 
tworzyli tak, że można było te piosenki 
wziąć do siebie i użyć jako soundtracku 
do złamanego serca, profilaktycznego 
doła lub zadumy nad szarą rzeczywi-
stością. I ten niezwykły czar można 
było odkryć podczas piątkowej randki 
z polską piosenką – podkreślała Anna 
Żmudzińska dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Samsonowie.

O historii polskiej piosenki, anegdo-
tach związanych z gwiazdami opowia-
dał dziennikarz Polskiego Radia Kielce 
Paweł Solarz. Redaktor w mistrzowski 
dla siebie sposób przybliżył uczestnikom 
spotkania tajniki sceny muzycznej.

Pomysłodawczyniami koncertu były 
Eliza Hajdas i Jolanta Małecka, nauczy-
cielki z Zespołu Szkół w Samsonowie. 
Panie z ogromnym zaangażowaniem 
stworzyły wspólnie z artystami to nie-
codzienne wydarzenie.

 Za współpracę przy koncercie orga-
nizatorzy składają podziękowa-
nia nieocenionej Sołtys sołectwa 
Samsonów Pani Honoracie Dur-
lik oraz wszystkim przyjaciołom 
wykonawców i pracownikom 
Biblioteki za przygotowanie 
słodkiego poczęstunku z „Wa-
lentynkowym Sercem w Tle”.

Paweł Małecki

„Randka z polską piosenką” w Bibliotece
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Powitanie UKS Tęcza Zagnańsk

LKS Sparta ZagnańskAKS Zagnańsk Biega

LZS Lubrzanka Kajetanów

1 miejsce I liga

Najlepszy zawodnik i bramkarz I ligi 1 miejsce II liga

3 miejsce II liga Najlepsi piłkarze II ligi Część Artystyczna

2 miejsce II liga

2 miejsce I liga 3 miejsce I liga

SR Pod Bartkiem

KS SAMSON Samsonów LKS SKAŁA Tumlin

Sportowe podsumowanie 2016 roku w Gminie Zagnańsk i zakończenie 
Zagnańskiej Ligi Futsalu sezon 2016/2017

w obiektywie Bartosza Ściany 


