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maj 2015wydarzenia

W dniach od 10 do 12 kwietnia br. na terenie Targów Kielce odbywały się VII Między-
narodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, podczas których wójt 
Szczepan Skorupski wspólnie z wójtem Miedzianej Góry Zdzisławem Wrzałką promowali 
gminy LGD „Dorzecza Bobrzy”.

Program targów AGROTRAVEL 2015 obejmował prezentacje wystawców krajowych 
i zagranicznych, oferty atrakcyjnego wypoczynku na wsi, jarmark rękodzielnictwa i wyrobów 
artystycznych, degustacje potraw regionalnych oraz konkursy dla wystawców i zwiedzających.

Apis

Na sesji Rady Gminy Zagnańsk w dniu 24 
kwietnia br. wójt Szczepan Skorupski oraz 
wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak 
złożyli uroczyste podziękowania sołtysom 
i przewodniczącym rad sołeckich za zaan-
gażowanie w wykonywanie swoich funkcji 
oraz w problemy wsi, a także za umiejętność 
integracji wokół ważnych dla wspólnoty so-
łeckiej spraw.

Podziękowania oraz życzenia wielu suk-
cesów otrzymali sołtysi przewodniczący rad 
sołeckich wszystkich sołectw gminy Zagnańsk: 
Bartków – Stanisław Kundera i Bogusława 
Długosz, Belno – Sławomir Wiech i Marcin 

Wiech, Chrusty – Andrzej Staniec i Feliks 
Grzybowski, Długojów – Zbigniew Karpeta 
i Anna Cedro, Gruszka – Marcin Fąfara i Anna 
Wroniewska-Rzońca, Janaszów – Natalia Wój-
cik i Krystyna Karcz, Jaworze – Jan Olszewski 
i Hubert Kozieł, Kajetanów – Jan Adach i Ta-
deusz Król, Kaniów – Andrzej Starz i Janusz 
Zawrzykraj, Kołomań – Krzysztof Gębski 
i Andrzej Piwoński, Lekomin – Krzysztof Ber-
natek i Zdzisław Piskulak, Samsonów – Hono-
rata Durlik i Marta Polak, Szałas – Władysław 
Zaczkiewicz i Halina Kuncik, Tumlin – Zofia 
Korska i Leszek Niebudek, Umer – Edward 
Krzeszowski i Ewa Kiniorska, Zachełmie – 

Renata Salwa i Kazimierz Salwa, Zagnańsk 
– Grażyna Wawszczak i Waldemar Wiech.

Apis

Promowanie gminy na Agrotravel

Wyniki wyborów sołtysów w gminie Zagnańsk

Podziękowania dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZAGNAŃSKU z dnia 26 kwietnia 2015 r. o wynikach wyborów sołtysów w gminie Zagnańsk 
odbytych w dniu 26 kwietnia 2015 r. Na podstawie par. 21 oraz 29 Statutów Sołectw (Dz. Urz. Woj. Św. z 9 marca 2015, poz. 820 – 836) Gminna Komisja 
Wyborcza podaje do wiadomości informacje o wynikach wyborów sołtysów:

Lp. Nazwa sołectwa Imię i nazwisko kandydata, liczba ważnych głosów

1. Bartków Krzysztof Gil – 52 • Stanisław Kundera – 79 • Sołtysem wybrany został: STANISŁAW KUNDERA

2. Belno Edward Milcarz – 40 • Sławomir Wiech – 86 • Sołtysem wybrany został: SŁAWOMIR WIECH

3. Chrusty Andrzej Staniec Tak – 51 • Nie – 0 • Sołtysem wybrany został: ANDRZEJ STANIEC

4. Długojów Zbigniew Karpeta • Tak – 37 • Nie – 2 • Sołtysem wybrany został: ZBIGNIEW KARPETA

5. Gruszka Marcin Fąfara • Tak – 29 • Nie – 0 • Sołtysem wybrany został: MARCIN FĄFARA

6. Janaszów Natalia Wójcik • Tak – 62 • Nie – 1 • Sołtysem wybrana została: NATALIA WÓJCIK

7. Jaworze Jan Olszewski • Tak – 64 • Nie – 4 • Sołtysem wybrany został: JAN OLSZEWSKI

8. Kajetanów Jan Adach • Tak – 93 • Nie – 5 • Sołtysem wybrany został: JAN ADACH

9. Kaniów Renata Knez • Tak – 45 • Nie – 4 • Sołtysem wybrana została: RENATA KNEZ

10. Kołomań Małgorzata Bekier-Bochenek – 37 • Aleksandra Kwiatek – 54
Sołtysem wybrana została: ALEKSANDRA KWIATEK 

11. Lekomin Krzysztof Bernatek • Tak – 26 • Nie – 4 • Sołtysem wybrany został: KRZYSZTOF BERNATEK

12. Samsonów Honorata Durlik • Tak 137 • Nie – 6 • Sołtysem wybrana została: HONORATA DURLIK 

13. Szałas Mieczysław Kondrak – 69 • Halina Kuncik – 82 • Artur Wzorek – 44
Sołtysem wybrana została: HALINA KUNCIK

14. Tumlin Zofia Korska – 274 • Aneta Starz – 117 • Sołtysem wybrana została: ZOFIA KORSKA

15. Umer Ewa Kiniorska – 85 • Edward Krzeszowski – 120 • Sołtysem wybrany został: EDWARD KRZESZOWSKI

16. Zachełmie Włodzimierz Garycki – 81 • Renata Salwa – 74 • Sołtysem wybrany został: WŁODZIMIERZ GARYCKI

17. Zagnańsk Alicja Knez • Tak – 61 • Nie – 4 • Sołtysem wybrana została: ALICJA KNEZ

 Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
Grażyna Wawszczak
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inwestycje

Trwają intensywne prace przy budowie chodnika i poszerzeniu 
drogi w miejscowości Borowa Góra. Wykonawca robót Przedsiębior-
stwo Budowlane KAMBUD z Tumlina zobowiązane jest umową do 
zakończenia prac do 29 maja 2015 roku.

W ramach inwestycji zostanie poszerzona jezdnia oraz wykonany 
chodnik przez miejscowość Borowa Góra łącznie do istniejącego placu 
zabaw. Całość ciągu pieszego połączona będzie z wykonanym wcześniej 
chodnikiem przy łączniku Kaniów-Borowa Góra i stanowić będzie jeden 
ciąg komunikacyjny. Zdaniem mieszkańców Borowej Góry, inwestycja 
ta jest bardzo potrzebna, gdyż spowoduje uatrakcyjnienie miejscowości 
i znacznie poprawi bezpieczeństwo na drodze. 

Rozbudowa drogi jest kolejną inwestycją, na którą gmina uzyskała 
dofinansowanie ze środków pochodzących z  PROW – Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, środków Unii Europejskiej. Zadanie nosi nazwę: 
„Budowa ciągu pieszego w miejscowości Borowa Góra, gm. Zagnańsk”, 
a umowę na budowę chodnika w Borowej Górze wójt Szczepan Skorup-
ski podpisał z Krzysztofem Domagałą – właścicielem Przedsiębiorstwa 
Budowlanego KAMBUD.

Apis

Zbliżają się do końca roboty budowlane w modernizowanej 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Barcza. Wykonawca robót 
Energotechnika - Energorozruch Gliwice prowadzi od dnia 27 kwiet-
nia br. rozruch technologiczny całej zmodernizowanej oczyszczalni 
w celu osiągnięcia założonego w pozwoleniu wodno-prawnym efektu 
ekologicznego oczyszczonych ścieków.

Dotychczas funkcjonował jeden ciąg technologiczny, który 
ze względu na dużą ilość ścieków okazał się niewystarczający. Cał-
kowita wartość inwestycji wyniesie 986.029,63zł brutto, z czego dofi-
nansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmie 75 proc. 
kosztów kwalifikowalnych zadania. 

Apis

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest 
to dokument strategiczny, opisujący kierunki 
działań zmierzających do osiągnięcia celów pa-
kietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udzia-
łu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
zwiększenia efektywności energetycznej oraz 
poprawy jakości powietrza, a także zmiany po-
staw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Ni-
skoemisyjnej pozwoli podnieść szanse gminy 
Zagnańsk i podmiotów działających na jej te-
renie na uzyskanie dofinansowania ze środków 
krajowych i europejskich, w tym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Na opracowanie Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej gmina Zagnańsk uzyskała 

dofinansowanie ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie w wysokości 
ponad 49 tys. zł.

Dodatkowe informacje uzyskacie Pań-
stwo w Urzędzie Gminy lub u wykonawcy 
Planu – Novatio Passiv (tel. 509 173 927 lub 
e-mail: novatiopassiv@wp.pl).

Apis

Rozpoczęto prace przy rozbudowie gmin-
nej drogi i budowie chodnika w miejscowości 
Kaniów, na ulicy Dębowej oraz przebudowę 
skrzyżowania z drogą powiatową. W ramach  
inwestycji zostanie poszerzona jezdnia, wy-
budowany chodnik z  kostki koloru czerwo-
nego, wykonane zostaną zjazdy na posesje, 
oraz kanalizacja deszczowa. Wartość zadania 
wynosi 748 568,50 zł.

Obecnie trwają prace dotyczące przebudo-
wy mediów kolidujących z realizacją budo-

wy, prace rozbiórkowe istniejącego budynku 
mieszkalnego zlokalizowanego w pasie pro-
wadzonej inwestycji.

Rozbudowa drogi jest to kolejna inwesty-
cja, na którą gmina uzyskała dofinansowanie 
50 procent ze środków pochodzących z bu-
dżetu państwa w ramach Narodowego Pro-
gramu  Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap 
II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Na rozbudowę drogi i chodnika w Ka-
niowie wójt Szczepan Skorupski podpisał 

umowę ze Zbigniewem Bartelą – prezesem 
Zarządu firmy PERFECT sp. z o. o.

Apis  

Budowa chodnika i poszerzenie drogi w Borowej Górze

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Barcza na ukończeniu

Gmina Zagnańsk jest na etapie opracowywania Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Rozbudowa drogi i budowa chodnika w Kaniowie
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Kontrakt terytorialny – wyjaśnienie 
pojęcia

Kontrakt terytorialny to swego 
rodzaju umowa cywilno-prawna 
między rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej i danym samorządem woje-
wódzkim, reprezentowanym przez 
zarząd województwa z Marszałkiem 
Województwa na czele. Dany kon-
trakt zawiera wykaz priorytetowych 
przedsięwzięć rozumianych, jako naj-
ważniejsze z punktu widzenia rządu 
i samorządów województw działa-
nia, które mają istotne znaczenie roz-
wojowe dla regionu. W tym ważnym 
dokumencie dla rozwoju każdego 
województwa wskazuje się również 
sposób realizacji i finansowania wy-
branych zadań.

Cele Kontraktu terytorialnego określane 
są szczegółowo dla różnych województw 
(biorąc pod uwagę ich atuty i potrzeby), 
a na ich podstawie zadania i obowiązki 
stron oraz odpowiedzialność za osiąganie 
ww. celów. W ramach Kontraktu zostaną 
uruchomione nie tylko ogromne kwoty 
dotacji unijnych, ale także powinno na-
stąpić wzmocnienie wielopoziomowego 
(wieloszczeblowego) systemu zarządzania 
województwami, które przejawia się odej-
ściem od silnie scentralizowanego modelu 
sprawowania władzy (państwo wie lepiej) 
do modelu samorząd wie i rozumie, co, kiedy 
i dlaczego powinno zostać zrobione. Jest 
to klasyczny przykład zasady subsydiar-
ności. Chodzi o to, żeby krajowe priorytety 
inwestycyjne w poszczególnych wojewódz-
twach lepiej niż dotychczas powiązać z atu-
tami i potrzebami regionalnymi. Należy 
sobie uświadomić, że kontrakt terytorialny 
jest ważnym krokiem w przemianie kra-
jowej polityki rozwoju, z ukierunkowanej 
sektorowo na ukierunkowaną terytorialnie.

Priorytety kontraktu terytorialnego 
dla województwa świętokrzyskiego

Kontrakt terytorialny dla województwa 
świętokrzyskiego został podpisany w listopa-
dzie 2014 r. Wyznaczono w tym dokumencie 
dziewięć najważniejszych celów rozwojowych, 
których wdrażanie zakończy się w 2023 roku. 
Cele te odnoszą się do najważniejszych dzie-
dzin życia społeczno-gospodarczego. Należą 
do nich:
1. Poprawa jakości badań oraz wzmocnienie 

współpracy sektora nauki i gospodarki re-
gionalnej.

2. Podnoszenie standardów i stworzenie spój-
nego układu komunikacyjnego stymulu-
jącego rozwój regionu świętokrzyskiego.

3. Większe wykorzystanie istniejącego po-
tencjału przyrodniczego i kulturowego.

4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia 
w województwie świętokrzyskim.

5. Redukcja poziomu wykluczenia społecz-
nego poprzez zwiększanie aktywności 
społecznej.

6. Podniesienie poziomu wykształcenia 
i kompetencji w regionie.

7. Podniesienie jakości i dostępności usług 
z zakresu ochrony zdrowia w wojewódz-
twie.

8. Rozwój Kieleckiego Obszaru Funkcjo-
nalnego obejmującego miasto Kielce 
i obszary 12 najbliższych gmin (m.in. 
gminy Zagnańsk).

9. Kompleksowa rewitalizacja obszarów 
o wysokim nasileniu niekorzystnych 
zjawisk społecznych i gospodarczych 
(głównie na północy województwa).

Najważniejsze przedsięwzięcia pro-
jektowe Kontraktu terytorialnego

Kontrakt terytorialny dla województwa 
świętokrzyskiego obejmuje szereg projek-
tów, których realizacja powinna przynieść 
korzyści dla setek tysięcy mieszkańców re-
gionu świętokrzyskiego. Projekty te zostały 
uwzględnione na liście podstawowej oraz 
liście warunkowej. Na liście podstawowej 
Kontraktu znalazło się 15 projektów. Są 
wśród nich inwestycje drogowe i kolejowe 
umożlwiające zwiększenie dostępności te-
rytorialnej Świętokrzyskiego do/z innych 
regionów. Chodzi przede wszystkim o kon-
tynuację przebudowy drogi ekspresowej S7 
Warszawa – Kraków w regionie, budowę 
obwodnicy Opatowa w ciągu drogi S74, ob-
wodnicy Morawicy na drodze krajowej nr 73, 

małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego 
oraz przebudowę dróg wojewódzkich m.in. 
nr 764 Kielce – Staszów. Wyremontowane 
mają być linie kolejowe: nr 8 na odcinku 
Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów 
oraz linia nr 25: Sandomierz – Skarżysko-
-Kamienna.

Na liście podstawowej znalazły się projek-
ty dotyczące ochrony środowiska, efektywno-
ści energetycznej, w tym termomodernizacji 
budynków oraz związanych z odnawialnymi 
źródłami energii. Na wsparcie będą mogły 
liczyć projekty, dotyczące budowy oddziałów 
ratunkowych w Szpitalu w Busku Zdroju oraz 
Szpitalu Kieleckim. Wsparcie uzyskają także 
projekty wypracowane wspólnie przez Miasto 
Kielce oraz gminy wchodzące w skład jego 
obszaru funkcjonalnego, ujęte w przygoto-
wywanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych, których celem ma być m.in. 
poprawa jakości systemu transportowego, 
poprawa efektywności energetycznej oraz 
modernizacja sieci ciepłowniczych.

Lista warunkowa zawiera 38 zadań. Ich 
realizacja będzie uzależniona od dostępności 
środków finansowych i m.in. wyników ne-
gocjacji z Komisją Europejską, dotyczących 
sektora ochrony zdrowia czy infrastruktury 
badawczo-rozwojowej. Na realizację wy-
mienionych projektów zaplanowano kwotę 
w wysokości około 14,3 mld zł, z uwzględ-
nianiem zarówno środków unijnych (dostęp-
nych w tzw. okresie programowania 2014–
2020), jak również środków krajowych.

Warunki rozwoju województwa 
świętokrzyskiego, czyli co jest naj-
ważniejsze dla regionu świętokrzy-
skiego

Jednym z podstawowych warunków 
rozwoju regionu świętokrzyskiego jest ze-
wnętrzne udrożnienie dostępności prze-
strzennej. Brak dostępności drogowej 
i kolejowej województwa na zewnątrz 
jest nadal zasadniczą barierą dla wzrostu 
najważniejszych ogniw gospodarki regio-
nalnej. Warto podkreślić, iż rozwój infra-
struktury transportowej i ochrony środowi-
ska nie tylko sprzyja poprawie warunków 
życia mieszkańców, ale także ułatwi rozwój 
działalności gospodarczej, co stwarza szanse 
tworzenia trwałych miejsc pracy. Kolejnym 
warunkiem jest stworzenie bazy technicz-
nej dla działalności usługowo-produkcyj-
nej. W efekcie powinien nastąpić wzrost 
liczby małych przedsiębiorstw – największe-
go pracodawcy nie tylko w Polsce, ale rów-
nież w Unii Europejskiej. Poprawę sytuacji 
województwa może przynieść ścisła i upo-
rządkowana współpraca przedsiębiorstw 
z sektorem badawczo-rozwojowym. 

Kontrakt terytorialny jako narzędzie wsparcia rozwoju 
Województwa Świętokrzyskiego

dokończenie na str. 5
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Wodociągi Kieleckie kupiły „słonia” – urzą-
dzenie, służące do udrażniania i czyszczenia ka-
nalizacji sanitarnej. „Słoń”, czyli specjalistyczny 
pojazd z zabudową FFG Elephant Vacu, został 
kupiony z pomocą funduszy unijnych. W śro-
dę, 22 kwietnia br. w siedzibie Wodociągów 
Kieleckich podpisano umowę z kielecką spółką 
Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. 
na dostawę samochodu typu ssąco-czyszczącego 
do udrażniania i konserwacji kanalizacji sa-
nitarnej.

Zapchane i niedrożne rury kanalizacji sanitar-
nej to zmora każdej spółki wodociągowej. Takie 
miejsca trzeba udrożnić przy użyciu specjalistycz-
nego sprzętu. Gdyby nie on, zapchaną rurę trzeba 
wykopywać, co jest drogie i uciążliwe. Stosowane 
obecnie w Wodociągach Kieleckich maszyny sta-
rzeją się szybko, a dzięki unijnemu projektowi 
„Rozwój gospodarki ściekowej w gminie Kielce 
i gminie Zagnańsk” nadarzyła się okazja zakupu 
nowego pojazdu.

Zacznie on służbę w sierpniu. To prawdziwa 
fabryka na kołach, skok cywilizacyjny, dzięki któ-
remu mieszkańcy będą mieli sprawniej, szybciej 

i w sposób przyjazny dla 
środowiska udrażnianą 
kanalizację. Samochód 
z zabudową FFG Elep-
hant Vacu (co można 
przetłumaczyć „odku-
rzacz-słoń”) będzie miał 
kamerę, która ułatwi 
kierowcy najazd nad 
studzienkę kanaliza-
cyjną, skrętną tylną oś 
i recycling wody uży-
wanej do płukania rur. 
Dzięki tej ostatniej opcji 
pojazd będzie mógł ponownie wykorzystywać 
wodę z kanalizacji lub „ciągnąć” ją na przykład 
z rzeki. A nazwę „słonia” zyskał dzięki teleskopo-
wej konstrukcji rury wprowadzanej do kanału. 
Pozwala ona na wygodne dotarcie do studzienki 
umieszczonej w trudno dostępnym miejscu.

– Takie zakupy wprowadzają naszą spółkę 
w XXI wiek. To nie jest jakaś fanaberia, ale dosko-
nały przykład, jak nowoczesna technika, postęp 
technologiczny, służą mieszkańcom, pozwalają 

oszczędzać kieszeń i środowisko. I jeszcze jedno: 
kłopotów z zapchaną kanalizacją można by unik-
nąć, gdyby użytkownicy nie wrzucali różnych 
rzeczy do toalet. Mokre chusteczki, patyczki hi-
gieniczne, odpadki z kuchni, to wszystko zatyka 
rury i psuje urządzenia w oczyszczalni ścieków. 
Pamiętajmy, do muszli klozetowej można wrzucić 
papier toaletowy i nic więcej – komentuje Henryk 
Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

Apis 

Biorąc pod uwagę znaczenie przedsiębiorczo-
ści dla rozwoju każdego obszaru, koniecznie 
należy rozwinąć usługi świadczone na rzecz 
biznesu, np. doradztwo, usługi prawne, finan-
sowe i edukacyjne. W parze z powyższymi 
działaniami muszą iść inwestycje zwiększa-
jące innowacyjność gospodarki świętokrzy-
skiej, ukierunkowane na ułatwienia w prze-
pływie nowych technologii, tworzeniu sieci 
kooperacji między biznesem i światem nauki, 
w rezultacie przyczyniające się do budowy 

społeczeństwa i gospodarki opartej na wie-
dzy. W tym celu należy zintensyfikować 
współpracę między małymi i średnimi fir-
mami świętokrzyskimi a uczelniami, ośrod-
kami naukowo-badawczymi. Jednocześnie 
należy realizować przedsięwzięcia zwięk-
szające ekonomizację obszarów wiejskich 
województwa świętokrzyskiego, czyli takie, 
które służyć będą tworzeniu pozarolniczych 
źródeł utrzymania na obszarach wiejskich. 
Z uwagi na położenie oraz walory przyrody 

i krajobrazu regionu świętokrzyskiego waż-
ny jest także rozwój turystyki, warunkowany 
rozbudową infrastruktury turystycznej. Nie 
mniej ważne jest wsparcie wysiłków ludzi 
w podwyższaniu ich wykształcenia, kwa-
lifikacji oraz kształtowanie umiejętności 
współpracy.

Współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej szkolenia powinny prowadzić 
do zdobywania i podniesienia kwalifikacji 
zawodowych i praktycznych umiejętności 

mieszkańców stosownie 
do zapotrzebowania na re-
gionalnym rynku pracy. Jed-
nocześnie należy uczyć, za-
chęcać i motywować ludzi 
do współpracy z innymi oso-
bami, podmiotami, instytu-
cjami opartej na wzajemnym 
poszanowaniu i zaufaniu.

Odpowiedź na pytanie: 
czy i które z tych warun-
ków rozwojowych zostaną 
zapewnione w perspektywie 
najbliższych 10 lat, i jaki bę-
dzie w tym udział kontrak-
tu terytorialnego dla woje-
wództwa świętokrzyskiego, 
będzie stanowić, jak sądzę, 
przedmiot zarówno wielu 
analiz, ocen merytorycz-
nych, jak również dyskusji 
i debat politycznych.

Sławomir Pastuszka 
adiunkt na Wydziale Za-

rządzania i Administracji 
UJK Kielce 

Wodociągi kupiły „słonia”

LEGENDA
1. Termomodernizacja bu-

dynków użyteczności 
publicznej i budynków 
mieszkalnych będących 
w zasobach gminy wraz 
z wykorzystaniem OZE.

2. Zrównoważona mobilność 
miejska poprzez budowę 
ścieżek rowerowych.

3. Modernizacja oświetlenia 
gminnego.

4. Rozbudowa, moderniza-
cja i doposażenie ośrodków 
prowadzących działalność 
w zakresie edukacji ekolo-
gicznej – Geoparku „W kra-
inie Tetrapoda”.

5. Działania inwestycyjne 
umożliwiające wykorzy-
stanie lokalnych zaso-
bów przyrodniczych wraz 
z promocją Centrum Flory 
i Fauny Gór Świętokrzy-
skich koło Dębu „Bartka”.

dokończenie ze str. 4
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Sukces projektu „Przedszkolaki z inicjaty-
wą – świat bajek krainą magicznych spotkań z 
wartościami” jedynego realizowanego w tym 
okresie programu Comenius w przedszkolu 
w województwie świętokrzyskim i jedynego 
takiego w kraju poparty został  wysokimi 
ocenami przez Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty – Małgorzatę Muzoł.

W niedzielę, 26 kwietnia br. w Kielcach rozpo-
częło się siódme spotkanie krajów partnerskich, 
któremu tym razem przewodniczyło Publicz-
ne Przedszkole im. St. Staszica w Zagnańsku. 
Do 30 kwietnia przedszkole było gospodarzem 
ostatniej już wizyty partnerskiej, podczas której 
oferowało gościom bogaty program kulturowy 
i artystyczny. Przypomnijmy, przedszkole 
z Zagnańska jako jedyne w Polsce bierze 
udział w realizacji dwuletniego programu 
Comenius zatytułowanego „Przedszkolaki 
z inicjatywą – świat bajek krainą magicznych 
spotkań z wartościami”. Warto wspomnieć, 
że projekt w całości realizowany jest z fundu-
szy Unii Europejskiej i polega na wzajemnej 
współpracy oraz spotkaniach w przedszko-
lach partnerskich. Jego celem jest wymiana 
doświadczeń, uczenie się od siebie i pozna-
wanie dziedzictwa kulturowego zjedno-
czonej Europy. Akcja służy wzmacnianiu 
europejskiego wymiaru edukacji poprzez 
promowanie współpracy międzynarodowej.

Gościom z Hiszpanii, Grecji, Turcji, Esto-
nii, Włoch i Litwy podczas seminarium zor-
ganizowanego w poniedziałek i wtorek w formie 
multimedialnej zaprezentowana została nasza 
Ojczyzna – jej walory i osobliwości, potem Kielce, 
Zagnańsk i szkoła, której mieści się Publiczne 
Przedszkole im. St. Staszica w Zagnańsku.

Podczas seminarium zorganizowanego w po-
niedziałek i wtorek w formie multimedialnej 
zaprezentowana została nasza Ojczyzna – jej 
walory i osobliwości, potem Kielce, Zagnańsk 
i szkoła, której mieści się Publiczne Przedszkole 
im. St. Staszica w Zagnańsku. Goście poznali 
także podstawowe słowa w języku polskim, 
które będą przekazane dzieciom w przedszko-
lach partnerskich. Koordynatorzy zdali relację 
z przekazania dzieciom wartości przywiezio-
nych z wizyt w innych krajach. Zaprezentowano 
także podstawowe wartości bajek europejskich 
z wszystkich krajów partnerskich, porównano 
ich cechy charakterystyczne oraz podano przy-
kłady innych opowieści. Na zakończenie dwugo-
dzinnego spotkania roboczego koordynatorka, 
Turczynka Nihal Tomar, przypomniała, że to nie 
koniec projektu i przed nami jeszcze dużo pracy 
związanej z przeprowadzeniem ankiet ewalua-
cyjnych wśród dzieci i rodziców, zaprezentowa-
niem rezultatów projektu rodzicom i społeczności 
lokalnej, umieszczeniem przez koordynatorów 
wszystkich działań zrealizowanych w projekcie 
na portalu eTwinning, którego strona będzie 
powszechnie dostępna po jego zakończeniu, tj. 
po 30 września.

Najważniejszym jednak zadaniem koordyna-
torów będzie umieszczenie i opisanie rezultatów 
projektu w bazie EST Komisji Europejskiej, aby 
były one dostępne na poziomie krajowym, eu-
ropejskim i światowym oraz napisanie ewaluacji 
końcowej i 50-stronicowego raportu końcowego.

We wtorek przedstawiciele z sześciu krajów 
europejskich gościli w murach szkoły w Zagnań-
sku. Dyrektorzy i nauczyciele z zaprzyjaźnionych 
przedszkoli zostali powitani staropolskim oby-
czajem – chlebem i solą. Program artystyczny 
rozpoczęło przedstawienie w języku angielskim 
pt. „Szewczyk Dratewka”, którego głównymi ak-
torami były przedszkolaki w wieku od 3 do 6 lat, 
w rolę narratorów wcielili się rodzice dzieci, Karo-

lina Lovejoy, Aleksandra Hanulak, Monika Hyb, 
Łukasz Kowalczyk oraz nauczycielka przedszkola 
Bożena Nawrot. Spektakl został przygotowany 
według pomysłu i scenariusza nauczycielek języka 
angielskiego Doroty Starz, Sylwii Maksymowicz-
-Jończyk i Aleksandry Zagórskiej. W reżyserii 
przygotowania przedstawienia pomagała Ewa 
Alicja Sorbian, studentka ostatniego roku ak-
torstwa, reżyserka i założycielka, scenarzystka 
amatorskiej grupy teatralnej Podwórkowa Arena 
Absurdu. Dzieci dały fantastyczny pokaz sztuki 
aktorskiej, ale również zaprezentowały swoje 
kompetencje językowe – bezbłędnie recytowały 
role w języku angielskim.

Kolejnym punktem programu był pokaz tań-
ców wywodzących się z krajów partnerskich. 
Czterolatki zaprezentowały układ taneczny 
do tańców tureckiego i estońskiego przygoto-
wany pod kierunkiem Beaty Szwed-Błońskiej, 
pięciolatki – włoską tarantelę (opiekun Maria 
Przepióra), sześciolatki – zorbę (opiekun Maria 
Piskulak) oraz taniec litewski (opiekun Aneta 
Palus), trzylatki – taniec hiszpański (opiekunki 
Halina Starz, Marzanna Knez). Na zakończenie 
zespół taneczny przedszkola przedstawił taniec 
regionalny, którego głównym choreografem była 
Katarzyna Klusek, nauczycielka rytmiki, muzyki 
i choreografka.

Goście nie kryli zdumienia i zachwytu, emo-
cjom towarzyszyły łzy wzruszenia. Koordyna-
torzy pracujący w przedszkolach partnerskich 

spontanicznie podchodzili do nauczycielek, 
dziękując im ze łzami w oczach za perfekcyjne 
przygotowanie dzieci. Na sali obecni byli po-
słanka na Sejm RP Renata Janik, Świętokrzyski 
Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł, wojewoda 
świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, starosta 
powiatu kieleckiego Michał Godowski, członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr 
Żołądek, Sejmiku Świętokrzyskiego Mieczy-
sław Gębski, członek Rady Powiatu Kieleckiego 
Mirosław Gębski, konsultant i metodyk języka 
angielskiego ŚCDN Sławomir Sobocki, wójt 
gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski, prze-
wodniczący Rady Gminy Artur Kudzia, radni 
gminy Zagnańsk Grażyna Wawszczak i Tomasz 

Dąbrowski, emerytowani dyrektorzy 
szkoły Elżbieta Strzelec i Anna Łuć, 
przedstawiciele Rady Rodziców oraz 
rodzice dzieci z przedszkola.

Przedstawiciele władz otrzymali 
w prezencie książkę „Przedszkola-
ki z inicjatywą – świat bajek krainą 
magicznych spotkań z wartościami”, 
produkt projektu, która również została 
przekazana przedszkolom partnerskim 
oraz wszystkim dzieciom biorącym 
udział w zadaniach projektowych.

Po południu szanowni goście kosz-
towali kuchni polskiej przygotowanej 
prze rodziców dzieci z przedszkola, na-
stępnie udali się na krótką wycieczkę 
autokarem szkolnym po Zagnańsku; 

zwiedzili dąb Bartek, ruiny huty Samsonów, wnę-
trze kościoła św. Rozalii i Marcina w Zachełmiu 
oraz kamieniołom ze śladami tetrapoda.

Wieczór należał do Zespołu Ludowego Jawo-
rzanki, który zaprosił nauczycieli polskich i za-
granicznych do swojej siedziby w Domu Kultury 
w Jaworzu. Panie Jaworzanki przygotowały na tę 
okazję potrawy kuchni regionalnej oraz krótki 
występ artystyczny. W spotkaniu uczestniczył 
również wójt Szczepan Skorupski oraz dyrektorki 
szkoły Marzanna Moćko i Małgorzata Dąbrow-
ska. Goście poznali podstawowe kroki tanecz-
ne tańców regionalnych oraz mieli możliwość 
zakupu pamiątek wywodzących się z naszego 
regionu. Lokalni twórcy zaprezentowali swoje 
prace autorskie.

Późnym wieczorem delegacje wyjechały 
do Warszawy. Zaplanowana pół roku wcześniej 
wizyta w Pałacu Prezydenckim zrobiła na wszyst-
kich ogromne wrażenie. Mieliśmy okazję obejrzeć 
apartamenty pałacu, w którym pracuje Prezydent 
Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski, poznać 
dzieje budynku. Goście spacerowali uliczkami 
Starego Miasta, przyglądali się życiu stolicy i jej 
zabytkom, zwiedzili także Pałac w Wilanowie.

Zagraniczni goście zaskoczeni byli wspaniałą 
współpracą z władzami na różnych szczeblach, 
z rodzicami, mediami, wewnętrznym zarządza-
niem oraz organizacją przedszkola, w którym 
pracują niezwykle ambitni nauczyciele, poświęca-
jący swój wolny czas dla najmłodszych. I chociaż 

Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce

dokończenie na str. 7
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W bieżącym roku szkolnym ramach 
ROKU SZKOŁY ZAWODOWCÓW Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej zorganizo-
wało konkurs „Szkoła zawodowa – mój 
wybór”. Celem konkursu jest upowszech-
nianie kształcenia zawodowego i zachęcenie 
młodych ludzi do świadomego planowania 
własnej kariery edukacyjno-zawodowej. Jed-
ną z kategorii konkursowych było napisanie 
pracy literackiej na temat: „Wybiorę szkołę 
zawodową, bo...”. Właśnie w tej kategorii 
uczeń klasy IIIa Gimnazjum w Tumlinie 
Jakub Sumara napisał pracę i zajął pierwsze 
miejsce w województwie.

Praca ucznia tumlińskiego gimnazjum 
będzie także reprezentować województwo 
świętokrzyskie w ogólnopolskim etapie 
konkursu. Jakub napisał pracę konkursową 
w formie bloga.

Moją uwagę natomiast przyciągnął nietu-
zinkowy styl pracy naszego ucznia, niezwykła 
swoboda, słownictwo typowe dla młodego 
człowieka, szczerość – żadnej sztuczności, 
oryginalność, twórcze spojrzenie na za-
gadnienie, czyli to wszystko, co już nieraz 
mogłam u Kuby zaobserwować na lekcjach 
języka polskiego.

Grażyna Sosnowska

Dwóch uczniów Gimnazjum im. Stanisła-
wa Staszica w Zagnańsku – Patryk Cedro oraz 
Oliwier Sobczyk otrzyma stypendia pochodzące 
z „Regionalnego programu stypendialnego dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych województwa 
świętokrzyskiego”, realizowanego w ramach pro-
gramu Kapitał Ludzki przez Świętokrzyskie Biuro 
Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Tegoroczni stypendyści zostali wyłonieni spo-
śród 837 uczniów, którzy złożyli wnioski. Na roz-
wój swoich pasji i talentów otrzymają po 3600 zł. 
To wsparcie pozwoli im poszerzać swoje horyzonty 
i korzystać z dodatkowych pomocy dydaktycz-
nych. W czwartek, 9 kwietnia w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczystość 
wręczenia dyplomów, potwierdzających przyzna-
nie stypendiów wyróżnionym uczniom.

– Gratuluję wam z wielką radością – mówił 
do stypendystów wicekurator Grzegorz Bień. – 
Wierzę, że to co dziś robicie, ten etap na którym 
jesteście, jest tylko początkiem drogi. Wierzę, że 

zdajecie sobie sprawę z tego, że trzeba w siebie in-
westować i że będziecie krok po kroku przesuwać 
się w zdobywaniu wiedzy i osiągać kolejne sukcesy.

W ścisłej czołówce listy rankingowej – na trze-
cim miejscu – znalazł się Patryk Cedro – uczeń 
klasy III gimnazjum (opiekun stypendysty Anna 
Gębska). Patryk to prawdziwy olimpijczyk! Jest 
laureatem konkursu biologicznego, geograficzne-
go, historycznego, matematycznego oraz finalistą 
konkursu języka polskiego. Raz w tygodniu bierze 
udział w zajęciach z matematyki prowadzonych 
na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach w gru-
pie zaawansowanej.

Oliwier Sobczyk – uczeń klasy I gimnazjum 
(opiekun Anna Wodecka), posiada zdolności 
matematyczno-przyrodnicze oraz językowe. Jest 
laureatem konkursu z języka angielskiego dla SP 
oraz otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Języka Angielskiego FOX pod patro-
natem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od tego roku 
szkolnego został objęty indywidualnym tokiem 
nauczania z języka angielskiego pod kierunkiem 
Doroty Starz. Obaj chłopcy uczestniczyli w zaję-
ciach warsztatowych organizowanych przez ŚCDN 
oraz UJK w Kielcach w ramach projektu „Fascy-
nujący Świat Nauki”.

Apis

Sukces Kuby Sumary z Tumlina

Wyjątkowi stypendyści z „dwójki”

projekt jeszcze się nie kończy, to z tego miejsca 
za całe wsparcie i pomoc serdecznie dziękuję wój-
towi Szczepanowi Skorupskiemu, dyrekcji szkoły 
Marzannie Moćko i Małgorzacie Dąbrowskiej 
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego 
sukcesu. Cieszymy się, że program dostarczył 
nam wspaniałych emocji, bo jak powiedziała pani 
dyrektor „dotykaliśmy go wszystkimi zmysłami”.
Udział naszego przedszkola w programie mię-
dzynarodowym to nieceniona ilość pozytywnych 
wrażeń, doświadczeń, przeżyć.

Czas współpracy partnerskiej był dla wszyst-
kich doświadczeniem bardzo trudnym, ale bar-
dzo pozytywnym. Nauczyciele musieli sprostać 
barierom językowym i kulturowym. Z drugiej 
jednak strony, otworzyliśmy się na nowe, staliśmy 
się bardziej tolerancyjni, niezależni. Nawiązali-
śmy cenne przyjaźnie. Zacieśniliśmy kontakty 
z rodzicami i władzami gminy, którzy cały czas 
wspierali nasze działania. Przedszkolaki zaczęły 
uczyć się języka angielskiego w ramach realizacji 
podstawy programowej w przedszkolu, poznały 
kraje europejskie – ich bajki, język, symbole, geo-

grafię, historię, kulturę i sztukę. Dzieci rozwinęły 
i prezentowały swoje talenty językowe, artystycz-
ne, taneczne i wokalne podczas organizowanych 
sukcesywnie wideokonferencji z partnerskimi 
przedszkolami. Stały się bardziej odpowiedzialne, 
pewne siebie. Projekt podkreślił kultywowanie 
tradycji regionalnych, utożsamianie się z kulturą 
oraz kształtował postawy regionalne już od wieku 
przedszkolnego.

Dwuletnia współpraca z krajami Europy za-
chodniej, wschodniej i południowej pozwalała 
na promowanie tych wartości i doświadczanie 
Europy wszystkimi zmysłami poprzez degusta-
cję potraw i aktywny udział w programie arty-
stycznym. Co więcej, dzięki realizacji programu 
Comenius w naszym przedszkolu wzrósł jego 
prestiż, nie tylko w środowisku lokalnym. Stali-
śmy się rozpoznawalni w województwie, w kraju, 
słyszała o nas Europa. Nauczyciele mieli moż-
liwość wymiany doświadczeń i wypracowania 
pomocy dydaktycznych, które można stosować 
w pracy z dziećmi. Prezentacje multimedialne 
przygotowane przez nauczycielki zostaną wyko-

rzystane podczas ich zajęć. Wspólnie stworzyli-
śmy czasopismo pedagogiczne na temat metod 
nauczania na etapie przedszkolnym, wydaliśmy 
książkę z bajkami w ośmiu językach.

Zakupiliśmy stroje do tańca regionalnego dla 
ośmiu par dziecięcych oraz jednej osoby doro-
słej, które będą reprezentować nasze przedszkole 
podczas różnych uroczystości.
W Polsce miało miejsce ostatnie, siódme spotka-
nie. Była to również ewaluacja projektu – jedno 
z głównych założeń programowych o wspo-
mnianym wyżej tytule. Projektu dotowanego 
z funduszy unijnych, domagającego się promo-
cji i rozgłosu. Jedynego w tym okresie projektu 
realizowanego w przedszkolu w województwie 
świętokrzyskim. Niewątpliwie trzeci już w na-
szej szkole program Comenius był najbardziej 
wyczerpującym i znojnym dla wszystkich, ale 
przyniósł nam niezwykłą radość z osiągniętych 
rezultatów, które przeszły także nasze oczekiwa-
nia. Cieszymy się, że ta społeczna, bezinteresowna 
i ciężka praca nas wszystkich opłaciła się.

Dorota Starz

dokończenie ze str. 6
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Cyklicznym widowiskiem historycznym 
pod tytułem „W OBRONIE BIAŁO-CZER-
WONEJ” uczciliśmy 2 maja 2015 roku Święto 
Flagi Narodowej. Na placu wokół ruin pieca 
hutniczego w Samsonowie zebrały się tłumy 
widzów oglądających sceny z czasów II wojny 
światowej.

– Witam obecnych tu mieszkańców gminy 
oraz wszystkich gości, którzy odwiedzili naszą 
ziemię, dając świadectwo przywiązania do hi-
storii i tradycji – tymi słowami wójt Szczepan 
Skorupski rozpoczął widowi-
sko trwające ponad godzinę.

Odbyło się ono dzięki 
wsparciu finansowemu Gminy 
Zagnańsk, ale jak zaznaczyli 
organizatorzy ze Stowarzysze-
nia Rekonstrukcji Historycz-
nych „Jodła” nie mogło by się 
odbyć bez wsparcia finansowe-
go partnerów strategicznych, 
którymi w tym roku byli: 
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. 
i Bank Spółdzielczy w Samso-
nowie.

Prawie 50 rekonstruktorów 
z SRH „Jodła” oraz z SRH 4 pp 
Leg., Radomia i Tomaszowa 
Mazowieckiego przedstawiło 
trzy epizody. Pierwsza historia 
przedstawiała walkę Oddziału Wydzielonego 
Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzań-
skiego „Hubala” w Szałasie w dniu 1 kwietnia 
1940 r. Ta część widowiska została zakończona 

przypomnieniem pacyfikacji wioski, która 
miała miejsce 8 kwietnia 1940 r. Niemcy za-
mordowali wtedy 63 osoby.

Drugi epizod ma znaczenie symboliczne. 
Przedstawiliśmy akcję oddziału partyzanckie-
go Armii Krajowej pod dowództwem Euze-
biusza Domoradzkiego „Grota”, który 3 maja 
1943 r. opanował Świętą Katarzynę. Żołnie-
rze oddziału przy biało-czerwonej fladze od-
śpiewali wtedy Hymn Polski – mówi Dionizy 
Krawczyński, prezes Stowarzyszenia Rekon-

strukcji Historycznych „Jodła”. – Dokładnie 
taką scenę przedstawiliśmy, a widzowie razem 
z rekonstruktorami odśpiewali „Jeszcze Polska 
nie zginęła…”.

Ostatni epizod był najbardziej widowi-
skowy ze względu na pirotechnikę, a przed-
stawiał bitwę oddziałów 74. pułku piecho-
ty AK w Krzepinie, która miała miejsce 
27 października 1944 r. Bitwa rozpoczęła 
prawie pięciodniowe zmagania oddziałów 
z siłami niemieckimi. Pierwszy dzień walk 
miał o tyle ciekawy przebieg, że oddziały AK 
wzięły do niewoli 99 żołnierzy sił okupują-
cych Polskę.

Jak co roku w widowisku wzięli udział 
także mieszkańcy gmi-
ny Zagnańsk wcielają-
cy się w różne postaci. 
Na palcu pokazali się 
także najmłodsi: Wiktoria 
Buczyńska oraz Małgo-
rzata i Jan Gawlik, którzy 
witali żołnierzy „Hubala”.

Patronat honorowy 
nad widowiskiem objęła 
Wojewoda Świętokrzy-
ski, a patronat medial-
ny: „Echo Dnia” i TVP 
Kielce. Już z rozmów 
widzów prowadzonych 
podczas widowiska moż-
na wysnuć wniosek, że 
zakorzeniło się ono już 
na stałe w świadomości 

mieszkańców naszej gminy, którzy oglądając 
„żywą lekcję historii”, na nowo odkrywają 
zapomniane karty naszych dziejów.

Dionizy Krawczyński

Święta narodowe, zwłaszcza rocznica 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, to uroczy-
stości poważne i podniosłe, bo oddajemy 
wtedy hołd naszym polskim bohaterom. 
Również uchwalone w 2004 roku Święto Fla-
gi pokazuje nasz szacunek do narodowych 
symboli i przywiązanie do polskich tradycji.

Czy wobec tego można te święta obcho-
dzić radośnie? Oczywiście, że można, za-
chowując przy tym naszą polską wrażliwość 
i godność.

Alternatywą dla tradycyjnych, patetycz-
nych akademii są różnego rodzaju wiece, mi-
tyngi, happeningi, a nawet biegi trzeciomajo-
we, które podczas tego jakże radosnego święta 
jednoczą ludzi, angażując ich do wspólnego 
działania, bo przecież o to chodzi we współ-
cześnie pojętym patriotyzmie.

Taka integracja nastąpiła też w ZSP, PiG 
w Samsonowie, kiedy to prawie dwustu ucz-
niów, począwszy od klasy 0 do III gimna-
zjum, spontanicznie utworzyło żywą flagę, 
stojąc ramię w ramię i trzymając biały lub 
czerwony kwiat.

Następnie marszałek, w którego wcielił 
się uczeń Jakub Olesiński, odczytał frag-

menty tekstu Konstytucji z 1791 roku. 
Kolejnym punktem programu było 
odśpiewanie przez każdą z klas wy-
branej pieśni patriotycznej. Rozeszły 
się dźwięki m.in. znanego wszystkim 
mazurka „Witaj, majowa jutrzenko”, 
czy „Jak długo w sercach naszych”, 
„Płynie Wisła, płynie”, „Tu wszędzie 
jest moja ojczyzna” oraz „Żeby Polska 
była Polską”.

Takie wydarzenie patriotyczne 
z pewnością zostanie zapamiętane 
przez jego uczestników, gdyż niemal 
każdy uczeń bezpośrednio brał w nim 
udział, przyczyniając się do stworzenia 
żywej, biało-czerwonej flagi, symboli-
zującej radosny i szczery patriotyzm.

Dziękujemy rodzicom i wycho-
wawcom za pomoc w wykonaniu 
kwiatów oraz przygotowanie wraz 
z uczniami pieśni.

Opiekunowie Samorządu 
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej 
w Samsonowie we współpracy z na-

uczycielką historii 
Eweliną Naszydłowską

Rekonstrukcja historyczna w Samsonowie

Żywa flaga w szkole w Samsonowie
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W kościele pw. Świętego Józefa Oblubień-
ca NMP w Zagnańsku odbyły się 3 maja 
br. gminne obchody 224. rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja. Na wspólną Mszę 
św. przybyli przedstawiciele władz gminy 
na czele z wójtem Szczepanem Skorupskim, 
radni, dyrektorzy placówek oświatowych 
poczty sztandarowe ze szkół w Chrustach, 
Kajetanowie, Tumlinie i Zagnańsku oraz 
mieszkańcy gminy.

W czasie uroczystej Eucharystii kapłan 
i wierni modlili się w intencji Ojczyzny, śpie-
wał Chór Parafialny. Na zakończenie Mszy św. 
odśpiewano pieśń „Boże coś Polskę”, a wójt 
Szczepan Skorupski wraz z delegacją złożył 

pod obrazem Matki Boskiej Często-
chowskiej wiązankę z biało-czerwo-
nych kwiatów.

Następnie zgromadzeni w kościele 
wierni mogli obejrzeć montaż słowno-
-muzyczny pt. „Wolność, Naród, Oj-
czyzna” zaprezentowany przez dzieci 
i młodzież z SP nr 2 i Gimnazjum im. 
St. Staszica w Zagnańsku. Zawierał on 
wątki historyczne dotyczące powołania 
Konstytucji 3-majowej oraz fragmenty 
utworów największych polskich poetów sła-
wiące miłość do Ojczyzny.

Akademię przygotowały nauczycielki Iwo-
na Ratajek i Małgorzata Jantarska. Oprawę 

plastyczną zapewniła Anna Gębska, a mu-
zyczną i prowadzenie chóru szkolnego – Łu-
kasz Gronostaj.

A. Ch.

13 kwietnia 2015 roku pożegnaliśmy Panią 
Mariannę Baruchę – nauczycielkę dawnej 
szkoły w Siodłach i Jaworzu, która niemal całe 
swoje życie zawodowe poświęciła mieszkań-
com naszej gminy. W pamięci swoich uczniów 
oraz nauczycieli na zawsze pozostanie Pa-
nią Marią, bo właśnie tak wszyscy się do niej 
zwracali.

Marianna Barucha z domu Matla urodziła 
się 29 maja 1926 roku w Siekiernie – gmina 
Bodzentyn, powiat Kielce. W wieku siedmiu 
lat rozpoczęła naukę w miejscowej szkole, gdzie 
ukończyła trzy klasy. Kolejne cztery lata, do kla-
sy siódmej, uczyła się we Wzdole Rządowym. 
Wybuch wojny przerwał jej edukację. Pani 
Marianna jako najstarsza z rodzeństwa po-
magała matce w prowadzeniu gospodarstwa, 
ponieważ ojciec został powołany do wojska. Jak 
wspomina siostra Irena Stawiska: „W okresie 
okupacji w latach 1943–44 uczestniczyliśmy 
w tajnych kompletach w Siekiernie (nauczanie 
uzupełniające na poziomie szkoły powszechnej) 
prowadzonych u kierownika szkoły pana Leona 
Jarosa i jego żony Michaliny. Uczyliśmy się 
języka polskiego, geografii, historii”.

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 
roku pani Marianna natychmiast podjęła naukę 
w gimnazjum ogólnokształcącym zorganizo-
wanym w Bodzentynie. Uczęszczała tam przez 
dwa lata, a w 1947 zdała małą maturę. Następnie 
po ukończeniu w styczniu 1948 roku w Pań-
stwowym Liceum Pedagogicznym w Bodzen-
tynie kursu pedagogicznego, podjęła pierwszą 
pracę w Szkole Powszechnej w Zagnańsku-

-Siodłach (od 1 lutego – 31 sierpnia 1948 r.). 
Wspominała: „Było to spełnienie moich ma-
rzeń, aby poświęcić się zawodowi nauczyciel-
skiemu”. Kolejne lata to nauka – podnoszenie 
kwalifikacji oraz praca w Publicznej Szkole 
Powszechnej w Skorzeszycach (1 IX 1948 r. – 31 
VIII 1949 r.) i w Publicznej Szkole Powszechnej 
w Mniowie (1 IX 1949 r. – 14 VIII 1951 r.). 
Po czterech latach na własną prośbę, wraz z mę-
żem Stefanem Baruchą, wróciła do Zagnańska 
i od 1 IX 1951 roku rozpoczęła pracę w miej-
scowości Siodła. Pierwsze lata podsumowuje 
opinia z 1951 r. wydana w Mniowie: „(…) jest 
pracowitą, obowiązkową i sumienną nauczy-
cielką (…) w nauczaniu i wychowaniu osią-
ga wyniki dobre. Budzi uczucia patriotyczne 
u młodzieży. Dokształca się zawodowo. Z po-
wierzonych obowiązków wywiązuje się b. do-
brze. Bierze czynny udział w pracy społecznej”. 
W tym okresie uczyła się w Państwowym Lice-
um Pedagogicznym w Kielcach, gdzie w 1951 r. 
zdała egzamin dojrzałości, uzyskując, m.in. 
pełne kwalifikacje do nauczania w publicznych 
i prywatnych szkołach powszechnych.

Kolejne ponad trzydzieści lat to praca w Za-
gnańsku, gdzie pani Marianna organizowała 
w Siodłach punkt filialny SP nr 1 w Zagnań-
sku-Chrustach. Przez wiele lat pełniła funkcję 
kierownika szkoły. Na potrzeby placówki od-
dała część własnego mieszkania. Bazę szkoły 
wzbogacała wspólnie z rodzicami dzieci lub 
samodzielnie wykonując pomoce. Udostępniała 
także prywatne zbiory biblioteczne, promując 
czytelnictwo wśród najmłodszych, aby wspo-
magać ich rozwój. Zawsze dbała o najwyższy 
poziom nauczania i wychowania. Potwier-
dzają to wyniki uczniów oraz wizytacje. Przez 
dziesiątki lat była inicjatorem i organizatorem 
życia kulturalnego w środowisku. Cieszyła się 
wielkim szacunkiem i uznaniem wśród miesz-
kańców Siodeł i Jaworza. Dla nauczycieli była 
wzorem pracowitości i bezinteresownego od-
dania sprawom oświaty, m.in. należąc do ZNP. 
Na zasłużoną emeryturę odeszła w 1979 r., 
jednak jeszcze do 1984 pracowała w punkcie 
filialnym w Jaworzu.

Pani Marianna Barucha otrzymała wiele 
wyróżnień i nagród, m.in. Złoty Krzyż Zasłu-
gi, nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania 
w Kielcach. W swej pracy potrafiła się dzielić 
wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym, 
wprowadzając do zawodu młodych nauczy-
cieli. W ostatnim pożegnaniu Danuta Garecka, 
która sześć lat pracowała w szkole w Siodłach, 
powiedziała wierszem:

Przygotował: Roman Piskulak

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w gminie

„Nasza Pani Maria” – Marianna Barucha we wspomnieniach

Dlatego
Jest nam smutno i żal,
że już w nieznaną poszły dal
wszystkie te dni,
że nie powrócą nigdy już
z szumem okolicznych lasów,
z zapachem łąk i zbóż
dni pełne słońca i burz
co życiem targały.
A Ty stałaś wśród dzieci,
które z ufnością patrzyły w Twoje oczy.
Świat im odsłaniałaś,
radości i smutki z nimi dzieliłaś,
gdy osiągały sukcesy
w życiu osobistym i zawodowym
bardzo się cieszyłaś.
Niestety te dni odeszły w dal.
ziemskie dni odeszły w tajemniczy świat,
gdzie Bóg ze swymi surmami czeka na przyjście synów i cór
błądzących jeszcze gdzieś między gwiazdami.
Wiemy, że jesteś u tronu Boga i Maryi
i śpiewasz z aniołów chórami
i odpoczywasz w rajskich ogrodach.
My będziemy modlić się za Ciebie,
a Ty módl się za nami.

Z Bogiem spoczywaj.

Podziękowanie
Wszystkim uczestniczącym w ostatniej drodze Śp. Ma-

rianny Baruchy, a także za koleżeńskie pożegnanie naszej Mamy 
serdecznie dziękują Córka i Syn.
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W ubiegłym roku minęło 20 lat od zareje-
strowania Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej 
przez Sąd Wojewódzki w Kielcach. Dokładnie 
było to 30 grudnia 1994 roku. Podstawowym za-
daniem założonego stowarzyszenia stało się jak 
najlepsze poznanie historii własnej miejscowości 
i najbliższej okolicy, czyli tzw. małej ojczyzny, 
krzewienie wiedzy na ten temat wśród społeczeń-
stwa oraz gromadzenie pamiątek, świadczących 
o wspaniałej przeszłości i dorobku ludzi tej ziemi, 
szczególnie w dziedzinie rozwoju przemysłu i kul-
tury. Ponadto głoszenie i utrwalanie w literaturze 
i malarstwie uroczych zakątków przyrody oraz 
stałe przypominanie o chwalebnej historii walk 
o wolność i bohaterstwie mieszkańców naszej 
gminy.

Od początku działalności Zarząd Towarzy-
stwa w swej społecznej pracy natrafiał na wiele 
przeszkód. Borykał się z trudnościami finanso-
wymi i lokalowymi. Mimo to realizował posta-
wione przed sobą cele, bo zapał i determinacja 
nigdy nie nas nie opuszczały. Najpierw przez 
ponad 11 lat pod kierownictwem przewodni-
czącej Zuzanny Samulak, a od 2006 roku pod 
przewodnictwem Lidii Putowskiej.

Entuzjazm i samozaparcie członków oraz 
Zarządu sprostały stawianym celom. A były one 
ambitne. Trudno wymienić wszystkie ważne 
przedsięwzięcia Towarzystwa Ziemi Samsonow-
skiej, ale warto wspomnieć o najistotniejszych:

– Wydano 50 miesięczników i 20 kwartalni-
ków „Głosu Samsonowa”;

– Ukazały się tomiki z pokłosiem wierszy kon-
kursowych pt. „Marzenia na XXI wiek i Zaduma”, 
„Co w sercu to i w wierszu” oraz książki: „Spacer 
po dawnym Samsonowie”, „140 lat szkoły w Sam-
sonowie”, „Ekonomia Samsonowska XVIII w.”, 
„Z kart historii Gminy Samsonów”;

– Towarzystwo pełniło funkcję Komitetu fun-
dacji sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Samsonowie, załatwiając formalności i sprawy 
związane ze zbiórką pieniędzy, haftowaniem płatu 
sztandaru aż do oficjalnego przekazania gotowego 
sztandaru miejscowym strażakom;

– Zorganizowano i uroczyście otwarto Mu-
zeum Regionalne Towarzystwa, w skład którego 
wchodzi też galeria kilkudziesięciu obrazów te-
matycznie związanych z najbliższą okolicą;

– Postawiliśmy w Samsonowie zaprojektowany 
przez Towarzystwo symboliczny pomnik przeło-
mu wieków XX i XXI oraz przełomu drugiego 
i trzeciego tysiąclecia dziejów, w którym to czasie 
przyszło nam żyć;

– Organizowaliśmy plenery i konkursy ma-
larskie, a następnie wystawy obrazów przedsta-
wiających piękno naszego terenu, urocze zakąt-
ki i ginącą już architekturę. W imprezach tych 
uczestniczyli przedstawiciele środków masowego 
przekazu z Kielc, wiele osób z całego naszego 
regionu, z Kielc i nie tylko;

– Zamontowaliśmy na murach huty tablicę 
poświęconą hutnikom w 180. rocznicę jej wy-
budowania. Uroczystość ta oraz wszystkie inne 

imprezy i przedsięwzięcia kulturalne gromadziły 
wiele osób z gminy Zagnańsk, województwa świę-
tokrzyskiego i z kraju, przynosząc w ten sposób 
promocję regionu i wiedzę o ludziach, gminie 
i historii tej ziemi;

– Ufundowaliśmy i wmurowaliśmy w budyn-
ku nowej szkoły kamienną tablicę, upamiętnia-
jącą powstanie w Samsonowie pierwszej szkoły 
elementarnej w 1856 r.;

– W zewnętrznej ścianie Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie zo-
stała umieszczona tablica z nazwiskami rozstrze-
lanych w czasie II wojny światowej mieszkańców 
miejscowości. Zebrania i imprezy integrowały 
społeczeństwo i dawały praktyczną lekcję historii 

młodzieży, chociażby przez zaciąganie warty ho-
norowej przed pomnikiem ofiar wojny w rocznicę 
bitwy o Samsonów 6 i 7 września 1939 r.;

– Nowy Zarząd TSZ po uporaniu się ze zmia-
nami rejestracyjnymi w Sądzie Rejonowym po-
wrócił do wydawania „Głosu Samsonowa”, tym 
razem jako informatora o działalności Towarzy-
stwa i wydał już 19 nowych numerów;

– Organizowaliśmy spotkania promujące 
książki np. Tadeusza Purtaka, który pochodzi 
z Tumlina-Osowy i opiewa w swych wspomnie-
niach uroki naszej okolicy, pracowitość i poboż-
ność jej mieszkańców;

– Popularyzowaliśmy twórczość poetycką 
Celiny Ślefarskiej i Małgorzaty Sajkiewicz-Kręt;

– Prezentowaliśmy wystawy malarstwa i rzeź-
by artystów z Polski (Ewy Hajdukiewicz-Nowak), 
przedstawiające nasze okolice oraz rzeźbę miesz-
kańca naszej miejscowości (syna wykonawcy po-
mnika ofiar wojny w Samsonowie) – Krzysztofa 
Wesołowskiego.

– W 2007 r. została opracowana na zamówie-
nie LGD „Dorzecze Bobrzy” koncepcja Otwarte-
go Muzeum Przemysłu w Samsonowie w opar-
ciu o pozostałości Huty „Józef”. Autorem części 
merytorycznej został dr Adam Czmuchowski, 
jeden z najlepszych znawców dziejów hutni-
ctwa na tym terenie. Projekt architektoniczny 
wykonali architekci Anna Szewczyk i Wojciech 
Świątek. W celu omówienia tego projektu TZS 
dwukrotnie organizowało spotkania, w którym 
brali udział autorzy koncepcji i przedstawiciele 
gminy w osobach wójta Zbigniewa Zagdańskiego 
i przewodniczącej Rady Gminy – Justyny Ślewy. 
Następnie zrodził się projekt, aby znaleźć patrtne-
ra dla Urzędu Gminy w Zagnańsku, który zaan-

gażowałby się w pozyskanie finansów i realizację 
projektu. Braliśmy pod uwagę dyrekcję Muzeum 
Narodowego w Kielcach. Nadal mamy nadzieję, 
że znajdzie się rozwiązanie tej kwestii i będzie 
można tę koncepcję zrealizować. W ten sposób 
zamiast pustych murów Huty „Józef”, gdzie nic 
się obecnie nie dzieje, przybędzie miejsce, gdzie 
turyści będą mogli spędzić trochę czasu, co jest 
zgodne z opracowaną strategią rozwoju naszej 
gminy;

– TZS był inicjatorem posadowienia korony 
na ww. pomniku oraz poświęcenia go w czasie 
patriotycznej uroczystości w dniu 14 listopada 
2009 r. Od tego momentu rokrocznie spotykamy 
się przy pomniku, aby manifestować nasz szacu-

nek dla mieszkańców, którzy doświad-
czyli okrucieństwa II wojny światowej. 
Integrujemy społeczeństwo podczas 
uroczystości, która rozpoczyna się mszą 
świętą, składaniem wieńców przed po-
mnikiem, aby zakończyć się programem 
artystycznym przygotowanym przez 
nauczycieli i uczniów ZPSPiG im. Jana 
Pawła II w Samsonowie;

– Zagospodarowaliśmy i urządzili-
śmy w nowym lokalu dawnego ośrodka 
zdrowia w Samsonowie Muzeum Re-

gionalne Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej. 
Pozyskaliśmy bardzo wiele nowych i ciekawych 
eksponatów. Obecnie nasze zbiory mają ponad 
300 obiektów;

– Przez trzy lata w kiosku, zakupionym przez 
TZS i ustawionym na terenie ruin Huty „Józef”, 
działał nasz Punkt Informacji Turystycznej, 
gdzie sprzedawane były pamiątki, książki, mapy 
i pocztówki, związane z naszą gminą i regionem 
świętokrzyskim a wydawnictwa stemplowane 
specjalnym stemplem. Niestety przedsięwzięcie 
to zakończyło się niepowodzeniem ze względu 
na brak chętnych do jego prowadzenia;

– Została założona strona internetowa TZS 
www.tzs.com.pl;

– Z naszej inicjatywy drewniana rzeźba 
Chrystusa Króla z kapliczki św. Jana Nepomu-
cena (z Samsonowa-Ciągłych) została poddana 
konserwacji dzięki środkom finansowym pozy-
skanych w Wodociągach Kieleckich i przekazana 
do kościoła parafialnego w Samsonowie;

– Dzięki Stowarzyszeniu ustawiono i odsło-
nięto pamiątkowy kamień poświęcony Hubalczy-
kom w Leśnictwie Adamów w dniu 3.06.2012 r. 
Inicjatorem przedsięwzięcia był Bartosz Kozak, 
który ustalił miejsce zwycięskiej potyczki żoł-
nierzy „Hubala” z Niemcami w dniu 1.04.1940 r. 
Fundatorami pamiątkowego kamienia zostali 
Janina i Wojciech Lesińscy;

– Od 2012 r. dzięki współpracy z Towarzy-
stwem Przyjaciół Sztuk Pięknychw Kielcach 
wznowione zostały plenery malarskie. Pierw-
szemu nadaliśmy nazwę „Barwy naszej ziemi”, 
następny odbył się pod tytułem „Impresje malar-
skie” (2013 r.), a ostatni nosił nazwę „Paleta barw” 
(2014 r.). Dokumentują je foldery zawierające 

20 lat działalności Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej

dokończenie na str. 11
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jubileusz, zapowiedzi

informacje o uczestnikach plenerów i współ-
pracy między TZS a TPSP. Wydawane zostały 
ze środków GOKSiR Zagnańsk;

– W roku 2012 r. powołaliśmy do życia Klub 
Seniora organizujący tematyczne spotkania dla 
osób w starszym wieku. Inicjatywa wydaje się 
cenna ze względu na integrację osób samotnych, 
które mają okazję pochwalić się swoimi talenta-
mi kulinarnymi, robótkami ręcznymi itp. Często 
też są wdzięczną publicznością wieczorów poe-
tyckich, występów kabaretowych, przedstawień 
i uroczystości patriotycznych. Ogromne zna-
czenie mają też spotkania świąteczne z okazji 
Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia;

– W kwietniu 2013 r. byliśmy na zaproszenie 
europosła Jacka Włosowicza współorganiza-
torami wystawy w Brukseli promującej gmi-
nę Zagnańsk. W skład delegacji weszli: Lidia 

Putowska, Krzysztof Wesołowski i Andrzej 
Piskulak. Na wystawie tej znalazły się obrazy, 
rzeźby, rękodzieło artystyczne, sztuka ludowa, 
które doskonale promowały nasz teren;

– Nowatorskim przedsięwzięciem można na-
zwać uroczystość zorganizowaną przy kamieniu 
pamiątkowym w czerwcu 2013 r. pt. „Historia 
na żywo”, gdzie w środku adamowskich lasów 
nieopodal kamienia pamiątkowego upamięt-
niającego „Hubalczyków” młodzież i dorośli 
wysłuchali wykładu Marka Jończyka (z IPN) 
na temat majora Henryka Dobrzańskiego;

– Dzięki podpisaniu umowy między TZS 
a GOPS w Zagnańsku pracownicy ośrodka roz-

dzielają pomoc rzeczową, uzyskiwaną 
z Banku Gospodarki Żywnościowej 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pomoc 
ta trafia do mieszkańców od roku 2007.

Cenimy sobie stałą współpracę or-
ganizacji z następującymi instytucja-
mi: Zespół Przedszkola, Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Samsonowie, Zespół Przedszkola 
Szkoły Podstawowej Gimnazjum nr 2 
im. Stanisława Staszica w Zagnańsku, 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrustach, Gru-
pa „Hakownica” z Ćmińska, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Samsonowie, Zespół „Tumlinianie”, 
25. DH w Samsonowie, Grupa Rekonstrukcji 

Historycznych „Jodła”, Koło Pszczelarzy „Bar-
tek”, Świętokrzyskim Ochotniczy Szwadron Ka-
walerii im. Henryka Dobrzańskiego w barwach 
13. Pułku Wileńskiego.

W ciągu 20 lat naszej działalności wiele się 
zmieniło. Nastąpiły zmiany ustrojowe. Powstało 
dużo nowych organizacji pozarządowych. Trud-
niej pozyskuje się środki finansowe, bo większa 
jest konkurencja. Aby starać się o pieniądze 
unijne, trzeba posiadać umiejętności pisania 
projektów i rozliczania tych środków. Potrzebny 
jest też wkład środków własnych, które w na-
szym wypadku są skromne, bo nasza organi-
zacja jest Stowarzyszeniem małym. Zwiększyły 
się za to obowiązki sprawozdawcze. Wymogiem 
jest elektroniczna forma ich przekazywania.

Mimo wielu trudności, udało mam się dużo 
zdziałać w dziedzinie kultury, opieki nad zabyt-
kami i przypominaniu o chwalebnej przeszłości 
regionu oraz wydarzeniach historycznych.

Pozytywną zmianą jest dobra współpraca 
między TZS a władzami samorządowymi, które 
popierają pożyteczne inicjatywy, służą pomocą 
i obejmują patronatem przedsięwzięcia, które 
promują naszą gminę. Z okazji jubileuszu skła-
damy serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy wspierali nasze działania w jakikolwiek 
sposób.

Lidia Putowska

Jak powszechnie wiadomo dzieje Zagnań-
ska liczą sobie przeszło 600 lat. Średniowiecz-
ni osadnicy nie byli jednak pierwszymi miesz-
kańcami naszych okolic. Już kilka tysiącleci 
wcześniej, a więc na długo zanim w Egipcie 
zaczęto wznosić piramidy, wędrowały tędy 
grupy prehistorycznych nomadów. Ślady ich 
bytności odnaleźć można do tej pory.

Przed ponad półwieczem, w kwietniu 1963 
roku dolinę Bobrzy przemierzało trzech mło-
dych, nieco dziwnie zachowujących się ludzi. 
Wędrując przez nadrzeczne pola i nieużytki, 
ciągle wpatrywali się w grunt pod nogami, 
intensywnie czegoś szukając. Co jakiś czas 
ktoś z nich podnosił z ziemi drobny kamyk, 
pokazując go pozostałym. Nad czymś dys-
kutowano… Wędrowcami tymi byli studenci 
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wojciech Pop-
ko i Edward Pudełko, którzy pod kierunkiem 
25-letniego Bolesława Gintera – podówczas 
doktoranta Katedry Archeologii Polski, pro-
wadzili nad Bobrzą tzw. badania powierzch-
niowe. Owocem ich pracy było odnalezienie 
22 nieznanych wcześniej stanowisk arche-
ologicznych, związanych głównie z epoką 
kamienną. Większość z nich zlokalizowana 
była w środkowym i dolnym odcinku rzeki.

Cztery odkryte wówczas stanowiska 
znajdują się w obecnych granicach gminy 
Zagnańsk. Z epoką kamienną związane są 
lokalizacje: w Kaniowie, gdzie w trakcie po-
szukiwań natrafiono na niewielki odłupek 

brązowego krzemienia jurajskiego, tzw. cze-
koladowego, w Janaszowie, gdzie znaleziono 
szeroki wiór wykonany z tego samego materia-
łu, oraz w Umrze-Światełku (fragment wióra 
i nieregularny odłupek krzemienny). Ponadto 
na gruntach Kołomani stwierdzono obecność 
ceramiki z okresu rzymskiego.

Od tamtych czasów w naszych okolicach 
wiele się zmieniło. Nie są to zmiany, które 
mogłyby ucieszyć archeologa. Wiele z upra-
wianych dawniej gruntów leży obecnie odło-
giem, zarastając zielskiem i młodymi drzewa-
mi. Coraz więcej obszarów zajmowanych jest 
pod zabudowę. Areał otwartych powierzchni, 
dostępnych dla badań powierzchniowych uległ 
drastycznemu zmniejszeniu. Mimo to, jesie-
nią 2013 roku w Samsonowie przypadkowo 
odkryte zostało kolejne stanowisko związa-
ne z epoką kamienną (znalezisko zgłoszono 
do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków w Kielcach).

Warto zaznaczyć, że w odróżnieniu 
od wcześniej wymienionych miejsc na terenie 
gminy, łączna liczba znalezionych tu artefak-
tów sięga aż kilkudziesięciu. Wiek tych znale-
zisk oceniono na okres mezolitu (7900–5200 
lat p.n.e.). Ich wytwórcami byli myśliwi – zbie-
racze, wędrujący przed tysiącami lat wzdłuż 
Bobrzy w poszukiwaniu zwierzyny łownej.

Tak liczne występowanie materiału krze-
miennego oraz znaczny udział w nim odpadów 
produkcyjnych (odłupków) sugeruje istnienie 
w tym miejscu tzw. warsztatu krzemieniarskie-
go, a co za tym idzie – dłuższego bądź krótszego 
pobytu człowieka prehistorycznego. Możliwe, że 
wiązała się z tym budowa trwalszego schronienia. 
Gdyby przypuszczenia te się potwierdziły, stano-
wisko w Samsonowie byłoby najstarszym miej-
scem zamieszkałym przez człowieka na terenie 
naszej gminy. Nie wykluczone, że latem bieżącego 
roku przeprowadzone zostaną tam badania ar-
cheologiczne w ramach wakacyjnego obozu stu-

dentów Uniwersytetu Warszawskiego, 
pod kierunkiem dr. Michała Przeździe-
ckiego z Instytutu Archeologii. Wiele 
zależy jednak od pomocy, jaką grupie 
tej okaże nasza społeczność. Miejmy 
nadzieję, że powyższy plan doczeka 
się realizacji i dzięki pracy młodych 
adeptów archeologii będziemy mogli 
poznać kolejny fragment jakże cieka-
wych dziejów naszej małej ojczyzny.

Bartosz Kozak

dokończenie ze str. 10
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maj 2015podziękowania, komunikaty

że w dniu 29 maja 2015 roku o godz. 10.00 w pok. nr 8 (sala 
konferencyjna) w Urzędzie Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 
26-050 Zagnańsk odbędzie się czwarty ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położo-
nych w miejscowości Zagnańsk, obręb geodezyjny Zagnańsk, 
gmina Zagnańsk oznaczonej numerami ewidencyjnymi:

- 870/14 o pow. 0,1135 ha cena nierucho-
mości w wysokości 93 660,00 zł plus należy-
ty podatek VAT wymagane wadium – 9 366,00 zł 
- 870/15 i 870/17 o łącznej powierzchni 0,1505 ha, 

cena nieruchomości w wysokości 119 304,00 zł 
plus należyty podatek VAT, wymagane wadium 11 930,40 zł

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przedmiotowej nieru-
chomości na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 26 stycznia 2005 r., znak: SP.IV.7723-58-2/04. Dla ww. 
nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kiel-
cach, Księga Wieczysta KI1L/00097587/1 w której w Dziale 
II jako właściciel wpisana jest Gmina Zagnańsk. Dział III i IV 
w/w księgi wpisów nie zawierają.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na stronie internetowej 
Urzędu – Zagnańsk Gminny Portal Internetowy www.za-
gnansk.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.zagnansk.
biuletyn oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach gminy.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela 
Referat ds. Nieruchomości, Planowania

Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Gminy Zagnańsk w godz. Pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek 7.00–15.00, środa7.00–17.00), telefonicznie 
pod numerem (041) 300-13-22 wew. 43.

W dniu 28 maja 2015 r. o godz. 10.00 w pok. nr 8 
(sala konferencyjna) w Urzędzie Gminy Zagnańsk, ul. 
Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk odbędzie się piaty ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym 
Zachełmie, gmina Zagnańsk oznaczonej numerami ewi-
dencyjnymi 322/11 i 323/11 o łącznej pow. 0,1613 ha.

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przedmiotowej 
nieruchomości na podstawie aktów notarialnych Rep. 
A 6948/2008 i Rep. A 1079/2009. Dla ww. nierucho-

mości prowadzone są przez Sąd Rejonowy 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 79 000,00 złotych plus należny podatek 
VAT. Wymagane wadium 7 900,00 zł

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tab-
licy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie 
internetowej Urzędu – Zagnańsk Gminny Portal In-
ternetowy www.zagnansk.pl, Biuletynie Informacji 

Publicznej www.zagnansk.biuletyn.net oraz na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach gminy. Wyciąg z ogłoszenia 
zostanie zamieszczony w „Gazecie Wyborczej”.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu 
udziela Referat ds. Nieruchomości, Planowania Prze-
strzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Gminy w Zagnańsku w godz. pracy Urzędu (ponie-
działek, wtorek, czwartek, piątek 7.00–15.00, środa 
7.00–17.00), telefonicznie pod numerem (041) 300-
13-22 wew. 34.

W siedzibie Urzędu Gminy Zagnańsk (tablica ogłoszeń) został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do dzierżawy na okres powyżej trzech lat części 
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 287/9 o powierzchni 0,1600 ha stanowiącej własność Gminy Zagnańsk położonej w miejscowości Umer, obręb geodezyjny 
Umer, gm. Zagnańsk. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od daty wywieszenia wykazu tj. od 11 maja 2015 roku do 1 czerwca 2015 roku.

W dniu 27 maja 2015 roku o godz. 10.00 w pok. nr 8 
(sala konferencyjna) w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, ul. 
Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk odbędzie się piąty ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nieza-
budowanych położonych w miejscowości Zagnańsk, obręb 
geodezyjny Zagnańsk, gmina Zagnańsk oznaczonych nu-
merami ewidencyjnymi:

302/3 o pow. 0,2456 ha, cena wywoławcza nieruchomo-
ści w wysokości: 154 432,00 zł plus należny podatek VAT, 
wymagane wadium – 15 443,20 zł, 302/7 o pow. 0,1651 ha, 
cena wywoławcza nieruchomości w wysokości: 109 956,00 
zł, plus należny podatek VAT, wymagane wadium –10 995,60 
zł, 302/8 o pow. 0,1181 ha, cena wywoławcza nieruchomo-
ści w wysokości: 78 656,00 zł, plus należny podatek VAT, 

wymagane wadium – 7 865,60 zł, 302/10 o pow. 0,1058 ha, 
cena wywoławcza nieruchomości w wysokości: 82 272,00 zł, 
plus należny podatek VAT, wymagane wadium – 8 227,20 zł, 
302/11 o pow. 0,1307 ha, cena wywoławcza nieruchomości 
w wysokości: 87 048,00 zł, plus należny podatek VAT, wymagane 
wadium – 8 704,80 zł, 302/12 o pow. 0,1450 ha, cena wywoławcza 
nieruchomości w wysokości: 99 260,00 zł, plus należny podatek 
VAT, wymagane wadium – 9 926,00 zł.

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przedmiotowych nieru-
chomości na podstawie Decyzji Wojewody Kieleckiego z dnia 
11.12.1997 r., znak: GG.VI.A-7413/58/3/97. Dla ww. nierucho-
mości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Księga 
Wieczysta KI1L/00038001/9 w której jako właściciel wpisana jest 
Gmina Zagnańsk. Dział III i IV ww. księgi wpisów nie zawiera.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tab-
licy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie 
internetowej Urzędu – Zagnańsk Gminny Portal In-
ternetowy www.zagnansk.pl, Biuletynie Informacji 
Publicznej www.zagnansk.biuletyn.net oraz na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach gminy. Wyciąg z ogłoszenia 
zostanie zamieszczony w „Gazecie Wyborczej”.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu 
udziela Referat ds. Nieruchomości, Planowania Prze-
strzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Gminy w Zagnańsku w godz. pracy Urzędu (ponie-
działek, wtorek, czwartek, piątek 7.00–15.00, środa 
7.00–17.00), telefonicznie pod numerem (0-41) 300-
13-22 wew. 34.

WÓJT GMINY ZAGNAŃSK INFORMUJE

Serdeczne podziękowanie za bezcenny dar krwi
dla Prezesa Ryszarda Wawszczaka i członków Ochotniczej Straży Pożarnej Zagnańsk-Chrusty, studentów 

roku magisterskiego Wydziału Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz uczniów 
Zespołu Szkół Leśnych
w Zagnańsku składają

Andrzej Piskulak
i

Jerzy Milcarz
pacjenci Oddziału Kardiochirurgicznego Świętokrzyskiego Centrum Kardiologicznego

Sołtys sołectwa Bartków składa serdeczne podziękowanie wszystkim miesz-
kańcom Bartkowa i Goleniaw, którzy wzięli udział w wyborach sołtysa. Wasza 

obecność przy urnie wyborczej była nie tylko wypełnieniem obowiązku obywatelskiego, 
ale przede wszystkim wyrazem Waszego zainteresowania.

Sołtys na VI kadencję Stanisław Kundera

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Tumlina
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy po raz kolejny obdarzyli mnie tak dużym 

zaufaniem, oddając na mnie swój głos w wyborach na sołtysa Tumlina. 
Nie zawiodę Państwa zaufania, Pozostaję z wyrazami szacunku 

Zofia Korska

Wyrazy głębokiego współczucia w trudnych chwilach po śmierci
Męża

Koleżance Marii Siniarskiej
składają

Zarząd Oddziału oraz członkowie Sekcji Emerytów ZNP w Zagnańsku

Pożegnanie
W dniu 14 kwietnia 2015 roku pożegnaliśmy Koleżankę Mariannę Baruchę, długoletnią 

nauczycielkę SP nr 1 w Zagnańsku-Chrustach oraz w filii w Siodłach. Była osobą wielkiego 
serca, wzorem nauczyciela, wychowawcy najmłodszych uczniów. Umiała dawać przykład 

uczciwości, pracowitości, wiedzy najlepiej jak potrafiła przez okres 36 lat pracy pedagogicznej. 
Jej dobroć i skromność pozostanie z nami na zawsze w naszych sercach i pamięci o Niej. Za-

palone znicze wskazywały Jej drogę do lepszego świata.
Zarząd Oddziału oraz członkowie sekcji Emerytów ZNP w Zagnańsku
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wywiad

Środowisko rowerowe w gminie Zagnańsk 
rozwija się w szybkim tempie. Zmienia się 
także specyfika spotkań. Poza sportowym, 
wyróżnia się rodzinny charakter uprawia-
nia turystyki rowerowej. Rozmowa z mamą-
-rowerzystką „Najbardziej usportowionej 
rodziny Mistrzostw Gminy Zagnańsk 2014” 
a jednocześnie członkiem Zarządu Zagnań-
skiego Stowarzyszenia Rowerowego „POD 
BARTKIEM” – Sylwią Bętkowską.

Sędziowie Maratonu Samsonów 2014 wy-
różnili Pani rodzinę na Mistrzostwach Gminy. 
Jak to na Was podziałało?
Wyróżnienie to efekt wielu przyjemnie spędzo-
nych godzin na rowerze z udziałem całej rodziny, 
ale również niewymuszone godziny uprawiania 
innych sportów, takich jak judo, biegi czy pły-
wanie. Przede wszystkim jednak to wynik tego, 
iż wszyscy uwielbiamy jeździć na rowerze. Jest 
to dowód, że sport w życiu jest bardzo ważny. 
Cieszymy się z tego tytułu, który przejęliśmy 
od równie usportowionej rodziny Sobczy-
ków z poprzedniego roku. W tym roku także 
będziemy o niego walczyć.

Ten tytuł należy się Waszej rodzinie, ale 
przede wszystkim Pani. Jest Pani jedyną 
osobą, która ukończyła wszystkie zawody 
Ligi w 2014 roku?
To było nieśmiałe postanowienie. Jednak 
po kilku edycjach uwierzyłam, że mi się 
uda wystartować we wszystkich edycjach 
Świętokrzyskiej Ligi. Nie bez znaczenia było 
wsparcie rodziny, która dodawała mi otuchy 
w trudnych chwilach. Zarówno mojej rodziny, 
jak i naszej wielkiej rowerowej rodziny, jaką jest 
Stowarzyszenie. Cenię konsekwencję i wytrwałość 
u innych, więc nie mogłam sama zrezygnować, 
mimo że czasami naprawdę miałam takie myśli. 
Wystartowałam w etapie każdego z maratonów 
Świętokrzyskiej Ligi Rowerowej na dystansie 
Family. Z boku wygląda, że to łatwa i przyjemna 
„traska”. Jednak trzeba sporo wysiłku i wiele potu, 
aby ukończyć ten wyścig w czołówce. Emocje, 
adrenalina i rywalizacja, a przy okazji różne nie-
spodzianki na trasie dają niesamowitą satysfakcję, 
że ukończyło się kolejny etap. Nie obce mi jest 
miejsce na podium, ale dla mnie każdy ukoń-
czony maraton jest zwycięstwem. Sporo wysiłku 
to kosztowało, ale warto było.

A jak zaczęła się Pani przygoda z rowerem?
Od kiedy pamiętam jeździłam na dwóch kół-
kach. Jeśli ktoś wie o czym mówię, to zaczynałam 
na malutkim Domino, później Wigry, ale zdarzała 
się jazda pod ramę na Ukrainie. W czasach mło-
dości, dojeżdżałam na rowerze do pracy z Ćmiń-
ska do Kielc. Później ze względu na powiększającą 
się rodzinę, ale też problemy z kolanami, zaprze-
stałam tego sportu. Na szczęście trzy lata temu 
przeprowadziłam się do Tumlina i spotkałam 
na swojej drodze zapalonych rowerzystów: Mar-
cina Kraskę i Roberta Kaszubę. Namówili mnie 
do powrotu na ścieżkę rowerową. Z pewną obawą, 
że nie dam rady, zaczęłam jeździć najpierw na po-
życzonym rowerze, później już na swoim. Niestety 

obowiązki mamy nie pozwalają mi poświęcić 
za dużo czasu tej pasji, ale dla chcącego nic trud-
nego. Każdą wolną chwilę spędzam na sportowo.

Proszę opowiedzieć, kto podziela Pani pasję 
w rodzinie?
Właściwie to już wszyscy jeździmy. Córka Iga 
z młodszymi braćmi, gdy tylko czas i aura po-
zwala, wsiadają na rower i dalej w świat. Antoni 
i Miłosz mają już kilka maratonów za sobą. Uwiel-
biają rywalizację między sobą, ale też i z innymi. 
Mój mąż Daniel na gwiazdkę dostał nowy rower, 
więc liczę na jego większą aktywność. Jedynie 
Jeremiasz jest za mały, ale w foteliku na rowerze 
taty dobrze się czuje i przyzwyczaja do rowero-
wych wypraw. Mam nadzieję, że w tym roku i on 
dołączy do naszego rodzinnego teamu.

Jak Pani trafiła do Stowarzyszenia?
To inicjatywa prezesa Marcina Kraski i Roberta 
Kaszuby. Usłyszałam od nich o rowerowej inicja-
tywie, więc pojechałam na spotkanie założyciel-
skie, żeby pomóc w organizacji. Będąc świadkiem 
narodzin Stowarzyszenia postanowiłam w pełni 

w nim uczestniczyć. I tak zostało do dziś. Zosta-
łam sekretarzem Stowarzyszenia, aktywną rowe-
rzystką i czynnie uczestniczę w pracach grupy. 
Przyznam szczerze, że nie myślałam o tym, że 
zainteresowanie będzie tak duże. Dziś w Stowa-
rzyszeniu mamy blisko 60 członków i ta liczba 
rośnie z każdym zebraniem. Zainteresowanie 
jest tak duże, iż utworzyliśmy stronę internetową 
www.podbartkiem.pl, aby każdy mógł śledzić, 
co dzieje się w rowerowej gminie, dowiedzieć się 
czegoś więcej o nas, o imprezach, które planujemy, 
oraz żeby podglądać małe i duże sukcesy naszej 
rodziny rowerowej. Czekamy również na nowych 
członków.

Jest Pani jedyną kobietą w zarządzie Sto-
warzyszenia. Trudno współpracować z męż-
czyznami na tej płaszczyźnie?
Im trudniejsze jest zarządzanie, tym lepsze są tego 
efekty. Czasem trzeba znaleźć wspólne rozwiąza-
nie, pójść na kompromis. Do tego potrzebny jest 
kobiecy głos w Zarządzie. Oczywiście jak w każ-
dej rodzinie, zdarzają się odmienne zdania, ale 
konstruktywna dyskusja i racjonalne argumenty 
doprowadzają do osiągnięcia zamierzonego celu. 
Projekty przez nas realizowane wymagają dużo 
pracy. Zarówno Zarząd, jak i członkowie Stowa-
rzyszenia bardzo się angażują. Z każdym spotka-
niem pojawiają się nowe pomysły i sposoby ich 
realizacji. Dla wszystkich imprez brakuje kartek 
w kalendarzu, ale najważniejsze znajdą miejsce 
na naszym terenie już w tym roku. Wszyscy pra-

cujemy nad nimi od miesięcy, więc nie mogę 
narzekać na współpracę w grupie.

Proszę zdradzić, jakie niespodzianki szykuje 
Stowarzyszenie na ten sezon. Będzie rodzinnie?
Trudno w kilku zdaniach wszystkie opisać. W cy-
klu pięciu najważniejszych imprez rowerowych, 
każda jest przeznaczona dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, a zwłaszcza rodzin. Jeszcze dopi-
namy terminy, ale będzie dużo nowych imprez 
promujących rodzinne rowerowanie. „Rowerowe 
podchody” jako zabawa w śledzenie na rowerze; 
„Zdobywcy Góry Grodowej” w rajdzie tereno-
wym i biegu przełajowym z biegaczami klubu 
„Zagnańsk Biega” w formie duathlonu; „Prze-
jazd Niepodległościowy” – jako forma wyrażenia 
swojego patriotyzmu na dwu kółkach; „Nocne 
rowerowanie”, czyli nocny patrol rowerowy; ko-
lejna Edycja Mistrzostw Gminy Zagnańsk w ko-
larstwie górskim MTB dzięki m.in. wsparciu Rady 
Sołectwa Samsonów, z tradycyjnym Pucharem 
Prezesa Banku Spółdzielczego w Samsonowie, 
pana Józefa Florka; oraz perełka sezonu, czyli 

organizacja na terenie naszej gminy Maratonu 
na Orientację.

Maraton na Orientację? To nowość w na-
szej gminie.
W 2008 roku miał miejsce taki maraton w Za-
gnańsku. Ale nie na taką skalę. Zapowiada 
się największa impreza sportowa w historii 
gminy. „Odyseja Zagnańska 2015”, bo taką 
nazwę przyjęliśmy, to zawody, w których nie 
liczy się prędkość, tylko umiejętność czytania 
mapy i posługiwania się kompasem w czasie 
dwudniowych zawodów. Wieczorne letnie 
kino, oprawa muzyczna, zabezpieczenie me-

dyczne oraz pomoc dla zawodników od studen-
tów Studium Masażu uczyni te zawody naprawdę 
wyjątkowymi. Udało nam się przywrócić tę dyscy-
plinę dzięki wsparciu Urzędu Gminy Zagnańsk, 
Rady Sołectwa Tumlin, firmy KONZBI z Tumlina, 
Wodociągów Kieleckich oraz Państwa Szwed, 
którzy na dwa dni Hotel „Pod Jaskółką” uczynią 
centrum rowerowym gminy. Cieszy nas fakt, iż 
firmy i instytucje z naszego regionu tak chętnie 
wspierają nasze działania. To dzięki nim możemy 
realizować nasze pomysły, aby dać mieszkańcom 
gminy Zagnańsk dużo rowerowej rozrywki

Dla kogo głównie przeznaczone są wymie-
nione imprezy?
W całym cyklu każdy znajdzie coś dla siebie. 
Chcemy rozwijać pasję jazdy na rowerze, po-
znawania unikalnej przyrody naszej gminy, ale 
też promować aktywny wypoczynek i rodzinne 
spędzanie czasu. Rower to nie jest drogi sprzęt – 
praktycznie każdy z nas ma w domu jakieś dwa 
kółka. Nie trzeba być wytrawnym sportowcem, 
żeby przejechać trasę w maratonie „Zdobywców 
Góry Grodowej”. Wystarczą chęci. Chcemy, dzięki 
uprzejmości dyrektor szkoły w Tumlinie Bar-
bary Domagały połączyć imprezę z corocznym 
piknikiem rodzinnym. Mamy nadzieję na liczną 
frekwencję i superzabawę, tym bardziej że w za-
wodach dopuszczalny wiek to 2–99.

Czego możemy Pani życzyć?
Oczywiście pogody i połamania szprych. Do zo-
baczenia na szlaku.

Rodzina na rowerze
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Sportowcy z OLA Tumlin na Orlen Warsaw Marathon

Udany start w zawodach rowerowych i biegowych

Od początku marca po raz drugi ruszył 
Ogólnopolski Program Lekkoatletyka dla 
Każdego. W tym roku do projektu przystąpiła 
również gmina Zagnańsk. Przy współpracy 
z dyrekcją ZSPPiG w Tumlinie oraz Urzędem 
Gminy Zagnańsk powstał Ośrodek Lekkiej 
Atletyki.

Spotkania odbywają się w poniedziałki 
i środy o 15.30 oraz w soboty o godzinie 12.00. 
Zajęcia prowadzi instruktor lekkiej atlety-
ki Tomasz Frydrych, członek zarządu AKS 
Zagnańsk Biega. Zapraszamy wszystkich 
chętnych na spotkania.

W ramach projektu 25 kwietnia 2015 roku 

na błoniach Stadionu Narodowego od-
był się Bieg na Tak na dystansie 1500 
metrów. Impreza była inauguracją Na-
rodowego Święta Biegania w ramach Or-
len Warsaw Marathon. Na starcie biegu 
stanęło ponad półtora tysiąca uczniów 
klas IV–VI, w tym uczniowie z Tumlina 
reprezentujący gminę Zagnańsk.

Program Lekkoatletyka dla każdego! 
finansowany jest ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Główni spon-
sorzy Programu to firmy Nestle Polska 
i PKN Orlen

Tomasz Frydrych

Nie zważając na deszcz, śnieg i chłód kil-
kudziesięciu zawodników w koszulkach z her-
bem Zagnańska na piersi stanęło w szranki 
podczas Maratonu MTB Świętokrzyskiej 
Ligi Rowerowej Daleszyce 2015. To jeden 
z najtrudniejszych etapów całej Ligi. Dużo 
wzniesień, trudne tereny i wszędobylskie 
błoto nie przeszkodziły nam w ukończeniu 
wyścigu. Wszyscy nasi zawodnicy dotarli 
do mety, pokonując dystanse 20, 46 oraz 72 
kilometrów.

Po raz pierwszy od czasów istnienia Sto-
warzyszenia mieliśmy okazję dopingować 
naszych zawodników na „królewskim dy-
stansie” MASTER, liczącym 72 km. Wyzwa-
nie podjęli, kończąc maraton na wysokich 
miejscach Artur Boszczyk i Paweł Strząbała. 
Nie zawiodły nasze czołowe zawodniczki, 

siostry Sobczyk, ciągle podnosząc 
poprzeczkę rywalkom. Na trudnym 
terenie do wyższej klasy trudności, 
czyli dłuższego dystansu FAN prze-
niosła swoje zgłoszenie Katarzyna 
Sobczyk i od razu zajęła 1 miejsce 
w swojej kategorii wiekowej. Pozo-
stałe siostry także zaliczyły dobry 
start, a Małgosia Sobczyk w swo-
jej kategorii zdeklasowała rywalki, 
stając na najwyższym stopniu po-
dium. Kolejna zawodniczka z her-
bem Zagnańska na piersi odebrała 
medal za zajęcie drugiego miejsca 
w swojej kategorii wiekowej dystansu Family, 
była to Milena Fiuk. Pozostali zawodnicy 
reprezentujący Stowarzyszenie to: Damian 
Adamczyk z siostrą Anną, Krzysztof Chmie-

lewski, Mateusz Durlik, Artur Haba, 
Emilka Kmieć, Agnieszka Kaszuba, 
Marcin Kraska, Łukasz Łyżwa, Julia 
Sobczyk, Rafał i Mateusz Stefańscy, 
Tomasz Salwa, Mateusz Szwed i Mi-
kołaj Szymonek. Liczna grupa osób 
dopingujących z naszej gminy wspie-
rała na starcie naszych zawodników, 
a na trasie wiceprezes Michał Sobczyk 
wraz z serwisantem grupy Sewery-
nem Boszczykiem i Hubertem Szy-
monkiem dokonywali ekspresowych 

napraw sprzętu zawodników, umożliwiając 
dalszą rywalizację. Fotorelację ze startu oraz 
trasy dokumentował Szymon Lisowski. Cała 
Zagnańska grupa wyróżniała się organizacją 
i współpracą na każdej płaszczyźnie.

Nowością w tegorocznej edycji maratonów 
MTB jest poprzedzający maraton bieg m.in. 
na dystansie 13 kilometrów. W temperaturze 
bliskiej zera na starcie stawił się jedyny repre-
zentant ekipy z Zagnańska, Robert Kaszuba. 
Startując w grupie ponad 60-osobowej, zajął 
wysokie drugie miejsce w swojej kategorii wie-
kowej, a do pierwszego miejsca na podium 
zabrakło sekund.

Zarząd Zagnańskiego 
Stowarzyszenia Rowerowego

„POD BARTKIEM”

W rocznicę przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej tradycyjnie po terenach gminy 
Zagnańsk 1 maja br. przemaszerował 11. 
Unijny Maraton Pieszy po Górach Święto-
krzyskich. Uczestnicy 100-kilometrowego 
rajdu walczyli o trofeum pod nazwą „Twar-
dziel Świętokrzyski”. Gmina Zagnańsk była 
jednym ze współorganizatorów.

Łącznie w imprezie udział wzięło 281 osób, 
a ukończyło 247 osób, z czego 52 maratończy-
ków w „Unijnej 50”. Wśród nich dystans 52 
kilometrów pokonali Robert Kaszuba i Marcin 

Kraska z zagnańskiego Stowa-
rzyszenia Rowerowego „POD 
BARTKIEM”, udowadniając, 
iż nie straszny im marszobieg 
na tak długim dystansie.

Trasa „50” wiodła czerwo-
nym szlakiem z Ameliówki, 
przez Tumlin do Strawczyna, 
prowadząc przez większość po-
bliskich gór takich jak: Radostowa, Klonów-
ka, Grodowa, Wykieńska, Kamień, Ciosowa, 
Barania, Siniewska i Perzowa.

W części drogi naszym piechurom-rowe-
rzystom towarzyszyli członkowie Stowarzysze-
nia „POD BARTKIEM”, wspierając kolegów 
w marszu oraz pilotując ich do granic gminy.

Rajd turystyczny dla twardzieli
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kultura, zapowiedzi

Moi Drodzy, Święta Wielkanocne za nami. 
Myślę, że większość z nas spędziła je w gronie 
najbliższych, ciesząc się sobą. Zgodnie z tradycją 
w trakcie rodzinnych spotkań spożywaliśmy 
podobne wielkanocne potrawy, zaczynając 
od „święconki”, jak co roku wracaliśmy do tych 
samych polskich zwyczajów i oczywiście życzeń, 
które w okresie świątecznym – jak kiedyś śpie-
wali Skaldowie – słali „wszyscy wszystkim”. W tę 
świąteczną „życzeniową” atmosferę włączyłam 
się również ja. Postanowiłam złożyć wielkanoc-
ne życzenia mieszkańcom mojej kochanej gminy 
Zagnańsk w nieco innej niż dotychczas formie.

Na początku marca zwróciłam się do dy-
rektorów szkół podstawowych i gimnazjów z 
projektem konkursu plastycznego pt. „Warto 
jest chcieć”, którego zadaniem było wykona-
nie w dowolnej technice kartki wielkanoc-
nej dedykowanej mieszkańcom Zagnańska. 
Do udziału w konkursie zgłosiły się wszystkie 
szkoły, a po kilku dniach od jego ogłoszenia, 
do mojego biura napłynęło około stu prac. Ko-
misja konkursowa miała niezmiernie trudne 
zadanie, bowiem wszystkie rysunki były bardzo 
ładne. Najlepsza praca, zgodnie z regulaminem 
konkursu, miała zostać wydrukowana w formie 
świątecznej kartki, z umieszczonym na niej na-
zwiskiem wykonawcy.

Po długich debatach komisja wybrała naj-
lepszą pracę autorstwa Julii Lisowskiej z V klasy 
Szkoły Podstawowej w Samsonowie. Zgodnie 
z regulaminem konkursu zwycięski rysunek 
wraz z moimi życzeniami został wydrukowa-

ny i dostarczony do mieszkańców Zagnańska. 
Dodatkowo wyróżnione zostały jeszcze cztery 
prace: Jagody Pabjan z SP nr 1 w Zagnańsku, 
Wiktorii Wójcik z Zespołu Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie, Natalii 
Rozwadowskiej z Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Kajetanowie i Zuzanny Węgier 
z Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola 
i Gimnazjum w Zagnańsku.

Autorki nagrodzonych prac otrzymały ufun-
dowane przeze mnie albumy z okolicznościową 
dedykacją i tablety multimedialne. Natomiast 
wszyscy pozostali uczestnicy konkursu trady-
cyjne czekoladowe zajączki.

Moi Drodzy, jeszcze dzisiaj otrzymuję od wie-
lu z Was podziękowanie za życzenia i gratulacje 
za pomysłową formę ich przekazania. Okazuje 
się, że jak chcemy, to możemy sprawić sobie wza-
jemnie dużo radości. Mnie ogromną satysfak-
cję przyniosło zainteresowanie moją inicjatywą 
nauczycieli i uczniów naszych szkół i ich udział 
w konkursie. Wszystkim z całego serca dziękuję. 
Pokazaliśmy, że naprawdę „Warto jest chcieć”.

Pozdrawiam Renata Janik

Tegoroczny Dzień Gminy Zagnańsk odbędzie się 20 czerwca o godz. 16 nad zalewem w miejscowości Umer. Mieszkańcy gminy, a także 
turyści mogą spodziewać się licznych konkursów, zabaw oraz występów artystycznych.

Na scenie estradowej wystąpią m.in.: Alberto Amati z Włoch, zespoły disco polo (After Party, Etna i Camasutra), a także lokalni artyści 
– Chór „Con Passione”, Zespół Ludowy Jaworzanki, Zespół Ludowy Tumlinianie oraz dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu 
gminy Zagnańsk.

Art

 Warto jest chcieć

Dzień Gminy Zagnańsk 

Organizatorzy zapraszają wszystkie rodzi-
ny z Tumlina i okolic do udziału w Pikniku 
Rodzinnym organizowanym pod hasłem:,, 
Zdrowiejmy razem 2015”. Impreza odbędzie się 
30 maja br. na terenie Zespołu Szkoły Podsta-
wowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Janusza 
Korczaka w Tumlinie.

Przygotowano szereg atrakcji, które pozwolą 
aktywnie, rodzinnie i wyjątkowo spędzić ostatnią 
sobotę maja. Impreza podzielona została na dwie 
części: sportową i konkursowo-artystyczną. 

W programie pikniku znalazły się, m.in.: za-
wody w kolarstwie górskim, biegi przełajowe pod 
nazwą „Zdobywca Góry Grodowej”, gry i zabawy 
sportowe, strzelnica, warsztaty profilaktyczne 
pod kierunkiem sanepidu, pokazy artystyczne 
uczniów z Tumlina, występ orkiestry, pokaz 
sprzętu strażackiego i policyjnego, konkursy 
plastyczne i fotograficzne, kino letnie.

Na te i wiele innych atrakcji serdecznie zapra-
szają organizatorzy Pikniku Rodzinnego: Zespół 
Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 

im. Janusza Korczaka w Tumlinie, GOPS, GO-
SiR, Gmina Zagnańsk, Gmina Miedziana Góra, 
stowarzyszenia: Zagnańskie Stowarzyszenie Ro-
werowe,, Pod Bartkiem”, Amatorski Klub Spor-
towy,, Zagnańsk Biega”, Towarzystwo Przyjaciół 
Tumlina, Sołectwo Tumlin.

Patronat medialny nad imprezą objęły:,, Ga-
zeta Zagnańska” oraz ,,Głos Miedziana Góra”.

Szczegółowe informacje dotyczące pikniku 
pojawią się na plakatach.

Apis 

Zapraszamy na wspólny piknik rodzinny, 
który odbędzie się 31 maja br. w Centrum Spor-
towo-Rekreacyjnym OLIMPIC w Strawczynku, 
ul. Turystyczna 6 od godz. 10.00 do 22.00.

W programie między innymi: spektakl te-
atralny „W 7 dni dookoła bajek”, zabawy pro-

wadzone przez profesjonalnych animatorów, 
występ gminnej orkiestry dętej ze Strawczyna, 
pokazy grup tanecznych, dyskoteka z didżejem.

Wymienionym atrakcjom towarzyszyć będzie 
wiele rozrywek, takich jak: malowanie twarzy, za-
bawy integracyjne dla całej rodziny, gry i zabawy 

sportowe, konkursy z nagrodami, wystawa prac 
ceramicznych. Nie zabraknie również wesołego 
miasteczka z kolejką elektryczną, karuzelą, tram-
poliną i zjeżdżalniami Zachęcamy do wzięcia 
udziału we wspólnej zabawie. Szczegółowe in-
formacje na stronie: www.olimpicstrawczyn.pl.

Piknik Rodzinny w Tumlinie

Piknik rodzinny w Strawczynku

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zagnańsku

Zespól Szkody Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum  w Samsonowie

Zespół Szkoły  Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w KajetanowieZespół Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku



GALERIA FOTOGRAFII OBRAZUJĄCYCH
OBCHODY ŚWIĄT MAJOWYCH W GMINIE ZAGNAŃSK
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Rekonstrukcja historycznych wydarzeń zaprezentowana 2 maja w Samsonowie

Prezentacja „Żywej Flagi” 2 maja w Samsonowie

Gminne obchody 3-majowe w Zagnańsku


