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Główne uroczystości kanonizacyjne Jana Pawła II w gmi-
nie odbyły się 26 kwietnia br. w Świetlicy „Pod Tetrapodem” 
(dawna organistówka) oraz w kościele pw. św. Rozalii i św. Mar-
cina w Zagnańsku. Podczas uroczystej sesji Rady Gminy rad-
ni przyjęli jednogłośnie uchwałę o nadaniu wyremontowanej 
w ubiegłym roku w Zagnańsku ulicy imienia św. Jana Pawła II. 
Natomiast w kościele podczas dziękczynnej Mszy św. za kano-
nizację polskiego Papieża odsłonięta została specjalna tablica 
pamiątkowa.

Inicjatorami nadania ulicy imiena kanonizowanego polskie-
go Papieża byli członkowie Społecznego Komitetu: ks. płk Tade-
usz Skrzyniarz, ks. Paweł Kowalski, posłanka Renata Janik, wójt 
Szczepan Skorupski, radna i sołtys Grażyna Wawszczak, rad-
na Agnieszka Gębska, radny Artur Kudzia, radny i druh Tomasz 
Dąbrowski, dyrektor SP nr 1 w Chrustach Anna Tuz, nauczyciel 
Roman Piskulak, sołtys Andrzej Staniec, prezes OSP w Chrustach 
Ryszard Wawszczak.

Te same osoby były też fundatorami pamiątkowej tablicy po-
święconej Janowi Pawłowi II, na której widnieje słynne zdanie, które 
2 czerwca 1979 roku w Warszawie wypowiedział Papież, gdy po raz 
pierwszy przybył z pielgrzymką do kraju: „Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.

Projektantką tablicy była Katarzyna Nawrocka, jej wykonaw-
czynią Marta Piasecka. Montażu dokonał Łukasz Piasecki. Ścianę 
pomalowali Władysław Mucha i Robert Kopeć. Dekorację wykonali 
Grażyna Grudziecka, Anna Dąbrowska, Stanisław Białek, Zygmunt 
Chłopek.

Podczas sesji w imieniu inicjatorów dyrektor Anna Tuz przedsta-
wiła uzasadnienie inicjatywy, by nadać ulicy imię wybitnego Polaka. 

– Uchwała 
Rady Gminy 
w Zagnańsku 
d o t y c z ą c a 
nadania uli-
cy nazwy św. 
Jana Pawła II 
jest wyrazem 
oddania hoł-
du człowie-
kowi, dzięki 
któremu nasz 
naród mógł 
dumnie i od-
ważnie zmie-

niać polską rzeczywistość. Nam, mieszkańcom tej gminy, przyjęcie 
uchwały da poczucie radości i dumy, iż w taki sposób mogliśmy wyra-
zić wdzięczność za wszelkie dobro, jakiego doświadczyliśmy w okre-
sie jego pontyfikatu. Nadanie ulicy nazwy św. Jana Pawła II będzie 
żywym pomnikiem upamiętniającym w Zagnańsku dzień kanonizacji 
polskiego Papieża – mówiła dyrektor Anna Tuz.

– Chcę uzasadnić, że to właśnie ta ulica, ze wszystkich ulic Zagnań-
ska, jest najbardziej godna nosić nazwę zaproponowaną Radzie Gminy 
w dzisiejszej uchwale. Za nazwaniem ulicy imieniem św. Jana Pawła 
II przemawia nie tylko to, że jest nowa i piękna, ale przede wszystkim 
przemawia za nią historia i jej znaczenie dla zagnańskiej społeczności, 
dla której kościół pw. św. Rozalii i św. Marcina przez stulecia był ko-
ściołem parafialnym – podkreśliła przedstawicielka inicjatorów.

W dalszej części swego wystąpienia dyrektor Anna Tuz przypo-
mniała, że tą drogą przed wiekami pokolenia naszych ojców i matek 
wędrowały do kaplicy na wzgórzu, potem do kościoła, aby dzięko-
wać Bogu za dni szczęśliwe i spokojne. – Tę drogę mieszkańcy Za-
gnańska przemierzali w dniach zawieruchy wojennej, aby w poczuciu 
wspólnoty śpiewać błagalne „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Pa-
nie” – podkreśliła Anna Tuz.

Po wystąpieniu dyrektorki SP nr 1 w Zagnańsku-Chrustach, 
uczniowie przygotowani przez nauczyciela Romana Piskulaka i ka-
techetkę Małgorzatę Sobierajską zaprezentowali program artystycz-
ny z elementami multimedialnymi, w którym przypomniane zostały 
najważniejsze wydarzenia z życia patrona ulicy św. Jana Pawła II. 
Dekorację na scenie wykonały Iwona Jończyk i Bogusława Mister-
kiewicz.

Po uchwaleniu nazwy ulicy ks. płk Tadeusz Skrzyniarz w swym krót-
kim wystawieniu podkreślił doniosłość chwili – wigilii głównych uroczy-
stości kanonizacyjnych w Watykanie i podjętej uchwały. Jako duszpa-
sterz wyraził zadowolenie, że inicjatywa wypłynęła ze środowisk świec-
kich. Podkreślił też bardzo duże zaangażowanie osób, które podjęły się 
tego dzieła. 

–  J a k o 
społeczność 
lokalna w ten 
sposób uczci-
liśmy wiel-
kiego Polaka, 
jakim był Ka-
rol Wojtyła, 
i oddaliśmy 
h o ł d  j e g o 
życ iu  o raz 
działalności 
– podkreślił 
duszpasterz.

Posłanka Renata Janik w swym wystąpieniu podkreśliła znacze-
nie społeczne i historyczne podjętej przez Radę Gminy uchwały.

Wójt Szczepan Skorupski na zakończenie sesji w swym wystą-
pieniu zwrócił uwagę, że nazwanie ulicy imieniem Jana Pawła II było 
wyrazem czci dla polskiego Papieża, który jest osobą godną do naśla-
dowania ze względu na swoje zachowanie, słowa, czyny i wiarę. 

Obradom radnych przysłuchiwali się zaproszeni goście, a wśród 
nich m.in.: ks. dr Paweł Tambor, rektor Wyższego Seminarium Du-
chownego w Kielcach, starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, Henryk 
Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich, sołtysi i przewodniczący 
rad sołeckich w gminie, przedstawiciele jednostek budżetowych 
w gminie oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Po zamknięciu sesji przez przewodniczącego Wojciecha Chłopka 
odsłonięta została tabliczka z nazwą ulicy i zebrani przeszli w proce-
sji do kościoła, w którym sprawowana była Eucharystia dziękczynna 
za kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII. Przewodniczył jej ks. dr 
Paweł Tambor, który w swej homilii mówił o znaczeniu dla współ-
czesnego człowieka Miłosierdzia Bożego. Jako największych orę-
downików wskazał św. Faustynę Kowalską i św. Jana Pawła II. Na 
Eucharystii obecni byli liczni mieszkańcy z całej gminy, poczty sztan-
darowe z gminnych placówek oświatowych oraz jednostek OSP. Byli 
też przedstawiciele istniejących w gminie instytucji, działających orga-
nizacji społecznych oraz zespoły ludowe – Jaworzanki i Tumlinianie.

Po przekazaniu przez strażaków uczestnikom Mszy św. Iskry 
Miłosierdzia Bożego i odmówieniu Koronki do Bożego Miłosier-
dzia o godzinie 21.37, kiedy Ojciec Święty odchodził ze świata do 

Boga, odsło-
nięta została 
w świątyni 
s p e c j a l n a 
tablica po-
święcona św. 
Janowi Paw-
łowi II.

Ta b l i c ę 
o d s ł a n i a ł o 
dwoje dzie-
więciolatków 
– Hanna Ma-
zur z kl. II 
i Hubert Mo-

skal z kl. III (rocznik 2005) z SP nr 1, aby w sposób symboliczny zazna-
czyć zmianę sztafety pokoleniowej. Wydarzeniu towarzyszył dźwięk sy-
ren strażackich. O obecności Jana Pawła II w zagnańskim społeczeństwie 
opowiedział nauczyciel z „jedynki” Roman Piskulak, który przypomniał 
najważniejsze wydarzenia w gminie związane z Janem Pawłem II.

– W naszej Małej Ojczyźnie – gminie Zagnańsk także czujemy 
obecność Ojca Świętego. 22 czerwca 1983 roku podczas pobytu 
w Krakowie Papież poświęcił kamień węgielny pod budowę kapli-
cy w Zagnańsku. Trzynaście lat później ks. biskup Kazimierz Ryczan 
erygował parafię pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku. 

Ulica Świętego Jana Pawła II w gminie
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13 czerwca 2006 r. Zespołowi Szkoły Podstawowej, Przedszkola 
i Gimnazjum w Samsonowie nadano imię Jana Pawła II.

Pamiątką pontyfikatu i śmierci Jana Pawła II jest stojący na za-
chodnim zboczu Góry Chełm modrzewiowy krzyż ufundowany przez 
służbę leśną i pracowników Nadleśnictwa Zagnańsk.

W 2011 roku, aby uczcić wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II, 
jako żywe pomniki beatyfikacji posadzono pięć jodeł przy szkołach 
znajdujących na terenie gminy Zagnańsk i przy kościele w Tumli-
nie. Pamiątkowe drzewa znajdują się także przy szkole w Zagnańsku 

-Chrustach 
oraz w pobli-
żu dębu Bart-
ka. W Dniu 
P a p i e s k i m 
2011 r. dla 
u c z c z e n i a 
beatyfikacji 
Jana Pawła 
II, jako dar 
dziękczynny 
przekazano 
do tutejsze-
go kościoła 
c h o r ą g i e w 

przedstawiającą z jednej strony wizerunek Ojca Świętego, a z drugiej 
świętą Rozalię. Figury upamiętniające postać naszego wielkiego roda-
ka, znajdują się także przy świątyniach w Tumlinie i Samsonowie-Pie-
chotnych – przypominał nauczyciel Roman Piskulak.

– Dziś uchwałą Rady Gminy w Zagnańsku nadano nazwę ulicy 
Świętego Jana Pawła II. Trwałym śladem obecności Ojca Świętego 
będzie odsłonięta za chwilę tablica, na której obok wizerunku Papieża 
widnieje napis: »W hołdzie Wielkiemu Polakowi Papieżowi świętemu 
Janowi Pawłowi II w dniu kanonizacji wdzięczni parafianie i społe-
czeństwo Gminy Zagnańsk«. Myślą przewodnią są słowa wypowie-
dziane w Warszawie 35 lat temu – 2 czerwca 1979 roku: »Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!«. Zbliża się godzina 21.37 
– 2 kwietnia 2005 r. arcybiskup Leonardo Sandri powiedział: »Nasz 
ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł do domu Ojca«. Po ogło-
szeniu tej informacji zabrzmiały dzwony, a już kilkanaście minut później 
wierni w swoich świątyniach parafialnych gromadzili się na wspólnych 
modlitwach. Symbolem tamtego okresu były płonące znicze na placach 
przykościelnych, spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, wspólne 
czuwanie i rozważanie tego, co chciał nam przekazać Papież w czasie 
swego 27-letniego pontyfikatu. Powstańmy, aby oddać cześć wielkiemu 
Polakowi, Słudze Bożemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – zaape-
lował nauczyciel, prowadzący tę część uroczystości.

Uroczystego poświęcenia odsłoniętej tablicy dokonał ks. Tadeusz 
Skrzyniarz, który także postawił przed nią znicz z ogniem przywie-
zionym z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

– Jest to „Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia” – inicjatywa na-
wiązująca do słów Papieża, wypowiedzianych w Łagiewnikach 2002 
roku podczas konsekracji bazyliki: „Niech przesłanie o miłosiernej 
miłości Boga rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną 
Ojczyznę i na cały świat” – wyjaśniał Roman Piskulak.

Oddając hołd wielkiemu Polakowi, świętemu Janowi Pawłowi II, 
wiązanki pod tablicą pamiątkową złożyli: w imieniu parlamenta-
rzystów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – posłanka Renata Janik, 
w imieniu władz powiatu kieleckiego – starosta kielecki Zdzisław 
Wrzałka, w imieniu samorządowców gminy Zagnańsk – wójt Szcze-
pan Skorupski wraz z radnymi Rady Gminy Zagnańsk Tomaszem 
Dąbrowskim i Arturem Kudzia, w imieniu strażaków z OSP w Chru-
stach, Samsonowie, Szałasie i Zabłociu – prezes Gminnego Zarządu 
OSP Henryk Milcarz wraz z druhem Ryszardem Wawszczakiem i Szy-
monem Karczem, w imieniu nauczycieli z terenu gminy – dyrektorzy 
szkół podstawowych i gimnazjów: Anna Tuz i Marzanna Moćko, Sta-
nisława Skowera i Dorota Chmielewska, w imieniu środowiska leśni-
ków – dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku Anna Kowalska 
oraz pracownicy Nadleśnictwa Zagnańsk Robert Jaros, Marek Le-
nartowicz, Jacek Michta, Ireneusz Widelski, w imieniu rad sołeckich 
gminy Zagnańsk – sołtysi Grażyna Wawszczak, Andrzej Staniec, Jan 
Olszewski i Honorata Durlik, w imieniu organizacji i stowarzyszeń 
z terenu gmi-
ny Zagnańsk 
– przedsta-
wiciele Ze-
s p o ł u  L u -
d o w e g o 
Jaworzanki 
G r a ż y n a 
Grudziecka, 
Teresa Chło-
pek, Ryszard 
P i w o w a r , 
przedstawi-
ciele Zespołu 
L u d o w e g o 
Tumlinianie Ewa Kita, Wanda Stępień, Halina Mańko, w imieniu To-
warzystwa Ziemi Samsonowskiej Lidia Putowska, Elżbieta Korus, 
Stefan Kędzierski oraz w imieniu Rady Parafialnej Danuta Garecka 
i Maksymilian Wydrych.

Na zakończenie wszyscy wstali i odśpiewali „Te Deum lauda-
mus” („Ciebie Boga wysławiamy”). Andrzej Piskulak

Z okazji uroczystego ogłoszenia przez Ojca Świętego Fran-
ciszka świętymi Jana Pawła II i Jana XXIII, które miało miejsce 
27 kwietnia br. na placu Świętego Piotra w Watykanie w para-
fiach i placówkach oświatowych w gminie Zagnańsk zorganizo-
wano wiele uroczystych spotkań, modlitw i działań mających na 
celu złożenie hołdu nowym świętym. 

W Szkole Podstawowej nr 1 w Zagnańsku-Chrustach
W zagnańskiej jedynce przygotowując dzieci i środowisko lokal-

ne do kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II, 24 kwietnia na uro-
czystym spotkaniu zaprezentowano program literacko-historyczny. 

W p l e c i o n o 
weń elemen-
ty multime-
dialne, uka-
zujące bio-
grafię oraz 
f r a g m e n t y 
przemówień 
P a p i e ż a . 
Scena r iu sz 
opracowal i 
nauczyciele 
Małgorzata 
Sobierajska 

i Roman Piskulak, a dekorację wykonały Iwona Jończyk i Bogusła-
wa Misterkiewicz. 

Z okazji kanonizacji Jana Pawła II uczniowie wzięli udział w spo-
tkaniu poświęconym Papieżowi. Odbyło się ono w sobotę, 12 kwiet-
nia. Spotkanie rozpoczęto gawędą – wspomnieniem o Karolu Wojtyle, 
w którym oprócz informacji biograficznych dzieci usłyszały również 
wiele ciekawostek i anegdot z życia Papieża Polaka. Gawędę ilustro-
wał pokaz multimedialny, w którym zaprezentowano zdjęcia z róż-
nych okresów życia bohatera spotkania. Zebrani w wielkim skupieniu 
i z uwagą wysłuchali informacji przygotowanych przez swoich star-
szych kolegów i koleżanki z klasy VI przy wsparciu Małgorzaty So-
bierajskiej i Magdaleny Gareckiej. Ta część zakończyła się wspólnym 
odśpiewaniem „Barki”, jednej z ulubionych przez Papieża pieśni.

Uczniowie musieli również wykazać się wiedzą dotyczącą Papie-
ża, któremu poświęcone było spotkanie. Okazało się, że uczestnicy 
bardzo dobrze wywiązali się z powierzonego im wcześniej zadania. 
Potrafili bezbłędnie odpowiedzieć na pytania zadawane przez Mał-
gorzatę Sobierajską i Magdalenę Garecką. Za wiedzę oraz zaangażo-
wanie, jakim wykazali się, zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.

Kolejnym zadaniem przewidzianym tego dnia było przygoto-
wanie skalniaka pod tują, która zasadzona została na placu szkol-
nym 4 kwietnia 2005 r. W realizacji tego przedsięwzięcia pomogły 
dzieciom Elżbieta Ślewa i Bogusława Misterkiewicz. Była to trudna 
praca, ale efekt przeszedł wszelkie oczekiwania. Wokół kamienia,  

Gminne uroczystości kanonizacyjne Jana Pawła II

dokończenie na str. 4
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na którym umieszczony został wizerunek Jana Pawła II oraz informa-
cja „W hołdzie Wielkiemu Polakowi Papieżowi Bł. Janowi Pawłowi 
II w dniu kanonizacji wdzięczni uczniowie, nauczyciele i pracowni-
cy szkoły. Zagnańsk, kwiecień 2014 r.” dzieci wspólnie z nauczyciel-
kami zasadziły kwiaty. Drobne kamyczki usypane zostały w kształt 
barki. Spotkanie zakończono rajdem pieszym na Górę Chełm. Po-
prowadziły go Elżbieta Ślewa oraz Bogusława Misterkiewicz. Tam 
uczestnicy zapalili znicze w hołdzie Janowi Pawłowi II pod Krzyżem 
Papieskim ufundowanym przez leśników z Nadleśnictwa Zagnańsk. 
Nie mogło również zabraknąć wspomnień, śpiewów przy akompa-
niamencie gitary oraz modlitwy. A wszystko to, aby przybliżyć naj-
młodszemu pokoleniu sylwetkę Papieża Polaka. Rajd zakończył się 
powrotem na plac szkolny, gdzie uczniowie wspólnie z rodzicami 
zapalili znicze pod obeliskiem przygotowanym przez uczniów i na-
uczycieli w hołdzie bł. Janowi Pawłowi II w dniu 12 kwietnia 2014 r. 
Dzień ten, pełen zadumy i refleksji, ale również bardzo radosny, 
zapewne na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników 
spotkania. W spotkaniu udział wzięły dzieci z koła turystycznego, 
ekologicznego, artystycznego oraz drużyny harcerskiej pod opieką 
nauczycieli: Elżbiety Ślewy, Małgorzaty Sobierajskiej, Bogusławy 
Misterkiewicz i Magdaleny Gareckiej.

Dziękujemy dyrektor Annie Tuz za wparcie uczniów i nauczy-
cieli w zorganizowaniu spotkania i rajdu. Dziękujemy również Ewie 
Piwowarczyk i Teresie Gale za przygotowanie śniadania dla wszyst-
kich uczestników. Dziękujemy rodzicom za dowiezienie swoich 
dzieci do szkoły tego dnia.

W Zespole Szkoły Podstawowej nr 2  
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku
Nad całością obchodów kanonizacji Jana Pawła II w Zespole 

Szkoły Podstawowej nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku czu-
wała dyrektor Marzanna Moćko. Szkoła włączyła się w pielgrzymkę 

dziękczynną 
na Święty 
Krzyż za dar 
kanonizacji 
Jana Pawła 
II. Uczestni-
czyły w niej 
licznie dzieci, 
młodzież, dy-
rekcja szkoły, 
nauczyciele, 
wychowaw-
cy i rodzice. 
Dołączył też 
wójt gminy 

Szczepan Skorupski. W czasie pielgrzymki słuchano fragmentów 
z homilii Ojca Świętego skierowanej do rodzin. Rekolekcje Wiel-
kopostne były również czasem refleksji i modlitwy ze szczególnym 
uwzględnieniem Jana Pawła II. Uczniowie oglądali filmy o Jego ży-
ciu i pontyfikacie. Przedszkolaki wykonały dla Papieża piękne dary 
serca i złożyły je przy ołtarzu. 

Przeprowadzony został konkurs wiedzy o Janie Pawle II i kon-
kurs plastyczny. Największą wiedzę zaprezentowali – w szkole pod-
stawowej Zuzanna Kozieł z kl. IIIa, Joanna Telejko z kl. IIIa oraz 
Damian Zieliński z kl. Vb, a w gimnazjum Wojciech Dudkowski z kl. 
IIa. Najpiękniejszą pracę plastyczną wykonała uczennica klasy VIa – 
Maja Wójcik. Wszystkie nagrodzone prace zostały wyeksponowane 
w kościele parafialnym oraz w szkole.

W ramach przygotowania do kanonizacji uczniowie gimnazjum 
Gabriel Knez i Klaudia Pyczek zostali przygotowani i zgłoszeni do 
eliminacji rejonowych konkursu recytatorskiego „Dla Papieża” orga-
nizowanego przez Zespół Szkół Katolickich w Kielcach. Szczególnie 
zadbano o kącik pamięci Jana Pawła II. Została zorganizowana wy-
stawa, na której zaprezentowano dokumenty, książki, albumy, zdję-
cia i pamiątki z pielgrzymek. Zainteresowaniem cieszyły się rękopisy 
Papieża, Jego świadectwa szkolne i życiorys. Na tę wyjątkową okazję 
przygotowane zostało specjalne wydanie gazetki szkolnej, w której 
znalazły się wypowiedzi uczniów, wiersze i refleksje o Janie Pawle 
II. Gazetka była wręczana uczestniczącym w uroczystościach w dniu 
kanonizacji. Uczniowie wraz z wychowawcami wykonali także pięk-
ne gazetki klasowe. Na korytarzach szkolnych pojawiły się również 
dekorację przypominające osobę Ojca Świętego. Dało to okazję, by 

zatrzymać się na chwilę refleksji przy złotych myślach Jana Pawła 
II. Cała szkoła została udekorowana flagami papieskimi i państwo-
wymi, szczególnie wyeksponowano tablicę pamiątkową „Żywego 
Pomnika Pamięci Jana Pawła II”. 

Zwieńczeniem obchodów kanonizacyjnych była Msza Święta 
dziękczynna w naszym kościele parafialnym 27 kwietnia o godz. 16. 
Uczestniczyły w niej władze gminy, dyrekcja szkoły, przedstawiciele 
ZNP, rodzice, nauczyciele, młodzież i dzieci oraz licznie zgromadze-
ni goście. Po uroczystej Eucharystii miało miejsce spotkanie poetyc-
ko-muzyczne pt. „Z Tobą Ojcze Święty”, w którym wystąpili ucznio-
wie, absolwenci szkoły, rodzice i chór parafialny. Nad całością czu-
wali Henryka Górzyńska, Bożena Musiał i Łukasz Gronostaj. Dzień 
kanonizacji przypadł w Święto Miłosierdzia Bożego. Szczególnym 
symbolem otwarcia się na działanie Boga Ojca było przyjęcie Iskry 
Miłosierdzia z Sanktuarium w Łagiewnikach i przekazanie jej dla ro-
dzin. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty i zapalono świa-
tełka pamięci przed wizerunkiem Papieża. W tym duchowym dzięk-
czynieniu połączył wszystkich wspólny śpiew ulubionej pieśni Ojca 
Świętego „Barka”. 28 kwietnia odbył się w szkole uroczysty apel dla 
poszczególnych grup wiekowych. Dyrektor Marzanna Moćko oraz 
ksiądz proboszcz Ryszard Niemiec skierowali do uczniów swoje 
słowa na temat Wielkiego Polaka. Dzieci i młodzież zaprezentowały 
wiersze i piosenki na cześć Papieża. Rozstrzygnięte zostały konkursy 
oraz wręczone nagrody i wyróżnienia. Najpiękniejszym dziękczynie-
niem za dar Jana Pawła II będzie podążanie drogą Jego świętości. 

W Zespole Szkoły Podstawowej Przedszkola  
i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie
Od 13 czerwca 2006 roku szkoła w Samsonowie nosi imię Jana 

Pawła II, dlatego dzień kanonizacji dla uczniów i nauczycieli szkoły 
był dniem szczególnym. 

27 kwietnia o godz. 17.30 odbyło się odsłonięcie mieszczącej się 
na budynku szkoły tablicy upamiętniającej beatyfikację Jana Pawła 
II. Tablicę ufundowała firma państwa Piaseckich. Następnie, o godz. 
18.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Samsonowie odpra-
wiona została Msza św. celebrowana przez ks. Zbigniewa Krzysz-
kowskiego, po której rozpoczęła się część artystyczna obchodów. 
Tematem przewodnim montażu słowno-muzycznego była dobroć 
ludzka, której uosobieniem był święty Jan Paweł II. By oddać hołd 
Patronowi uczniowie rozpoczęli przygotowania do uroczystości mie-
siąc przed jej terminem. 

W szkole zakwitło „Drzewko Dobroci”, na którym dzieci przy-
czepiały kartki ze swoimi dobrymi uczynkami, ogłoszony został 
także konkurs na plakat społeczny, promujący dobro oraz konkurs 
na najlepszy wywiad na temat dobroci. Uczniowie sami wybierali 
rozmówców. „Co to znaczy być dobrym człowiekiem?”, „Czy warto 
być dobrym?”, „Kogo można dziś nazwać dobrym człowiekiem?” – 
to pytania, na które odpowiadali m.in. bp Kazimierz Ryczan, kurator 
oświaty w Kielcach Małgorzata Muzoł, wójt Szczepan Skorupski, 
prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz, dyrektor „Naszej 
Przychodni” Elżbieta Beska-Mróz, prezes Banku Spółdzielczego 
w Samsonowie Józef Florek, dyrektor ZSP, PiG w Samsonowie, rad-
ni Kamil Piasecki i Kazimierz Tomasiak, sołtys Samsonowa Honora-
ta Durlik, ks. Wincenty Chodowicz oraz ks. Stanisław Świerk. 

Niezwykle szczere i pouczające wypowiedzi miały pomóc rozpo-
wszechnić dobroć wśród społeczności szkolnej. Rozmówcy mówili 
o ogromnej potrzebie bycia dobrym, szlachetnym i bezinteresownym, 
pełnym szacunku życiu dla innych. Wspominali, że dobro należy 
odkryć w człowieku oraz o tym, że ostatecznie dobro zwycięży, ale 
o codzienne dobro trzeba walczyć, gdyż daje ono radość i satysfakcję 
z życia i wraca do nas w nieoczekiwanym momencie. Podczas uro-
czystości pro-
jekcje wy-
wiadów prze-
platane były 
sentencjami 
i piosenkami 
nawiązu ją -
cymi do do-
broci. Całość 
skupiała się 
wokół po-
staci święte-
go już Jana 
Pawła II. 

dokończenie ze str. 3
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Po części artystycznej w czasie śpiewania „Barki” kurator oświa-
ty Małgorzata Muzoł, wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski 
oraz dyrektor szkoły Dorota Chmielewska złożyli wieniec kwiatów 
przed pomnikiem Jana Pawła II. Zabłysły pochodnie harcerskie. 
Dzieci oddały hołd Patronowi słowami wiersza oraz litanii, pro-
sząc o wstawiennictwo i opiekę. Kurator podsumowała uroczystość 
jako wyjątkowo piękną i pouczającą. Zwróciła uwagę, że uczniowie 
szkoły im. Jana Pawła II należycie czczą swojego Patrona. Z grona 
dzieci biorących udział w tworzeniu „Drzewka Dobroci” wylosowała 
zwycięzcę – uczennicę Kingę Zawrzykraj, która w nagrodę będzie 
uczestniczyć w letnich „Koloniach z Bogiem”. Całość zakończyła się 
Apelem Jasnogórskim.

 Organizatorzy – Justyna Szczepanik, Eliza Hajdas, Halina Gęb-
ska, Jolanta Żmuda, Jolanta Małecka, Grzegorz Perczak – dziękują 
wszystkim artystom biorącym udział w tych wyjątkowym wydarze-
niu oraz osobom uczestniczącym w wywiadach za piękne słowa, któ-
re niewątpliwie na długo pozostaną w pamięci nie tylko uczniów.

Zespół Szkoły Podstawowej,  
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie
Zespół Szkół w Tumlinie wraz z parafią pw. św. Stanisława B.M. 

w Tumlinie przygotował szereg spotkań i nabożeństw poświęconych 
Janowi Pawłowi II – Papieżowi, który został wyniesiony na ołtarze 
przez Ojca Świętego Franciszka.

2 kwietnia br. została w szkole pokazana prezentacja multimedial-
na na temat życia Jana Pawła II i różnych aspektów Jego pontyfikatu. 
Prezentację obejrzały wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimna-
zjum, natomiast przedszkolaki udały się przed pomnik Ojca Świętego 

Jana Pawła II 
przy kościele, 
a następnie 
n a  D r o d z e 
K r z y ż o w e j 
n a  w z g ó -
rzu zapaliły 
lampki.

Prezenta-
cja multime-
dialna została 
też pokazana 
w i e c z o r e m 
w kościele 
parafialnym.

W czasie tego spotkania modlitwa różańcowa była przeplatana 
fragmentami pierwszej homilii Jana Pawła II, wygłoszonej w Rzy-
mie na rozpoczęcie pontyfikatu. Spotkanie zakończył Apel Jasnogór-
ski i wspólny śpiew „Barki”.

Natomiast 11 kwietnia br. została odprawiona na wzgórzu para-
fialnym uroczysta Droga Krzyżowa ku czci bł. Jana Pawła II. Para-
fianie uczestniczyli w niej ze światłem, ubrani w regionalne stroje, 
natomiast oprawę muzyczną przygotowała schola parafialna: mło-
dzież z Zespołu Szkół oraz młodzież starsza. Rozważania prowadzili 
uczestnicy parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej.

Błogosławionemu Janowi Pawłowi II zostało poświęcone 15 kwiet-
nia br. Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez nauczycieli Ze-
społu Szkół w Tumlinie, w którym wystąpili uczniowie szkoły oraz 
parafianie. Misterium zostało utrwalone na płycie DVD i odtworzone 
w czasie wielkopiątkowej adoracji przy Grobie Pańskim.

W sam dzień kanonizacji bł. Jana Pawła II, młodzież z Zespołu 
Szkół w Tumlinie przekazała parafii Kanonizacyjną Iskrę Miłosier-
dzia. W czasie wszystkich Mszy św. parafianie mogli odpalić świece, 
paschały rodzinne od papieskiej świecy, a po Mszy św. ucałować re-
likwie św. Jana Pawła II. W tym celu została zrobiona z piaskowca 
specjalna księga z „wtopionym” krzyżem i relikwiami Papieża. Zo-
stały także wyryte słowa „Nie lękajcie się!”. To papieskie hasło towa-
rzyszy naszej parafii od samego początku obchodów ku czci św. Jana 
Pawła II. Darem naszej miłości i miłosierdzia były złożone przez 
dzieci i młodzież skarbonki z jałmużną wielkopostną składaną przez 
cały okres Wielkiego Postu oraz kwesta zbierana do puszek przed 
kościołem, w której uczestniczył także Szkolny Zespół Caritas.

Obchody ku czci św. Jana Pawła II to w Tumlinie nie tylko jeden 
dzień, ale praktycznie cały kwiecień poświęcony Janowi Pawłowi II, 
rozważaniu Jego życia i nauczania oraz przygotowaniom do dnia ka-
nonizacji.

W Zespole Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum w Kajetanowie
28 kwietnia z okazji kanonizacji błogosławionego Jana Pawła 

II uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajeta-
nowie wzięli 
udział w uro-
c z y s t y m 
a p e l u  p o -
święconym 
Pap ieżowi . 
W s z y s c y 
z  u w a g ą 
i w skupieniu 
w y s ł u c h a -
li informacji 
o życiu Ka-
rola Wojtyły 
przygotowa-
nych przez 
uczniów z klasy II i III gimnazjum pod kierunkiem katechetki Jolanty 
Dworak. Święty Jan Paweł II był zwyczajnym człowiekiem, ale swo-
im życiem wskazał nam drogę ku świętości. Z Jego „recepty na świę-
tość” przedstawionej przez młodzież może skorzystać każdy. Oprawę 
muzyczną uroczystości stanowiły pieśni bliskie sercu Papieża. Apel 
zakończył się odśpiewaniem przez uczniów piosenki zespołu Arka 
Noego „Święty, święty uśmiechnięty”.

Opr. Apis; Teksty i fotografie przygotowali nauczyciele: Roman 
Piskulak, Magdalena Garecka (Foto. M. Garecka, M. Sobierajska), 
Bożena Musiał, Henryka Górzyńska, ks. Mariusz Chmura (foto: ks. 
Mariusz Chmura, Agnieszka Kaszuba, Michał Czernichowski), Ju-
styna Szczepanik (foto: Jakub Szczepański), Stanisława Skowera.

Gminne obchody Święta Konstytu-
cji 3 Maja oraz uroczystość Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Polski 
świętowane były w kościele pw. Świę-
tego Józefa Oblubieńca Najświętszej 
Marii Panny w Zagnańsku. Eucharystii 
w intencji Ojczyny przewodniczył ks. 
Ryszard Niemiec, proboszcza parafii.

Ks. Wojciech Radej w swym kaza-
niu nawiązując zarówno do uroczystości 
kościelnej, jak i patriotycznej, podkreślił 
znaczenie Matki Bożej w rodzinie i wspól-
nocie lokalnej, a także w Ojczyźnie. 

Podczas uroczystości obecni byli 
przedstawiciele władz gminnych i za-
proszenie goście, a wśród nich m.in.: Mieczysław Gębski – wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wójt 
Szczepan Skorupski, radni – Anna Piotrowska, Grażyna Wawszczak 

Gminne uroczystości trzeciomajowe w Zagnańsku
i Stefan Grudzień oraz prezes Wodocią-
gów Kieleckich Henryk Milcarz. Poczty 
sztandarowe były z gminnych placówek 
oświatowych i ochotniczych straży po-
żarnych.

W klimat uroczystości religijno-pa-
triotycznej wprowadził zgromadzonych 
występ dzieci z Zespołu Szkoły Podsta-
wowej nr 2 Przedszkola i Gimnazjum 
w Zagnańsku. W montażu poetycko 
–muzycznym przedstawione zostały oko-
liczności powstania Konstytucji 3 Maja 
oraz refleksje modlitewne. Dzieci przy-
gotowane były przez nauczycieli: Anną 
Wodecką, Marzenę Pawlik, Annę Gębską, 

Cezarego Brachę i Łukasza Gronostaja. Liturgię przygotowały kate-
chetki – Bożena Musiał i Henryka Górzyńska. Za poczet sztandaro-
wy odpowiedzialny był Sylwester Jończyk.  Apis
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Od 1 stycznia 2014 Gmina Zagnańsk poprzez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Zagnańsku realizuje projekt „Pomoc 
w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagro-
żonych wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prio-
rytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem projektu jest: podniesienie poziomu aktywności zawo-
dowej 12 osób bezrobotnych, w tym również objętych pomocą spo-

GOPS pomoże w aktywności zawodowej 

Zaawansowana budowa kanalizacji w gminie

Droga z Bartkowa poprawi bezpieczeństwo

łeczną z terenu gminy Zagnańsk, upowszechnienie pracy socjalnej 
poprzez zatrudnienie dodatkowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej trzech pracowników socjalnych.

Beneficjenci projektu wezmą udział w warsztatach z doradcą 
zawodowym, z psychologiem w treningu kompetencji społecznych, 
w kursach zawodowych.

W 2014 roku proces rekrutacyjny odbywa się w okresie od kwiet-
nia do maja.

Więcej informacji dotyczących realizacji projektu można uzyskać 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku,  
ul. Spacerowa 8a, tel. 41 3113135, e-mail: zagnanskops@o2.pl. Apis

Trwają zaawansowane roboty na Kontrakcie VI/2 „Budo-
wa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zagnańsk – Etap 2”. 
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w Bartkowie przebiega 
zgodnie z założonym harmonogramem.

W środę, 23 kwietnia br. odbyło się kolejne zebranie rady budo-
wy, na którym podsumowano dotychczasowy stan prac. Prace ziemne 
przy budowie nowej kanalizacji posuwają się szybko między innymi 
dzięki dobrej pogodzie. 

W ramach projektu Kompleksowa Ochrona Wód Podziemnych 
Aglomeracji Kieleckiej w kwietniu wykonano następujące prace 
w gminie Zagnańsk. 

W ramach zadania nr 1 (Kołomań, Umer, Tumlin-Dąbrówka) wy-
konano 936 m kanału, co stanowi 7,72 proc. całości zadania. W ra-
mach zadania 2 (Tumlin-Osowa, Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze) 
wykonano 665 m kanału – 7,37 proc. zadania. Zadanie 9 (w Belnie) 
jest najbardziej zaawansowane, bo wykonano je w 17,76 proc. – 1194 
m kanalizacji.

W sumie w ramach zagnańskiego Kontraktu I położono 2795 m 
kanalizacji sanitarnej, co stanowi 9,97 proc. zaawansowania prac. 
Aktualnie pracuje 8 brygad wykonawczych. Na kwiecień planowana 
jest realizacja 3100 m kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z założonym harmonogramem przebiega także moder-
nizacja i rozbudowa oczyszczalni w Bartkowie. Zadaszone są już 
wszystkie nowo wybudowane budynki – Pompownia 1, Budynek 

Socjalno-Techniczny i Budynek Techniczny. Obecnie trwają prace 
wykończeniowe w tych budynkach. Trwa budowa sieci między-
obiektowej, która będzie służyła pracy oczyszczalni.

Niemniej ważne są prace formalne. Trwa uzgadnianie wnio-
sków materiałowych do urządzeń technologicznych, które będą 
pracowały w oczyszczalni. Chodzi o to, aby zamontowane urządze-
nia dostarczone przez producentów były optymalne dla takiej inwe-
stycji zarówno pod względem technologicznym, eksploatacyjnym, 
jak i ekonomicznym.

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

Wójt Szczepan Skorupski 15 kwietnia br. podpisał umowę na 
„Budowę drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej w Zagnańsku wraz 
z przebudową infrastruktury technicznej w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II”. Wykonawcą 
będzie Przedsiębiorstwo Budowlane „PERFECT” z Bilczy. Cena 
ofertowa wyniosła 4 468 200, 00 zł brutto. Termin wykonania 
drogi jest określony na 25 listopada 2014 r.

Środki w wysokości 1 717 871,00 zł (około 40 proc.) pochodzą 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Budowa 
drogi przyczyni się do poprawy organizacji i bezpieczeństwa ruchu 
kołowego i pieszych, znacznie skróci czas dojazdu do budynków 
użyteczności publicznej. Jednocześnie inwestycja wpłynie również 
na skrócenie czasu dojazdu mieszkańców do przyległych posesji 
i sąsiednich miejscowości, ułatwi połączenie komunikacyjne istnie-
jących dróg powiatowych, odciąży centrum Zagnańska oraz skróci 
czas dojazdu do miejsc pracy oraz szkół w Kielcach. 

Poprawią się warunki trakcyjne, płynność ruchu, obniżą się 
koszty transportu, zmniejszy się emisja spalin i poziom hała-
su przejeżdżających samochodów. Dostosowanie nośności na-
wierzchni do zwiększonego obciążenia ruchem zapewni właściwą 
trwałość inwestycji. Podniesiony zostanie standard płynności ru-
chu, widoczności na drodze poprzez budowę oświetlenia, umiesz-
czenie oznakowania poziomego i pionowego zwiększy bezpie-
czeństwo na drodze. Nowe skrzyżowanie dróg w Bartkowie do 

Goleniaw Górnych poprawi bezpieczeństwo przy niestrzeżonym 
przejeździe kolejowym.

W ramach realizacji inwestycji w ciągu drogi zostaną wydzielo-
ne dwa pasy ruchu, jeden będzie prawoskrętem, drugi – lewo- i pra-
woskrętem. Przebudowane będą skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 0300T Zagnańsk–Bartków–Goleniawy–Komorniki–Samsonów 
i drogą gminną Bartków–Goleniawy Górne. Natomiast wybudowa-
ne zostaną skrzyżowania z drogą powiatową nr 0296T Kielce–Za-
gnańsk. 

Wykonane zostaną także miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych, oświetlenie uliczne, chodnik dla pieszych. Realizacja in-
westycji została rozpoczęta niezwłocznie po zakończeniu majowego 
weekendu. Apis
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Zmiany ustawowe dla długotrwale bezrobotnych
Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-

cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy została podpisana 
przez Prezydenta RP 24 kwietnia 2014 roku. Zmiany mają na 
celu dostosowanie działania urzędów pracy indywidualnie do 
poszczególnych bezrobotnych i pracodawców, 
a w szczególności do objęcia wsparciem osób 
długotrwale bezrobotnych, pomoc w wejściu na 
rynek pracy i utrzymaniu się na nim osobom 
młodym (do 30. roku życia) oraz osobom star-
szym (powyżej 50. roku życia), a także ułatwie-
nie łączenia pracy zawodowej z obowiązkami 
rodzinnymi związanymi z wychowaniem dzieci. 

Zmiany zakładają, że każda osoba bezrobotna 
oraz poszukująca pracy od samego początku będzie 
prowadzona przez tego samego doradcę. Sytuacja 
ta będzie wyglądać podobnie w przypadku praco-
dawcy. Dodatkowo zostanie wprowadzone profilo-
wanie osób bezrobotnych. Do profilu pierwszego 
zostaną przydzieleni bezrobotni aktywni, którzy 
nie wymagają specjalistycznej pomocy, a jedynie 
przedstawienia ofert pracy. Profil drugi będzie przydzielony do bez-
robotnych, którzy wymagają wsparcia ze strony Urzędu Pracy. Po-
moc ta dotyczyć będzie możliwości skorzystania ze wszystkich usług 
i instrumentów rynku pracy. 

Natomiast do ostatniego trzeciego profilu będą należeć bezrobot-
ni oddaleni od rynku pracy, czyli te osoby które są zagrożone wyklu-
czeniem społecznym bądź które z własnej woli nie chcą podejmować 
pracy czy też zasilają tzw. szarą strefę. Bardzo istotną zmianą nowe-
lizacji jest również ograniczenie kosztów pracodawcy dzięki możli-
wym dofinansowaniom do wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia 
osób osób 50+ , wzmacnianie mobilności zawodowej, a także wspie-
ranie rozwoju kompetencji młodych pracowników. 

Pozytywnym rozwiązaniem wprowadzonych zmian jest również 
możliwość uzyskania niskooprocentowanych pożyczek na podję-
cie działalności gospodarczej, skierowanych głównie do studentów 
ostatniego roku studiów, a także absolwentów szkół i uczelni w okre-

sie do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły bądź uzyskania tytułu 
zawodowego. 

Ponadto pracodawcy, zatrudniający skierowanych przez urząd 
bezrobotnych w wieku do 30. lat, zostaną zwolnieni z płacenia skła-

dek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych. Będą również 
mieli możliwość refundacji składki na ubezpiecze-
nia społeczne i dofinansowania wynagrodzenia za 
zatrudnionego bezrobotnego.

Dodatkowymi instrumentami rynku pracy dla 
osób młodych do 30 r.ż. będą również cztery rodza-
je bonów: szkoleniowy – gwarancja skierowania 
bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie 
oraz opłacenie związanych z nim kosztów, sta-
żowy – gwarancja skierowania do odbycia stażu 
u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na 
okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się 
do zatrudniania bezrobotnego po zakończeniu stażu 
przez okres kolejnych 6 miesięcy, zatrudnieniowy – 
gwarancja refundacji części kosztów wynagrodze-

nia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem 
bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon, bon 
na zasiedlenie – pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podję-
ciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodar-
czej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, po spełnieniu 
opisanych w ustawie warunków.

Nowością są tzw. granty na utworzenie stanowiska w formie tele-
pracy skierowanej do powracającego na rynek pracy bezrobotnego ro-
dzica posiadającego co najmniej jedno dziecko do 6 lat lub też sprawu-
jącego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją 
zrezygnował z zatrudnienia bądź też innej pracy zawodowej, na rzecz 
wychowania dziecka lub też sprawowania opieki nad osobą zależną.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy spowoduje najpoważniejszą zmianę w urzędach pracy w histo-
rii ich funkcjonowania, a jej efektywna realizacja przełoży się pozy-
tywnie na rynek pracy. Anna Piotrowska 

W dniu 6 kwietnia br. odbyło się zebranie założycielskie, na 
którym powołano do życia Amatorski Klub Sportowy „Zagnańsk 
Biega”. W zebraniu uczestniczyło 16 osób. Jak przystało na lu-
dzi aktywnych fizycznie spotkanie zorganizowane zostało „pod 
chmurką” w miejscu, gdzie odbywają się cotygodniowe spotka-
nia biegowe, tj. przed Zespołem Szkół Podstawowej, Gimnazjum 
i Przedszkola w Zagnańsku. 

W trakcie zebrania założycielskiego podjęto jednogłośnie pięć 
uchwał. Powołano trzyosobowy Komitet Założycielski, Zarząd Klu-
bu oraz Komisję Rewizyjną. Przyjęto również Statut Klubu. W skład 
Zarządu weszli: Marcin Mazur – prezes Zarządu, Waldemar Nawara 
– wiceprezes, Magdalena Wójtowicz – sekretarz, Katarzyna Miądzel 
– skarbnik, Tomasz Frydrych, Michał Grudzień, Tomasz Rydzewski 
– członkowie. Natomiast do Komisji Rewizyjnej wybrano następu-
jące osoby: Piotr Mróz – przewodniczący, Damian Prędki i Andrzej 
Gil – członkowie.

Głównymi celami działalności Klubu będą: krzewienie kultury 
fizycznej w szczególności sportu, popularyzacja biegów wśród dzie-
ci, młodzieży i osób dorosłych. Kształtowanie pozytywnego modelu 
spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia sprzy-
jającego rozwojowi dzieci i młodzieży. Klub zamierza realizować 
cele poprzez angażowanie mieszkańców gminy do różnorodnych 
form aktywności, organizowanie wspólnych spotkań, treningów, im-
prez sportowych oraz wspomaganie wszelkich działań tworzących 
dogodne warunki do uprawiania sportu. Klub stawia sobie ambitne 
plany związane z uczestnictwem w imprezach sportowych i już w tej 
chwili zaplanowane są wyjazdy na zawody biegowe do końca roku. 

Biegacze z Zagnańska uczestniczyli 9 marca br. w VII Biegu Ka-
zików w Radomiu. Wszyscy w dobrej kondycji i z uśmiechami na 
twarzy ukończyli 10-kilometrowy bieg, otrzymując na mecie pamiąt-
kowe medale. Był to pierwszy wspólny wyjazd na oficjalne zawody. 
Dwa tygodnie później nasi biegacze odwiedzili Kraków, startując 

w XI edycji Półmaratonu Marzanny. Tomasz Frydrych z Tumlina 
ukończył 13 kwietnia br. Orlen Warsaw Marathon. 

Zawodnicy Klubu wystartowali 26 kwietnia br. w I biegu Lisów 
w Jędrzejowie na dystansie 10 km. Dla wielu biegaczy był to debiut 
w oficjalnych zawodach biegowych. Magdalena Wójtowicz z czasem 
50:22 zajęła 4. miejsce w kategorii wiekowej (tracąc do podium tyl-
ko 18 s), zaś Katarzyna Miądzel z czasem 49:22 zajęła 6. miejsce 
w kategorii wiekowej. Prezes Marcin Mazur pogratulował sukcesu 
koleżankom i życzył dalszych, jeszcze większych. 

Sześcioosobowa reprezentacja Klubu weźmie udział 10 maja br. 
w biegu Acreo Ekiden w Warszawie. Zawody odbywają się w formie 
sztafety. Dystans, na jakim będą zmagać się drużyny, to ponad 42 
km podzielone na mniejsze etapy pokonywane przez poszczególnych 
zawodników. 25 maja odbędzie się w Kielcach II edycja biegu „5 dla 
Bartka”. Jest to charytatywny bieg, z którego cały dochód zostanie 
przekazany na pomoc małemu chłopcu, który urodził się bez stopy. 
To wspaniała sprawa, jeżeli udaje się połączyć pasję, jaką jest biega-
nie oraz pomoc. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tym 
biegu. Więcej szczegółów na www.siebiega.com 

W związku z pytaniami oraz rosnącym zainteresowaniem nie-
dzielnymi spotkaniami została utworzona grupa początkujących 
biegaczy. Zajęcia grupy początkującej odbywają się w formie spo-
kojnych marszobiegów dostosowanych do tempa każdego uczestni-
ka. Wszyscy uczestnicy podczas niedzielnego spotkania zbierają się 
tradycyjnie o godz. 10 przed Zespołem Szkół Podstawowej i Gimna-
zjum w Zagnańsku, dzielą się na grupy i startują. W grupie począt-
kującej zawsze pozostaje minimum jedna osoba z grupy zaawanso-
wanej jako prowadzący grupę. W spotkaniach obu grup biorą udział 
chętni z różnych miejscowości między innymi: Zagnańska, Gruszki, 
Tumlina, Bartkowa, Kaniowa, Belna, Jasiowa czy Ćmińska. Fakt ten 
potwierdza, że nasza inicjatywa spotyka się z coraz większym popar-
ciem oraz pomaga integrować społeczność naszej gminy. Apis

Powstał Amatorski Klub Sportowy „Zagnańsk Biega”
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Pani Helena Kasprzyk z miejscowo-
ści Kołomań 17 kwietnia br. obchodziła 
100. rocznicę swoich urodzin. Listy gra-
tulacyjne przysłali m.in. premier Donald 
Tusk i wojewoda świętokrzyski Bożenty-
na Pałka-Koruba. 

Wójt Szczepan Skorupski do życzeń 
złożonych osobiście dołączył dyplom 
okolicznościowy, kosz kwiatów i prak-
tyczny podarunek – koc z pościelą. W uro-
czystości uczestniczyli członkowie licznej 
rodziny. Wszyscy życzyli dostojnej Jubi-
latce kolejnych 100 lat życia, śpiewając 
200 lat! 200 lat! 

Pani Helena pochodzi z długowiecznej rodziny. Jej mama oraz 
babcia żyły po 96 lat, siostra aż 105 lat. Urodziła się 17 kwietnia 

1914 roku. Całe życie mieszka w miejsco-
wości Kołomań. 

Wójt Szczepan Skorupski życzył Ju-
bilatce szczęścia, zdrowia, pomyślności 
i pogody ducha na kolejne sto lat. 

Zdaniem najbliższych osób z rodziny, 
pani Helena mimo swojego sędziwego wie-
ku jest nadal w świetnej formie fizycznej, 
trochę niedosłyszy, świetnie radzi sobie 
w kuchni i sama gotuje obiady, ma bardzo 
dobrą pamięć, recytuje wiersze, których 
uczyła się jeszcze w szkole podstawowej. 

Helena Kasprzyk urodziła pięcioro 
dzieci – czterech synów i jedną córkę. Do-

chowała się dziewięciorga wnucząt, jedenaściorga prawnucząt oraz 
jednego praprawnuka. Apis

W gminie Zagnańsk 7 kwietnia br. odbył się II Festiwal Świę-
tokrzyska Wiosna Literacka na Ziemi Zagnańskiej. Impreza podsu-
mowująca wyniki konkursu oraz wieczorna gala literacko-muzyczna 
zorganizowane zostały w odnowionym obiekcie OSP Samsonów, 
który od tej pory nosi nazwę świetlica „Staszicówka”. 

Festiwal miał na celu zaprezentowanie zagnańskiej młodzieży 
szkolnej i dorosłym twórczości świętokrzyskich pisarzy o znaczącym 
dorobku w sposób ciekawy poznawczo i wartościowy pod względem 
artystycznym, w nawiązaniu do żywo dyskutowanych problemów 
współczesności i z odniesieniami do bogatych tradycji literackich re-
gionu, w szczególności do pisarstwa i społeczno-patriotycznych idei 
Stefana Żeromskiego (w roku Jego Imienia w regionie świętokrzy-
skim w 150. rocznicę urodzin). 

Do południa pisarze Jan Lechicki, Elżbieta Musiał, Bogusław 
Pasternak, Irena Paździerz, Andrzej Piskulak, Kazimiera Szczy-
kutowicz, Ewa Wojtasik zaprezentowali w sposób ciekawy swą 
twórczość we wszystkich szkołach gminy, łącząc każdą lekcję 
literacką z prezentacją książek. 

W południe w „Staszicówce” swą twórczość zaprezentowała 
młodzież, która nagrodzona została i wyróżniona podczas kon-
kursu literacko-dziennikarskiego. Recytacje nagrodzonych wier-
szy i fragmentów prozy oraz rozdanie nagród przeplatane były 
popisami wokalnymi i tanecznymi, które oceniała zgromadzona 
publiczność. 

Jury w składzie: przewod-
niczący Stanisław Nyczaj, 
sekretarz Andrzej Piskulak 
i członkini Krystyna Cel ogło-
siło werdykt i uzasadnienie. 
Nagrody wręczali wójt Szcze-
pan Skorupski i prezes Kielec-
kiego Oddziału ZLP Stanisław 
Nyczaj. 

Jurorzy uznali, że wszyst-
kie prace, jakie wpłynęły na 
konkurs, spełniają jego wa-
runki i są wartościowe. Ze 
względu na niewielką ich ilość 
w poszczególnych kategoriach wiekowych i zróżnicowany poziom 
jury postanowiło ocenić je łącznie, przyznając nagrody, wyróżnienia 
i słowa uznania. 

Dwie pierwsze nagrody w dziedzinie poezji przyznano Konrado-
wi Stawiarskiemu i Sylwii Pytce. Dwie drugie nagrody w dziedzinie 
prozy przypadły Mateuszowi Dworakowi i Maciejowi Dworakowi. 
Trzecią nagrodą w dziedzinie prozy nagrodzono Magdalenę Ja-
nowską z Zespołu SP nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku. 
Nagrody równorzędne w dziedzinie prozy i form dziennikarskich 
przyznano Kamili Zagórskiej i Dominice Jeruzalskiej z Zespołu SP 
nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku. Opiekunką uczennic 
jest Ewelina Kundera. W dziedzinie poezji nagrodzona została Ma-
ria Cieślak z kl. V SP nr 1 w Zagnańsku. Opiekunem uczennicy jest 
nauczyciel Roman Piskulak. Jury zwróciło też uwagę na wiersze 

Stuletnia Helena Kasprzyk z rodziny długowiecznej

Świętokrzyska Wiosna Literacka na Ziemi Zagnańskiej
i opowiadania uczniów z SP nr 2 w Zagnańsku i wyróżniło: Małgo-
rzatę Ludwinek, Dominikę Jędrzejczyk, Agatę Lisińską i Weronikę 
Dachowską. Opiekunką uczennic jest Marzena Pawlik. Wyróżniony 
został także zestaw wierszy Jerzego Strzelca z Zabłocia, podopiecz-
nego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Belnie. 

Występy artystyczne przygotowane były przez uczniów z ZSP 
nr 2, PiG w Zagnańsku, Samsonowie i Tumlinie. Ze szkoły w Zagnań-
sku wystąpili: przedszkolak Kacper Muszyński (taniec), Weronika 
Krzyżak (recytacja), Dominika Jędrzejczyk (śpiew), Natalia Jończyk 
(śpiew) oraz Oskar Majewski (śpiew), który otrzymał nagrodę pu-
bliczności. Poezję recytowały dzieci z przedszkola w Samsonowie: 
Maja Duś, Kacper Pasiek, Janek Foksa. Blok artystyczny w wykona-

niu uczniów ZSP-
PiG w Tumlinie 
składał się z wy-
stępu chóru pod 
przewodnictwem 
nauczycielki Kata-
rzyny Macek oraz 
solisty Tomasza 
Kiniorskiego. 

W i e c z o r e m 
odbyła się gala li-
teracko-muzyczna. 
Było to spotkanie 
głównie w formie 
satyrycznej, lek-

kiej i wiosennej konwencji lirycznej. Swą twórczość 
zaprezentowali członkowie Związku Literatów Pol-
skich: Jan Lechicki, Elżbieta Musiał, Irena Paździerz, 
Andrzej Piskulak, Kazimiera Szczykutowicz, Ewa 
Wojtasik. Imprezę poprowadził prezes Stanisław Ny-
czaj. Na zgromadzonych czekało wiele niespodzia-
nek, gdyż także zaproszeni goście próbowali swych sił 
w recytacji i śpiewie. Byli to m.in.: posłanka Renata 
Janik (czytała wiersz Ewy Wojtasik) i wójt Szczepan 
Skorupski (zaprezentował własny wiersz), Lidia Pu-
towska (opowiadała o Stanisławie Staszicu i prezen-

towała wiersze zmarłego tragicznie w ubiegłym roku Janusza Głów-
czyńskiego).

Muzycznie imprezę uświetniły zespoły ludowe Tumlinianie 
i Jaworzanki. Swój talent wokalny zaprezentowała wokalistka Maja 
Wojtaszek, która zdobyła ostatnio nagrodę Grand Prix w finale XVI 
edycji Festiwalu „Scena dla Ciebie” dla najzdolniejszych z woje-
wództwa świętokrzyskiego. Oprawę plastyczną stanowiły rzeźby 
i płaskorzeźby Krzysztofa Wesołowskiego oraz eksponaty Towarzy-
stwa Ziemi Samsonowskiej. Na zakończenie odbył się wspólny wy-
stęp zespołów ludowych i publiczności.

Organizatorami II Festiwalu Świętokrzyska Wiosna Literacka 
na Ziemi Zagnańskiej był Kielecki Oddział Związku Literatów Pol-
skich, wójt gminy Zagnańsk oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Zagnańsku. Andrzej Piskulak 
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Oliwier Sobczyk najlepszy z angielskiego

II Artystyczne Spotkania z Przyrodą

Wizyta delegacji nauczycieli szkół leśnych z Francji

Oliwier Sobczyk, uczeń klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 2 
w Zagnańsku został laureatem Konkursu Języka Angielskiego 
dla Szkół Podstawowych! Wraz z 87 laureatami 28 marca odebrał 
z rąk wicekuratora oświaty Grzegorza Bienia 
medal i dyplom. Uroczystość odbyła się w auli 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i miała bar-
dzo podniosły charakter. 

Zawsze skromny, grzeczny, zdyscyplinowany, 
pracowity, inteligentny i otwarty na nowe wyzwa-
nia – takim chłopcem jest właśnie Oliwier, takiego 
widzą go nauczyciele i rówieśnicy. Nie ma jeszcze 
sprecyzowanych planów na przyszłość, ale dosko-
nała znajomość języka angielskiego potwierdzona 
tytułem laureata niewątpliwie zaważy na jego dal-
szej edukacji. W gimnazjum realizował będzie in-
dywidualny tok nauczania.

– Jednym z moich ulubionych przedmiotów jest 
język angielski, który jest mi bardzo bliski. W wieku 
6 lat wyjechałem z rodzicami do Irlandii, gdzie spę-

W Technikum Leśnym w Zagnańsku 25 marca 2014 r. obyło się 
uroczyste podsumowanie trzech konkursów:

• Przyrodniczego konkursu plastyczno-fotograficznego „Święto-
krzyskie, jakie cudne” w ramach II Artystycznych Spotkań z Przyrodą,

• I Konkursu Wiedzy Leśnej z okazji 90-lecia Lasów Państwowych,
• Konkursu Literacko-Plastycznego „Nazwa malowana”.
Laureaci konkursów zostali zaproszeni do Technikum Leśnego 

na uroczystą galę wręczenia nagród. Jury konkursu nie miało łatwego 
zadania. Nadesłano ponad 400 fotografii i prawie 200 prac plastycz-
nych. Dlatego w każdej kategorii przyznano nie tylko trzy nagrody 
główne, ale też po 10 wyróżnień.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele współorganiza-
torów konkursów: Tomasz Kuszewski – nadleśniczy Nadleśnictwa 
Zagnańsk oraz Krystyna Wójcik-Daniluk – zastępca dyrektora Świę-
tokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Serdeczne 
gratulacje oraz nagrody rzeczowe dla laureatów przekazał również 
Henryk Milcarz – prezes Wodociągów Kieleckich.

Uczniowie ze szkół gimnazjalnych całego województwa wysłu-
chali prelekcji na temat „Flora i fauna Gór Świętokrzyskich”. Mieli 
możliwość obejrzenia wolier i zapoznania się z działalnością Ośrod-

W dniach 5–6 kwietnia br. gościła w Technikum Leśnym 
w Zagnańsku delegacja nauczycieli szkół leśnych z Francji. Wizy-
ta została zorganizowana dzięki staraniom Ministerstwa Środo-
wiska oraz Dyrekcji Generalnej ds. Oświaty Rolniczej i Nauki we 
Francji. Instytucje te odpowiedzialne są za szkoły leśne w Polsce 
i Francji. Program wizyty był bardzo 
napięty, chcieliśmy pokazać osiągnię-
cia naszej szkoły oraz jak najwięcej 
atrakcji ziemi świętokrzyskiej.

W sobotę wspólnie z nauczyciela-
mi naszej szkoły, zastępcą dyrektora ds. 
ekonomicznych RDLP w Radomiu To-
maszem Krawczykiem, nadleśniczym 
Nadleśnictwa Zagnańsk Tomaszem Ku-
szewskim, wójtem Szczepanem Sko-
rupskim przywitaliśmy w szkole delegację z Francji koncertem ze-
społu Sygnalistów Myśliwskich. Następnie goście zwiedzali Ośrodek 
Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych, w którym sokolnicy opowiadali, 
w jaki sposób przywracają ptaki do naturalnego środowiska. Najwięk-
szą atrakcją były pokazy lotów ptaków drapieżnych, takich jak orzeł 
przedni, sokół wędrowny czy raróg. Goście z Francji z ogromnym 
zainteresowaniem obejrzeli pokazy, mieli również bardzo dużo py-
tań do organizatorów lotów. Swoimi umiejętnościami pochwaliła się 
również sekcja pilarzy, przygotowując pokaz okrzesywania, przecinki 
oraz zmiany łańcucha na czas. 

Po przerwie kawowej nauczyciele przedmiotów zawodowych oma-
wiali zasady kształcenia zawodowego w technikum leśnym, porównu-
jąc je jednocześnie z zasadami obowiązującymi we Francji. W trakcie 
zwiedzania szkoły zaprezentowany został nowoczesny sprzęt dydak-
tyczny wykorzystywany podczas nauki przedmiotów zawodowych.

Po pełnym wrażeń dniu goście z Fran-
cji odwiedzili jeszcze Bartka, jeden z naj-
starszych dębów w Polsce oraz Muzeum 
Wsi Kieleckiej w Tokarni.

W niedzielę rano zgodnie z planem 
obyła się wycieczka do Świętokrzyskie-
go Parku Narodowego, tam zwiedzano 
Gołoborze, klasztor na św. Krzyżu oraz 
największy rezerwat ścisły modrzewia pol-
skiego na Górze Chełmowej. Goście byli 

zachwyceni pięknem przyrody Gór Świętokrzyskich, zwłaszcza że całą 
wiedzę o parku przekazywał Piotr Szafraniec, dyrektor parku. Trzeba 
przyznać, że nasi goście mieli doskonałą kondycję, ponieważ po obie-
dzie wyruszyli na następną wycieczkę, tym razem zwiedzali Kielce, 
a tu między innymi Geopark (podróż kapsułą 5D „Podróż do wnętrza 
Ziemi”), rezerwat geologiczny Kadzielnia, Wzgórze Katedralne.

Mamy nadzieję, że pierwsze spotkanie zapadnie na długo w pa-
mięci naszych gości, a współpraca między szkołami leśnymi będzie 
się rozwijała i przyniesie korzyści zarówno uczniom polskich, jak 
i francuskich szkół leśnych. (MB)

dziliśmy trzy kolejne lata. Początki w nowej szkole były bardzo trudne 
– nie umiałem ani słowa po angielsku, ale z czasem porozumiewanie 
się z rówieśnikami i nauczycielami przestało sprawiać mi problemy 

– wspominał laureat. 
– Po powrocie do Polski zacząłem uczęszczać 

do Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku, gdzie 
zamierzam kontynuować naukę w gimnazjum. Nie 
wiem jeszcze, kim zostanę w przyszłości, ale znajo-
mość języka angielskiego z pewnością daje mi wiele 
możliwości, np. studiowanie za granicą – dodał.

Zdaniem mamy Oliwier jest pilnym uczniem i od-
powiedzialnym, grzecznym synem. Poza językiem 
angielskim interesuje się także matematyką. Nauka 
przychodzi mu z łatwością, dlatego ma czas na inne 
zainteresowania – żeglowanie, piłkę nożną, łucznic-
two, gotowanie i pieczenie pysznych ciast. Przed nim 
jest jeszcze wiele sukcesów i olimpiad, a olbrzymi 
potencjał, jaki posiada pomoże mu w osiągnięciu 
tego, o czym będzie marzył w przyszłości.

ka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych, wypróbowania strzelnicy mul-
timedialnej oraz zwiedzenia szkoły. 

Wspólnie podziwiali również prace fotograficzne i plastyczne 
swoich koleżanek i kolegów. 

Po raz pierwszy w Technikum Leśnym odbył się Konkurs Wiedzy 
Leśnej – finaliści rozgrywek międzyszkolnych walczyli o miejsca 
na podium. Organizatorzy konkursu oraz członkowie jury (nauczy-
ciele przedmiotów zawodowych w TL, pracownicy Nadleśnictwa 
Zagnańsk) zgodnie twierdzili, że młodzież wykazała się naprawdę 
wysokim poziomem wiedzy o lesie. 

Trzeci konkurs „Nazwa malowana” został ogłoszony dla uczniów 
Technikum Leśnego przez firmę Amid Prestige. Zadaniem uczestni-
ków konkursu było wymyślenie nazw domków oraz zaprojektowa-
nie i wykonanie prac plastycznych pasujących do tych nazw. Domki 
powstają w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Polanika” 
w Chrustach. Nagrody zostały wręczone przez Paulinę Baran oraz 
Andrzeja Mikołajczyka – organizatorów konkursu i sponsorów na-
gród dla laureatów.

Całą uroczystość uatrakcyjniały występy sygnalistów z Sekcji 
Sygnalistów Technikum Leśnego w Zagnańsku. /MB/
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Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 
z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz §6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 207. poz. 2108 ze zm.)

WÓJT GMINY ZAGNAŃSK
informuje, że w dniu 23 maja 2014 roku o godz. 1000 w pokoju nr 8 

(sala konferencyjna) w Urzędzie Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 
Zagnańsk odbędzie się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Samsonów, gmi-
na Zagnańsk oznaczonej numerem ewidencyjnym 967/1 o pow. 0,1400 ha.

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na 
podstawie Decyzji Wojewody Kieleckiego z dnia 4 sierpnia 1995 r., znak: 
GG.V-7413/58/3/95. Dla ww. działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy 
w Kielcach Księga Wieczysta KI1L/00042793/8, w której jako właściciel 
wpisana jest Gmina Zagnańsk. Dział IV ww. księgi wpisów nie zawiera. Dział 

III ww. księgi zawiera wpis o ustanowieniu służebności gruntowej w stosunku 
do innej nieruchomości wpisanej do tej samej księgi.

Cena wywoławcza 19061,25 złotych
Cena ta podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

Wymagane wadium 1906,12 zł
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

urzędu gminy, na stronie internetowej urzędu – Zagnańsk Gminny Portal Inter-
netowy www.zagnansk.pl , Biuletynie Informacji Publicznej www.zagnansk.biu-
letyn.net oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy. Wyciąg z ogłoszenia 
został zamieszczony w „Gazecie Wyborczej” w dniu 22 kwietnia 2014 roku.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Referat ds. Nie-
ruchomości, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Gminy Zagnańsk w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek od 700 do1500, środa 700–1700), telefonicznie pod numerem 
041 300 13 22 wew. 34.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt gminy Zagnańsk informuje 
W siedzibie Urzędu Gminy Zagnańsk (tablica ogłoszeń) został wywie-

szony wykaz informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia na okres do 

trzech lat części działki stanowiącej własność gminy Zagnańsk, oznaczonej 
w ewidencji gruntów numerem 1233/19 o pow. 4 m2, położonej w obrębie 
geodezyjnym Samsonów, gm. Zagnańsk.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od daty 
jego wywieszenia tj. od 30 kwietnia do 21 maja 2014 roku.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518) oraz §6 ust. 4 i 5a Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(tj. Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 ze zm.)

WÓJT GMINY ZAGNAŃSK
informuje, że w dniu 10 czerwca 2014 roku o godz. 1000 w pok. 

nr 8 (sala konferencyjna) w Urzędzie Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-
050 Zagnańsk odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Zagnańsk, 
obręb geodezyjny Zagnańsk, gmina Zagnańsk oznaczonych numerami ewi-
dencyjnymi: 

– 302/3 o pow. 0,2456 ha, cena nieruchomości w wysokości: 237 439,20 
zł, w tym VAT w wysokości 23%, wymagane wadium – 23 743,92 zł, 

– 302/7 o pow. 0,1651 ha, cena nieruchomości w wysokości: 169 057,35 
zł, w tym VAT w wysokości 23%, wymagane wadium –16 905,73 zł, 

– 302/8 o pow. 0,1181 ha, cena nieruchomości w wysokości: 120 933,60 
zł, w tym VAT w wysokości 23%, wymagane wadium –12 093,36 zł, 

– 302/9 o pow. 0,1588 ha, cena nieruchomości w wysokości: 162 606,00 
zł, w tym VAT w wysokości 23%, wymagane wadium –16 260,60 zł, 

– 302/10 o pow. 0,1058 ha, cena nieruchomości w wysokości: 126 493,20 
zł, w tym VAT w wysokości 23%, wymagane wadium –12 649,32 zł, 

– 302/11 o pow. 0,1307 ha, cena nieruchomości w wysokości: 133 836,30 
zł, w tym VAT w wysokości 23%, wymagane wadium – 13 383,63 zł, 

– 302/12 o pow. 0,1450 ha, cena nieruchomości w wysokości: 152 612,25 
zł, w tym VAT w wysokości 23%, wymagane wadium –15 261,22 zł. 

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na 
podstawie Decyzji Wojewody Kieleckiego z dnia 11 grudnia 1997 r., znak: 
GG.VI.A-7413/58/3/97. Dla ww. nieruchomości prowadzona jest przez Sąd 
Rejonowy w Kielcach Księga Wieczysta KW KI1L/00038001/9, w której 
jako właściciel wpisana jest Gmina Zagnańsk. Dział III i IV ww. księgi wpi-
sów nie zawiera.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu – Zagnańsk Gmin-
ny Portal Internetowy www.zagnansk.pl, Biuletynie Informacji Publicznej  
www.zagnansk.biuletyn.net oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu udziela Referat ds. Nierucho-
mości, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Gminy Zagnańsk w godz. pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 
700 – 1500, środa 700 – 1700), telefonicznie pod numerem 041 300 13 22 wew. 34. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz. U z 2014 r. poz. 518) oraz §6 ust. 4 i 5a Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadze-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2004 r. 
nr 207, poz. 2108 ze zm.)

WÓJT GMINY ZAGNAŃSK
informuje, że w dniu 11 czerwca 2014 roku o godz. 1000 w pok. nr 8 

(sala konferencyjna) w Urzędzie Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 
Zagnańsk odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zachełmie, obręb 
geodezyjny Zachełmie, gmina Zagnańsk oznaczonej numerami ewidencyjny-
mi 322/11 i 323/11 o łącznej pow. 0,1613 ha. 

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przedmiotowej nierucho-
mości na podstawie aktów notarialnych Rep. A 6948/2008 i Rep. 
A 1079/2009. Dla ww. nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejono-

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz. U z 2014 r. poz. 518) oraz §6 ust. 4 i 5a Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadze-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2004 r. 
nr 207, poz. 2108 ze zm.)

WÓJT GMINY ZAGNAŃSK
informuje, że w dniu 9 czerwca 2014 roku o godz. 1000 w pok. nr 8 

(sala konferencyjna) w Urzędzie Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 
Zagnańsk odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Samsonów, obręb 
geodezyjny Samsonów, gmina Zagnańsk oznaczonej numerami ewidencyjny-
mi 1232/9 i 1233/21 o łącznej pow. 0,3555 ha. 

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na 
podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2001 roku, 
znak: RR.IX.7723-58-4/02. Dla ww. nieruchomości prowadzona jest przez 

wy w Kielcach, Księgi Wieczyste KI1L/00123209/0 i KI1L/00125014/0  
w których jako właściciel wpisana jest Gmina Zagnańsk. Działy III i IV ww. 
ksiąg wpisów nie zawierają.

Cena wywoławcza 121 462,50 złotych 
w tym VAT w wysokości 23% 

Wymagane wadium 12 146,25 zł
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w sie-

dzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu – Zagnańsk Gmin-
ny Portal Internetowy www.zagnansk.pl, Biuletynie Informacji Publicznej  
www.zagnansk.biuletyn.net oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach gminy.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu udziela Referat ds. Nie-
ruchomości, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa Urzędu Gminy Zagnańsk w godz. pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek 700 – 1500, środa 700 – 1700), telefonicznie pod numerem  
041 300 13 22 wew. 34.

Sąd Rejonowy w Kielcach, Księga Wieczysta KI1L/00042793/8, w której jako 
właściciel wpisana jest Gmina Zagnańsk. Dział IV ww. Księgi wpisów nie za-
wiera. Dział III ww. księgi zawiera wpis o ustanowieniu służebności gruntowej  
w stosunku do innej nieruchomości wpisanej do tej samej księgi.

Cena wywoławcza 337 075,92 zł złotych 
w tym VAT w wysokości 23% 

Wymagane wadium 33 707,59 zł
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w sie-

dzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu – Zagnańsk Gmin-
ny Portal Internetowy www.zagnansk.pl, Biuletynie Informacji Publicznej  
www.zagnansk.biuletyn.net oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach gminy.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu udziela Referat ds. Nierucho-
mości, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Gminy Zagnańsk w godz. pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 
700 – 1500, środa 700 – 1700), telefonicznie pod numerem 041 300 13 22 wew. 34. 
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Druh Tomasz Witecki wyróżniony przez prezydenta RP

Przedświąteczne warsztaty w „Staszicówce”

Gminne święto strażaków

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Jędrzejowie otrzymała tytuł najak-
tywniejszej firmy Dnia Przedsiębiorczości 2013 
i znalazła się w gronie 23 podmiotów wyróżnio-
nych tym tytułem w Polsce. Komendant powiato-
wy PSP w Jędrzejowie starszy brygadier Tomasz 
Witecki odebrał wyróżnienie w Pałacu Prezy-
denckim, podczas X Gali Przedsiębiorczości.

14 marca 2014 r. w Pałacu Prezydenckim 
odbyła się Gala Przedsiębiorczości pod hono-
rowym patronatem Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. Do miana najaktywniejszych 
firm pretendowało aż 16 tys. firm z całego kraju, 
spośród których wybrano 23 podmioty. Jędrze-
jowska Komenda Powiatowa PSP jest w tym 
gronie jedynym reprezentantem województwa 
świętokrzyskiego i jedyną wyróżnioną komendą 
straży w skali kraju.

W uroczystości udział wzięła Irena Wóycicka, sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP oraz Henryk Wujec, doradca prezydenta. 
Gala Przedsiębiorczości jest zwieńczeniem projektu Dzień Przedsię-
biorczości organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsię-
biorczości. Podczas uroczystości laureatom X edycji Dnia Przedsię-

W kościele pw. św. Marcina i św. Rozalii w Zachełmiu 4 maja 
br. zorganizowana została uroczystość św. Floriana – patrona 
strażaków. Liturgię poprzedziło poświęcenie odrestaurowanej 
pobliskiej kapliczki św. Floriana. 

W uroczystości uczestniczyli strażacy z OSP Zagnańsk-Chrusty 
na czele z prezesem Ryszardem Wawszczakiem, posłanka Renata Ja-
nik, wójt Szczepan Skorupski i radny (także strażak) druh Tomasz 
Dąbrowski, radna i sołtys Grażyna Wawszczak oraz ks. prałat płk 
Tadeusz Skrzyniarz, proboszcz parafii i wikary ks. Paweł Kowalski.

Ks. Łukasz Zygmunt, kapelan Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kielcach oraz ochotniczych straży pożarnych 

w powiecie kieleckim dokonał poświęcenia odrestaurowanej stara-
niem Gminy Zagnańsk kapliczki św. Floriana przy zbiegu ulic św. 
Jana Pawła II, Chełmowej i Spokojnej.

Po poświęceniu prezes jednostki strażackiej Ryszard Wawszczak 
w imieniu druhów zobowiązał się do opieki nad kapliczką i nad jej 
estetyką. Podziękował Stanisławie Sikorze, że przez całe lata dbała 
o miejsce, gdzie znajduje się kapliczka. 

W swym wystąpieniu posłanka Renata Janik złożyła z okazji 

święta strażackiego życzenia i podziękowania dla druhów z całej 
gminy za pracę, jaką wykonują codziennie na rzecz lokalnej społecz-
ności, ratując niejednokrotnie z narażeniem życia dobytek i ludzi, 
których dotknął żywioł pożaru. – Jesteście zawsze tam, gdzie jeste-
ście potrzebni – podkreśliła parlamentarzystka.

Wójt Szczepan Skorupski również złożył braci strażackiej naj-
serdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia, szczęśliwych powrotów 
z akcji pożarniczych. Podziękował druhom za pracę na rzecz miesz-
kańców gminy, podkreślając, że nie tylko polega ona na uczestnictwie 
w gaszeniu pożarów i ratowaniu ludzkiego życia, ale też w uświet-
nianiu i ochranianiu uroczystości patriotycznych i religijnych. 

Mszy św. spra-
wowanej w kościele 
przewodniczył kapelan 
ks. Łukasz Zygmunt, 
który w swej homilii 
nawiązując do historii 
św. Floriana, życzył stra-
żakom, by brali przykład 
ze swego patrona. 

– Św. Florian udo-
wodnił, że za wiarę na-
leży poświęcić własne 

życie. Ale aby tego dokonać, to należy być odważnym. Życzę wam, by 
tej odwagi nie brakowało także i wam, gdy będziecie ratować ludzi 
i ich dobytek, nie oglądając się na ich przynależność religijną, po-
lityczną czy społeczną. Pamiętajcie, że św. Florian poświęcił swoje 
życie z miłości do Boga i ludzi – podkreślił kapelan strażaków.

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).  Apis 

biorczości wręczone zostały statuetki i dyplomy. 
Wśród nagrodzonych najaktywniejszych uczest-
ników projektu znalazły się 23 firmy, urzędy i in-
stytucje oraz 17 szkół.

Ideą Dnia Przedsiębiorczości jest włączenie 
dorosłych – wolontariuszy z firm i instytucji – 
w edukację młodzieży w zakresie planowania 
ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Fun-
dacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zachęca 
do udziału w programie partnerów ze świata biz-
nesu, dzięki czemu w Dniu Przedsiębiorczości 
uczestniczą duże międzynarodowe firmy, banki 
oraz instytucje i urzędy państwowe, a dzięki ak-
tywności szkół również małe lokalne firmy. Co 
roku w organizację praktyk włączają się nauczy-
ciele, rodzice oraz sami uczniowie.

Punkt kulminacyjny programu stanowi prak-
tyka, podczas której uczeń towarzyszy pracowni-

kowi przez kilka godzin jego dnia pracy, dzięki czemu poznaje specy-
fikę stanowiska pracy, zakres obowiązków; pozyskuje informacje na 
temat predyspozycji, wymaganego wykształcenia oraz niezbędnych 
umiejętności do wykonywania pracy na tym stanowisku.

Apis 

Warsztaty odlewania i zdobienia świec oraz przedstawienie 
teatralne o witaniu wiosny w wykonaniu uczniów z Samsonowa 
towarzyszyły kiermaszowi świątecznemu, który odbył się w nowo 
otwartej świetlicy „Staszicówka”, działającej w Samsonowie pod 
patronatem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Zagnańsku.

Przedstawienie teatralne o witaniu wiosny przygotowane było 
przez uczniów III klasy ZSP, PiG w Samsonowie pod opieką Anny 
Lisowskiej. Ozdoby wielkanocne przeznaczone na sprzedaż przygo-

towały członkinie Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej, podopieczni 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Belnie, uczennice z koła plastycz-
nego w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku. Były też wyroby ręko-
dzielnicze zaprezentowane przez Galeryjkę Złote Runo z Kielc oraz 
panie Wiolettę z Tumlina i Agnieszkę z Janaszowa. Zainteresowanie 
wzbudzały ozdobne jajeczka, stroiki, króliki z siana, cukrowe królicz-
ki, przeróżne koszyczki, np. pachnące, wykonane na kostce mydła.

Swą siedzibę świetlica „Staszicówka” ma w odnowionym budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie.  GS
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W dniach od 11–13 kwietnia na terenie 
Targów Kielce odbyły się VI Międzyna-
rodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agro-
turystyki AGROTRAVEL. W wystawie 
uczestniczył wójt Szczepan Skorupski, 
który promował naszą gminę, stowarzy-
szenie LGD „Dorzecze Bobrzy”, jak rów-
nież popularyzował projekt Szlak Jana III 
Sobieskiego.

Targi AGROTRAVEL to prawdziwa grat-
ka dla wszystkich miłośników wypoczynku 
na łonie natury i wyjątkowa okazja zaprezen-
towania swojej oferty dla firm z branży tu-
rystycznej. Jest to jedyna w swoim rodzaju impreza wystawiennicza 
ukierunkowana na produkty turystyki wiejskiej oraz idealne miejsce 

spotkań potencjalnych nowych przedsiębior-
ców i partnerów do współpracy w zakresie 
budowania oraz rozwoju markowych i sie-
ciowych produktów turystyki wiejskiej.

Program targów AGROTRAVEL w tym 
roku obejmował prezentacje wystawców 
krajowych i zagranicznych, oferty atrak-
cyjnego wypoczynku na wsi, jarmark ręko-
dzieła i wyrobów artystycznych, degustacje, 
potrawy regionalne, konkursy dla wystaw-
ców i zwiedzających. Targom towarzyszyła 
również Międzynarodowa Konferencja. Re-
gionem Partnerskim targów AGROTRAVEL 

2014 było województwo wielkopolskie, a Krajem Partnerskim – 
Ukraina, Obwód Winnicki. Apis 

Dnia 17 kwietnia br. w Publicznym Przedszkolu w Zagnań-
sku odbył się Dzień Estoński. W związku z przystąpieniem 
Przedszkola do projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie 
– przedszkolaki z inicjatywą – świat bajek krainą magicznych 
spotkań z wartościami” dzieci wraz z Szewczykiem Dratewką 
i Sipsikiem udały się w daleką podróż do Estonii. Dzieci obejrzały 
prezentacje DVD „ Estonia – Tallinn”, zdjęcia oraz przywiezione 
rekwizyty – przez chwilę znalazły się w innym świecie.

Przedszkolakom bardzo spodobały się dzieci estońskie i ich 
placówka. Nie obyło się bez muzyki typowej dla tego kraju, dzieci 
zahipnotyzowało piękno utworów. Z ogromną powagą i szacunkiem 
wysłuchały hymnu. Kolejnym etapem tych niecodziennych zajęć były 
ćwiczenia kinezjologiczne. Przedszkolaki wykorzystując kolorowe 

kartki oraz nagrania Swarzędzkiej Orkiestry Flażoletowej wprowa-
dziły wszystkich w estoński klimat, gdyż flażolety są typowymi instru-
mentami dla tego kraju.

Maluchy z zaciekawieniem szukały Estonii na mapie i na globu-
sie. Odbyła się również degustacja różnorodnych potraw tego kraju, 
dzieci odkryły wiele podobieństw do naszej polskiej kuchni. Na za-
kończenie najmłodsi zaprezentowali taniec estoński.

Głównym założeniem tych zajęć było przybliżenie przedszkola-
kom kultury, symboliki estońskiej, jej odmienności i łączących nas 
podobieństw. Dyrektor Marzanna Moćko szczegółowo opowiedziała 
o miejscach, które zwiedziła wraz z innymi nauczycielami. Wszystko 
to odbyło się „w magicznej estońskiej atmosferze”.

Beata Szwed- Błońska

Dzień Estoński w przedszkolu

„Przy jajeczku” w Samsonowie

Wójt Szczepan Skorupski promował gminę na AGROTRAVEL 

Wójt u przedszkolaków 
W przeddzień 

Świąt Wielkanoc-
nych Przedszkole 
w Zagnańsku od-
wiedził wójt Szcze-
pan Skorupski, 
składając najlepsze 
życzenia dzieciom, 
wychowawcom oraz 
pracownikom pla-
cówki i przekazując 
na ręce dyrektor 
Marzanny Moćko 
prezenty dla dzieci.

Przedszkolaki przedstawiły swoje umiejętności, śpiewając piosen-
ki oraz wręczając wójtowi własnoręcznie zrobione upominki. Apis 

Kultywowaną już od kilku lat tradycją ZSP, PiG im. Jana 
Pawła II w Samsonowie są spotkania wielkanocne. Intencją ich 
organizatorów jest spędzenie w miłej atmosferze czasu poprze-
dzającego Wielkanoc. Chodzi też o integrację pracowników szko-
ły z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji wspiera-
jących placówkę, z szeroko rozumianym gronem jej przyjaciół.

Spotkanie „Przy 
jajeczku” odbyło 
się w ostatnim dniu 
nauki – 16 kwiet-
nia br. Zaproszenia 
przyjęli i zaszczy-
cili swą obecnością: 
wójt Szczepan Sko-
rupski, wiceprze-
wodnicząca Rady 
Gminy w Zagnań-
sku Aneta Ruto-
wicz, ks. Zbigniew 

Krzyszkowski, proboszcz parafii, ks. Józef Smulczyński, doktor Elż-
bieta Beska-Mróz, prezes Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej Lidia 
Putowska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie 
Stella Ślefarska, Joanna Kasperek-Artman, aktorka Teatru im. Stefa-
na Żeromskiego w Kielcach, Zofia i Krzysztof Wesołowscy, Joanna 
Woźniak i Damian Janus – policjanci współpracujący ze szkołą, Li-
dia Pietrzyca, Monika Cedro, Agnieszka Życińska – przedstawicielki 
Rady Rodziców.

Powitania gości dokonała dyrektor Dorota Chmielewska. Część 
artystyczną imprezy wypełniło przedstawienie teatralne na moty-
wach baśni Andersena „Brzydkie Kaczątko”.

Wybór tekstu nie był przypadkowy, gdyż tematyka spektaklu 
mocno koresponduje z klimatem Świąt Zmartwychwstania. 

Historia przemiany Brzydkiego Kaczątka w pięknego łabędzia 
uczy tolerancji i zwraca uwagę na problem odmienności i odrzuce-
nia. Tytułowy bohater podąża przez świat w poszukiwaniu swoje-
go miejsca. Wędrówka ta okazuje się jednak drogą pełną cierpienia, 

bólu i zagubienia. Spośród wszystkich napotkanych osób tylko Kret 
niesie mu nadzieję na lepsze jutro. Uświadamia Kaczątku, że piękno 
drzemie w sercu, jest bowiem pochodną dobroci. Inscenizacja pomy-
ślana została jako lekcja baletu, w którą wkomponowano opowieść 
o Brzydkim Kaczątku. 

Realizatorom przedstawienia (Marta Jass, Marta Polak, Joanna 
Pawłowska, Grzegorz Perczak) zależało na uzmysłowieniu widzom, 
że opowiedziana historia to symbol losu każdej jednostki wyróżnia-
jącej się w grupie, nieuchronnie samotnej, doświadczającej alienacji, 
cierpienia, ale i na koniec (jak pamiętamy) szczęścia...

Tuż po zakończeniu przedstawienia wójt Szczepan Skorupski 
i ks. Zbigniew Krzyszkowski skierowali pod adresem wszystkich 
obecnych na sali najserdeczniejsze życzenia wielkanocne. Dalsza 
część spotkania przebiegała, zgodnie z jego nazwą, w miłej, wiosen-
nej, przedświątecznej atmosferze. Imprezie towarzyszyła wystawa 
fotografii papieskich autorstwa Arkadiusza Wesołowskiego.  AP
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Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” zor-
ganizowało kolejne widowisko historyczne pt. „W OBRONIE 
BIAŁO-CZERWONEJ”, które odbyło się 2 maja br. na placu 
obok ruin huty „Józef” w Samsonowie. Na rekonstrukcję histo-
ryczną licznie przybyli zaproszeni goście, mieszkańcy gminy oraz 
przyjezdni m.in. z Kielc.

Z dużym zainteresowaniem oglądali perfekcyjnie przygotowane 
widowisko ze świetnym komentarzem prowadzącego imprezę Dio-
nizego Krawczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia „Jodła”. Zdaniem 
wielu dorosłych, była to nie tylko doskonała lekcja historii, ale tak-
że nauka patriotyzmu. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: 
senator Beata Gosiewska, posłanka Renata Janik, dyrektor Departa-
mentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego Jacek Kowalczyk, starosta kielecki Zdzisław Wrzałka 
i wójt Szczepan Skorupski. 

Gospodarz gminy witając 
wszystkich przybyłych do Sam-
sonowa podkreślił, że Dzień Fla-
gi Rzeczypospolitej Polskiej jest 
okazją, by zawsze przypominać 
o polskiej historii, szczególnie 
o czasach trudnych, kiedy pa-
triotyzm okupywany był walką 
i krwią. 

– Spotkaliśmy się w święto 
naszej flagi, by przypomnieć so-
bie ważne wydarzenia z dziejów 
Rzeczpospolitej Polskiej. Czasami były one tragiczne. Te chwile nale-
ży jednak pamiętać, abyśmy dbali o swoją tożsamość, o swoją histo-
rię. Patrząc w przyszłość, winniśmy pamiętać o tym, co było – mówił 
wójt Szczepan Skorupski. 

„Jest wiosna 1940 r. W Niedzielę Palmową do Samsonowa przy-
jechał z Warszawy major Wacław Kania. Przyjechał do swoich kuzy-
nów – Antoniego i Stanisława Fertów, zamieszkałych w Umrze. To 
dzięki ich kontaktom na terenie gminy Samsonów, w krótkim czasie 
powstała prężna organizacja. Wszystkie placówki wchodziły w skład 
V Okręgu Kadry Polski Niepodległej, którego pierwszym komendan-
tem został porucznik Zdzisław Jaworski ps. Mieczysław, mieszkający 
wtedy z rodziną w Janaszowie. Na komendanta dywersji organizacji 
mianowany został zdolny i odważny, pochodzący z Kołomani Paweł 

Stępień „Gryf”. Wybór okazał się trafny” – opowiadał prowadzący 
Dionizy Krawczyński. 

Przygotowane przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycz-
nych „Jodła” widowisko nawiązywało do 70. rocznicy śmierci jedne-
go z najbardziej znanych partyzantów Okręgu Kielce Armii Krajowej 
majora Jana Piwnika – cichociemnego, znany pod pseudonimami 

„Donat”, „Ponu-
ry”, żołnierz „Wa-
chlarza”, dowódcy 
Zgrupowania Party-
zanckiego oraz Ko-
mendanta Kierow-
nictwa Dywersji 
Okręgu Kielce AK. 

Przedstawiona 
została jedna z akcji, 
jakie podległe mu 
oddziały przepro-
wadziły w 1943 r. 

w Samsonowie. W finałowym epizodzie przedstawiona 
została śmierć Piwnika podczas zdobywania posterunku 
Jewłasze w Okręgu Nowogródek, gdzie cichociemny zo-
stał skierowany po odwołaniu z Kielecczyzny.

Wystąpiły grupy rekonstrukcyjne ze Skarżyska-Ka-
miennej, Końskich, Częstochowy, a także Strzelecki Od-
dział Kawaleryjski „Beliniak” Radom, Szkolna Grupa 
Rekonstrukcyjna LO im. Słowackiego w Kielcach oraz 

członkowie „Jodły” z całego województwa. Z gminy Zagnańsk swo-
je role zagrali: najmłodsi Małgosia (9 lat) i Janek Gawlik z Chru-
stów, Małgorzata Zawrzykrajowie z Zagnańska, Michał Buczyński 
z Janaszowa, Maciej Gałkiewicz z Goleniaw. Prezes Dionizy Kraw-
czyński przekazał specjalne podziękowanie dla kierownictwa Banku 
Spółdzielczego w Samsonowie, który od lat wspiera organizowane 
rekonstrukcje historyczne.

Widowisko zorganizowane zostało przez Światowy Związek Żoł-
nierzy Armii Krajowej, wójta gminy Zagnańsk i Stowarzyszenie Re-
konstrukcji Historycznych „Jodła”. Sfinansowane zostało ze środków 
Województwa Świętokrzyskiego i Gminy Zagnańsk. Patronat honoro-
wy nad nim objęli: Wojewoda Świętokrzyski i Starosta Kielecki.

Andrzej Piskulak

Maniaki 2014

Obrona Biało-Czerwonej w Samsonowie 

W Staszowie 31 marca br. odbyła się inauguracja III edycji 
Lokalnego Programu Grantowego dla Młodzieży „Mania Działa-
nia”. Poznaliśmy 13 zwycięskich grup, które w tegorocznej edycji 
będą realizować swoje projekty. W spotkaniu uczestniczyła mło-
dzież, samorządowcy, przedstawi-
ciele instytucji i osoby prywatne, 
które wspierają „Manię Działa-
nia” i są zaangażowane w pracę 
z uczestnikami programu. Wśród 
uczestników byli przedstawiciele 
gminy Zagnańsk.

Podczas konferencji zwycięskie 
młodzieżowe grupy odebrały z rąk 
przedstawicieli władz samorządo-
wych symboliczne czeki na kwotę 
1000,00 zł. Wśród nagrodzonych znalazły się m.in. warsztaty mu-
zyczne i koncerty, wakacyjna liga futsalu, malowanie zniszczonego 
mostu czy organizacja gry terenowej opartej na scenariuszu gry kom-
puterowej.

„Mania Działania” w roku 2014 objęła swym zasięgiem 7 gmin: 
Staszów, Rytwiany, Bogoria, Osiek (pow. staszowski), Bieliny i Za-
gnańsk (pow. kielecki) oraz Krasocin (pow. włoszczowski). Rozwój 
Programu w regionie wspiera Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego. Inicjatorem powstania i koordynatorem jest Fun-
dacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa ze Staszowa.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele grup, które złoży-
ły wniosek w ramach programu oraz marszałek województwa świę-

tokrzyskiego Adam Jarubas, radny Sejmiku Wojewódzkiego Izydor 
Grabowski, starosta staszowski Andrzej Kruzel, wiceburmistrz miasta 
i gminy Staszów Tomasz Fąfara, wicewójt gminy Zagnańsk Robert 
Kaszuba, wójt gminy Krasocin Ireneusz Gliściński, wójt gminy Bie-
liny Sławomir Kopacz oraz sekretarz gminy Bogoria Maria Kogut, 
a także przedstawiciele Partnerstwa dla Młodzieży, sponsorzy i osoby 
prywatne, które są zaangażowane w realizację „Manii Działania”.

Gminę Zagnańsk reprezentują dwie zwycięskie grupy: Akcja-
reaktywacja – projekt „Wakacje bez 
komputera” oraz Młodzi Aktywni – 
projekt „Turystycznie przez gminę 
Zagnańsk”.

Pierwszy projekt będzie realizo-
wany na terenie wsi Umer i Kołomań, 
należących do gminy Zagnańsk. Ak-
cja skierowana jest głównie do dzieci 
i młodzieży, mającej wolny czas w wa-
kacje. Grupa młodzieży chce reakty-
wować świetlicę w budynku po starej 

szkole w Umrze. Zorganizują tam m. in.: warsztaty plastyczne, Rodzin-
ny Turniej w Szachy i Warcaby, ogniska, pokazy strzelectwa itp.

Członkowie drugiej grupy interesują się turystyką i chcą zarazić 
swoich rówieśników zamiłowaniem do poznawania świata oraz zdro-
wego trybu życia i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Projekt 
będzie polegał na zdobywaniu praktycznej wiedzy poprzez udział 
w różnego typu wyprawach turystycznych, głównie rajdach krajo-
znawczych, turystyki kwalifikowanej górskiej oraz pieszej i rowero-
wej czy „szukaniu skarbów”.

Przed realizacją projektów młodzież czekają jeszcze warsztaty 
i liczne spotkania. Do działania grupy zabiorą się w czerwcu przed 
wakacjami. Apis 
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Podczas 22. Świętokrzyskiego Turnieju Judo w Kowali wielki sukces odnieśli 
młodzi judocy z Tumlina. W swoich kategoriach wagowych i wiekowych w turnieju 
wygrali: Jeremiasz Bętkowski, Janek Kaszuba i Antoni Bętkowski, a drugie miejsca 
zajęli: Miłosz Bętkowski i Konrad Stefański, uczniowie Zespołu Szkoły Podstawo-
wej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie.

W turnieju startowało 78 zawodników. Zawody rozegrane zostały w 22 kategoriach. 
Zmagania otworzyła dyrektor SP w Kowali Małgorzata Markiewicz. Na otwarciu obecny 
był również wójt gminy Sitkówka-Nowiny Stanisław Barycki. Przybyło wielu rodziców, 
opiekunów i sympatyków judo. Turniej przebiegał w miłej sportowej atmosferze, nie 
było kontuzji. Apis 

W niedzielę, 13 kwietnia br. odbył się pierwszy rowerowy maraton 
MTBCROSS w Daleszycach. Wzięła w nim udział rekordowa liczba 
uczestników, ponad 600 osób, wśród których wystartowała duża gru-
pa z Zagnańskiego Stowarzyszenia Rowerowego „Pod Bartkiem”. 

Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt odbył się 30 kwietnia br. w hali sportowej w Zagnań-
sku. Zwyciężyła drużyna z Sandomierza, Siatkarki z Zagnańska zajęły piąte miejsce. 

Siatkarski finał dziewcząt w Zagnańsku

Nasi rowerzyści dobrze wypadli w MTBCROSS

Wielki sukces judoków z Tumlina

Na dystansie Family (19 km) Mateusz Stefański w swojej ka-
tegorii zajął 5. miejsce. Dobrze spisały się również dziewczyny, 
w swojej kategorii Julia Sobczyk zajęła 3. miejsce, Małgosia Sob-
czyk 4. miejsce, Kasia Sobczyk 2., a Sylwia Bętkowska 6. miejsce. 
Na dystansie Fan (48 km) naszą gminę reprezentowali: Filip Fronio, 
Hubert Szymonek, Artur Boszczyk, Paweł Boszczyk, Piotr Kurek, 
Robert Kaszuba, Marcin Szymonek, Jakub Zalewski, Paweł Iwan 
i Robert Witecki. 

Prezes Stowarzyszenia Marcin Kraska, który nie był w pełni 
zdrowy, tym razem przejechał dystans Family. Pogoda dopisała, tem-
peratura była idealna jak na maraton rowerowy, nie padał też deszcz. 
Na trudnych technicznie trasach każdy spisał się bardzo dobrze. Pa-
nowała wspaniała atmosfera. 

Bardzo cieszy nas to, że Zagnańsk reprezentuje coraz więcej 
osób, które swym udziałem promują naszą gminę i sponsorujące ich 
firmy z terenu gminy. Uczestnicy z grupy Zagnańskiego Stowarzy-
szenia Rowerowego „Pod Bartkiem” są widoczni w peletonie i poka-
zują jak aktywnie i rodzinnie można spędzać wolny czas.

MK

Radcowie prawni rywalizowali w Zagnańsku
W hali sportowej GOKSiR Zagnańsk odbyły się 4 kwietnia 

br. VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej 
Piłce Nożnej. Wzięło w nich udział 12 drużyn z całej Polski. Re-
prezentowali oni okręgowe izby radców prawnych z Kielc, Byd-
goszczy, Opola, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, 
Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Uczestnicy przez 
dwa dni rozegrali 40 meczów. Podczas otwarcia obecni byli m.in. 
posłanka Renata Janik i wójt Szczepan Skorupski.

Pierwsze miejsce zajęła ekipa z Bydgoszczy, drugie miejsce 
przypadło zawodnikom z Olsztyna, trzecie – z Wrocławia. Królem 
strzelców został Marek Czarnigowski z Olsztyna. Tytuły najlepszych 
zdobyli Marcin Zabłocki (Rzeszów) – najlepszy zawodnik i Paweł 

Godlewski (Olsztyn) – najlepszy bramkarz. Puchar Fair Play dzieka-
na OIRP Kielce przyznano drużynie z Olsztyna.

Zdaniem zawodników, dzięki wójtowi Szczepanowi Skorupskie-
mu i kierownikowi GOKSiR w Zagnańsku Michałowi Salwie uczest-
nicy i obsługa czuli się jak w domach. Gościnność rzucała się w oczy 
na każdym kroku, czy to w Zagnańsku, czy podczas imprez towarzy-
szących w Hotelu Binkowski w Kielcach. 

Organizatorami byli: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kiel-
cach oraz Krajowa Rada Radców Prawnych w Warszawie. Patro-
natem honorowym imprezę objęli: Prezydent Miasta Kielce i Wójt 
Gminy Zagnańsk.

Apis 

W zawodach wzięło udział 9 najlepszych drużyn z: Zagnańska, 
Ostrowca Świętokrzyskiego Skarżyska-Kamiennej, Kielc, Włosz-
czowy, Fałkowa, Opatowa, Sandomierza, Bodzentyna.

Podsumowanie zawodów odbyło się w obecności kierownika 
Oddziału Kultury Fizycznej Urzędu Marszałkowskiego Leszka Wnę-
trzaka, świętokrzyskiego wicekuratora oświaty Grzegorza Bienia 
oraz wójta Szczepana Skorupskiego. 

Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Sandomierza, drugie – z Gimna-
zjum ze Skarżyska -Kamiennej. Drużyna dziewcząt z Zagnańska w skła-
dzie: Magdalena Turek, Kinga Piotrowska, Kinga Lisowska, Brygida Re-
czyńska, Kamila Grabowska, Patrycja Brzezińska, Sandra Kukla i Paulina 
Ślewa w eliminacjach zajęła pierwsze miejsce, w finale wojewódzkim 
uplasowała się na 5. pozycji. W bieżącym roku szkolnym drużyna, której 
trenerem jest nauczyciel Andrzej Jantarski, brała udział w innych turnie-
jach, w których również zajmowała pierwsze miejsca. Apis 
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Święto Niezapominajki, 600-lecie Zagnańska i Dzień Dziecka
IX Świętokrzyska Niezapominajka odbędzie się 1 czerwca br. 

na terenie skateparku przy ulicy Kieleckiej w Zagnańsku. Roz-
pocznie się o godz. 15.00 i będzie ekologiczną imprezą środowisko-
wą, gromadzącą nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorosłych.

Świętokrzyska Niezapominajka połączona będzie z obchodami 
600-lecia istnienia Zagnańska oraz z Dniem Dziecka. W skład komi-
tetu organizacyjnego weszli: posłanka Renata Janik, wójt Szczepan 
Skorupski, Michał Salwa – kierownik GOKSiR w Zagnańsku, Artur 
Cieślak – z GOKSiR w Zagnańsku, Leszek Grudziński – prezes Sto-
warzyszenia „Razem dla wszystkich”, Elżbieta Ślewa – WTZ Belno, 
ekolog Władysław Kowalewski i Anna Tuz – ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Zagnańsku-Chrustach.

W ramach obchodów 600-lecia istnienia Zagnańska zorganizo-
wany zostanie konkurs „Zagnańsk za 600 lat”. Jego celem jest poszu-
kiwanie i promowanie talentów artystycznych wśród dzieci i mło-
dzieży szkół podstawowych i gimnazjów. 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych położonych na terenie województwa święto-

krzyskiego. Forma plastyczna pracy może być dowolna. Do konkur-
su można przystąpić tylko indywidualnie. Prace zbiorowe nie będą 
oceniane. Organizator wyznaczył dwie kategorie uczestników kon-
kursu: I – szkoły podstawowe, II – gimnazja. 

W konkursie oceniane będą wyłącznie prace spełniające następu-
jące kryteria: praca musi przedstawiać wizję Zagnańska za 600 lat, 
może być wykonana w dowolny sposób, uzależniony jedynie od wi-
zji twórcy (makieta, rzeźba, rysunek, forma elektroniczna, twórczość 
literacka, itp.). Wizja Zagnańska za lat 600 przedstawiona w pracy 
konkursowej winna być objaśniona komisji w trzyminutowej pre-
zentacji słownej. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem 
autora. Należy podać adres i telefon kontaktowy. Zgłoszenie uczest-
ników do konkursu należy dokonać na adres http://goksir.zagnansk.
info.pl/ do dnia 25 maja 2014 r. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 
jedną pracę. 

Prezentacja swojej wizji Zagnańska za 600 lat przez autorów oraz 
wręczenie nagród odbędzie się 1czerwca br. w godz. 15.00–18.00 na 
terenie skateparku.  Apis

Akcja „Pół godziny dla gminy” 

Mural promuje gminę

„Pół godziny dla gminy” – tak nazywa się akcja, która w pią-
tek, 11 kwietnia wystartowała na terenie gminy Zagnańsk. W roli 
głównej wystąpili pracownicy Urzędu Gminy, na czele w wójtem 
Szczepanem Skorupskim.

– W akcji chodzi o działanie na rzecz gminy Zagnańsk. Osoby za-
trudnione w Urzędzie Gminy będą w każdy drugi piątek miesiąca przez 
pół godziny wykonywać pracę 
związaną między innymi z od-
nawianiem lub sprzątaniem 
danych obiektów – przedsta-
wia wójt Szczepan Skorupski.

– W piątki pracujemy do 
godziny 15. W te dni, w które 
zaplanowaliśmy realizowa-
nie akcji „Pół godziny dla 
gminy”, nasza praca potrwa 
o 30 minut dłużej. Co ważne, 

czas pracy będzie liczony od momentu jej faktycznego rozpoczęcia. Nie 
wliczymy w niego dojazdów oraz powrotów, co będzie miało miejsce na 
przykład przy sprzątaniu terenu wokół Bartka – dodaje wójt.

W piątek, 11 kwietnia br. urzędnicy zaczęli od sadzenia kwiatów 
przed siedzibą Urzędu Gminy. Zaplanowano też prace porządkowe, 
na przykład odnowienie tablicy informacyjnej.

Prace zostały ustalone 
na dwa następne miesiące. 
W maju pracownicy urzę-
du posprzątają teren przy 
Bartku oraz Kamieniołom 
Zachełmie i ruiny Huty 
„Józef” w Samsonowie, zaś 
w czerwcu - rejon wokół 
dwóch zbiorników wod-
nych, które znajdują się 
w gminie Zagnańsk. Apis 

Nagroda Bobra Lokalnej Grupy Działania
Decyzją Zarządu LGD „Dorzecze Bobrzy” zostanie już po raz szósty przyznana Nagroda Bobra Lo-

kalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”.
Celem jest promowanie najlepszych usługodawców, produktów turystycznych oraz osób i instytucji wyróż-

niających się w działalności na rzecz LGD. Termin zgłaszania kandydatur do Nagrody Bobra zgodnie z Regula-
minem Przyznawania Nagrody upływa 30 maja br. Apis 

W celu promocji gminy Zagnańsk powstał kolejny pomysł 
uatrakcyjnienia wyglądu gminy przy wykorzystaniu modnego 
i popularnego ostatnio graffiti. Pomysłodawcą usytuowania mu-
ralu był wójt Szczepan Skorupski, który zatwierdził projekt jed-
nego z kieleckich artystów street art Kamila Stelmaszczyka.

Swoje monumentalne malowidło ścienne artysta rozpoczął przed 
majowym weekendem. Namalowane zostało na ścianie budynku 
sklepu tuż za przejazdem kolejowym przy ulicy Kieleckiej.

Mural przedstawia charakterystyczne miejsca gminy – dąb Bartek, 
hutę „Józef” w Samsonowie oraz Tetrapoda – najstarszego na świe-
cie czworonoga chodzącego po lądzie. 
Elementem humorystycznym jest obraz 
świętokrzyskiej czarownicy robiącej na 
drutach szalik klubu piłkarskiego Koro-
na Kielce.

Zdaniem wójta Szczepana Skorup-
skiego, należało konieczne coś zrobić 
z odrapaną ścianą z napisem Korona 
Kielce, która wystawiała niekorzystne 
świadectwo gospodarzom gminy. 

– Chcieliśmy zagospodarować sza-
rą i odrapaną ścianę, by przyciągała 

uwagę i zarazem nie drażniła poczucia estetyki mieszkańców - wy-
jaśniał wójt Szczepan Skorupski, który dziękuje również prezesowi 
GS Władysławowi Zagdanowi i sponsorom za okazane wsparcie.

Mural na zlecenie GOKSiR-u namalowany został przez Kamila Stel-
maszczyka, który wsławił się już w Kielcach podobnymi malowidłami, 
w ramach akcji „Pomaluj mój świat”. Malowidło wzbudza zaintereso-
wanie nie tylko mieszkańców gminy i osób przyjezdnych, ale też dzien-
nikarzy, m.in.: Radia Kielce, „Echa Dnia”, Radia Zet, TVP Kielce.

Jest to kolejny mural. Pierwszy namalowany został w paździer-
niku 2012 r. na ścianie budynku hali sportowej Gminnego Ośrodka 
Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku z hasłem: „Jeśli nie chcesz 
naszej zguby, mów polszczyzną, mój luby!”. Powstał on w ramach 
akcji pn. „Barwy Języka Polskiego”. Apis 
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