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Gmina Zagnańsk w okresie od 6 marca do 13 li-
stopada 2012 r. wykonała inwestycję pn. „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, pompownią ścieków PD A1 w miejsco-
wości Kajetanów Dolny, gmina Zagnańsk”. 

Wartość inwestycji to 1 762 872,90 zł. Zadanie 
zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Kielcach w wysokości 260 000,00 zł. Apis 

Kanalizacja sanitarnaW gminie szukają ropy

Uhonorowani podczas sesji Rady Gminy
Podczas sesji Rady Gminy Zagnańsk, która odbyła się 

w kwietniu br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, radny Ar-
tur Kudzia odebrał dyplom za budowę Świetlicy Środowiskowej 
w Jaworzu przyznany Gminie Zagnańsk przez Związek Powia-
tów Polskich. Kolejne wyróżnienie – puchar odebrali przedstawi-
ciele samorządowej drużyny piłkarskiej za zdobycie mistrzostwa 
powiatu kieleckiego w piłce nożnej halowej. 

Z rąk wójta Szczepana Skorupskiego i wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Kazimierza Tomasiaka radny Artur Kudzia otrzymał dy-
plom za udział w I Etapie Konkursu „Modernizacja Roku” dla Świe-
tlicy Środowiskowej przy ul. Bursztynowej w Jaworzu. Dyplom ten 
został przyznany w Bydgoszczy w kwietniu br. przez Związek Po-
wiatów Polskich. Patronat nad konkursem sprawowały instytucje pań-
stwowe, m.in.: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Generalny Konserwator 
Zabytków, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Główny Inspektor Nad-
zoru Budowlanego. Wójt Szczepan Skorupski wręczając dyplom rad-
nemu Arturowi Kudzi, podkreślił jego liczne zasługi przy realizacji 
inwestycji oraz to, iż był jej głównym pomysłodawcą. 

Wójt Szczepan Skorupski i przewodniczący Rady Gminy Woj-
ciech Chłopek oficjalnie wręczyli zawodnikom mistrzowskiej dru-
żyny piłkarskiej – wicewójtowi Robertowi Kaszubie, skarbnikowi 
Robertowi Szechnickiemu i kierownikowi GOKSiR Michałowi 
Salwie – puchar zdobyty podczas XIII Halowych Mistrzostwach 
Pracowników Samorządowych i Radnych w Piłce Nożnej. Mocno 
obsadzony turniej piłkarski odbył się w kwietniu br. w zagnańskiej 
hali sportowej. Wójt gratulując sukcesu, podkreślił jego znaczenie 
w promowaniu przez samorządowców sportu w gminie. 

Apis 

Podczas Targów Agrotravel, któ-
re odbywały się w dniach 5–7 kwiet-
nia br. w halach Targów Kielce wójt 
Szczepan Skorupski promując Szlak 
Przygody i gminę Zagnańsk, polecał 
miejsca, które warto odwiedzić i gdzie 
można przyjemnie odpocząć. 

Podczas tegorocznej edycji Między-
narodowych Targów Turystyki Wiejskiej 
i Agroturystyki AGROTRAVEL ofertę 
zaprezentowało 167 wystawców z kraju 
i zagranicy, m.in. z: Finlandii, Słowa-
cji, Węgier, Litwy i Algierii. Targi były 
doskonałą okazją do wymiany doświad-

Wójt promował gminę na Agrotravel
czeń w zakresie rozwoju turystyki na ob-
szarach wiejskich, a także wspaniałym 
narzędziem promocji krajów i regionów. 

W związku z tym, że turystyka wiej-
ska zyskuje coraz więcej entuzjastów, 
Targi AGROTRAVEL były okazją do za-
poznania się z bogatą ofertą produktów 
turystyki wiejskiej w jednym miejscu 
i czasie. Swoje możliwości w zakresie 
profesjonalnej organizacji wypoczynku 
oraz unikatowe walory przyrodnicze za-
prezentowały m.in. lokalne grupy dzia-
łania, stowarzyszenia i zrzeszenia agro-
turystyczne. Apis

Studenci z krakowskich uczelni, Uniwersytetu Rolniczego, 
Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Pedagogicz-
nego, w kwietniu br. skanowali wiekowego Bartka. Dzięki temu 
otrzymali trójwymiarowy obraz drzewa. Model Bratka w tech-
nologii 3D powinien być gotowy w ciągu kilku tygodni.

Jak wyjaśniał opiekun studentów Piotr Wężyk, skanowanie pole-
gało na zapisaniu milionów danych za pomocą dwóch skanerów wy-
syłających miliony impulsów świetlnych, które na podstawie odbicia 
mierzyły odległości. 

– Dzięki temu otrzymaliśmy trójwymiarowy model drzewa, któ-
ry można wykorzystać na wiele sposobów. Można obliczyć jego ob-
jętość. Można też pokusić się o odtworzenie korony drzewa sprzed 
utraty konarów – wyjaśnia naukowiec, który od siedmiu lat zajmuje 

Dąb Bartek w 3D
się skanowaniem drzew. 
– Po jednym dniu pracy 
będziemy dysponować gi-
gabajtami danych, które 
udostępnimy. W niedale-
kiej przyszłości opracowa-
ny zostanie model, którym 
można będzie się posłużyć, 
by wykonać model Bartka 
w krysztale, wydrukować 
go na laserowej drukarce 
3D. Zapraszam na naszą 
stronę, gdzie jest więcej 
szczegółów dotyczących 
projektu: www.geo.ur.kra-
kow.pl – zachęca nauko-
wiec. Apis 

Ministerstwo Środowiska w Warszawie postanowiło 
dnia 29 kwietnia br. udzielić firmie Canadian International 
Oil Poland koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej 
i gazu ziemnego na terenie gminy Zagnańsk. Celem prac po-
szukiwawczych prowadzonych w utworach geologicznych: 
permu, karbonu, dewonu, syluru, ordowiku i kambru jest 
odkrycie i udokumentowanie złóż ropy naftowej oraz gazu 
ziemnego. Apis
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Wznowiono prace na jednej z większych inwestycji na tere-
nie gminy polegającej na przebudowie ul. Dębowej i łącznika do 
Borowej Góry.

W ramach inwestycji wykonano kanalizację sanitarną pasa dro-
gowego ul. Dębowej, przebudowano sieć wodociągową, chodnik na 
łączniku oraz infrastrukturę odwodnieniową – rowy, przepusty.

Na ukończeniu jest oświetlenie oraz profilowanie terenu pod 
podbudowę drogi.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 1 986 369, 62 zł, z dofinan-
sowaniem w wysokości ponad 50 proc. z RPO. Apis

Zaczęły się roboty drogowe

W dniu 19 kwietnia br. podpisano umowę oraz przekazano 
plac budowy dla inwestycji pn.: ,,Budowa drogi w msc. Zacheł-
mie wraz z budową chodnika” w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, Etap II: Bezpieczeństwo i Rozwój.

W ramach kontraktu wykonawca będzie realizował budowę dro-
gi od Ścięgien do msc. Zachełmie, wzdłuż cmentarza. Całość inwe-
stycji obejmuje łączną długość ok. 1,6 km, w tym również budowę 
chodnika, oświetlenia, kanalizacji sanitarnej, przebudowę wodociągu 
oraz wykonanie robót towarzyszących.

Rusza budowa drogi w Zachełmiu

Trwają prace przy przebudowie parkingu w obrębie budynków 
Urzędu Gminy, GOPS oraz budynku Zakładu Energetycznego. 

W ramach przedsięwzięcia za kwotę ok. 194 tys. wykonywany 
jest drenaż opaskowy przy budynku GOPS, izolacja ścian fundamen-
towych parkingu z kostki brukowej oraz inne roboty towarzyszące. 
Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa komunika-
cji, tak by do dyspozycji petentów pozostało jak najwięcej miejsc 
parkingowych przed urzędem. 

Inwestycja przewidziana jest do realizacji z udziałem środków 
zewnętrznych a całość przedsięwzięcia jest kontynuacją rewitalizacji 
centrum Zagnańska.  Apis

Parking za Urzędem Gminy

Rewitalizacja i monitoring centrum Zagnańska
Dwa place zabaw, ścianka do wspinaczki, skatepark, boisko do 

gry w jednego kosza, stół stały do gry w ping-ponga – zbudowa-
ne będą na działce o powierzchni ok. 1 ha w ramach rewitalizacji 
centrum Zagnańska. Postawiona zostanie zabytkowa kolejka wą-
skotorowa, która dopiero od kilku miesięcy jest własnością Gminy 
Zagnańsk. Wokół niej przewiduje się nawierzchnię żwirową. W po-
bliżu umieszczone będą ekspozytory-gabloty, w których znajdą się 
informacje historyczne, turystyczne i inne na temat gminy.

Działka od strony północnej graniczy z tartakiem, od południo-
wej z projektowaną aktualnie drogą, od wschodniej z ul. Kielecką, 
a od strony zachodniej ze skarpą. Teren będzie zazieleniony różno-
rodną roślinnością. 

W części zachodniej zaprojekto-
wanego parku zlokalizowany będzie 
skatepark, w północnej – plac zabaw 
dla najmłodszych (3–6 lat), w połu-
dniowej wybudowane zostanie mini-
boisko do gry w jednego kosza, stół 
stały do gry w ping-ponga, altana 
drewniana ze stołem i ławkami oraz 
grill betonowy, po środku – plac za-
baw dla dzieci starszych (5–14 lat). 

W części północno-wschodniej 
zlokalizowana zostanie ekspozycja 
zabytkowej kolejki wąskotorowej, która stanie na torach kolejowych. 
Przez środek placu zabaw przebiegać będzie główna aleja o szeroko-
ści 3 metrów, od której rozgałęziać się będą węższe alejki o szero-
kości 1,5 m, tworząc kształt czterolistnego kwiatu. Na całym terenie 
posadzone zostaną liczne drzewa, krzewy i byliny, tworząc miejsce 
do wypoczynku i rekreacji.

Place zabaw oraz część skateparku będą ogrodzone drewnianym 
płotkiem o wysokości 1,2 m. Od strony północnej projektuje się, ze 
względów estetycznych, płot drewniany lamelowy. 

Plac zabaw dla młodszych dzieci wyposażony będzie w karuzelę 
tarczową z trzema siedziskami drewnianymi, huśtawki – samochód 
na sprężynie, konik na sprężynie, zestaw zabawowy „Leśna polana 
z piaskownicą”, lokomotywę ze zjeżdżalnią i tunelem. Nawierzchnia 
do zabawy będzie najlepszej klasy. 

Z kolei na placu zabaw dla dzieci starszych znajdować się będzie 
zestaw zabawowy z jedną wieżą ze zjeżdżalnią, schodami z poręcza-
mi, podestem wejściowym, drabinkami pionową i poziomą oraz ru-

rami. Znajdujący się tam również ze-
staw sprawnościowy będzie się skła-
dał z drabinki pionowej, lin, kółek 
gimnastycznych, ścianki z kółkami 
wspinaczkowymi, linarium o kształ-
cie gwiazdy czterobocznej oraz po-
dwójnej huśtawki. Nawierzchnia 
skateparku zostanie wykonana z be-
tonu.

W ramach rewitalizacji Zagnań-
ska rozpoczęto prace przygotowaw-
cze do wykonania monitoringu wi-
zyjnego w centrum. 

Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
oraz wyeliminowanie aktów wandalizmu i niszczenia mienia publicz-
nego. Całość prac będzie kosztować ok. 160 tys. zł, z czego ponad 50 
proc. stanowić będą środki UE. Obecnie ustalana jest dokładna loka-
lizacja kamer uwzględniająca specyfikę terenu oraz dotychczasowe 
przypadki dewastacji.  Andrzej Piskulak 

Po dokonaniu wizji lokalnej z udziałem wykonawcy, ze wzglę-
dów organizacyjnych w pierwszej kolejności rozpoczęta zostanie bu-
dowa odcinka od Ściegien do wjazdu na parking przy kościele. 

Całość inwestycji przewidziana jest do dofinansowania w wyso-
kości ok. 50 proc. z NPPDL. Wartość kontraktu: 2 789 999,96 zł;

W związku z ww. budową mogą pojawić się utrudnienia w ruchu 
koło cmentarza parafialnego i kościoła, za co Gmina Zagnańsk ser-
decznie przeprasza.

Apis 
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Raport bezpieczeństwa pożarowego

Po względem ochrony przeciwpożarowej obszar gminy Za-
gnańsk podlega Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Kielcach. W ramach organizacji Komendy Miejskiej PSP 
funkcjonują cztery jednostki ratowniczo-gaśnicze, z których każ-
da nadzoruje bezpośrednio poszczególne gminy powiatu kielec-
kiego. Na terenie naszej gminy funkcjonują 4 jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych: Samsonów, Szałas, Zabłocie, Zagnańsk 
z siedzibą w Chrustach. 

Gmina jest odpowiedzialna za utrzymanie straży
Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie OSP na terenie 

gminy to kwota ponad 150 000 zł. Kwota ta obejmuje między innymi 
koszty doposażenia jednostek w sprzęt pożarniczy, koszty utrzyma-
nia strażnic oraz pojazdów pożarniczych i sprzętu specjalistycznego, 
koszty paliwa oraz zatrudnienia kierowców-konserwatorów sprzętu 
w każdej OSP. Likwidacja pożarów i innych miejscowych zagrożeń 
realizowana jest przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, tj. m.in. 
jednostki Państwowej Straży Pożarnej i jednostki OSP. Jak pokazują 
statystyki, znaczną ilość powstałych na terenach gmin zdarzeń likwi-
dują samodzielnie jednostki OSP. Zgodnie z ustawą o ochronie prze-
ciwpożarowej właśnie gminy są odpowiedzialne m.in. za utrzymanie 
jednostek OSP i ponoszą koszty ich wyposażenia, wyszkolenia, ubez-
pieczenia, badań lekarskich oraz zapewnienia gotowości bojowej.

OSP jest stowarzyszeniem 
Poszczególne jednostki OSP funkcjonują w oparciu o ustawę 

Prawo o stowarzyszeniach i są zarejestrowane w Krajowym Reje-
strze Sądowniczym. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 
określona jest w statutach tych jednostek. Zawarte są w nich ramy 
funkcjonowania, tj. m.in.: działalność operacyjna, popularyzatorska, 
sportowa oraz kulturalno-oświatowa. 

Członkami poszczególnych OSP są druhowie, którzy osobiście 
wyrażą zgodę na prowadzenie działalności społecznej w jednostce 
i którzy uchwałą zarządu jednostki zostali przyjęci na członków tych 
jednostek. 

Poszczególne jednostki OSP działające na terenie naszej gminy 
reprezentowane są przez zarządy jednostek, a te przez prezesów za-
rządów OSP oraz w sprawach operacyjno-szkoleniowych przez na-
czelników jednostek.

Lp Jednostka Prezes OSP Naczelnik OSP

1 Samsonów Zbigniew Abramczyk Tomasz Witecki

2 Szałas Jan Kaczmarczyk Łukasz Chyb

3 Zabłocie Arkadiusz Milcarz Tomasz Moćko

4 Zagnańsk Ryszard Wawszczak Robert Kopeć

Strażak musi być wyszkolony… 
Podstawową działalnością jednostek jest niesienie pomocy po-

trzebującym, ratowanie życia, zdrowia i mienia oraz ochrona śro-
dowiska. Jednak do działań ratowniczo-gaśniczych kierowani są 
jedynie członkowie, którzy spełniają określone wymagania w tym 
zakresie, tj. wiek od 18 do 65 lat i odpowiednie wyszkolenie: kurs 
podstawowy strażaka ratownika OSP (12), kurs specjalistyczny z za-
kresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP (4), 
kurs dowódców OSP (2), kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (8), 
a kierowcy – kurs kierowców-konserwatorów OSP (2) – w nawiasach 

wymagana liczba ratowników wyszkolonych 
w danym zakresie w jednostce, specjalistyczne 
badania lekarskie, ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.

Dobry stan wyposażenia
Stan wyposażenia jednostek OSP funkcjo-

nujących na terenie naszej gminy można ocenić 
jako dobry. Jednostki OSP Samsonów i Za-
gnańsk posiadają pełne wyposażenie, zarówno 
w pojazdy pożarnicze, jak i sprzęt specjalistycz-
ny wymagany zgodnie z wytycznymi Komen-
danta Głównego PSP w stosunku do jednostek 
włączonych do KSRG. Wyszkolenie członków 
tych jednostek również spełnia wymagania wy-

tycznych, a w zakresie szkolenia podstawowego i technicznego znacz-
nie przewyższa te wymagania. 

Wyposażenie jednostek OSP w podstawowy sprzęt pożarniczy

Lp Jednostka  
OSP

Samochody 
Pożarnicze 

Ratownicze 
zestawy 

hydrauliczne

Pompy 
szlamowe

Agregaty 
prądotwórcze

Piły do 
cięcia 

betonu  
i stali

Piły  
do cięcia 
drewna

1 Samsonów 3 1 2 2 1 2

2 Szałas 1 - 1 1 - 1

3 Zabłocie 1 - 1 1 - 1

4 Zagnańsk 2 1 2 2 1 2

Jednostki OSP Samsonów i OSP Zagnańsk to jednostki włączo-
ne decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki włączone 
do tego systemu (KSRG), zgodnie ze stosownymi porozumieniami 
mogą być dysponowane przez Stanowisko Kierowania Komendanta 
Miejskiego PSP do zdarzeń poza teren własnej gminy, a jeśli zajdzie 
taka potrzeba, mogą być zadysponowane do działań na terenie całego 
województwa świętokrzyskiego, a w szczególnych sytuacjach rów-
nież poza jego terenem. Uwzględniając taką możliwość, jednostki te 
corocznie są dofinansowywane z funduszy KSRG, w ramach łączo-
nych zakupów sprzętu specjalistycznego.

Pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe
Na podstawie „Oceny zabezpieczenia operacyjnego gmin” gmi-

na Zagnańsk została zakwalifikowana do III kategorii zagrożenia 
w pięciostopniowej skali zagrożeń (od I do V). Duża ilość obszarów 
leśnych, nieużytków oraz w niektórych miejscowościach rodzaj oraz 
gęstość zabudowy powodują duże zagrożenie pożarowe, a przebie-
gające przez teren gminy szlaki komunikacyjne (zarówno drogowe, 
jak i kolejowe) stwarzają niebezpieczeństwo powstania w każdym 
miejscu na terenie gminy zagrożeń technicznych, w tym również 
chemiczno-ekologicznych. 

Występujące na terenie gminy zbiorniki wodne oraz coraz czę-
ściej nawiedzające nas anomalia pogodowe powodują, że jednostki 
OSP mogą być dysponowane do działań z zakresu ratownictwa wod-
nego oraz technicznego. Średni stopień zagrożenia gminy powoduje, 
że do problematyki ochrony przeciwpożarowej zarówno Komenda 

Jedzie, jedzie straż ogniowa…
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Miejska PSP w Kielcach, jak i Gmina Zagnańsk podchodzą 
bardzo poważnie. 

Udział jednostek OSP z terenu gminy Zagnańsk  
w zdarzeniach w 2012 roku

Lp Jednostka Liczba wyjazdów do 
zdarzeń, w tym: Pożary Miejscowe 

zagrożenia
1 Samsonów 61 47 14

2 Szałas 8 4 4

3 Zabłocie 19 18 1

4 Zagnańsk 111 61 50

Strażacy nie tylko ratują…
Jednostki OSP działające na terenie gminy Zagnańsk nie 

skupiają się oczywiście jedynie na działalności operacyjnej. 
Działalność OSP to przede wszystkim działalność społeczna, 
konsolidująca mieszkańców poszczególnych miejscowości, 
praca z młodzieżą skupioną w młodzieżowych drużynach spor-
towo-pożarniczych. Corocznie dzięki wsparciu finansowemu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku młodzież 
zrzeszona w MDP wyjeżdża nad morze na obozy szkolenio-
wo-wypoczynkowe organizowane przez Zarząd Wojewódzki 
ZOSP RP w Kielcach. Nie ma uroczystości o charakterze re-
ligijno-patriotycznym, w której nie uczestniczyłyby poszcze-
gólne OSP ze swoimi sztandarami. Zarządy i członkowie OSP 
chętnie udzielają się podczas spotkań, wystaw i uroczystości 
organizowanych przez Urząd Gminy oraz działające na tere-
nie naszej gminy stowarzyszenia i organizacje. Współpracując 
z Komendą Miejską PSP w Kielcach oraz oddziałami powiato-
wym i wojewódzkim Związku OSP RP, Zarząd Gminny ZOSP 
RP w Zagnańsku podejmuje cykliczne działania w zakresie 
propagowania ochrony przeciwpożarowej wśród mieszkańców 
naszej gminy.

Na które jednostki gmina może liczyć…
Do zdarzeń powstałych na terenie gminy Zagnańsk 

w pierwszej kolejności kierowane są zastępy ratownicze Jed-
nostki nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, z siedzibę 
przy ul. Robotniczej. Do zdarzeń o większych rozmiarach, któ-
re wymagają udziału większej ilości sił i środków, kierowane 
są zastępy z pozostałych jednostek mające swoje siedziby na 
terenie miasta: JRG 1 – przy ul. Sandomierskiej i JRG 3 – przy 
ul. Grunwaldzkiej. 

Starszy brygadier Tomasz Witecki, Apis 

Liczba zdarzeń w powiecie kieleckim w 2012 r.
(pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe)

w gminie
Z okazji Dnia Strażaka druhny i druhowie z Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Zagnańsku – Chrustach uczestniczyli w uroczystej Eu-
charystii odprawionej 5 maja br. w kościele św. Rozalii i św. Marcina 
w Zachełmiu. 

W Mszy św. uczestniczyli strażacy na czele z prezesem Ryszardem 
Wawszczakiem oraz wójt Szczepan Skorupski i radni (także strażacy) 
Grażyna Wawszczak i Tomasz Dąbrowski. 

W swym kazaniu ks. dr Jan Nowak nawiązując do życiorysu patrona 
strażaków św. Floriana życzył strażakom, by nie ustawali w niesieniu po-
mocy osobom dotkniętym żywiołem ognia. 

Wójt Szczepan Skorupski wraz z przewodniczącym Rady Gminy 
Wojciechem Chłopkiem z okazji dnia Patrona - Świętego Floriana, wyra-
żając wdzięczność mieszkańców gminy Zagnańsk, złożyli podziękowanie 
za ponoszony trud i poświęcenie oraz nieustanną gotowość do niesienia 
pomocy.

Wójt Gminy Zagnańsk ogłasza konkurs na Strażaka Roku 2013 
Gminy Zagnańsk. Kandydatów do tego zaszczytnego tytułu mogą 
zgłaszać jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy do 
31 maja br. Zgłoszenie winno zawierać: imię i nazwisko strażaka, sto-
pień, krótki opis służby, uzasadnienie zgłoszenia. 

Kapituła konkursu pod przewodnictwem i honorowym patronatem 
Henryka Milcarza, prezesa Zarządu Gminnego OSP, dokona wyboru, bio-
rąc pod uwagę zaangażowanie poszczególnych druhów, ich osiągnięcia 
i sukcesy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, postawę koleżeńską i etyczną 
oraz udział w akcjach bezpośredniego zagrożenia życia i mienia naszych 
mieszkańców. W skład kapituły wejdą także nagrodzeni w latach poprzed-
nich tym zaszczytnym tytułem druhowie: Tomasz Dąbrowski i Szymon 
Karcz. Apis 

Konkurs na Strażaka Roku 
Gminy Zagnańsk

Strażacy obchodzili  
swoje święto 

„Korzystając z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim Strażakom 
i Ich rodzinom oraz członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych ży-
czenia wszelkiej pomyślności” – napisali zgodnie życzenia na stronie 
Urzędu Gminy. 

W kalendarzu liturgicznym 4 maja Kościół katolicki wspomina św. 
Floriana męczennika. Tego dnia również obchodzony jest Międzynarodo-
wy Dzień Strażaka (ang. International Firefighters’ Day – IFFD). Florian 
żył w czasach ostatniego prześladowania chrześcijan, za cesarza Diokle-
cjana. Odmówił złożenia wymaganej przez cesarza przysięgi wobec boż-
ków rzymskich, składanej przez urzędników. 

W konsekwencji zginął śmiercią męczeńską w nurtach rzeki. W duchu 
ludowej pobożności obrano go za patrona strażaków. Św. Florian czczony 
jest jako orędownik podczas pożarów i powodzi, patronuje także straża-
kom, hutnikom, kominiarzom oraz piwowarom, bednarzom, węglarzom 
i ceramikom. Apis 
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9. rocznica przyjęcia Polski do Unii Europejskiej

Na zaproszenie parlamentarzysty europejskiego Jacka Wło-
sowicza do Brukseli udała się w dniach 20–23 kwietnia br. grupa 
artystów z gmin Zagnańsk, Mniów i Stąporków. Z okazji 9. rocz-
nicy przyjęcia Polski do UE, zorganizowana została w Parlmen-
cie Europejskim wystawa prac artystycznych. Gminę Zagnańsk 
reprezentowali m.in.: młoda graficzka Ewa Kondrak, anima-
torka i regionalistka 
Lidia Putowska, po-
etka Celina Ślefarska, 
rzeźbiarz Krzysztof 
Wesołowski i niżej 
podpisany, występu-
jący w podwójnej roli 
– dziennikarza i pisa-
rza. Koordynatorem 
całego przedsięwzię-
cia był radny Kamil 
Piasecki .  Wszyscy 
artyści mieli zagwa-
rantowany darmo-
wy przejazd, noclegi 
i wyżywienie.

Europoseł Jacek 
Włosowicz witając ar-
tystów i licznych gości 
podkreślił, że jego inicjatywa ma na celu zaprezentowanie dorobku 
artystycznego gmin oraz zwrócenia uwagi na to, że wart jest on po-
kazania światu. Po swym krótkim wystąpieniu zaproponował, aby 
przedstawiciele gminy zaprezentowali przybyłych artystów i ich 
dzieła.

Gmina Mniów pochwaliła się zespołem ludowym Żurawinki 
z miejscowości Grzymałków, wyrobami ludowymi i regionalnymi 
kulinariami. 

Burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska opowiadając o urokli-
wych zakątkach i atrakcjach turystycznych zarządzanego przez sie-
bie terenu, zaprezentowała m.in.: figurki świętych artysty Czesława 
Seweryńskiego, prace malarskie i rysunki Edwarda Kozakiewicza, 
mosiężne wyroby Andrzeja Sykuły, gobeliny Danuty i Andrzeja Na-
salskich i prace Pawła Mirończuka. 

Po wernisażu stąporkowski eksportowy zespół wokalno-muzycz-
ny w składzie: Marek Werens z Panaceum, Paweł Węgierek z Bitwy 
na głosy, Daria Szymańska laureatka Scyzoryków i Funplugged band 
dał koncert w jednej z sal Parlamentu. 

Ponadto ze swym recitalem muzycznym wystąpił znakomity 
muzyk Andrzej Wolski z Kielc. Imprezę poprowadził redaktor Radia 
Kielce Paweł Solarz. 

Natomiast niżej podpisany przedstawił artystów z gminy Za-
gnańsk oraz przywiezione na wystawę prace plastyczne, rzeźbiarskie, 
malarskie, fotograficzne, poetyckie, jubilerskie, koronkarskie, a tak-
że przykłady strojów regionalnych a nawet komiksy. Dzieła twórców 
inspirowane były m.in. urokliwym krajobrazem naszej gminy, dębem 
Bartkiem, śladami tetrapoda odkrytymi w Zachełmiu, ruinami, będą-
cymi pozostałością po działalności hutniczej w Samsonowie. 

Wystawa wzbudzała duże zainteresowanie wśród zwiedzających 
deputowanych Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli ambasad 
i gości zaproszonych z wielu krajów europejskich. Swoje zaintereso-
wanie wyrażali i wspomagali w promowaniu dzieł artystycznych ro-
dzimi parlamentarzyści, m.in.: Czesław Siekierski, Tadeusz Cymań-
ski, Janusz Wojciechowski i Jacek Kurski, którzy zachęcali swoich 
zagranicznych gości do odwiedzania poszczególnych stoisk. 

Zdaniem europosła Czesława Siekierskiego, inicjatywa par-
lamentarzysty Jacka Włosowicza jest niezwykła i wspaniała, gdyż 
spowodowała pokazanie światu wartościowych dzieł artystycznych, 
które powstają w regionie świętokrzyskim.

– Możemy tu dziś oglądać i podziwiać m.in. obrazy, rzeźby, po-
ezję, rysunki, stroje regionalne, niezwykłe hafty, koronki, wyroby ju-
bilerskie, występy artystyczne, a więc to wszystko, czym możemy się 

pochwalić jako mieszkańcy regionu świętokrzyskiego – mówił poseł 
Siekierski. 

Do stolicy Unii Europejskiej przybył także starosta kielecki Zdzi-
sław Wrzałka, który wyjaśnił, że wyjazd do Brukseli był związany z po-
kazaniem dorobku artystycznego z dwóch gmin powiatu kieleckiego 
i Stąporkowa. – Myślę, że jest to znakomity pomysł, by pokazać światu 

wartościowe dzieła ar-
tystyczne i jednocześnie 
promować walory gmin 
i miasteczek świętokrzy-
skich. Mamy w naszym 
regionie świetnych ar-
tystów, którzy potrafią 
robić wspaniałe dzieła. 
I należy się tym chwa-
lić – podkreśli starosta 
Wrzałka. 

Do Parlamentu 
Europejskiego wraz ze 
swoimi pracami arty-
stycznymi przyjechał 
rzeźbiarz Krzysztof 
Wesołowski z Zagnań-
ska. Zainteresowaniem 
zagranicznych gości 

cieszyły się jego rzeźby i płaskorzeźby. Rysunki ukazujące wizję 
dębu Bartka zainspirowaną wierszami niżej podpisanego udostępniła 
Dorota Mętrak z Kielc. Prace te były wcześniej publikowane w na-
gradzanym na ogólnopolskich turniejach poetyckich tomiku wierszy 
pt. „Dąb jak chłop”. Z kolei artystka ludowa Genowefa Łukomska 
z Zachełmia przekazała na wystawę swoje prace malarskie, ukazu-
jące własną wizję tetrapodów oraz Matkę Boską opiekunkę górni-
ków zachełmiańskich. Młoda studentka Ewa Kondrak z Janaszowa 
pokazała swoje pomysły graficzne, w tym komiks zainspirowany 
tetrapodem. 

Ponadto prezentowane były prace artystów i twórców ludowych, 
które przygotowała i zakwalifikowała do wyeksponowania na wy-
stawie prezes Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej Lidia Putowska. 
Zaprezentowane zostały fotografie wybitnego artysty fotografika 
Pawła Pierścińskiego pokazujące Bartka i Hutę „Józef” w Samsono-
wie z 1964 r. 

Wyeksponowano też strój ludowy Marianny Kłosowskiej z ze-
społu ludowego Tumlinianie: dwie zapaski, bluzki z haftowanym 
kołnierzykiem i mankietami, chusty, spódnice i korale ze wstążką. 
Wanda Stępień z Tumlinian przekazała na ekspozycję wiązanki z bi-
buły i kwiatki, Teresa Ślęk – biedronki, Regina Osuch z Samsonowa 
– wzory serwet i haftowaną kokardę, Krystyna Kędzierska z Samso-
nowa – serwetę. 

Koło Pszczelarzy „Bartek” w Zagnańsku, działające w naszej 
gminie od 1981 r., udostępniło do ekspozycji wiklinowy ul i figurki 
woskowe różnej wielkości. Elżbieta Chrobot zaprezentowała biżute-
rię wykonaną przez siebie techniką witrażownictwa, m.in. wisiorki 
na rzemykach, kolczyki i pierścionek. Maria Niciejewska przekazała 
swoje obrazy oraz małe i duże serwetki.

Prezes Lidia Putowska przygotowała także eksponaty z Muzeum 
Regionalnego, a wśród nich m.in. obrazy: Witolda Popielskigo – „Ko-
ściół św. Rozalii w Zagnańsku”, Krystyny Michniewicz – „Ruiny huty 
Józef”, Danieli Korus – „Kapliczka św. Jana Nepomucena” w Samso-
nowie oraz korale wykonane przez Celinę Ślefarską z Janaszowa. 

Wymienione prace wraz z biogramami artystów i twórców ludo-
wych, zgodnie z zapewnieniami europosła Jacka Włosowicza opubli-
kowane będą w specjalnym okolicznościowym katalogu. 

Razem z artystami w nagrodę za osiągnięcia w nauce przyjecha-
li także uczniowie szkół kieleckich. Wszyscy uczestnicy mieli także 
okazję zwiedzać z przewodniczką zabytki Brukseli i zrobić zakupy 
w brukselskich sklepach. 

Andrzej Piskulak

Artyści w Parlamencie Europejskim
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Świętokrzyska europosłanka Róża Thun w wypo-
wiedzi, specjalnie dla mieszkańców gminy Zagnańsk, 
wyraża opinię na temat unijnej polityki jednolitego 
rynku wewnętrznego. Wyjaśnia, na ile dziś – dwadzie-
ścia lat od utworzenia – jest on tak naprawdę jednolity, 
a na ile wciąż podzielony granicami państw członkow-
skich. Deputowana zachęca rodaków do tego, by Pol-
ska zdecydowanie „w szpicy” dążyła do strefy euro. 

Wewnętrzny rynek jednym z największych osią-
gnięć integracji europejskiej 

– Rynek europejski na pewno jest dużo bardziej jed-
nolity, wspólny i otwarty niż 20 lat temu. W ogóle sam 
fakt, że istnieje, już można uznać za coś fenomenalnego. 
Przez te dwie dekady bardzo dużo osiągnięto. Nie zdaje-
my sobie z tego sprawy, bo jednolity rynek jest naszym 

chlebem powszednim. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj nagle tego rynku nie ma. Ile produktów zniknę-
łoby z polskich półek sklepowych, bo cła na ich import byłyby zaporowe? Ilu przedsiębiorców nie 
mogłoby eksportować do krajów członkowskich UE? Owszem, mieliby jakichś innych partnerów, 
przykładowo na Ukrainie, Białorusi czy w Rosji, ale to byłaby zupełnie inna jakość handlu.

Pomyślmy też, ilu Polaków straciłoby legalną pracę w Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych pań-
stwach unijnych. Ile badań naukowych nie odbywałoby się wspólnie z europejskimi partnerami? Co 
z kontami bankowymi i kredytami? Naturalnie, w Polsce wiele się jeszcze uprości, gdy przyjmiemy 
euro, ale już dziś w licznych obszarach są powody do zadowolenia. Mamy zatem wspólny rynek, 
choć wciąż istnieje na nim mnóstwo barier. Trzeba je jedną po drugiej znosić. To zadanie zarówno 
gospodarcze, jak i polityczne. Dzisiaj do zrozumienia, po co nam w ogóle Unia Europejska, potrze-
bujemy namacalnych wyników. Takich, które czujemy w życiu codziennym. I tu pojawia się wspólny 
rynek. Gdy znosimy kolejne bariery, obywatele czują, że coś się realnie zmienia.

Unia bez granic wewnętrznych – obniżenia kosztów telekomunikacyjnych
– Kiedy w Unii Europejskiej przejeżdżamy autem przez granicę, to jej nie zauważamy. Czujemy 

ją jednak w kosztach używania telefonu i przesyłu danych. Nie lubię regulować rynku, ale trzeba 
było coś tu zrobić, bo telekomy nas nieprzyzwoicie oskubywały. W lipcu 2012 roku roaming udało 
się znacznie obniżyć, a koszty z nim związane będą spadały do roku 2015 – aż nie powinniśmy 
w ogóle odczuwać, że jedziemy za granicę.

Nadal jednak wiele wyzwań przed nami. Nie ma na przykład wspólnego rynku pocztowego, 
przez co kuleją też zakupy elektroniczne. Jeżeli chcemy korzystać z całego rynku europejskiego, to 
bez wysyłek towarów kupowanych za granicą się nie obejdzie. Jasne, że działają firmy kurierskie, 
lecz odruchową reakcją człowieka jest nadać paczkę na poczcie. Tyle że dziś wszystkie poczty w UE 
liczą sobie jakieś kosmiczne opłaty za przejście przesyłki przez granicę. Oczywiście, dostawa musi 
kosztować, ale za pokonane kilometry, a nie granice.

Są również tak kuriozalne sytuacje, jak samoloty latające nad Europą zygzakiem, bo nie istnie-
je wspólna polityka korytarzy powietrznych. Gdybyśmy mieli słynne single sky (jedno niebo) to 
przelot w Europie skróciłby się średnio o 20 minut. Podróż byłaby tańsza i szybsza, a do atmosfery 
trafiałoby mniej spalin.

Rozwój jednolitego rynku pomaga budować tożsamość europejską
– Ta tożsamość jest w podświadomości Europejczyków dużo mocniejsza niż myślimy. Jeżeli jej 

nie czujemy, to dlatego, że o Unii Europejskiej nie mówi się językiem konkretnym. Te wzniosłe tony 
i odległe idee, które często słyszymy w telewizji, nie mają nic wspólnego z prawdziwym budowa-
niem UE. Oczywiście, pokój i demokracja w Europie są najważniejsze, ale żeby dzisiaj Europejczyk 
poczuł się Europejczykiem, musi mieć na przykład znaczek europejski, który wszędzie tyle samo 
kosztuje. Albo musi wiedzieć, że jak założy konto bankowe w Krakowie, to ono będzie działało też 
w Amsterdamie, więc przy wyjeździe na Erasmusa do Holandii nie trzeba będzie zakładać na miejscu 
nowego konta, żeby wynająć mieszkanie.

Strefa euro rzeczywiście integruje się coraz bardziej
– Nie można jej tego zakazać. Państwa Eurolandu czują dużą odpowiedzialność za siebie na-

wzajem, mają wspólną walutę i muszą szukać drogi wyjścia z kryzysu. Jedyne co możemy, patrząc 
w przyszłość zrobić, to do nich dołączyć. Za jakiś czas będziemy mieć w Europie z jednej strony, 
bardzo mocno zintegrowaną strefę euro, z prawdziwie wspólnym rynkiem i przypuszczalnie także 
z własnym budżetem, a z drugiej, jakąś Unię Europejską, gdzie Polska znajdzie się w gronie takich 
krajów jak Rumunia, Bułgaria i Wielka Brytania.

Musimy zatem wchodzić do tej integracyjnej szpicy. Albo przynajmniej wyraźnie komunikować, 
że zmierzamy do przyjęcia euro, ale potrzebujemy jeszcze trochę czasu na przygotowania. Nieodzow-
ny jest nam przy tym plan wejścia do Eurolandu. Wyraźnie i szybko należy określić i ogłosić, jakie 
kroki podejmujemy i do kiedy. Nie mówię, że do strefy euro trzeba wchodzić natychmiast. Można 
dołączać powoli, ale musimy dawać bardzo jasne sygnały, co robimy i jakie mamy priorytety.

Większość Polaków nie chce się żegnać ze złotówką
– Ale równocześnie większość obywateli chciałaby na przykład korzystać z tańszych kredytów, 

a to nam między innymi oferuje wspólna waluta. W Polsce potrzebna jest kampania na rzecz przy-
jęcia euro. Wchodząc do Unii Europejskiej, zyskaliśmy wielką szansę na postęp cywilizacyjny i do-
łączenie do klubu najbogatszych i najlepiej funkcjonujących krajów świata. Ale jeśli nie poczynimy 
dalszych kroków i nie przyjmiemy wspólnej waluty, to możemy tę szansę zaprzepaścić i któregoś 
dnia obudzić się w „Europie B”. Strefa euro ciągle jeszcze pozostaje otwarta i możemy do niej dołą-
czyć, ale – podkreślam – musimy bardzo wyraźnie pokazywać, że w tym kierunku zmierzamy.

Europoseł Czesław Skierski udzielił 
specjalnego komentarza „Gazecie Zagnań-
skiej” w kuluarach wystawy dzieł artystów 
gminy Zagnańsk, mającej miejsce w kwiet-
niu br. w Parlamencie Europejskim. W swej 
wypowiedzi europejski deputowany mówiąc 
o korzyściach, jakie z tytułu przynależności 
do Unii Europejskiej mają Polacy, podkre-
ślił jednocześnie, że 9 lat do zbyt krótki czas, 
by nadrobić wielopokoleniowe zaległości. 

Budżet nie jest wymarzony, ale reali-
styczny 

– Na końcu naszej kadencji przychodzi 
nam przygotowywać nową perspektywę fi-
nansową na lata 2014–2020. Powstaje ona 
w trudnych warunkach, kiedy w Europie jest 
kryzys, a państwa z południa Europy są bar-
dzo zadłużone. Myślę tu o Grecji, Cyprze, 
Hiszpanii, Portugalii i o tym, co się dzieje 
we Włoszech. Wszyscy oczekującą pomo-
cy, a jednocześnie każdy chce wpłacać jak 
najmniej do budżetu. Ale mimo tej trudnej 
sytuacji, to ten budżet, choć nie jest przez 
nas wymarzonym, jest realistyczny. Polska 
wypada w nim dobrze. 

Świętokrzyskie dobrze wykorzystuje 
środki unijne

– W regionie świętokrzyskim skala wyko-
rzystania środków jest widoczna. Każdy z nas 
widzi zmiany i inwestycje. Są jednak i proble-
my. Brakuje miejsc pracy, ludzie wyjeżdżają. 
Ale należy podkreślić, to, że mogą wyjechać. 
Kiedyś to było niemożliwe. Ważne, że coraz 
więcej ich wraca i to oni w naszym regionie 
tworzą firmy i nowe miejsca pracy. Widać 
więc także pozytywne cechy naszej przyna-
leżności do Unii Europejskiej. Trudno jednak 
oczekiwać, że w tak krótkim czasie uda się 
nadrobić wielopokoleniowe zaległości. 

My, Polacy, wy, Europejczycy
Z polskiego punktu widzenia z pewno-

ścią trzeba jeszcze większego wysiłku, aby 
przełamać schemat myślowy „Europa to nie 
my”. Myślę, że ta zmiana dokonuje się po-
koleniowo. Młodzież korzysta z możliwości 
licznych wyjazdów, kształci się w różnych 
krajach Europy, często podejmuje tam pra-
cę, zna języki, poznaje kulturę innych na-
rodów. To wszystko sprawia, że podział na 
„my” i „wy” nie będzie już dotyczył mło-
dych ludzi, którzy czują się w Europie, jak 
we własnym domu. Tożsamość europejską 
gwarantują wartości i mieszanka kultur, które 
ukształtowały nasz kontynent, w tym w spo-
sób szczególny kultura antyczna, rzymska 
i chrześcijaństwo. Europa funkcjonuje jako 
jedność z zachowaniem różnorodności. 

Wysłuchał Andrzej Piskulak

Posłowie do Parlamentu Europejskiego  
specjalnie dla Czytelników „Gazety Zagnańskiej”

9 lat  
to zbyt krótki czas…

Rynek europejski – jednolity, wspólny i otwarty
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Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz święta Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski z udziałem wójta gminy 
Zagnańsk Szczepana Skorupskiego 
i przedstawicieli samorządu lokalnego 
uroczyście świętowane były w kościele pw. 
Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej 
Marii Panny w Zagnańsku. Mszy św. 
koncelebrowanej przez ks. Wojciecha Ra-
deja w intencji Ojczyzny przewodniczył 
ks. Ryszard Niemiec, proboszcz parafii.

W klimat uroczystości religijno-patrio-
tycznej wprowadził zgromadzonych wy-
stęp dzieci z Zespołu Szkoły Podstawowej 
nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku. Dzieci zaprezentowały 
utwory poetyckie o tematyce patriotycznej różnych autorów. Po ich 
występie zebrani odnowili Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

O znaczeniu religijnym i społecznym w swym wystąpieniu mówił 
ks. Ryszard Niemiec. Kaznodzieja podkreślał, abyśmy nie zapomi-
nali i nie odcinali się od przeszłości historycznej, której chlubnym 
przykładem było uchwalenie Konstytucji 3 Maja oraz wzięli sobie do 
serca wyryte na sztandarach: „Bóg, Honor, Ojczyna”.

Odnowiona rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego 
z kapliczki pw. św. Jana Nepomucena w Samsonowie-
Ciągłych została uroczyście poświęcona podczas Mszy św. 
7 kwietnia br. w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Samsonowie. Uroczystości 
przewodniczył ks. prof. Stanisław Dyk w asyście ks. kan. 
Zbigniewa Krzyszkowskiego i ks. Zdzisława Wrony.

Przed remontem kapliczki wszystkie zgromadzone 
tam przedmioty kultu o większej lub mniejszej wartości 
trafiły na przechowanie do siedziby Towarzystwa Ziemi 
Samsonowskiej. Z powodu panującej w kaplicy wilgo-
ci nie wyglądały one najlepiej. Najpierw zostały wytarte 
z brudu i kurzu oraz umieszczone w nieogrzewanym po-
mieszczeniu, aby gwałtowną zmianą temperatury im nie 
zaszkodzić. Potem przeniesiono je na piętro i umieszczo-
no z dala od kaloryferów. Po remoncie kapliczki zostały 
do niej ponownie przeniesione. 

Moją uwagę zwróciła drewniana rzeźba polichromo-
wana, która była mocno zniszczona: jedna z rąk Chrystusa 
umocowana była za pomocą widocznego gwoździa, utrą-
cony był jeden z jej palców. Można też było zauważyć wiele ubytków 
drewna na postaci i podstawie rzeźby. Była nieudolnie pomalowana. 
Miała nienaturalny koloryt postaci i twarzy, co się szczególnie rzu-
cało w oczy. Nie wiadomym było, jak i kiedy rzeźba znalazła się 
w kapliczce. Początkowo sądziliśmy, że była to XIX-wieczna rzeźba 
ludowa. Zawiozłam rzeźbę do Pracowni Konserwatorskiej Muzeum 

Odnowiony Chrystus Zmartwychwstały z Samsonowa-Ciągłych 

Teatr SZO wystawił Moliera

Gminne uroczystości trzeciomajowe
Wśród licznie przybyłych gości były m.in. poczty sztandarowe 

ze szkół w Chrustach, Kajetanowie, Tumlinie i Zagnańsku oraz jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Za-
gnańska-Chrustów. 

Po Mszy św. odprawionej o godz. 18 
pieśni maryjne i patriotyczne śpiewał chór 
parafialny pod batutą Łukasza Gronostaja. 
Natomiast o godz. 20 zaśpiewana została 
modlitwa AKATYST.

Papież Benedykt XV zatwierdził 
święto Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Polski dla Kościoła w Polsce 
w 1920 r. Jest ono obchodzone w całym 

kraju oficjalnie od 1923 r., kiedy to papież Pius XI na prośbę bi-
skupów zatwierdził święto Maryi Królowej Polski na dzień 3 maja. 
W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski główną patronką 
i niebieską opiekunką naszego narodu. Od 1992 r. (tak jak w okre-
sie międzywojennym) dzień ten jest świętem narodowym Polski – 
dla upamiętnienia zarówno uchwalenia Konstytucji w r. 1791, jak 
i święta Królowej Polski.

Apis

Narodowego w Kielcach. Tam została poddana szczegó-
łowym oględzinom. Przedstawiono Zarządowi TZS za-
kres prac i kosztorys ich wykonania. 

Kiedy konserwatorka Małgorzata Misztal zdjęła 
warstwy przemalowań, zauważyła, że niektóre elemen-
ty rzeźby zostały wykonane z niezwykłą starannością, 
a nawet można powiedzieć finezją (delikatne rysy twarzy, 
ułożenie fryzury). Skłoniło ją to do weryfikacji datowania 
i domniemania, że rzeźba może być dużo starsza (bo zna-
lazła podobne przedstawienia Chrystusa już w XVI w). 
Możemy więc przypuszczać, że rzeźba mogła powstać 
w tym samym czasie, co kapliczka lub trochę później, bo 
na przełomie XVII/XVIII w. Prace konserwatorskie trwa-
ły od września 2012 r. do końca stycznia 2013 r.

Ikonograficznie jest to typowe przedstawienie Chry-
stusa Zmartwychwstałego okrytego jedynie królewskim 
czerwonym płaszczem. Dłonie, stopy i bok przebite, tyl-
ko na głowie ma królewską koronę o dość nietypowym 
kształcie, nawiązującym do typu muralis. Prawa ręka 
uniesiona w geście błogosławieństwa, lewa zgięta w łok-

ciu, dłoń zaciśnięta wokół dorobionego elementu, czyli laski zakoń-
czonej krzyżem (osadzonej w podstawie). 

Rzeźbę Chrystusa udało się poddać zabiegom konserwatorskim 
dzięki wsparciu finansowemu Wodociągów Kieleckich oraz życz-
liwości prezesa Henryka Milcarza i dyrektora Karola Jacewicza.
 Opracowała Lidia Putowska

Teatr Szczęśliwy Zbieg Okoliczności (SZO) zaprezentował 
13 kwietnia br. licznie przybyłej publiczności spektakl będący ada-
ptacją klasycystycznej komedii Moliera „Mieszczanin szlachci-
cem”. Jego premiera miała miejsce w sali gimnastycznej Zespołu SP 
Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie. 

Sztuka, chociaż osadzona w realiach od-
ległej epoki, śmieszy do dziś, co dla widza 
stanowi gwarancję dobrej zabawy. Udowod-
nili to aktorzy: Albert Bałchanowski, Ange-
lika Bekier, Małgorzata Bekier-Bochenek, 
Bogusław Długosz, Alicja Huk, Bartosz 
Huk, Norbert Jaworski, Ewa Kita, Damian 
Kondrak, Ewa Olesińska, Jan Olszewski 
i Mariusz Życiński. 

Wielu widzów zgodnie wyraziło opinię, 
że gra aktorska była na wysokim poziomie. 

Aktorzy potrafili skupić uwagę na kreowanych przez siebie posta-
ciach oraz, co najważniejsze, wzbudzili wśród widzów śmiech i we-
sołość. 

Wicewójt Robert Kaszuba dziękując aktorom za udany występ 
i paniom odpowiedzialnym za reżyserię oraz scenografię, zapewnił, 
że Teatr SZO może liczyć na wsparcie Gminy Zagnańsk.

Wśród licznych widzów, którzy nagrodzili kwiatami aktorów, 
wyróżnili się Państwo Zofia i Krzysztof 
Wesołowscy, fundując całej ekipie teatral-
nej dużą wiązankę kwiatów. Ponadto artysta 
rzeźbiarz Krzysztof Wesołowski wręczył 
wykonaną przez siebie płaskorzeźbę ma-
sek teatralnych, będących atrybutem muzy 
teatru. 

Spektakl wyreżyserowany został przez 
Martę Jass i Annę Lisowską. Scenografię 
wykonały: Marta Polak i Joanna Pawłow-
ska.

Andrzej Piskulak
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Obchody 73. rocznicy pacyfikacji w Szałasie
Pamięć ofiar pacyfikacji Szałasu przez hitlerowców uczcili 

8 kwietnia br., w 73. rocznicę, licznie zgromadzeni mieszkańcy, 
przedstawiciele Urzędu Gminy i Rady Gminy w Zagnańsku, 
z wójtem Szczepanem Skorupskim i wiceprzewodniczącym Rady 
Gminy Kazimierzem Tomasiakiem na czele. Uroczystościom 
przewodniczył ksiądz proboszcz Wincenty Chodowicz.

Ksiądz proboszcz podkreślił to, że ofiara sprzed 73 lat nie może 
być zapomniana, bowiem pamięć o przodkach walczących o wolność 
powinna być ciągle żywa i tkwić w pamięci mieszkańców.

Po Mszy przy piecie zapalone zostały znicze, a wójt Szczepan 
Skorupski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Kazimierz Tomasiak, 
sołtys Władysław Zaczkiewicz oraz przewodnicząca Rady Sołeckiej 
Halina Kuncik złożyli wiązanki kwiatów pod krzyżem upamiętniają-
cym pacyfikację.

Kolejnego dnia uroczystości rozpoczęły się Mszą św., po której 
poczet sztandarowy Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 
,,Jodła” i NSP w Szałasie przemaszerował do pomnika poświęconego 
122 ofiarom represji. 

Pod pomnikiem złożono pamiątkowy wieniec i zapalono znicze. 
Następnie wszyscy zgromadzili się w budynku Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Szałasie, by wysłuchać wiersza Jana Borunia, na-
ocznego świadka tamtych bolesnych wydarzeń. Kolejne strofy tego 
wstrząsającego utworu recytowali uczniowie, którzy równie wspa-
niale wykonali przejmujące pieśni patriotyczne. Swym wokalnym 
talentem wspierała ich Anna Żak. Nie brakowało wreszcie bardzo 
emocjonalnych przemówień Dionizego Krawczyńskiego, prezesa 

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” zor-
ganizowało kolejne widowisko historyczne pt. „W OBRONIE 
BIAŁO-CZERWONEJ”, które odbyło się 2 maja br. na placu 
obok ruin pieca hutniczego Józef w Samsonowie. Na rekonstruk-
cję historyczną licznie przybyli mieszkańcy gminy oraz przyjezd-
ni m.in. z Kielc.

Z dużym zainteresowaniem, mimo siąpiącego deszczu, oglądali 
perfekcyjnie przygotowane widowisko ze świetnym komentarzem 
prowadzącego imprezę Dionizego Krawczyńskiego, prezesa Stowa-
rzyszenia „Jodła”. Zdaniem wielu dorosłych, była to nie tylko dosko-
nała lekcja historii, ale także nauka patriotyzmu.

– Tego dnia obchodzimy Dzień Flagi Narodowej i to właśnie 
biało-czerwona jest główną bohaterką widowiska – mówił podczas 
imprezy prezes Krawczyń-
ski. – Chcemy przypomnieć, 
że barwy biało-czerwone 
również były symbolicznym 
narzędziem walki. W miejsce 
tragicznych zdarzeń okoliczni 
mieszkańcy przynosili bukie-
ciki kwiatów ze wstążkami 
w biało-czerwonych barwach. 
Tak wyglądały zalążki ruchu 
oporu – snuł swoją opowieść.

Wójt Szczepan Skorupski 
witając wszystkich przybyłych 
na „szczególną lekcję histo-
rii”, podkreślił, że Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej jest 
okazją, by zawsze przypominać o polskiej historii, szczególnie o cza-
sach trudnych, kiedy patriotyzm okazywało się walką i krwią. 

– Serdeczne podziękowania należą się dzisiaj Stowarzyszeniu Re-
konstrukcji Historycznej „Jodła” za to, że jesteście z nami, mimo nienaj-
lepszej pogody, kryzysów i trudności. Ślę podziękowania dla tych wszyst-
kich, którzy swoją obecnością chcą pokazać, że Ojczyzna jest najcen-
niejsza oraz okazać swój patriotyzm – mówił wójt Szczepan Skorupski. 

Starosta kielecki Zdzisław Wrzałka witając uczestników, podkre-
ślił, że obecność na widowisku historycznym w Samsonowie świad-
czy o wielkim patriotyzmie. 

– Dzisiaj w taki sposób pokazuje się patriotyzm poprzez uczestni-
czenie w wydarzeniach patriotycznych czy chociażby poprzez wywie-

Stowarzyszenia ,,Jodła” oraz wiceprzewodniczącego Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Mieczysława Gębskiego.

Te tragiczne wydarzenia sprzed 73 lat upamiętnia pieta ustawio-
na przed kościołem, wykonana przez kieleckego rzeźbiarza Sławo-
mira Micka. Niemcy paląc 8 kwietnia 1940 r. pobliskie zabudowa-
nia, spędzili do pobliskiej szkoły ponad 60 mężczyzn i później ich 
rozstrzelali. Po kilku dniach od pacyfikacji pochowani zostali oni 
w zbiorowej mogile. Zbrodni wojennej towarzyszyły wówczas liczne 
aresztowania wśród miejscowej ludności. Los kilkudziesięciu osób 
do dziś nie jest do końca znany. Według historyków IPN, mogły one 
być rozstrzelane w pobliskich lasach. Opr. Apis 

szenie flagi narodowej z okazji świąt państwowych – mówił starosta 
Zdzisław Wrzałka.

Widowisko składało się z kilku epizodów. Pierwszy opowia-
dał o działaniach wojennych z jesieni 1939 roku, ze szczególnym 
uwzględnieniem walk w okolicach Samsonowa. – Ten epizod to także 
opowieść o początkach ruchu oporu i o pierwszych, spontanicznych 
nieraz akcjach, polegających na umieszczaniu barw narodowych 
w miejscach pamięci – wyjaśniał Krawczyński. 

Prezes „Jodły” przypomniał, że jesienią 1939 roku w okolicach 
ruin pieca hutniczego w Samsonowie zginął student z Lublina, któ-
ry do końca osłaniał swoich kolegów. Miejscowe społeczeństwo już 
w dzień Wszystkich Świętych postawiało tu krzyż i zapaliło koło niego 
świeczki, okazując w ten sposób swoją pamięć o bohaterze. 

Drugi epizod dotyczył 
łączności Armii Krajowej 
z Londynem, a dokładnie roli 
Cichociemnych. Przedstawio-
ne zostały przez prowadzą-
cego Dionizego Krawczyń-
skiego okoliczności zrzutów 
lotniczych oraz rozwiane na-
rosłe przez lata legendy na ten 
temat. 

Ostatnim epizodem było 
przedstawienie kulisów dotar-
cia do Polski w grudniu 1944 
roku angielskiej Misji „FRE-
STON”. Opowieść dotyczyła 
obrony polskich sojuszników 

przez oddział AK przed atakującymi Niemcami, a także złamania 
przez Anglików wcześniejszych obietnic.

Zainteresowanie widzów wzbudziła rekonstrukcja wydarzeń 
z Ostrowca Świętokrzyskiego – wieszania przez konspiratorów 
ogromnej flagi na murach. Znakomicie posłużyły temu zabytkowe 
mury samsonowskiej huty. 

Rekonstrukcja epizodów zajęła około 80 minut. Zaprezentowały 
się grupy rekonstrukcyjne z Radomia, Skarżyska-Kamiennej, Koń-
skich oraz Kielc. Widowisko finansowane było ze środków Samorzą-
du Województwa Świętokrzyskiego oraz Gminy Zagnańsk. Honoro-
wy patronat objęli nad nim Wojewoda Świętokrzyski oraz Starosta 
Kielecki. Andrzej Piskulak 

Obrona Biało-Czerwonej w Samsonowie
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Gminny informator

Weekend Literacko-Artystyczny w gminie

Zdaniem sędziów i licznych widzów, Krajowe Mistrzostwa IDO 
w Tańcach Par, które odbyły się 27 kwietnia br. w Zagnańsku, miały wy-
soki poziom organizacyjny i taneczny. Ubiegłoroczny sukces powtórzyła 
para Marta Gałecka i Bartłomiej Skorupski z kieleckiego Studia Tańca 
Candela, zdobywając dwukrotne mistrzostwo Polski w stylach merengue 
i bachata. Tytuły mistrzowskie zdobyli także – Grzegorz Cebulski z Osie-
dla Kaniów i Klaudia Kundera z Tumlina, reprezentujący Studio Dance 
Factory Kielce. 

W zawodach tanecznych wzięło udział 
ponad 300 uczestników z 26 klubów tańca 
z całego kraju, m.in. z: Przemyśla, Opola, 
Krakowa, Kielc, Warszawy, Koszalina, Gdy-
ni, Stalowej Woli, Oświęcimia, Poznania 
i Wrocławia. Tancerze rywalizowali w pra-
wie 40 konkurencjach w kategoriach wieko-
wych: do lat 11, 12–15 lat, 16+ i 31+. Głów-
nym sędzią był Zbigniew Zasada, prezes 
Polskiego Związku Tanecznego Freestyle. 

– Krajowe Mistrzostwa IDO w Tańcach 
Par są jedną z największych tanecznych im-
prez mistrzowskich w Polsce. Wyłania ona 
reprezentację Polski na Mistrzostwa Świata 
i Europy w tańcach par – poinformowała sę-
dzia zawodów Jolanta Dolińska. – W Zagnańsku rywalizowali tancerze z naj-
lepszych klubów w Polsce. W tym gronie było wielu mistrzów Polski, Europy 
i świata. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi o kieleckie 
kluby, to także bardzo dobrze się zaprezentowały, zajmując czołowe miejsca 
na podium. Jest tu prawdziwe zagłębie taneczne – dodała.

Mistrzowie Marta Gałecka i Bartłomiej Skorupski oceniając rywalizację 
na parkiecie, zgodnie podkreślali, że było trudniej niż w ubiegłym roku. 

– Nie sądziliśmy, że odniesiemy sukces, chociaż walczyliśmy, by obronić 
zdobyty w ubiegłym roku tytuł mistrzowski. Udało się i jesteśmy z siebie dumni 
– komentowała Marta Gałecka. 

– Trenowaliśmy praktycznie codziennie od Mistrzostw Świata od listopa-
da ubiegłego roku w Studiu Candela i w hali sportowej w Zagnańsku. Cieszę 
się, że obroniłem z Martą zdobyty w ubiegłym roku tytuł. Kocham tańczyć 
i chciałbym dalej realizować swoją pasję. Będę starał się, by obronić zdobyty 
tytuł w następnym roku – podkreślił Bartek Skorupski. 

Zdaniem mistrzowskiego duetu, wywalczony tytuł motywuje ich do dal-
szej pracy. – Będziemy się starali, aby te wyniki z roku na rok były coraz 

W dniach 19–20 kwietnia br. odbyła się w gminie Zagnańsk impre-
za Weekend Literacko-Artystyczny, zorganizowana w ramach Święto-
krzyskiej Wiosny Literackiej. Jej organizatorem był Kielecki Oddział 
Związku Literatów Polskich, współorganizatorami: Gmina Zagnańsk, 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Samsonowskiej, Gminny Ośrodek Kultu-
ry Sportu i Rekreacji oraz Dom Kultury Jaworze. 

Poszczególne imprezy w Zagnańsku, Jaworzu i Samsonowie zaszczycili 
swą obecnością przedstawiciele władz samorządowych, m.in.: wiceprzewod-
nicząca Rady Powiatu Kieleckiego Renata Janik, wójt Szczepan Skorupski 
i wiceprzewodniczący Rady Gminy w Zagnańsku Stefan Grudzień. 

Weekend Literacko-Artystyczny w Zagnańsku zainaugurowały w piątek spo-
tkania autorskie pisarzy we wszystkich szkołach naszej gminy. Z młodzieżą Tech-
nikum Leśnego spotkali się Andrzej Dębkowski z Łodzi i Andrzej Piskulak. Na-
tomiast swoją twórczość zaprezentowali: dla dzieci w SP w Zagnańsku-Chrustach 
– Kazimiera Szczykutowicz, w Gimnazjum w Zagnańsku – Bohdan Gumowski 
i Elżbieta Musiał, w Gimnazjum w Tumlinie – Romuald Bielenda i Władysła-
wa Szproch, w Gimnazjum w Samsonowie – Stanisław Nyczaj i Ewa Wojtasik, 
w Gimnazjum w Kajetanowie – Jan Lechicki i Bogusław Pasternak.

W świetlicy Zespołu SP nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku od-
było się spotkanie podsumowujące Młodzieżowy Konkurs Literacko-Dzienni-
karski z udziałem młodych muzyków i wokalistów z terenu gminy. Minirecitale 
zaprezentowali: utalentowany akordeonista Marcin Wróbel oraz znakomite 
żeńskie duety wokalno-muzyczne Maja Wojtaszek i Monika Adamiec oraz Oli-
wia Adamiec i Natalia Jończyk. Młodzi artyści zostali wysoko ocenieni przez 
barytona Opery Narodowej – Andrzeja Zagdańskiego z Warszawy. 

Jury konkursowe w składzie: przewodniczący Stanisław Nyczaj, sekretarz 
Andrzej Piskulak i członek Krystyna Cel, po uprzednim wnikliwym przeczy-
taniu nadesłanych na konkurs prac literackich i dziennikarskich, postanowiło 
nagrodzić autorów równorzędnych nagrodami w poszczególnych kategoriach. 

Jury postanowiło także przyznać specjalne podziękowania dla nauczy-
cieli za przygotowanie merytoryczne laureatów. Nagrody i dyplomy wręczali 
wójt Szczepan Skorupski i prezes Stanisław Nyczaj. Wybrane utwory laure-

atów zaprezentowali redaktor Radia Kielce Bohdan Gumowski i gość z War-
szawy Andrzej Zagdański. 

W kategorii uczniów szkoły podstawowej nagrody otrzymali (za zestaw 
wierszy): Maria Cieślak i Weronika Kapuścińska z kl. IV SP nr 1 w Zagnań-
sku (opiekun Roman Piskulak), Agata Lisińska (za zestaw utworów proza-
torskich), Luiza Kozieł i Wiktor Wilczyński z kl. Va, SP nr 2 w Zagnańsku 
(opiekun Marzena Pawlik). W kategorii gimnazjalistów nagrodzone zostały: 
(za zestaw wierszy) Nika Rysińska z Samsonowa-Piechotnych, (za teksty pro-
zatorskie) Karolina Anna Adamiec, kl. IIIb Gimnazjum w Zagnańsku (opie-
kunka Grażyna Mazurkiewicz). W kategorii szkół średnich nagrodę za tekst 
dziennikarski otrzymała Wioletta Świercz z Technikum Leśnego w Zagnań-
sku (opiekun Marzena Błaut). Natomiast w kategorii pozaszkolnej za zestaw 
wierszy Konrad Stawiarski z Kaniowa. 

Po południu w Domu Kultury Jaworze zorganizowany został wieczór 
literacko-muzyczny pn. „Z fraszką świętokrzyską, limerykami i pieśnią ope-
retkową przez stulecia”. Swoje utwory poetyckie zaprezentowali: Stanisław 
Nyczaj, Ewa Wojtasik, Elżbieta Musiał, Bohdan Gumowski, Jan Lechicki, 
Władysława Szproch, Roman Bielenda, Bogusław Pasternak oraz Andrzej 
Zagdański – baryton Opery Narodowej i chór Con Passione. Spotkanie po-
prowadzili Stanisław Nyczaj i Anna Żmudzińska. 

W sobotnie przedpołudnie 20 kwietnia odbyło się w samsonowskiej 
świetlicy OSP spotkanie literacko-muzyczne pn. „Poranek gawęd, anegdot 
i toastów z muzyką, pieśnią operetkową, degustacją miejscowych przysma-
ków kulinarnych”. Spotkanie prowadzili Stanisław Nyczaj i Lidia Putowska, 
przewodnicząca Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej. 

Swoje utwory zaprezentowali m.in.: Andrzej Dębkowski, Bohdan Gu-
mowski, Władysława Szproch, Ewa Wojtasik, Elżbieta Musiał ze Związku 
Literatów Polskich, Andrzej Zagdański, zespół Tumlinianie oraz rodzimi arty-
ści: Elżbieta Gacek, Janusz Główczyński, Celina Ślefarska i Tadeusz Purtak. 

Wszystkim imprezom towarzyszył kiermasz książek w Samsonowie, 
a dodatkowo wystawa i degustacja wyrobów regionalnych.

Andrzej Piskulak

lepsze nie tylko na Mistrzostwach Polski, ale także na Mistrzostwach Świata 
– deklarowali zgodnie. 

Po zawodach w Zagnańsku czeka ich ciężka praca nad przygotowaniem 
się do tegorocznych Mistrzostw Europy i Świata, które zorganizowane będą 
w miesiącach jesiennych. 

Sukcesy, zarówno jako solistka jak i w duecie, odniosła mieszkanka Tum-
lina Klaudia Kundera z Studio Dance Factory Kielce. W duecie z Łukaszem 

Midurą zdobyła mistrzostwo w stylu salsa 
shines oraz trzecie miejsce w stylu caribben 
dance. W kategorii solistek Klaudia zajęła 
drugie miejsce w stylu latin show i czwarte 
w salsa shines.

Z kolei mieszkaniec Osiedla Kaniów Grze-
gorz Cebulski z SDF Kielce został mistrzem 
wśród solistów w kategorii wiekowej 12–15 lat 
w stylu salsa shines. Mistrzostwo Polski zdo-
był także w duecie z Łukaszem Midurą z SDF 
w stylu salsa shines. Ponadto osiągnął ze swoją 
partnerką Weroniką Kosowską (w kategorii 
wiekowej 12–15 lat) drugie miejsce w stylu ba-
chata oraz trzecie miejsce w stylu salsa.

Tancerze – soliści, pary, duety, tria, mi-
niformacje i formacje – rywalizowali w na-

stępujących dyscyplinach: Argentine Tango, Bugg, Bachata, Merengue, Salsa, 
Mambo, Jitterbug, Lambada/Zouk, Double Bugg, West Coast Swing, Carib-
bean Dances Disco-Hustle/Disco-Swing/Disco-Fox, Salsa Shines, Salsa Ru-
eda de Casino, Latino Show, Special Couple Dance Formation, Couple Dance 
Master Showcase, Synchro Dance. 

Organizatorem mistrzostw tanecznych w Zagnańsku było kierowane 
przez Michalinę i Kamila Boreckich Studio Tańca Candela, które wybra-
ne zostało przez Sekretariat Narodowy International Dance Organiza-
tion w Polsce, do organizacji Krajowych Mistrzostw IDO w Tańcach Par 
– Eliminacji do Mistrzostw Europy i Świata 2013. Współorganizatorem był 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. Wsparcia użyczyli 
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagnańsku-Chrustach i Zespół SP nr 2 
P i G w Zagnańsku. 

Patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
Adam Jarubas, Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka i Wójt Gminy Zagnańsk 
Szczepan Skorupski. Patronem medialnym była „Gazeta Zagnańska”.

Andrzej Piskulak

Taneczne pary na bardzo wysokim poziomie

Foto: Michał Walczak
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W Antykwariacie im. A. Metzgera w Kielcach można było poczuć at-
mosferę czasów PRL-u. Intrygujące teksty o tym, jak się wówczas żyło 
czytali świętokrzyscy samorządowcy oraz aktywni młodzi ludzie. Akcja 
zorganizowana została przez Fundację FARMa w ramach kampanii 
„Nowa Przestrzeń. Promocja aktywności młodzieżowej w województwie 
świętokrzyskim”.

O bikiniarzach, maluchach, mortadeli i prywatkach najmłodsi uczest-
nicy spotkania słyszeli pewnie pierwszy raz. Czasy te bliższe były osobom 
czytającym wspólnie z młodzieżą: wiceminister obrony narodowej Beacie 
Oczkowicz, staroście kieleckiemu Zdzisławowi Wrzałce, wiceprzewodniczą-
cej Rady Powiatu Kieleckiego Renacie Janik, wicestaroście staszowskiemu 
Michałowi Skotnickiemu, wiceburmistrzowi Staszowa Tomaszowi Fąfarze, 
wójtowi gminy Rytwiany Grzegorzowi Forkasiewiczowi, wicewójtowi gmi-
ny Zagnańsk Robertowi Kaszubie, prezesowi spółki Wodociągi Kieleckie 
Henrykowi Milcarzowi oraz podinspektorowi Gerardowi Bahowi z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kielcach. 

W inicjatywę włączyli się także wolontariusze Fundacji FARMa, Stowa-
rzyszenia „Spektrum Możliwości” z Miedzianej Góry, Stowarzyszenia Ma-
słów Info, Centrum Wolontariatu w Kielcach. Duże wrażenie na uczestnikach 

Atmosfera PRL-u w antykwariacie
zrobili zagraniczni goście: Alice z Włoch i Levan z Gruzji, wolontariusze 
programu Wolontariat Europejski, od 8 miesięcy mieszkający w Kielcach. 
Bardzo dobrze poradzili sobie z karkołomnym językiem polskim. Wśród czy-
tającej młodzieży były także dwie uczennice gimnazjum w Tumlinie. 

Wieczór we wspaniałym wnętrzu Antykwariatu im. A. Metzgera popro-
wadziła Anna Żmudzińska wraz i Ryszardem Mikurdą. W loży szyderców 
zasiedli redaktorzy „Echa Dnia” Anna Krawiecka i Paweł Więcek oraz dyrek-
tor Wzgórza Zamkowego Janusz Knap, którzy nie szczędzili zaskakujących 
komentarzy i pytań. Program wzbogacił występ zaledwie 13-letniej artystki 
Aleksandry Żłobeckiej ze Skarżyska-Kamiennej.

W Zagnańsku ruszył pilotaż Programu Grantowego dla Młodzieży „Ma-
nia Działania”. Umożliwia młodzieży samodzielne aplikowanie o dofinanso-
wanie na realizację ich społecznych projektów. Program powstał w powiecie 
staszowskim dzięki inicjatywie Fundacji FARMa, ale są plany, by program 
objął całe województwo.

W gminie Zagnańsk spotkania w ramach projektu „Mania Działania” 
odbyły się już 17 kwietnia o godzinie 11.30 w Gimnazjum w Tumlinie oraz 
o 13.15 w Gimnazjum w Zagnańsku.

Anna Żmudzińska, menager DKJ

„Kto czyta książki, żyje wielokrotnie” – to myśl przewodnia spotkania literackiego, 
które odbyło się w ramach otwarcia kącika literackiego w Domu Kultury Jaworze.

W Domu Kultury zagościła poezja polska i rosyjska. Nie zabrakło także doskonałej 
muzyki w wykonaniu akordeonisty Marcina Wróbla oraz gitarzystki Mai Wojtaszek. Wy-
jątkowe rzeźby zaprezentował Krzysztof Wesołowski.

W czasie imprezy Mirosława Badzińska, sekretarz Urzędu Gminy, przyznała się, że jest 
na bieżąco z literaturą dziecięcą, ponieważ czyta dużo książek swoim wnukom. Henrykowi 
Milcarzowi, prezesowi Wodociągów Kieleckich, „czyta” natomiast 2,5-letnia wnuczka Julia, 
która na pamięć zna większość bajek. Zdzisław Wrzałka, starosta kielecki interesuje się hi-
storią, dlatego też sięga po tego typu publikacje. Renata Janik, wiceprzewodnicząca Rady Po-
wiatu Kieleckiego, jak prawdziwa kobieta romantyczna, pasjonuje się książkami o miłości. 

Poprzez ten kącik chcemy zachęcić mieszkańców naszej gminy do spotkań z poezją, 
literaturą, do częstszego kontaktu z kulturą. Obcowanie ze sztuką otwiera nas na drugiego 
człowieka i sprawia, że potrafimy odnaleźć własne ja, uczy nas wrażliwości. 

O potrzebie czytania, o wartości książek i przyjaźni z poezją czytali: Zdzisław Wrzałka, 
Renata Janik, Mirosława Badzińska, Jan Olszewski, Henryk Milcarz, Janina Raczyńska-Kraj, 
Krzysztof Wesołowski, Marcin Michalczyk, Jowita Makuch oraz Magdalena Życińska.

Do kącika można przychodzić od poniedziałku do soboty w godzinach od 15.00 do 19.00.
Kącik literacki powstał dzięki mieszkańcom Kielc i gminy Zagnańsk, którzy bardzo 

chętnie przekazywali książki i czasopisma zarówno do Domu Kultury, jak i do Antykwa-
riatu im. Andrzeja Metzgera.

Anna Żmudzińska, menager DKJ

Oberek, powolniak, salsa i zumba królowały w Domu Kultury 
Jaworze. Międzypokoleniowe warsztaty z udziałem zespołów ludowych 
Jaworzanki, Samsonowianki, Młodzieży z Fundacji Aktywizacji Rozwoju 
Młodzieży FARMa oraz młodzieży z Gimnazjum w Tumlinie odbyły się 
w ramach kampanii „Nowa Przestrzeń”.

Młodzi i starsi dzielili się swoimi pasjami, które stały się fundamentem 
do nawiązania przyjaźni. – Muszę przyznać, że na tyle lat animowania 
i pracy z młodzieżą, jeszcze nigdy nie zdecydowaliśmy się na żadną akcję 
z seniorami. Dla młodzieży była to niezapomniana przygoda, która na zawsze 
pozostanie w ich pamięci jako szalone i wesołe doświadczenie – mówi Barbara 
Zamożniewicz, prezes zarządu Fundacji FARMa.

Warsztaty stały się wyjątkowym i niepowtarzalnym spotkaniem pokoleń, 
dziś wiek nie grał roli. Liczyła się świetna zabawa i miłość do kultury.

Otwarcie kącika literackiego

Wymiana pokoleń 
Zależy nam na tym, by zaszczepić w młodych ludziach pasję do tradycji 

i folkloru, które są naszą regionalną tożsamością. Starszych chcieliśmy 
przekonać do nowoczesnych form wyrażania radości przez taniec. Głęboko 
wierzę w integrację pokoleń. Mamy nadzieję, że dzięki tym warsztatom 
pokolenia, które wydawałoby się dzielą lata świetlne, zrozumieją i docenią 
siebie nawzajem, może w przyszłości stworzą jakiś wspólny projekt. 

W spotkaniu pokoleń świetnie bawili się wiceminister obrony narodowej 
Beata Oczkowicz, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kieleckiego 
Renata Janik, zastępca wójta gminy Zagnańsk Robert Kaszuba oraz prezes 
Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz.

Nasi goście świetnie czuli się zarówno tańcząc oberka, jak i zumbę. 
Zgodnie jednak stwierdzili, że nowoczesne tańce wymagają świetnej 
sprawności fizycznej. 

– Jestem pod ogromnym wrażeniem kampanii „Nowa Przestrzeń”. 
Dziś niezależnie od wieku liczyła się miłość do kultury, tradycji i wspaniała 
zabawa. Wierzę, że tego rodzaju spotkania sprawią, że pasja do muzyki 
i regionalizmu sprawią, że zrozumiemy się nawzajem i stworzymy wspólną 
historię – powiedziała wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz.

Warsztaty odbyły się w ramach kampanii „Nowa Przestrzeń. Promocja 
aktywności społecznej młodzieży w województwie świętokrzyskim” 
organizowanej przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa 
ze Staszowa w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Świętokrzyskiego i przy szczególnym wsparciu marszałka Adama Jarubasa. 
Patronat honorowy nad kampanią objeła minister pracy i polityki społecznej. 

27 maja w Galerii Korona Kielce odbędzie się kolejne spotkanie 
w ramach kampanii „Nowa Przestrzeń” – „Energia Młodych”. O wszystkich 
działaniach w ramach kampanii można przeczytać na stronie www.kampania.
fundacjafarma.pl.

Anna Żmudzińska, menager DKJ  
oraz koordynator Manii Działania w Zagnańsku
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19 kwietnia br. sportowcy z Gimnazjum im. S. Staszica w Za-
gnańsku zwyciężyli w finale wojewódzkim w piłce siatkowej 
chłopców, który odbył się w Miejskiej Hali Sportowej w Stara-
chowicach. W zawodach wzięło udział dziewięć najlepszych dru-
żyn województwa świętokrzyskiego.

Rywalizacja była bardzo zacięta i emocjonująca, ale chłopcy 
z Zagnańska nie mieli sobie równych i wygrali kolejno z drużynami 
Gimnazjum w Stąporkowie, Gimnazjum nr 12 w Kielcach (w grupie 
eliminacyjnej) oraz Gimnazjum nr 23 w Kielcach i Gimnazjum nr 4 
w Starachowicach – w grupie finałowej. Całe zawody zakończyli bez 
straty seta!

Siatkarze otrzymali okazały puchar i medale oraz zdobyli pra-
wo do udziału w Mistrzostwach Polski, które odbędą się w połowie 
czerwca br. w Radomiu.

Skład zwycięskiej drużyny: Dawid Chło-
pek, Daniel Cichy, Bartek Grabowski, Gabryś 
Knez, Michał Lagner, Piotrek Moćko, Artur 
Moskal, Wojtek Rynk, Dominik Sochacz, 
Mateusz Tokarczyk, Mateusz Wiatkowski. 
Trenerem drużyny jest Cezary Bracha.

Siatkarski finał w dwójce 
W zagnańskiej hali sportowej odbył się 

4 kwietnia br. finał VII Świętokrzyskiej Ligi 
Siatkówki Gimnazjów Dziewcząt i Chłop-
ców. W całych rozgrywkach ligowych 
uczestniczyło 16 drużyn dziewczęcych 
i 12 chłopięcych. W obu kategoriach zwy-
ciężyły drużyny z Zagnańska. Najlepszym 
zawodnikiem finału w kategorii chłopców 
został Bartek Grabowski z kl IIIa, a najlep-
szą wśród dziewcząt – Magdalena Turek 
z klasy IIa.

Siatkarze z „dwójki” mistrzami województwa

Diecezjalny turniej ministrantów w ping-ponga
Ponad 60 ministrantów z 16 parafii diecezji kieleckiej uczest-

niczyło w III Mistrzostwach Ministrantów w Tenisie Stołowym 
z Diecezji Kieleckiej, które odbyły się 13 kwietnia br. w hali 
sportowej Gminnego Ośrodka Kul-
tury Sportu i Rekreacji. Puchary dla 
zwycięzców w kategoriach szkół pod-
stawowych, gimnazjów i średnich 
wręczył bp Kazimierz Gurda. Wójt 
Szczepan Skorupski dziękując mło-
dym sportowcom za emocjonującą 
walkę sportową, zaprosił księży do 
częstszego organizowania turniejów 
sportowych w gościnnej zagnańskiej 
hali sportowej. 

– Zaprosiliśmy wszystkich mini-
strantów do udziału w nowej edycji 
turnieju tenisowego o puchar Bisku-
pa Kazimierza Gurdy. W tym roku aż 
dwóch ministrantów z każdej kategorii 
wiekowej mogło reprezentować swoją parafię w turnieju. Zawodnicy 
przybyli na zawody pod opieką księży proboszczy i wikariuszy. Gminę 
Zagnańsk reprezentowali ministranci z parafii pw. św. Rozalii i św. 
Marcina w Zachełmiu oraz Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku 
– poinformował w imieniu organizatorów ks. Paweł Kowalski, wika-
riusz z kościoła „na górce”.

Po kilkugodzinnych zmaganiach sportowych we wszystkich ka-
tegoriach zwyciężyli ministranci z parafii w Górnie. 

Bp Kazimierz Gurda dziękując organizatorom zawodów i gratu-
lując zwycięzcom, w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na znaczenie 
sportu i rywalizacji sportowej w rozwoju duchowym i fizycznym mło-
dych osób, które aktywnie uczestniczą w służbie liturgicznej ołtarza. 

– Spotkania formacyjne i sportowe ministrantów są formą ewan-
gelizacji i rozwoju duchowego życia wiary i sprawności fizycznej. Roz-
grywki pingpongowe, które odbyły się w Zagnańsku, były połączeniem 

służby przy ołtarzu, a więc życia reli-
gijnego, z uprawianiem sportu. Wiemy, 
że współzawodnictwo sportowe w jakiś 
sposób wytwarza w tych, którzy w nim 
uczestniczą, ducha rywalizacji a jed-
nocześnie uczy przeżywać zwycięstwa 
i porażki – mówił bp Gurda. – Zawody 
sportowe są na pewno czymś bardzo 
ważnym w formacji duchowej dla tych 
młodych ludzi. Sport jest zawsze formą, 
która pozwala na wszechstronny rozwój 
młodych ludzi – podkreślił biskup.

Sędzią zawodów był ks. Waldemar 
Wiśniowski. Organizatorem III Mi-
strzostw Ministrantów w Tenisie Sto-
łowym było Duszpasterstwo Służby 

Liturgicznej Diecezji Kieleckiej. Współorganizatorem był Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. 

W trakcie turnieju wójt Szczepan Skorupski oprowadzając bp. Ka-
zimierza Gurdę po ośrodku sportowo-rekreacyjnym, opowiadał o jego 
działalności oraz najbliższych planach. Dostojny gość, niegdysiejszy 
proboszcz parafii w Zagnańsku, z dużym zainteresowaniem wysłu-
chał gospodarza gminy mówiącego o najważniejszych inwestycjach, 
jakie zostały zrealizowane i o działaniach, jakie wkrótce będą podjęte, 
m.in. o planowanej budowie kaplicy pogrzebowej na cmentarzu pa-
rafialnym. Na zakończenie turnieju wójt wręczył biskupowi grafikę 
przedstawiającą dąb Bartek wykonaną przez Aleksandra Yasima.

Andrzej Piskulak

W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęły zawodniczki tre-
nowane przez nauczyciela Andrzeja Jantarskiego, drugie – z Gimna-
zjum nr 1 w Kielcach, trzecie – z Gimnazjum w Masłowie, czwarte 
– z Gimnazjum nr 16 w Kielcach. 

W kategorii chłopców zwyciężył zespół trenowany przez na-
uczyciela Cezarego Brachę, drugie miejsce zajęła drużyna trenowa-
na przez nauczyciela Mirosława Kowalskiego, trzecie – zawodnicy 
z Gimnazjum nr 12 z Kielc. 

Zdaniem dyrektor Marzanny Moćko, finał Świętokrzyskiej Ligi 
Gimnazjów Dziewcząt i Chłopców był dla szkoły sportowym świę-
tem. – Był to finał finałów rozgrywek ligowych rozegranych wcześniej 
na etapie powiatu, dzisiaj już całego województwa. Mamy ogromną 
satysfakcję, ponieważ pierwsze miejsca chłopców i dziewcząt to jest 

efekt wieloletniej, ciężkiej pracy nauczycieli 
i uczniów z klas sportowych. Dzieci dzisiaj 
pokazały, że można osiągnąć sukces. Więk-
szość tych uczniów kończy już naszą szkołę. 
Wierzymy, że dalej będą rozwijać swój talent 
sportowy. Jest to także promocja naszej gmi-
ny – mówiła dyrektor dwójki.

Puchary i dyplomy najlepszym zespo-
łom i zawodnikom wręczał wójt Szczepan 
Skorupski. Głównym organizatorem cyklu 
sześciu turniejów eliminacyjnych i turnieju 
finałowego był Jan Mitek, jednocześnie sę-
dzia główny zawodów i od wielu lat propa-
gator siatkówki w naszym województwie. 

Pozostałymi organizatorami turnie-
ju byli: Cezary Bracha, Andrzej Jantarski 
i Mirosław Kowalski, nauczyciele wycho-
wania fizycznego Zespołu SP nr 2 Przed-
szkola i Gimnazjum, GOKSiR i Gmina 
Zagnańsk.   Apis 
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Prawie 300 lat rozkłada się plastikowa torba foliowa produkowana 
w ciągu jednej sekundy, używana średnio przez 25 minut. 35 butelek 
plastikowych wystarczy do zrobienia ciepłego polaru. 

Z 670 puszek po napojach gazowanych można wyprodukować rower. 

Rada Gminy Zagnańsk uchwałą nr 1 z dnia 26 lutego 2007 r. 
przyjęła „Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawie-
rających azbest z terenu gminy Zagnańsk na lata 2007–2032”. Re-
alizując założenia ww. programu w latach 2007–2012, z terenu gmi-
ny usunięto i przekazano do utylizacji 76 294,75 m2, tj. 839,24 Mg.

23 kwietnia br. Gmina Zagnańsk rozstrzygnęła przetarg nieogra-
niczony na demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów za-
wierających azbest wraz z usunięciem powstałych odpadów, zlokali-
zowanych na terenie gminy, którego wartość ofertowa brutto wynosi 
45 901,68 zł. Zamawiający przewiduje udzielenie zmówienia uzupeł-
niającego o 50 proc. wartości realizowanego zadania. Stąd szacuje 
się, że wartość zadania może wynieś 68 852,52 zł. Gmina zaś będzie 
się ubiegać o udzielenie dofinansowania z WFOŚiGW w wysokości 
85 proc. wartości zadania, tj. o 58 524,64 zł. Szacunkowa wartość 
odpadów przekazanych do utylizacji może wynieś ok. 11 000,00 m2, 
tj. 121 Mg.

W 2011 r. z terenu gminy usunięto i przekazano do utylizacji 18 
357 m2, tj. 201,91 Mg odpadów zawierających azbest. Łączny koszt 

 Stowarzyszenie „Braterskie serca” prowadzi nabór kandydatów 
do zajęć w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, które odbywać się 
będą w budynku po szkole podstawowej w Belnie. WTZ mają za za-
danie rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, 
zmierzającą do poprawy ogólnego rozwoju oraz sprawności każdego 
uczestnika, niezbędnej do możliwie niezależnego, samodzielnego 
i aktywnego życia w środowisku. W ramach warsztatów będziemy 
prowadzić 8 pracowni: gospodarstwa domowego, informatyczną, 
plastyczną, bukieciarsko-ogrodniczą, krawiecko-tkacką, stolarską, 
rymarska, muzyczną oraz rehabilitacyjną. Każdy uczestnik warszta-
tów będzie otrzymywał 90,00 zł miesięcznie w ramach tzw. treningu 
finansowego. 

 W placówce prowadzone będą również zajęcia z psychologiem. 
Warsztaty czynne będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–
15.00. Każdy uczestnik będzie miał zapewniony transport specjali-
stycznym samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 
dla osób poruszających się na wózkach. Warunkiem uczestnictwa 
w ww. warsztatach jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym z zaleceniem „uczestnictwa 
w warsztatach terapii zajęciowej”. Niezbędnym warunkiem przyjęcia 
jest ukończenie 18. roku życia

 Stowarzyszenie „Braterskie serca” przypomina, iż przyjmowanie 
zgłoszeń do zajęć w WTZ upływa z końcem maja. W związku z ogra-

FIRMA OGRODNICZA „MAJA”  
TERESA MILCARZ

Zagnańsk, Osiedle Kaniów, ul. Młynarska 21. 
tel. 664363695, 41 3001316

Sprzedaż: krzewy, kwiaty, rozsady warzyw,  
ziemia, kora, włókniny, nawozy, nasiona, itp.

Ceny konkurencyjne! 
Sklep czynny w godzinach 9–19 

Oczyszczanie dachów z azbestu
zadania wyniósł 85 249,59 zł, z czego Gmina pozyskała z: WFO-
ŚiGW – 25 932,69 zł, NFOŚiGW – 33 160,71 zł, budżetu Starostwa 
Powiatowego w Kielcach – 15 000,00 zł, budżetu własnego Gminy 
Zagnańsk – 11 156,19 zł. W 2012 r. z terenu gminy usunięto i przeka-
zano do utylizacji 18 292 m2, tj. 201,21 Mg odpadów zawierających 
azbest. Łączny koszt zadania wyniósł 81 524,36 zł, z czego Gmina 
pozyskała z: WFOŚiGW – 28 533,53 zł, NFOŚiGW – 40 762,18 zł, 
budżetu własnego Gminy Zagnańsk – 12 228,65 zł.

W 2013 r. w okresie od 15 stycznia do 15 lutego wpłynęły 
54 wnioski o łącznej ilości 8917 m2 odpadu przewidzianego do usu-
nięcia. Właściciele posiadający odpady zawierające azbest składali 
wnioski o dofinansowanie przez Gminę prac polegających na: de-
montażu z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk 
pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest 
wraz z usunięciem powstałych odpadów w ilości 4275 m2 oraz usu-
nięciu wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu 
pokryć dachowych, złożonych na posesjach zlokalizowanych na te-
renie gminy Zagnańsk w ilości 4642 m2  Opr. Apis 

Drodzy mieszkańcy gminy Zagnańsk!

niczoną liczbą miejsc w placówce o przyjęciu do WTZ decydować 
będzie termin zgłoszenia. Wszystkich zainteresowanych udziałem 
w zajęciach prosimy o kontakt bezpośrednio z prezes Stowarzyszenia 
Elżbietą Ślewą pod numer telefonu: 660722008 lub z kierownikiem 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

Zarząd Stowarzyszenia „Braterskie Serca”

Śmieci naprawdę opłaca się segregować
400 mln aluminiowych puszek zużywa się rocznie w Polsce. Można je 
powtórnie przetworzyć i wykorzystać nieskończenie wiele razy. Sześć 
puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu 1 litra paliwa.

Marcin Jędras

Pani Helenie Musiał
oraz całej Jej Rodzinie 

wyrazy żalu i współczucia 
z powodu śmierci 

Męża
składają

Przewodniczący Rady Gminy Zagnańsk Wojciech Chłopek 
wraz z radnymi, Wójt Gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski 

wraz z  pracownikami  Urzędu Gminy.
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W dniach 29 kwietnia – 3 maja br. w Zespole Szkoły Podstawowej  
nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku gościła 27-osobowa delega-
cja z Turcji, Portugalii, Włoch i Bułgarii. W jej składzie znaleźli się dy-
rektorzy, nauczyciele i uczniowie ze szkół partnerskich współpracujących 
ze sobą w ramach programu Comenius. 

Było to ostatnie wspólne spotkanie realizowanego od dwóch lat projektu 
pod tytułem „Poprawa podstawowych umiejętności poprzez wymianę kultu-
rową”. Goście zakwaterowani byli w hotelu Pod Jaskółką w Tumlinie oraz 
u rodzin. 

W ramach programu wizyty odbyło się spotkanie z dyrekcją szkoły, na-
uczycielami i społecznością uczniowską. Partnerzy szkół zwiedzali też atrak-
cje gminy, m.in.: dąb Bartek, kamieniołom w Zachełmiu z odkrytymi tam 
śladami tetrapoda, ruiny Huty Józefa w Samsonowie oraz Urząd Gminy. 

– Wizyta miała charakter artystyczny, więc królowały taniec, muzyka 
i śpiew. Naszymi gośćmi była młodzież w wieku od 12 do 15 lat, która przy-
jechała wraz z nauczycielami i dyrektorami szkół ze swoich krajów – mówiła 
Dorota Starz, nauczycielka języka angielskiego, koordynatorka programu.

We wtorek, 30 kwietnia br. moż-
na było zobaczyć efekty nauki naro-
dowych tańców podczas uroczystego 
podsumowania projektu „Comenius 
Day”. W obecności licznych miesz-
kańców gminy i zaproszonych gości na 
scenie w sali gimnastycznej po kolei 
prezentowały międzynarodowe ekipy 
taneczne.

Bardzo ważnym punktem imprezy 
był pokaz taneczny wójta Szczepana 
Skorupskiego i kurator oświaty Mał-
gorzaty Muzoł. Para zatańczyła walca 
angielskiego. Występ wzbudził aplauz 
widowni. Panowała opinia, że pokaz 
wypadł lepiej niż podczas show Świę-
tokrzyskie Gwiazdy Tańczą, który miał 
miejsce w połowie kwietnia w kielec-
kiej galerii Korona.

Kurator oświaty Małgorzata Muzoł i wójt Szczepan Skorupski zgodnie 
podkreślali w swoich wystąpieniach, że celem ich pokazu było propagowanie 
tańca wśród młodzieży szkolnej. 

Podczas imprezy wójt wcielił się także w rolę Pana Młodego – Jonka 
w spektaklu „Wesele świętokrzyskie” przygotowanym przez Zespół Ludowy 
Jaworzanki pod kierownictwem Grażyny Grudzieckiej i w reżyserii Adama 
Młodawskiego. 

Interesująco wypadły także występy taneczne uczniów szkoły podsta-
wowej, tańce narodowe zaprezentowane przez poszczególne grupy przed-
szkolne, recital absolwentki szkoły Mai Wojtaszek. Aplauz widowni wzbu-
dził występ gminnego chóru Con Passione i zespołów ludowych Jaworzanki 
i Tumlinianie. 

Uczniowie szkoły podstawowej zaprezentowali przedstawienie teatralne pod 
tytułem „Little Red Riding Hood”. Zrealizowano je w ramach projektu finan-
sowanego z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, programu English Te-
aching, którego krajowym realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Uczniowie z podstawówki i gimnazjum pod okiem zawodowych tan-
cerzy wykonali tańce klasyczne i współczesne, m.in.: walc angielski, salsa 
i czacza. Finałem była ewaluacja programu Comenius Dance Competition, 
która polegała na prezentacji tańców ludowych charakterystycznych dla kra-
jów uczestniczących w projekcie. Widzom podobał się szczególnie taniec ze 
świecami w wykonaniu ekipy tureckiej. Krakowiaka zatańczyły dziewczynki 
z Włoch, a włoski taniec tarantelę uczniowie z Zagnańska. Ekipa z Portugali 
zaprezentowała jeden ze swoich ludowych tańców. Natomiast nauczycielki 
z Bułgarii zatańczyły wiązankę charakterystycznych tańców bułgarskich. 

Imprezę zakończono podziękowaniami wójta gminy Zagnańsk, dyrektor 
Marzanny Moćko oraz koordynatorów programu Comenius, poczym uczest-
nikom wręczono certyfikaty, puchar, nagrody i pamiątki. 

Imprezie towarzyszyła wystawa prac artystów i twórców ludowych 
z gminy Zagnańsk, m.in.: rzeźbiarza 
Krzysztofa Wesołowskiego, kowala 
Janusza Główczyńskiego, prezentują-
cej własnej roboty biżuterię Elżbiety 
Chrobot z Towarzystwa Aktywnych 
Kobiet oraz eksponaty z Regionalne-
go Muzeum Ziemi Samsonowskiej, 
które zaprezentowała Lidia Putowska, 
prezes Towarzystwa Ziemi Samsonow-
skiej. Uczestnicy i zaproszeni goście 
mieli okazję skosztować potraw kuchni 
świętokrzyskiej przygotowanych przez 
kucharki z dwójki. 

W środę uczestnicy projektu udali 
się na wycieczkę do Krakowa, gdzie 
zwiedzali m.in.: Komnaty Królewskie 
na Wawelu, Sukiennice i spacerowali 
wzdłuż Wisły. Zwiedzali także Wado-
wice. W czwartek wszyscy udali się do 

Kielc, gdzie gościli m.in. w katedrze, Pałacu Biskupów Krakowskich, Amfi-
teatrze Kadzielnia i kościele św. Wojciecha. 

Dyrektor Marzanna Moćko oceniając przebieg wielodniowego pobytu 
zagranicznych gości w gminie Zagnańsk, podkreśliła, że była to znakomita 
promocja gminy i regionu w świecie. Poinformowała, że partnerzy zagranicz-
ni wyjechali zachwyceni pobytem i przyjęciem ich, o czym świadczą wspa-
niałe wpisy do kroniki projektu i szkoły. 

Uroczystość pod hasłem „Comenius Day” została objęta patronatem Świę-
tokrzyskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, 
Starosty Powiatu Kieleckiego, Wójta Gminy Zagnańsk oraz medialnym: „Ga-
zety Zagnańskiej”, „Gazety Wyborczej”, Radia Fama i TVP Kielce.

Apis

Finał międzynarodowego projektu Comenius

Andrzej Piskulak: Co skłoniło Panią do kandydo-
wania na radną w naszej gminie? 

Grażyna Wawszczak: Będąc sołtysem sołectwa Za-
gnańsk, starałam się być osobą otwartą, wrażliwą i oddaną 
naszej społeczności. Moja praca odbierana była chyba po-
zytywnie, bo mieszkańcy sugerowali mi i namawiali, abym 
spróbowała swych sił także jako radna.

Moi wyborcy są dla mnie bardzo ważni, dlatego jako 
radna i sołtys próbuję rozwiązywać problemy mieszkań-
ców jak najlepiej. Być radną to wielkie wyróżnienie oraz 
motywacja do pracy na rzecz społeczeństwa. Za zaufanie 
bardzo wszystkim dziękuję.

A.P.: Które problemy udało się rozwiązać?
G.W.: Dzięki dobrej współpracy z wójtem Szczepanem 

Skorupskim, Urzędem Gminy oraz Radą Sołecką na czele 
z Panem Waldemarem Wiechem i kolegą radnym Stefanem 
Grudniem rozwiązujemy istotne sprawy. Za cel stawiam 
sobie poprawę infrastruktury oraz estetyki naszego sołec-
twa – jest to realizowane poprzez rewitalizację Zagnańska. 
W ramach tych działań wykonano remont ul. Spacerowej, 
Słonecznej i Kieleckiej, posadzono rośliny i drzewa w cen-
trum Zagnańska oraz odnowiono parking przed UG (w przygotowaniu parking 
za UG). Należy wspomnieć o rozpoczęciu budowy skateparku przy ulicy Kie-
leckiej, na którym m.in. będzie umieszczona tablica informacyjno-historyczna 
o naszej gminie oraz wyeksponowana nasza historyczna ciuchcia wąskotorowa. 
Dzięki wspólnym staraniom będzie doprowadzona woda na ul. Przemysłową 

Trybuna radnego

Doceniam rady mieszkańców
i Kielecką. Wykonano również chodnik na Osiedlu Wrzo-
sy II, a w tym roku jest planowany remont chodnika na ul. 
Wrzosowej. Za pomoc w tej sprawie dziękuję starostwu, 
a szczególnie wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani 
Renacie Janik oraz Urzędowi Gminy i radnym. W ramach 
Funduszu Sołeckiego wykonaliśmy szereg zadań: projekt 
oświetlenia ul. Przemysłowej wzdłuż lasu do Chrustów, 
zakup ławek ulicznych, plac zabaw przy ul. Turystycznej, 
wykonanie chodnika na łączniku między Przemysłową I a II 
oraz – w przygotowaniu – oświetlenie ww. chodnika.

A.P.: Które projekty nie zostały zrealizowane?
G.W.: Wspólnie z radnym Stefanem Grudniem stara-

my się o budowę dróg na ul. Zacisze, Słonecznej II, Rze-
mieślniczej oraz na ul. Turystycznej od nr 1 do drogi wo-
jewódzkiej. Dążymy także do wymiany nawierzchni na ul. 
Borek i Wrzosowej. Przesuwa się w czasie, a jest niezbędna 
kanalizacja ul. Przemysłowej, a później chodnik wzdłuż tej 
ulicy. Od 32 lat jestem druhną w OSP Zagnańsk, bardzo mi 
zależy, aby nasza jednostka rozwijała się i była jak najlepiej 
przeszkolona w kierunku działań ratowniczych. 

Jako sołtys działam również na rzecz Koła Sołtysów 
Gminy Zagnańsk, organizując spotkania i wycieczki integracyjne do innych 
miejscowości. Na wspólnych spotkaniach promujemy naszą gminę. Pozdra-
wiam i dziękuję.

A.P.: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Piskulak 
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Prezentacja tańców podczas „Comenius Day”
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Artyści z gminy Zagnańsk w Parlamencie Europejskim 

Na zaproszenie parlamentarzysty 
europejskiego Jacka Włosowicza 

w Brukseli swoje prace prezentowała 
grupa artystów z gmin Zagnańsk, 

Mniów i Stąporków. Gminę Zagnańsk 
reprezentowali m.in.:  

młoda graficzka Ewa Kondrak, 
animatorka i regionalistka Lidia 

Putowska, poetka Celina Ślefarska, 
rzeźbiarz Krzysztof Wesołowski i niżej 
podpisany, występujący w podwójnej 

roli – dziennikarza i pisarza.  
Koordynatorem całego przedsięwzięcia 

był radny Kamil Piasecki.


