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Rola instytucji finansowych 
we wdrażaniu środków unijnych, 
praktyczne rozwiązania dla samorzą-
dów i ochrony zdrowia, współpraca 
między biznesem a nauką oraz zarzą-
dzanie jednostkami kultury m.in. te 
tematy omawiali w Krakowie wójto-

wie i burmistrzowie ze Związku Gmin 
Powiatu Kieleckiego, wspólnie z Pre-
zydentem Miasta Kielce oraz z innymi 
uczestnikami Europejskiego Kongresu 
Samorządów.

Wydarzenie odbyło się 5 i 6 kwiet-
nia br. w Centrum Kongresowym ICE 

w Krakowie pod hasłem 
„Czy samorządy mogą 
budować fundamenty 
przyszłości” i uczest-
niczyło w nim ponad 
1500 przedstawicieli 
samorządów terytorial-
nych, biznesu, rządowej 
administracji publicznej 
i parlamentu oraz orga-
nizacji pozarządowych 
z całej Polski i wielu 
krajów Europy.

Europejski Kongres Samorządów 
to okazja do nawiązania partnerskich 
kontaktów oraz wymiany poglądów 
na temat zwiększenia efektywności 
wykorzystywania funduszy struktu-
ralnych Unii Europejskiej. W progra-
mie przewidzianych było ponad 100 
wydarzeń, na które składały się bloki 
programowe, debaty, raporty, panele, 
warsztaty, wykłady i prezentacje. Te-
matyka dotyczyła siedmiu zagadnień: 
finansów, gospodarki, społeczeństwa, 
innowacji, środowiska, rewitalizacji 
i samorządu gospodarczego.

Organizatorem wyjazdu delegacji 
włodarzy ze Związku Gmin Powia-
tu Kieleckiego był wójt naszej gminy 
Szczepan Skorupski, który pełni funk-
cję Przewodniczącego Zarządu ZGPK.

Paweł Cieślak

W dniu 27 kwietnia br. odbyła się wy-
jazdowa Sesja Rady Gminy Zagnańsk. 
Porządek obrad obejmował m.in. pod-
jęcie uchwał w sprawie zmian w bu-
dżecie na 2016 rok oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk 
na lata 2016 – 2023.

Radni, sołtysi oraz mieszkańcy ze-
brani w kompleksie Świętokrzyska PO-
LANA w miejscowości Chrusty, mieli 
okazję po zakończeniu sesji zapoznać się 
z najnowszymi atrakcjami czekającymi 
na odwiedzających nasz region turystów. 

Ośrodek rehabilitacyjno-
-wypoczynkowym „Pola-
nika” oferuje połączenie 
tradycyjnych zabiegów reha-
bilitacyjnych z nowoczesną 
i bogato wyposażoną bazą 
zabiegową, gdyż dysponuje 
innowacyjnym w skali kraju 
sprzętem jak np. bieżnia Al-
ter G i Reo-Ambulator.

„Oceanika” to miejsce, 
w którym można zobaczyć 
ryby z różnych zakątków 

świata, wśród któ-
rych największe 
zainteresowanie 
wzbudzają żywe 
rekiny.

Kolejną atrakcją 
to „Park Miniatur” 
przedstawiający 
w skali 1:20 naj-
ciekawsze budow-
le z Województwa 
Świętokrzyskiego 
z okresów swo-

jej największej świetności. Naszych 
mieszkańców z pewnością najbardziej 
zainteresuje rekonstrukcja Huty „Józef ” 
w Samsonowie, którą prezentujemy 
na zdjęciu powyżej.

Kompleks Świętokrzyska POLANA 
cały czas jest w rozbudowie i zapowiada 
się na ciekawą atrakcję turystyczną w na-
szym województwie, której uroczyste 
otwarcie zaplanowane jest na pierwszy 
weekend czerwca.

Justyna Wzorek

II Europejski Kongres Samorządów w Krakowie

Wyjazdowa sesja

Spotkanie przy filiżance herbaty od-
było się w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Samsonowie. Pomysłodawcą cyklu 
wydarzeń pod hasłem: „Spotkajmy się 
przy zielonej herbacie” jest marszałek 
województwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, który z tym pomysłem wystąpił 
podczas uroczystego otwarcia biblioteki. 
Inicjatywa spotkała się z pozytywnym 
przyjęciem i jej pierwszymi partnera-
mi zostali marka Czas na Herbatę oraz 
Galeria Echo z Kielc.

Degustacja różnych mieszanek herbat, 
rozmowy o podróżach, zdrowym stylu ży-
cia oraz festiwal sałatek to tylko niektóre 
z atrakcji jakie czekały na uczestników 
„Spotkania przy zielonej herbacie”, które 
cieszyło się tak ogromnym zaintereso-
waniem, iż zabrakło krzeseł dla gości 
w budynku biblioteki.

Można było dowiedzieć się m.in. 
o technikach parzenia herbaty, jej po-
zytywnym wpływie na nasz organizm, 
zdrowie, samopoczucie i kondycję.

Zdaniem Dariusza Małasa i Pawła Si-
wickiego ekspertów „Czasu na Herbatę”, 
już kilka filiżanek dziennie tego napoju 
przedłuża życie średnio o 3 lata, zielona 
herbata poprawia również wygląd skóry. 
Ma właściwości antybakteryjne i przeciw-
zapalne. To także doping dla mózgu. Fili-
żanka zielonej herbaty wypita rano pobu-
dza nasz organizm do działania. Nie piję 
kawy, która zakwasza organizm. Jestem 
smakoszem herbaty owocowej i czarnej. 
Od dziś także i zielonej – powiedział wójt 
gminy Szczepan Skorupski.

Jakub Szczepański podróżnik, zapre-

zentował slajdy i opowiedział o kultu-
rze picia herbaty w różnych zakątkach 
świata m.in w Filipinach, Gruzji, Nowej 
Zelandii, USA i Chile. Pokazał także ce-
remoniał parzenia herbaty w Japonii. Pola 
herbaciane to nie tylko piękne widoki 
ale przede wszystkim ludzie. Ich historie 
z filiżanką herbaty w niezwykle ciekawy 
sposób przedstawił nasz lokalny podróż-
nik i fotograf. W oranżerii biblioteki jesz-
cze przez tydzień można było podziwiać 
prace autorstwa Jakuba Szczepańskiego.

Zdrowy styl życia to temat 
wokół którego powadzono żywe 
rozmowy podczas spotkania przy 
zielonej herbatce.

Mamy z moją rodziną wiele 
do zrobienia w temacie zdrowego 
żywienia.Chcę od państwa czerpać 
wiedzę na ten temat. Na kolejne 
spotkanie przyjadę ze swoimi sy-
nami by zrozumieli jak ważna jest 
odpowiednia dieta w naszym ży-
ciu – powiedział podczas spotka-

nia marszałek Adam Jarubas, a starosta 
powiatu kieleckiego Michał Godowski 
dodał – Dzięki diecie schudłem w ubie-
głym roku aż 17 kg. I czuję się świetnie. 
Wyeliminowałem niezdrowe tłuste i pro-
dukty. Jem regularnie to bardzo ważne 
aby utrzymać rezultat odchudzania.

Terapeuta Iza Kondylis zapewniała 
uczestników spotkania, że moc uśmie-
chu, refleksologii oraz właściwa technika 
oddechu mają dobroczynny wpływ na na-
sze zdrowie. Zaprezentowała jak w łatwy 
sposób można zrelaksować się w kilka 
minut. Organizatorzy spotka-
nia przygotowali także zdrowe 
i smaczne sałatki, które powinny 
znaleźć się w naszym codziennym 
menu.

Spotkanie odbyło się w klimacie 
JAZZ TEA. Do świata niezwykle 
klimatycznej muzyki zaprosiły go-
ści Małgorzata Angielska – wo-
kal oraz Monika Adamiec i Beata 
Barańska, które grały na gitarach.

„Spotkanie przy zielonej herba-
cie” swoją obecnością uświetnili 

także była minister Beata Oczkowicz, 
wiceprzewodniczący rady powiatu kiele-
ckiego Robert Kaszuba, przewodniczący 
Rady Gminy Zagnańsk Artur Kudzia oraz 
radni Grażyna Wawszczak, Paweł Molik 
i Leszek Suchenia, gminę reprezentowa-
li sekretarz Mirosława Badzińska i wójt 
Szczepan Skorupski oraz dyrektorzy i kie-
rownicy gminnych placówek. W spotka-
niu uczestniczyli także sołtysi, przedsta-
wiciele zespołów ludowych: Tumlinianie, 
Jaworzanki oraz Towarzystwa Ziemi 
Samsonowskiej i Chóru Con Passione, 
a obecny na spotkaniu przedsiębiorca 
Andrzej Mikołajczyk rozdawał materia-
ły na temat Kompleksu Świętokrzyska 
POLANA. Jak zwykle nie zawiedli licznie 
przybyli mieszkańcy z różnych zakątków 
gminy.

To pierwsze z cyklu wydarzeń pt. 
„Spotkajmy się przy zielonej herbacie 
i porozmawiajmy o...”. Kolejne zaplano-
wane jest na 13 maja br. przed budynkiem 
Biblioteki w Samsonowie, spotkamy się 
przy zielonej herbacie i porozmawiamy 
o ogrodach. Spotkanie połączone będzie 
z wieczorkiem literackim, nutą wspania-
łej muzyki w wykonaniu Natalii Jończyk 
oraz filiżanką zielonej herbaty. Nie lada 
atrakcją będzie kiermasz roślin, spotkanie 
z ogrodnikiem oraz prezentacja mebli 
ogrodowych i sprzętu niezbędnego do na-
szych ogródków i ogrodów Multimar-
ketu Jula, niespodzianką będzie głośne 
czytanie dla najmłodszych z udziałem 
zaproszonych vipów.

Anna Żmudzińska

Spotkanie przy zielonej herbacie
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Realizacja przedsięwzięć drogowych 
jest poprzedzona wieloma etapami przy-
gotowań. Procedury na nowe drogi należą 
do jednych z najtrudniejszych o wysokim 
stopniu skomplikowania.

Projekty techniczne stanowią istotny 
koszt inwestycji, który uzależniony jest 
od długości drogi oraz stopnia zaawanso-
wania infrastruktury towarzyszącej takiej 
jak: ciągi piesze, kanalizacja, oświetlenie, 
ścieżki rowerowe i wynosi zazwyczaj kilka-
dziesiąt tysięcy złotych. Gmina Zagnańsk 
obecnie dysponuje siedmioma projektami 
budowlanymi planowanych do realiza-
cji dróg gminnych, których łączny koszt 
wyniósł ponad 388 tys. zł. Dokumenta-
cje projektowe na terenie naszej gminy 
są w większości opracowywane w oparciu 
o przepisy tzw. „specustawy drogowej”, 
gdzie grunty przewidziane pod drogę 

z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę 
stają się automatycznie własnością gminy. 
Następnie za te nieruchomości starosta 
określa wysokość odszkodowania dla po-
szczególnych właścicieli, po czym gmina 
w ciągu 14 dni wypłaca należności. Dzięki 
w/w przepisom można sprawniej realizo-
wać przedsięwzięcia drogowe unikając 
sytuacji gdzie np. jedna osoba blokuje re-
alizację całego zadania drogowego, jednak 
wiąże się to z większymi kosztami za grunt, 
które gmina musi ponieść zazwyczaj przed 
rozpoczęciem budowy. Ze wspomnianych 
wyżej siedmiu planowanych inwestycji 
drogowych, wydanych decyzji na wypła-
tę odszkodowań jest już na kwotę ponad 
759 tys. zł, a szacujemy pozostałe koszty 
odszkodowań na ponad 940 tys. zł. Daje 
to łącznie blisko 1 mln. 700 tys. zł środków 
potrzebnych na wypłaty odszkodowań, 

a gdy do tego doliczymy jeszcze koszty 
dokumentacji to widzimy iż tylko pierwszy 
etap projektowania i uzyskania pozwolenia 
na budowę to koszty przekraczające ponad 
dwa miliony złotych (szczegółowe dane 
w tabeli poniżej).

Kolejnymi czynnościami zanim po-
wstanie droga są żmudne procedury zwią-
zane z pozyskaniem środków zewnętrz-
nych, które mogą trwać nawet kilka lat 
oraz wybór wykonawcy w drodze prze-
targu nieograniczonego.

Ostatnim elementem jest realizacja 
przedsięwzięcia, odbiór i oddanie inwe-
stycji do użytku oraz rozliczenie przyzna-
nej dotacji.

Dopiero po spełnieniu wszystkich 
w/w procedur użytkownicy mogą korzy-
stać z nowej drogi.

Grzegorz Milcarz

Zanim powstanie droga Budowla roku

Nowy telewizor do świetlicy

Podpisana umowa na azbest

Gminna Biblioteka w Samsonowie 
jako jedyna w Kategorii „Obiekty 
Bliskie Mieszkańcom” zyskała uzna-
nie kapituły konkursu – BUDOWY 
ROKU 2015. Plebiscyt organizowany 
jest w Województwie Świętokrzyskim 
już po raz szósty.

Konkurs ma na celu promowanie 
dobrych wzorów w budownictwie. 
O tym, jak wyglądać będzie nasze 
otoczenie decydują architekci i in-
westorzy głownie samorządy. Ważne 
jest więc, by planując inwestycję, mieli 
skąd zaczerpnąć przykład i znać naj-
nowsze trendy w budownictwie. Jak 

pokazał konkurs, dobrych wzorów 
w naszym budownictwie jest sporo, 
chociaż ubiegły rok był bardzo skrom-
ny dla budownictwa. Powstało niewie-
le obiektów. Spośród nich czytelnicy 
Echa Dnia i kapituła konkursu wybra-
ła oraz nagrodziła najlepsze – mówił 
Stanisław Wróbel, redaktor naczelny 
Echa Dnia, przewodniczący kapituły 
konkursu.

Biblioteka Publiczna w Samsonowie 
znalazła się wśród laureatów konkur-
su – BUDOWA ROKU 2015. Biblio-
teka w nowej siedzibie nie mogłaby 
funkcjonować gdyby nie właściwe 

decyzje wójta Szczepana Skorupskie-
go oraz Rady Gminy Zagnańsk. Była 
to słuszna decyzja i bardzo potrzebna 
inwestycja. Świadczy o tym chociażby 
fakt, że jesteśmy jedną z nielicznych 
bibliotek w Polsce, która zanotowała 
wzrost czytelnictwa. W porównaniu 
z tym samym miesiącem ubiegłego 
roku przybyło ponad 700 nowych czy-
telników – podkreśliła w swoim wy-
stąpieniu dyrektor Anna Żmudzińska.

Organizatorami Plebiscytu „Budo-
wy Roku” są „Echo Dnia”, Targi Kielce 
i Politechnika Świętokrzyska.

Anna Kapciak

W dniu 26 kwietnia br. wójt Szcze-
pan Skorupski przekazał telewizor LED 
48”, zakupiony w ramach Funduszu 
sołeckiego Sołectwa Samsonów, na ręce 
dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum w Samsono-
wie – Dorocie Chmielewskiej.

Fundusz sołecki to środki wyodręb-

nione z budżetu gminy, zagwarantowane 
na realizację przedsięwzięć służących 
poprawie życia mieszkańców. O tym 
na co zostaną przeznaczone środki 
w konkretnym sołectwie decydują sami 
mieszkańcy głosując w trakcie zebrania 
wiejskiego.

Na uroczystym spotkaniu na sali 

gimnastycznej w przekazaniu uczest-
niczyli oprócz włodarza gminy, rad-
na Aneta Rutowicz, sołtys Honorata 
Durlik, opiekunka świetlicy – Jolanta 
Małecka.

Zakupiony sprzęt wykorzystywany 
będzie w świetlicy szkolnej.

Paweł Cieślak

Wójt Gminy Zagnańsk Szczepan Sko-
rupski w dniu 9 maja br. podpisał umowę 
na realizację zadania inwestycyjnego pn. 
„Demontaż pokryć dachowych wykona-
nych z wyrobów zawierających azbest 
z budynków wraz z usunięciem powsta-
łych odpadów zlokalizowanych na terenie 
Gminy Zagnańsk”.

Wykonawcą w/w zadania będzie: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Budow-
lano – Handlowe EKO reprezentowane 
przez Pana Pawła Michalskiego. Całko-
wity koszt realizacji inwestycji zgodnie 
z umową wyniesie ponad 50 tys. zł brutto, 
a termin zakończenia przedmiotowego 

zadania został określony na dzień 30 
września 2016 roku.

Zadanie będzie polegało na demon-
tażu pokryć dachowych wykonanych 
z wyrobów azbestowych wraz z ich 
usunięciem. Cała operacja będzie 
realizowana z udziałem środków 
w wysokości 35% udostępnionych 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach oraz w wysokości 50% 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, w sumie dofinanso-
wanie osiągnie 85% kosztów kwali-

fikowanych, pozostałe 15% będzie pokryte 
ze środków gminy, dla mieszkańców jest 
to całkowicie bezpłatna inwestycja.

Monika Cebulska

Lp. Nazwa inwestycji
Koszt dokumen-
tacji projektowej

Wydane dotychczas decyzje 
na wypłatę odszkodowań

Pozostałe szacunkowe 
koszty do uregulowania

Ogółem – wysokość 
odszkodowań w PLN

1. Droga Umer-Zarzecze 78 080,00 zł 195 079,00 zł 132 032,00 zł 327 111,00 zł

2. Samsonów ul. Miodowa 25 000,00 zł 66 595,00 zł - 66 595,00 zł

3. Tumlin „łącznik” Węgle-Zacisze 86 655,00 zł 85 492,00 zł 86 655,00 zł 172 147,00 zł

4.
Droga od Bartkowa do Goleniaw (przy 

oczyszczalni ścieków)
61 816,85 zł 77 395,35 zł 61 816,65 zł 139 212,00 zł

5. Droga od Bartkowa do Goleniaw 30 442,50 zł 57 740,00 zł - 57 740,00 zł

6. Droga do os. Chrusty 30 442,50 zł - 651 786,53 zł 651 786,53 zł

7. Droga Kajetanów-Dolny 75 645,00 zł 277 000,00 zł 7 781,00 zł 284 781,00 zł

Razem 388 081,85 zł 759 301,35 zł 940 071,18 zł 1 699 372,53 zł

Koszty dokumentacji i wykupu gruntów pod projektowane drogi na terenie Gminy Zagnańsk
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Karta Dużej Rodziny w Zagnańsku

Zabawa bez komputerów

Karta Dużej Rodziny to rządowy 
program dla rodzin mających co naj-
mniej troje dzieci. Jego celem jest pro-
mowanie modelu rodziny wielodzietnej 
oraz umacnianie i wspieranie takich 
rodzin w naszym kraju.

Partnerzy programu, dążąc do popra-
wy warunków życia rodzin wielodziet-
nych, mogą zaoferować zniżki, rabaty, 
bonifikaty czy też inne uprawnienia 
polegające na priorytetowym trakto-
waniu członków tych rodzin w ramach 
prowadzonej działalności.

Przyszłość Polski zależy od tego, czy 
nasze dzieci będą się dobrze rozwijały. 
Bardzo się cieszę, że grono ludzi otwar-
tych na potrzeby rodzin wielodzietnych 
stale się powiększa. Dziękuje wszystkim, 
którzy zechcieli dołączyć do programu 
Karta Dużej Rodziny – podkreśla Aga-
ta Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski, 
która podpisała umowy z kolejnymi 
partnerami rządowego programu Karta 
Dużej Rodziny. Firmy, które zdecydowa-
ły się przystąpić do Karty Dużej Rodziny 

to przedsiębiorstwa działające w branży 
sportowej, kulturalnej i odzieżowej. Ofe-
rują one zniżki na swoje usługi i produk-
ty rodzinom z minimum trojgiem dzieci.

Wśród nowych Partnerów progra-
mu Karty Dużej Rodziny znalazła się 
właścicielka firmy IT mieszkanka naszej 
gminy Agata Kundera-Ostrowska, która 
otworzyła sklep odzieżowo-obuwniczy 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Swoim 
klientom oferuje 20 % rabatu dla każde-
go członka rodziny posiadającej Kartę 
Dużej Rodziny. 

Jako matka dwójki dzieci doskonale 
zdaje sobie sprawę jak często zacho-
dzi potrzeba zakupu odzieży 
w okresie dojrzewania dla dzieci 
i młodzieży – sezonowe zakupy 
w sklepie obuwniczo-odzieżo-
wym mają bezpośredni wpływ 
na budżet każdej rodziny, dlatego 
oferuję 20 % zniżki na ten asorty-
ment w moim sklepie przy ulicy 
Turystycznej 91A w Zagnańsku, 
starając się ulżyć posiadaczom 

Karty Dużej Rodziny. W sklepie znaj-
dą Państwo tylko nową odzież i obuwie 
w przystępnych cenach.

IT Agata Kundera-Ostrowska jest 
pierwszym przedsiębiorstwem w Gmi-
nie Zagnańsk, które oferuje rabaty po-
siadaczom Kraty Dużej Rodziny. Wójt 
gminy Szczepan Skorupski ma nadzieję, 
że więcej przedsiębiorstw będzie po-
dążać przykładem Pani Agaty i będzie 
oferować rabaty członkom rodzin wie-
lodzietnych, zapewniając przyszłym 
pokoleniom lepsze warunki do życia 
i kształcenia.

Monika Kopeć

Dzieci z naszej gminy mogą uczestni-
czyć w zajęciach sportowo-rekreacyjnych 
organizowanych w Świetlicy Jaworze 
w poniedziałki, środy i piątki w godzi-
nach 16-19. Na zajęciach prowadzonych 
przez Anitę Zarzecką trzy razy w tygo-
dniu dzieci uczą się m. in. podstawo-

wych zasad gimnastyki oraz gry w piłkę 
siatkową, piłkę nożną i tenisa stołowe-
go. Zajęcia nie ograniczają się jedynie 
do terenu świetlicy i przyległego boiska 
sportowego, ale również organizowane 
są wyjazdy, rajdy i wycieczki pod ha-
słem: „NASZA PAKA zwiedza Gminę 

Zagnańsk”.
Wszystkie poczynania i wy-

prawy można oglądać na Fa-
cebook-u/Świetlica Jaworze, 
gdzie znajduje się dokumen-
tacja zdjęciowa zarówno za-
jęć sportowo-rekreacyjnych 
jak i wycieczek rowerowych 
do Dębu „Bartka”, Huty „Józef” 
w Samsonowie i Krainy „Tetra-
poda” w Zachełmiu. Ogromną 
radością dla dzieci są również 
piesze rajdy na place zabaw. 
Dzieci odwiedziły już SKATE-

PARK w Zagnańsku oraz place zabaw 
w Chrustach i Ścięgnach.

„NASZA PAKA”, bo tak dzieciaki same 
nazwały swoją grupę, może poszczycić 
się już pierwszymi sukcesami. Podczas 
zawodów wspinaczkowych w Exodus 
Climb w Bilczy łącznie zdobyły cztery 
medale: złoty w I Exodus Climb Oskara 
Lepuckiego i srebrny Vanessy Zarzeckiej, 
a w II Exodus Climb również w Bilczy 
II miejsce medalowe zajęła Vanessa Za-
rzecka, a III miejsce Kacper Majchrzyk. 
Ogromnym przeżyciem dla dzieciaków 
było spotkanie ze Sławomirem Szmalem 
– bramkarzem polskiej reprezentacji piłki 
ręcznej.

Jak dodaje opiekunka Anita Zarzecka 
„…na tym nie poprzestajemy i z „NASZĄ 
PAKĄ” planujemy już kolejne wycieczki 
rowerowe tym razem wspólnie z Zagnań-
skim Stowarzyszeniem Rowerowym „Pod 

Świetlice środowiskowe prowadzące alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zagnańsk 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w 2016 roku

Bartkiem” oraz piesze rajdy, podczas 
których chcemy zwiedzić najciekawsze 
miejsca na terenie powiatu kieleckiego. 
Uczymy się zdrowego, sportowego stylu 
życia bez komputerów i tabletów. Zapra-
szamy wszystkie dzieciaki do wspólnej 
zabawy, ponieważ nie warto przesiady-
wać przed telewizorami, a u nas zawsze 
jest dobra zabawa”.

Zajęcia sportowo-rekreacyjnych 
w Świetlicy Jaworze prowadzone są w ra-
mach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
jako alternatywna forma spędzania cza-
su wolnego przez 
dzieci i młodzie-
ży w Gminie 
Zagnańsk. Nasi 
najmłodsi miesz-
kańcy mogą re-
alizować swoje 
zainteresowania 
i  uczestniczyć 
w zajęciach rów-
nież w innych 
świetlicach: przy 
parafii pw. Wnie-

bowzięcia NMP w Samsonowie, przy 
Stowarzyszeniu „W Krainie Tetrapoda” 
w Zachełmiu, w Zespole Szkoły Podsta-
wowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tum-
linie – zajęcia muzyczne oraz 
na bazie klubów sportowych 
„SKAŁA” w Tumlinie, „LU-
BRZANKA” w Kajetanowie, 
„SAMSON” w Samsonowie 
– zajęcia sportowe.

Zajęcia we wszystkich 
świetlicach środowiskowych 
stwarzają szansę budowania 
pozytywnych więzi z rówieś-
nikami oraz zdobywania po-

czucia bezpieczeństwa i przynależności 
do grupy.

Elżbieta Korus
GOPS Zagnańsk

L.p. Lokalizacja Świetlicy środowiskowej Tematyka/Okres działalności
Wychowawca/

Trener
Dni – godziny pracy

1.
Świetlica w Kościele pw. Wniebowzię-

cia NMP w Samsonowie 
Profilaktyka/Zajęcia świetlicowe – rozwojowe 

od 01.02.2016 do 31.12.2016
ks. Zbigniew 
Krzyszkowski

1. poniedziałek 15.00 – 18.00
2. wtorek 15.00 – 18.00

2.
Świetlica przy Stowarzyszeniu 

w Krainie „Tetrapoda” Zachełmie 1
Profilaktyka/Zajęcia świetlicowe – rozwojowe 

od 04.01.2016 do 17.12.2016
Małgorzata 
Domagała

1. sobota 15.00 – 19.00

3. 
Zespół Szkoły Podstawowej, 

Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

Profilaktyka/Zajęcia świetlicowe – zajęcia mu-
zyczne, nauka gry na instrumentach muzycznych 

od 10.02.2016 do 31.12.2016

Katarzyna 
Klusek

1. wtorek 17.00 – 19.00
2. środa 17.00 – 19.00
3. piątek 17.00 – 19.00

4. LKS „SKAŁA” Tumlin Tumlin Osowa 1a
Profilaktyka/Zajęcia świetlicowe – rozwojowe, pił-
karskie, nauka i doskonalenie gry od 04.01.2016 

do 20.12.2016
Wiesław Janik

1. wtorek 16.00 – 18.00
2. czwartek 16.30 – 18.30
3. sobota 10.30 – 12.30

5. KS „LUBRZANKA” Kajetanów 113
Profilaktyka/Zajęcia świetlicowe – rozwojowe, pił-
karskie, nauka i doskonalenie gry od 20.01.2016 

do 30.11.2016
Krzysztof Stocki

1. wtorek 17.00-19.00
2. czwartek 16.00-18.00
3. sobota 10.30-12.30

6. KS „SAMSON” Samsonów 24b
Profilaktyka/Zajęcia świetlicowe – rozwojowe, pił-
karskie, nauka i doskonalenie gry od 02.02.2016 

do 29.11.2016

Andrzej 
Piasecki

1. wtorek 17.00 – 19.00
2. czwartek 19 – 21.00
3. sobota 12.00 – 14.00

7.
Świetlica w Jaworzach 

ul. Bursztynowa 9
Profilaktyka/Zajęcia świetlicowe – sportowo-

-rozwojowe od 16.02.2016 do 30.06.2016
Anita Zarzecka

1. poniedziałek 16.00 – 19.00
2. środa 16.00 – 19.00
3. piątek 16.00 – 19.00
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Firma „Cedrox”, zgodnie z obo-
wiązującą umową, będzie realizowa-
ła usługę odbioru, transportu i za-
gospodarowania odpadów z terenu 
Gminy Zagnańsk do dnia 31 maja 
2016 r.

Pojemniki,  które Mieszkań-
cy dzierżawią od firmy „Cedrox”, 
będą odbierane podczas ostatniego 
odbioru odpadów niesegregowanych 
od Mieszkańców w miesiącu maj, 
natomiast pojemniki (pojemność 
1100 l), znajdujące się koło bloków 
w msc. Zagnańsk ul. Turystyczna, 
ul. Spacerowa, ul. Kielecka, ul. 
Przemysłowa oraz w msc. Kajeta-
nów, zostaną odebrane przez firmę 
„Cedrox” dnia 31 maja 2016 r. Fir-
ma „Czystopol” dostarczy pojemniki 
dla Mieszkańców w/w bloków dnia 1 
czerwca 2016 r.

W celu zapewnienia ciągłości 
świadczenia usług w zakresie odbio-
ru odpadów, nowy Wykonawca tj. 
firma „Czystopol” dostarczy Miesz-
kańcom pojemnik (i) po uprzednim 

telefonicznym zgłoszeniu pod nr tel. 
(41) 315 12 46 przez Mieszkańca za-
potrzebowania na taki pojemnik (i).

Firma „Czystopol” dysponuje po-
jemnikami o pojemności 120 l, które 
będzie można nabyć w formie dzier-
żawy za kwotę: 4 zł/brutto miesięcz-
nie lub zakupu 80,00 zł/brutto opłata 
jednorazowa.

Ponadto informujemy, że od dnia 1 
czerwca 2016 r. będzie obowiązywał 
nowy Regulamin utrzymania czysto-
ści i porządku w Gminie Zagnańsk, 
który został przyjęty Uchwałą Rady 
Gminy Zagnańsk Nr 139/VII/2015.

Wprowadza on nieznaczne modyfi-
kacje w zakresie segregacji odpadów, 
które mamy nadzieję, będą dla Pań-
stwa pomocne, prosimy o zapoznanie 
się ze zmianami.

Wprowadzone zmiany przyczynią 
się do osiągania przez Gminę Za-
gnańsk równie wysokich rezultatów 
w zakresie recyklingu odpadów, jak 
w latach poprzednich, co wpłynie 
również pozytywnie na jakość na-

szego środowiska naturalnego i ni-
ski poziom opłat za odbiór śmieci 
segregowanych (obecnie najniższy 
w regionie).

Zgodnie z nowo obowiązującym 
Regulaminem od dnia 1 czerwca 
2016r. odpady należy segregować, 
według poniższej charakterystyki:
– papier i tekstylia – worek niebieski 
(pojemność 120 l),
– tworzywa sztuczne, metal – worek 
żółty (pojemność 120 l),
– szkło – worek biały (pojemność 
120 l),
– odpady ulegające biodegradacji – 
worek zielony (pojemność 120 l),
– popiół – worek szary (pojemność 
80 l),
– zmieszane odpady komunal-
ne – worek czarny (pojemność 
120 l) lub kosz 120 l lub 240 l. 

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Na terenie Gminy Zagnańsk przy 
dużym poparciu oraz zaangażowa-
niu władz gminy ruszyła inwestycja 
budowy sieci światłowodowej. Przed-
sięwzięcie realizowane jest przez fir-
mę Netcity. W pierwszej kolejności 
planowane jest podłączenie do sie-
ci m.in. siedziby Urzędu Gminy w Za-
gnańsku, szkół oraz innych jednostek 
samorządowych. Kolejnym etapem 
będzie możliwość skorzystania z naj-
nowszej technologii światłowodowej 
w Państwa domach.

Firma Netcity swoją działalność 
rozpoczęła w 2003 roku, od samego 
początku przywiązując najwyższą 
uwagę do zadowolenia Odbiorców 
świadczonych usług. Aby sprostać 
wymaganiom jakie stawiają Abo-
nenci firma nieustannie ulepsza 
stosowane technologie. Pod koniec 

roku 2015 przy wsparciu funduszy 
unijnych zakończyła realizację pro-
jektu budowy około 100 kilometrów 
sieci światłowodowych w gminach: 
Masłów, Górno oraz Bieliny. Swoim 
doświadczeniem i jakością świadczo-
nych usług zdobyła zaufanie i satys-
fakcję dotychczasowych Abonentów.

Jakie korzyści niesie za sobą korzy-
stanie z Internetu światłowodowego? 
Infrastruktura światłowodowa bu-
dowana jest w oparciu o najnowszą 
technologię FTTH polegającą na do-
prowadzeniu kabla światłowodowego 
bezpośrednio do domu klienta. Prze-
de wszystkim łącze takie odporne jest 
na warunki atmosferyczne, na wyła-
dowania w czasie burz, intensywne 
opady czy silne podmuchy wiatru. 
Brak wywoływania zakłóceń sprawia, 
że w prawie 100 % możemy być pew-

ni możliwości przesyłu informacji. 
Kolejną ważną zaletą tej technologii 
jest niesamowita szybkość transferu 
oraz zdolność przesyłania sygnałów 
na duże odległości.

Oferta skierowana jest zarówno 
do klientów indywidualnych, ma-
łych jak i dużych firm. Pozwala ona 
korzystać z najszybszego oraz bez-
awaryjnego dostępu do Internetu 
z prędkością 300 Mbit/s, ale także 
z najlepszej jakości telewizji cyfro-
wej oraz telefonu stacjonarnego. 
W przypadku gdy potrzeby Klienta 
wykraczają poza standardową ofertę 
warunki współpracy ustalane są in-
dywidualnie. Z całą ofertą na usługi 
światłowodowe można zapoznać się 
pod nr tel. 41 302 99 99 lub pod adre-
sem mailowym biuro@netcity.pl.

Agata Opas

W dniu 14 
kwietnia 2016 r. 
Gmina Zagnańsk 
podpisała z Wo-
jewódzkim Fun-
duszem  Ochrony 
Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Kielcach, umowę 
o dofinansowanie zadania pn. „Usu-
wanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z budynków i 
posesji zlokalizowanych na terenie 
gminy Zagnańsk”.  Zadanie będzie 
polegać na demontażu pokryć da-

chowych wykonanych z wyrobów 
azbestowych oraz ich usunięciu. 
Cała operacja będzie realizowana z 
udziałem środków w wysokości 35% 
udostępnionych przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej 

w Kielcach (tj. 17 500,00 zł) oraz w 
wysokości 50% z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie (tj. 
25 000,00 zł). Wartość projektu zgło-
szonego do WFOŚIGW w Kielcach 
wynosi 50 000,00 zł, z czego  dofinan-

sowanie sięga łącznie 85% kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostała kwota w 
wysokości 7 500,00 zł stanowi wkład 
własny gminy. Całe przedsięwzięcie 
zostanie wykonane do końca III kwar-
tału 2016 r.

Grzegorz Wawrzeńczyk

OGŁOSZENIE

INFORMACJA WÓJTA GMINY ZAGNAŃSK

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zagnańsk Internet światłowodowy wkracza do gminy

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Gminie Zagnańsk

Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie 
informuje, że w siedzibie Urzędu 
Gminyw Zagnańsku ul. Spacerowa 
8 (tablica ogłoszeń) zostały wywie-
szone wykazy, informujące o prze-
znaczeniu do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczone-
go – licytacji, nieruchomości nieza-

budowanych położonych w obrębie 
geodezyjnym Zagnańsk, Gmina 
Zagnańsk, oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi:
– 302/3, 302/7, 302/8, 302/10, 302/11, 
302/12.
– 870/14, 870/15 łącznie z działką 
numer 870/17.

Wykazy podaje się do publicz-
nej wiadomości na okres 21 dni 
licząc od daty ich wywieszenia tj. 
od dnia 2 maja do 23 maja 2016 roku. 

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Na podstawie  art. 17 ust. 2 punkt 
1  ustawy z dnia 9 października 2015 
r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1777) informuję o podjęciu 
przez Radę Gminy Zagnańsk w dniu 
23 marca 2016 r.  Uchwały Nr 21/

VII/2016 o przystąpieniu do opra-
cowania Gminnego Programu Re-
witalizacji Gminy Zagnańsk na lata 
2016 – 2030.

Tekst uchwały wraz z uzasadnie-
niem i załącznikiem  do wglądu w 

urzędzie oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Gminy Zagnańsk 
w zakładce OBWIESZCZENIA. 

  Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Panu Grzegorzowi Dudkowskiemu
nauczycielowi Technikum Leśnego w Zagnańsku z powodu śmierci

Ojca
wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia i otuchy

składają Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie
Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku
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Są niezbędni i niezawodni. Bez wahania 
ratują życie, zdrowie i mienie. To oni za-
zwyczaj jako pierwsi śpieszą nam z pomocą. 
Ich działalność budzi powszechny szacunek 
i uznanie, a dzień 4 maja to święto patrona 
strażaków – Świętego Floriana.

W naszej gminie działają cztery jednostki 
OSP Zagnańsk-Chrusty, OSP Samsonów, 
OSP Szałas i OSP Zabłocie.

Strażackie święto szczególnie uczci-
ła w tym roku jednostka OSP Zagnańsk. 
Po uroczystej mszy świętej w kościele pw. Św. 
Rozalii i Św. Marcina odbyło się poświęcenie 
terenowego auta pożarniczego LAND RO-
VER, a następnie kluczyki do samochodu 
przekazywał Wójt Gminy Zagnańsk Szcze-
pan Skorupski i Prezes Zarządu Gminnego 
OSP Henryk Milcarz na ręce Naczelnika 
OSP Roberta Kopcia. Prezes Ryszard Waw-
szczak w swoim krótkim przemówieniu zło-
żył serdeczne podziękowania dla wszystkich 
tych, którzy przyczynili się do pozyskania 
auta. Słowa wdzięczności skierował do by-
łej poseł Pani Renaty Janik, aspiranta Pa-
wła Lech i wójta Szczepana Skorupskiego. 
Podziękowania należą się także naszym 
radnym strażakom Grażynie Wawszczak 
i Tomaszowi Dąbrowskiemu – kontynuo-

wał prezes – ale szczególne podziękowania 
nalezą się dla Pana Jarosława Pluty, który 
włożył mnóstwo pracy i inwencji w remont 
oraz modernizację tego wozu, ponieważ 
otrzymaliśmy go za pośrednictwem Urzędu 
Gminy Zagnańsk od Policji za darmo ale też 
i w bardzo złym stanie technicznym.

Po uroczystości poświęcenia odbył się 
przemarsz jednostki na plac remizy OSP 
Zagnańsk w miejscowości Chrusty gdzie 
zostały wręczone medale m.in. „złoty me-
dal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali 
druhna Danuta Grzybowska i druh Rafał 
Mojecki, a także pozostałe srebrne, brązowe 
medale oraz odznaki „Wzorowy strażak” 
i za wysługi lat: 
Marian Adamiec 
i Franciszek Joń-
czyk – 60 lat w 
szeregach OSP, 
a Julian Sykulski 
– 50 lat. Odzna-
czenia wręczali 
przewodniczą-
cy Rady Gminy 
Zagnańsk Artur 
Kudzia wspólnie 
z wójtem Szcze-

panem Skorupski, którzy na zakończenie 
uroczystości złożyli następujące życzenia: 
Z okazji dnia Waszego Patrona – Świętego 
Floriana, wyrażając wdzięczność miesz-
kańców naszej gminy, składamy Wam 
drodzy druhowie podziękowanie za pono-
szony trud i poświęcenie oraz nieustanną 
gotowość do niesienia pomocy wszystkim 
mieszkańcom Gminy Zagnańsk.

Korzystając z tej okazji pragniemy złożyć 
wszystkim Strażakom i Ich rodzinom oraz 
członkom młodzieżowych drużyn pożar-
niczych życzenia wszelkiej pomyślności

 Anna Wypych

W Roku Miłosierdzia z inicjatywy 
dyrekcji szkoły i parafii pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Zagnańsku została 
w ramach rekolekcji wielkopostnych 
zorganizowana pielgrzymka do Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego w Krako-
wie-Łagiewnikach oraz Sanktuarium 
Jana Pawła II w Krakowie.

Przeszło 300 uczniów wraz z rodzica-
mi, dyrekcją szkoły oraz nauczycielami 
6 autokarami udało się na pielgrzymkę 

dziękczynno-błagalną. Cała społecz-
ność modliła się o dary Ducha Świętego 
i Boże błogosławieństwo, prosząc Jezusa 
o miłosierdzie. 

Pielgrzymkę rozpoczęliśmy modli-
twą w Sanktuarium św. Jana Pawła II. 
Przewodnik opowiedział o życiu Jana 
Pawła II i o historii powstania sanktu-
arium pod Jego wezwaniem. Następnie 
wycieczka udała się do Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego. Pod przewod-

nictwem ks. Wojciecha Radeja piel-
grzymi uczestniczyli we Mszy Świętej 
modląc się o całą społeczność szkolną, 
natomiast ks. Ryszard Niemiec wygłosił 
krótką homilię. Na zakończenie Mszy 
Świętej Pani Dyrektor zawierzyła aktem 
miłosierdzia całą społeczność szkolną, 
parafialną i gminną. 

Następnie uczestnicy udali się 
na spotkanie z siostrą ze Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia, która opowiedzia-
ła o objawieniach Jezusa Miłosiernego. 
To siostrze Faustynie, prostej zakonni-
cy, ukazał się Jezus i przez nią całemu 
światu przekazał orędzie Miłosierdzia. 
Po konferencji udano się w drogę po-
wrotną do Zagnańska.

Jesteśmy wdzięczny za pomoc w zor-
ganizowaniu pielgrzymki dyrekcji, kate-
chetom, nauczycielom, rodzicom oraz 
wójtowi naszej gminy.

 ks. Ryszard Niemiec

Małgorzata Ślefarska z klasy IIIb 
Gimnazjum im. Stanisława Staszica 
w Zagnańsku nie musiała denerwować 
się podczas egzaminu gimnazjalnego. 
Jako laureatka XIII Konkursu Języka 
Polskiego może wybrać dowolną szko-
łę ponadgimnazjalną i jest zwolniona 
z egzaminu z języka polskiego.

Warto podkreślić, że Małgosia, zdo-
bywszy maksymalną liczbę punktów, 
zajęła w konkursie I miejsce. Wraz 
z uczennicą „Nazaretanek”, która uzy-
skała taki sam wynik, zaprezentowa-
ły swoje interpretacje konkursowych 
wierszy podczas seminarium „Gdy pasja 
w duszy gra…” w Kieleckim Centrum 
Kultury.

Damian Zieliński z klasy I b rów-
nież uzyskał tytuł laureata, zajmując II 
miejsce w XXI Diecezjalnym Konkursie 
Biblijnym. To już czwarty sukces Da-
miana w konkursie biblijnym! Uczeń 
ten zajął również I miejsce w Woje-
wódzkim Konkursie Historycznym 

pt. „W 1050-ROCZNICĘ CHRZTU 
POLSKI. PAŃSTWO POLSKIE OD 
ZARANIA DZIEJÓW DO ROZBICIA 
DZIELNICOWEGO”. Natomiast III 
miejsce przypadło uczniowi kl. Ib – Ja-
kubowi Matli.

W bieżącym roku szkolnym nie-
którym uczniom Gimnazjum w Za-
gnańsku zabrakło szczęścia w ostat-
nim etapie wojewódzkim i musieli 
zadowolić się tytułami finalistów kon-
kursów przedmiotowych. Są to: Mi-
chał Dąbrowski (język polski, geogra-
fia), Julia Szechnicka (język polski), 
Wiktor Wilczyński (historia), Oliwier 
Sobczyk (geografia) oraz Mateusz So-
bierajski (informatyka).

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 2 także odnosili w tym roku 
wielkie sukcesy: Martyna Szechni-
cka z klasy V b została laureatką XXI 
Diecezjalnego Konkursu Biblijnego, 
a Antoni Strzelec został finalistą.

Do finału XIII Konkursu Huma-

nistycznego dotarła uczennica klasy 
VI a – Jagoda Kubicka.

Gratulujemy laureatom oraz finali-
stom i życzymy im kolejnych sukcesów!

Beata Wojtiuk-Ślęk

W Zespole Szkoły Podstawowej, Przed-
szkola i Gimnazjum w Samsonowie 
odbyły się Gminne Eliminacje Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarni-
czej przeprowadzany na szczeblach gmin-
nym, powiatowym, wojewódzkim oraz 
krajowym ma na celu popularyzowanie 
przepisów i kształtowanie umiejętności 
w zakresie ochrony ludności, ekologii, ra-
townictwa i ochrony przeciwpożarowej. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, elimi-
nacje gminne zostały przeprowadzone 
w dwóch grupach wiekowych: szkoły 
podstawowe i gimnazja.

W eliminacjach gminnych wzięło 
udział 16 osób, które zostały wyłonione 
na drodze eliminacji szkolnych (10 osób 
z gimnazjów oraz 6 osób ze szkół podsta-
wowych). Wyniki OTWP przedstawiają 
się następująco:
W I grupie wiekowej – szkoły podstawo-
we:
I miejsce – Jakub Mróz – ZSP, PiG w Ka-
jetanowie.

II miejsce – Gabriel Fąfara – ZSP, PiG 
w Kajetanowie.
III miejsce – Wiktor Gębski – ZSP, PiG 
w Samsonowie.
W II grupie wiekowej – gimnazja:
I miejsce – Natalia Więch – ZSP, PiG 
w Kajetanowie.
II miejsce] – Kamil Cedro – ZSP nr 2,PiG 
w Zagnańsku.
III miejsce – Piotr Lesiński – ZSP, PiG 
w Tumlinie.

Zwycięzcy w poszczególnych katego-
riach wiekowych będą reprezentować na-
szą gminę w Eliminacjach Powiatowych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Organizatorami Eliminacji Gminnych 
OTWP byli: Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Zagnańsku, Urząd Gminy 
w Zagnańsku, Nadleśnictwo Zagnańsk 
oraz Komenda Miejska PSP w Kielcach.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzyma-
li upominki ufundowane przez Nadleś-
nictwo Zagnańsk, a cenne nagrody dla 
zwycięzców turnieju (3 osoby w poszcze-
gólnych grupach wiekowych) ufundował 

Wójt Gminy Zagnańsk Szczepan Skorup-
ski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Za-
gnańsk Sławomir Olesiński.

Podczas podsumowania organizatorzy 
podziękowali gospodarzowi turnieju – 
Pani Dyrektor Dorocie Chmielewskiej 
za wzorcowe przygotowanie organizacyj-
ne oraz za poczęstunek dla dzieci oraz 
opiekunom z poszczególnych szkół (Pani 
Monika Lisowska ze szkoły w Tumlinie, 
Pan Jakub Szczepański z Samsonowa, Pan 
Sylwester Jończyk z Kajetanowa i Pan 
Edward Prus ze szkoły Nr 2 w Zagnań-
sku), którzy od wielu już lat pomagają 
dzieciom i młodzieży w przygotowaniu 
się do Eliminacji Gminnych OTWP.

Wójt Szczepan Skorupski podziękował 
również organizatorom za przygotowanie 
i pomoc w przeprowadzeniu turnieju Pa-
niom Katarzynie Dudek i Iwonie Karyś 
– Szostek, które jednocześnie reprezento-
wały Nadleśnictwo Zagnańsk oraz st. bryg. 
Tomaszowi Witeckiemu – Komendantowi 
Gminnemu Ochrony Przeciwpożarowej.

Artur Cieślak

Strażackie święto Z pielgrzymką do sanktuariów

Sukcesy uczniów „Dwójki”
Młodzież zapobiega pożarom
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W dniach 16 i 17 kwietnia br. w Prze-
myślu odbyły się Krajowe Mistrzostwa 
Polski IDO w Tańcach Par. Wzięło 
w nich udział ponad 540 tancerzy z kil-
kudziesięciu klubów z całej Polski, którzy 
w parach, formacjach i solo, rywalizo-
wali w trzech kategoriach wiekowych – 
children do 11 roku życia, junior 12-15 
lat i 16+ dorośli.

W tym prestiżowym i ważnym turnie-
ju brała udział również młodzież z naszej 
gminy Klaudia Kundera z Tumlina oraz 
Grzegorz Cebulski mieszkający na os. Ka-
niów. Klaudia została Mistrzynią Polski 
w kategorii Latin Show 16+ oraz w salsa 
shine duo 16+ razem z koleżanką Wiktorią, 
jak również zdobyła 3 miejsce w Salsie Solo 
16+. Natomiast Grzegorz zdobył tytuł Mi-
strza Polski w Salsie Solo 16+ oraz otrzymał 
kolejny tytuł Mistrza Polski w kategorii 
Latin Show 16+ lat z występem,, Michael 
reactivation”.

Grzegorz w parze z Klaudią tańczą od li-
stopada 2013 roku. Na tegorocznych Kra-
jowych Mistrzostwach Polski w Przemyślu 

udało im się osiągnąć, wśród bardzo du-
żej konkurencji, w kategorii wiekowej 16+ 
dorośli, bardzo wysokie miejsca. Zdobyli 
razem Mistrzostwo Polski w dwóch tańcach 
karaibskich bachata pary 16+ oraz maran-
gue pary 16+, a także Vice Mistrzostwo 
Polski w salsa shine pary.

Klaudia i Grzegorz posiadają klasę S 
(międzynarodową) w tańcach karaibskich. 
Krajowe Mistrzostwa IDO w Tańcach Par 
są jedną z największych tanecznych imprez 
mistrzowskich w Polsce. Celem mistrzostw 
jest popularyzacja i propagowanie rozwoju 
tańca freestyle oraz wybranie krajowych 
mistrzów w strukturach IDO w poszcze-
gólnych konkurencjach i kategoriach wie-
kowych, a także wyłonienie reprezentacji 
na Mistrzostwa Europy i Świata Internatio-
nal Dance Organization na 2016 rok, które 
odbędą się październiku w Petersburgu.

W Przemyślu rywalizowali tancerze 
z najlepszych klubów w Polsce, w ocenie 
sędziów zawody stały na bardzo wysokim 
poziomie, tym większa radość z sukcesów 
naszych mieszkańców, którzy wspaniale 

i godnie zaprezentowali nasz region i Gmi-
nę Zagnańsk. Klaudia i Grzegorz wielokrot-
nie brali udział w turniejach tanecznych, 
ale te Mistrzostwa Polski okazały się dla 
nich niewiarygodnie szczęśliwe i udane. 
Składamy im gratulacje za wyniki, dziękuje-
my za ciężką pracę, jaką muszą włożyć, aby 
osiągnąć swój cel oraz życzymy dalszych 
sukcesów w tańcach na zbliżających się Mi-
strzostwach Europy i Świata w Petersburgu.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Życie każdego z nas przypomina 
podróż w nieznane. Część tej drogi 
przebywamy w towarzystwie innych, 
część musimy przebyć sami. A droga 
wiedzie w przód i w przód… – J.R.R. 
Tolkien.

Już po raz trzeci Szkolne Koło Cari-
tas działające w Samsonowie włączyło 
się do ogólnopolskiej kampanii „Pola 
Nadziei”. Jej celem jest pozyskiwanie 
funduszy na działalność hospicjów 
oraz przypominanie o potrzebach lu-

dzi cierpiących, paliatywnie chorych, 
starszych, samotnych. Idea pól przy-
wędrowała ze Szwecji i za pośredni-
ctwem Krakowa dotarła do ponad 40 
polskich miast. Co roku, na początku 
października przed szkołami, szpita-
lami, urzędami, w parkach sadzone są 
żonkile. Wiosną, kiedy rozkwitną, tra-
fiają w ręce wolontariuszy kwestujących 
na rzecz osób chorych (w Samsonowie 
kwestowano 3 kwietnia – w Niedzie-
lę Miłosierdzia, będącą patronalnym 

świętem Caritas). Żonkil to bowiem 
symbol nowego życia, odrodzenia, Na-
dziei…

W czwartek 21 kwietnia 2016 r. 
na zaproszenie Caritas Diecezji Kiele-
ckiej uczniowie szkoły wraz z innymi 
dziećmi z miasta i regionu wzięli udział 
w Marszu Żonkila. Pochód wyruszył 
spod pomnika Henryka Sienkiewicza 
na Placu Moniuszki w Kielcach, by do-
trzeć na Plac Artystów. Tu odbyła się za-
bawa plenerowa prowadzona przez Ko-

Cyklicznym widowiskiem historycz-
nym pod tytułem „W OBRONIE BIAŁO-
-CZERWONEJ” uczciliśmy 2 maja 2016 
roku Święto Flagi Narodowej. Na placu 
wokół ruin Huty „Józef ” w Samsonowie 
zebrało się wielu widzów oglądających 
sceny z czasów II Wojny Światowej.

„Witam obecnych tu mieszkańców 
gminy oraz wszystkich gości, którzy 
odwiedzili naszą ziemię, dając świa-
dectwo przywiązania do historii, pa-
triotyzmu i tradycji” – tymi słowami 
wójt Szczepan Skorupski rozpoczął 

widowisko trwające ponad godzinę.
Pierwszy z epizodów przedstawiał hi-

storię Oddziału Wydzielonego Wojska 
Polskiego majora Henryka Dobrzańskie-
go „Hubala”, który w kwietniu 1940 roku 
podjął próbę przebicia się przez pierścień 
niemieckiego okrążenia. Drugi z epizo-
dów przypominał wydarzenia z marca 
1943 roku kiedy to Niemcy zamordowali 
w Samsonowie sześć osób w tym Fran-
ciszka Dulębę, funkcjonariusza policji 
granatowej, który współpracował z Armią 
Krajową. Trzeci epizod opowiadał o walce 

partyzantów z Armii Krajowej z Niemcami 
we wsi Zaborowice.

Widowisko zorganizowano dzięki 
wsparciu finansowemu Województwa 
Świętokrzyskiego i Gminy Zagnańsk. 
Partnerami widowiska byli: Bank Spół-
dzielczy w Samsonowie oraz Wodociągi 
Kieleckie. Patronat medialny nad wyda-
rzeniem objęli: Echo Dnia, Radio Kielce 
i TVP3 Kielce.

Poza członkami Stowarzyszenia Re-
konstrukcji Historycznych „JODŁA” 
w widowisku wzięli udział uczniowie 
z LO im. Słowackiego w Kielcach oraz 
przedstawiciele z grup rekonstrukcyj-
nych z Radomia, Końskich, Opatowa 
koło Częstochowy oraz ułani ze Świę-
tokrzyskiego Szwadronu Kawalerii 
Ochotniczej.

Taka żywa i jakże widowiskowa lek-
cja historii przypadła do gustu odwie-
dzającym tego dnia Samsonów i była 
najlepszym przykładem patriotycznej 
edukacji młodego pokolenia.

Dionizy Krawczyński

Czterokrotni Mistrzowie Polski 2016 w tańcach karaibskich

„Tak maszerowała Nadzieja…”

W obronie BIAŁO-CZERWONEJ

Dionizy Krawczyński ma niezwy-
kłą pasję – rekonstrukcje historyczne, 
które cieszą się coraz większą popu-
larnością. Jest fanatykiem historii, na-
wet żonę w podróż poślubną zabrał 
na marsz szlakiem kadrówki, a jak sam 
mówi „z potrzeby serca i czynu zrodził 
się pomysł powołania Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych JODŁA. 
Organizacji, która odwołuje się do tra-
dycji: Legionów Józefa Piłsudskiego, 
wojskowości II Rzeczpospolitej, Armii 
Krajowej z czasów II wojny światowej 
czy wreszcie Podziemia Niepodległoś-
ciowego po 1944 roku. Ogrom tema-
tyki, spójnej jednak ideą Niepodległo-

ści sprawił, że nie odtwarzamy żadnej 
konkretnej jednostki wojskowej czy 
oddziału partyzanckiego. Nastawiamy 
się bowiem na organizację widowisk 
historycznych, spotkań, prezentacji 
dotyczących interesującego nas prze-
działu czasu. Nie oznacza to jednak, 
że sami nie „wcielamy” się w role 
konkretnych postaci. W stowarzy-
szeniu działa grupa kawalerii, grupy 
odtwarzające wojska stron konfliktu, 
grupa motoryzacyjna, patrol sanitarny. 
Celem nadrzędnym jest jednak wyko-
rzystanie tych sił do przedstawiania 
żywych lekcji patriotyzmu i historii”.

ziołka Matołka z Pacanowa. W żółtym 
korowodzie podążyły dzieci z klas: „O”, 
II „b”, IV SP oraz gimnazjaliści – wolon-
tariusze SK Caritas – łącznie około 80 
osób. Opiekę sprawowały nauczycielki: 
Wioletta Cedzyńska-Jędrzejczyk, Alicja 

Lisowska, Marta Polak i Marta Jass.
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że 

tego pięknego, słonecznego dnia uli-
cami Kielc przemaszerowała Nadzieja, 
która spoczywa właśnie w najmłod-
szych. Nadzieja ta każe wierzyć, 

iż w przyszłości uśmiechnięte, roz-
krzyczane, tańczące dzieci wyrosną 
na ludzi pełnych empatii, wrażliwości, 
zrozumienia dla chorych i cierpiących, 
bo „droga wiedzie w przód i w przód”.

Marta Jass
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W dniu 29 kwietnia br. w Zespole 
SP Nr 2, P i G w Zagnańsku rozpoczęły 
się gminne obchody Święta Konstytu-
cji 3 Maja. Gospodarze uroczystości – 
wójt Szczepan Skorupski oraz dyrektor 
szkoły Marzanna Moćko powitali za-
proszonych gości: m.in. ks. proboszcza 
Ryszarda Niemca, przewodniczącego 
Rady Powiatu – Jana Cedro, nadleśni-
czego Nadleśnictwa Zagnańsk – Sławo-
mira Olesińskiego, radnych gminnych 
i powiatowych, pracowników UG oraz 
mieszkańców Zagnańska uczestniczą-
cych w obchodach święta narodowego. 
W krótkim wystąpieniu wójt podkreślił, 
że Konstytucja 3 Maja, jako symbol zaj-
mujący ważne miejsce w świadomości 
narodowej Polaków, skłania do refleksji 
nad znaczeniem wolności w życiu każ-
dego z nas.

Program artystyczny składał się 
z montażu słowno-muzycznego pt. 
„Nauczmy się na pamięć tego kraju…” 
w wykonaniu uczniów „Dwójki” oraz 
z pieśni narodowych prezentowanych 
przez gminny Chór Con Passione oraz 
Zespół Ludowy Jaworzanki. W reper-
tuarze chóru znalazły się popularne 
utwory, takie jak: „Hymn Konstytucji 
3 Maja”, „Pieśń młodych skautów” oraz 
„Mazurek 3 Maja”, natomiast Jaworzan-
ki zaśpiewały patriotyczną pieśń „Jak 
długo w sercach naszych…”, „Polonez 
Trzeciego Maja” oraz „Pieśń o Wol-
ności”. Ważną część występu stanowi-
ła scenka ukazująca atmosferę obrad 
Sejmu Czteroletniego przed uchwale-
niem Konstytucji 3 Maja. Uczniowie 
w tradycyjnych strojach szlacheckich 
przedstawili gorącą dyskusję toczoną 
przez posłów reprezentujących różne 
stronnictwa. Kulminacyjnym punktem 
występu było odczytanie fragmentu 
Konstytucji 3 Maja przez króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego. Tuż 
po podniosłym przemówieniu króla 
rozległy się znajome dźwięki „Poloneza” 
Wojciecha Kilara i do sali weszli tanecz-
nym krokiem piątoklasiści. Przepięknie 
zatańczyli poloneza, wykonując liczne 

skomplikowane figury. Za wspaniały 
występ zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami. Ten sam polonez otworzył 
również wiązankę tańców narodowych 
prezentowanych przez Zespół dziecięcy 
„Dąbartusie”. Przejęci występem pierw-
szoklasiści z werwą i zaangażowaniem 
odtańczyli oberka, kujawiaka i mazura, 

wywołując gorący aplauz publiczności.
Na zakończenie wszyscy zebrani 

wspólnie odśpiewali pieśń „Boże, coś 
Polskę”, a dyrektor „Dwójki” – Ma-
rzanna Moćko pogratulowała występu 
uczniom i ich opiekunom: Marzenie 
Pawlik i Ewelinie Kunderze – autor-
kom scenariusza i choreografii polo-
neza, Katarzynie Klusek prowadzącej 
Zespół „Dąbartusie”, Jagodzie Dziedzic, 
Beacie Piaseckiej, Annie Gębskiej, Łu-
kaszowi Gronostajowi – odpowiedzial-
nym za oprawę plastyczną i muzyczną, 
Sylwestrowi Jończykowi i Stefanowi 
Grudniowi – opiekunom pocztu sztan-
darowego. Podziękowała również pani 
Grażynie Grudzieckiej szefowej Jawo-
rzanek oraz pani Alicji Midak i panu Mi-
chałowi Kopciowi kierującym Chórem 
Con Passione za przyjęcie zaproszenia 
do udziału w uroczystości i wspaniały 
występ.

Głos zabrał również pan Jan Cedro 
Przewodniczący Rady Powiatu Kiele-
ckiego, dziękując „za wzruszenia, któ-
re były udziałem publiczności”. Wójt 
gminy – Szczepan Skorupski, unikając 
wymieniania po raz kolejny wszystkich 

uczestników uroczystości, krótko pod-
sumował wspólne świętowanie słowami: 
„Dziękuję Wam, Kochani Rodacy”.

Obchody rocznicy Konstytucji kon-
tynuowano w dniu 3 maja. Przedstawi-
ciele władz samorządowych, Ochotni-
czych Straży Pożarnych, reprezentanci 
wszystkich szkół z terenu gminy oraz 

mieszkańcy uczestni-
czyli w uroczystej Mszy 
Św. w intencji Ojczyzny 
odprawionej w kościele 
św. Józefa Oblubieńca 
NMP w Zagnańsku. 
Doniosły charakter 
mszy został podkreślony 
przez obecność ośmiu 
pocztów sztandarowych 
oraz znakomity występ 
Chóru parafialnego, któ-
ry wykonał m. in. Bogu-
rodzicę oraz wzruszającą 

pieśń Ave Maria. Swoistym ogniwem 
łączącym obchody z dnia 29 kwietnia 
i 3 maja był utwór „Jest takie miejsce, 
taki kraj…” Jana Pietrzaka zaśpiewany 
w szkole przez Martynę Danielewską. 
Uczennica klasy Ib potrafiła po mi-
strzowsku połączyć partie recytowane 
i wokalne, zadziwiając zebranych doj-
rzałą i przejmującą interpretacją pieśni. 
Utwór musiał wzbudzić spore emocje, 
bowiem odwołał się doń również ksiądz 
proboszcz Ryszard Niemiec w kazaniu 
wygłoszonym podczas uroczystej mszy, 
a zebrani wysłuchali pieśni odtworzonej 
z płyty w wykonaniu Jana Pietrzaka.

Mając w pamięci patriotyczne wzru-
szenia, które towarzyszyły nam podczas 
wspólnego świętowania 225. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, po-
wtórzmy słowa pieśni:

Za ojców groby,
Za Trzeci Maj...
Jest takie miejsce, taki kraj...
Dopomóż, Boże,
I wytrwać daj!
Tu nasze miejsce, To nasz kraj!

Beata Wojtiuk-Ślęk

Jest takie miejsce, taki kraj…

W obronie BIAŁO-CZERWONEJ – 2 maja 2016 r. w Samsonowie

Święto Konstytucji 3 Maja – Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w Zagnańsku

Święto Konstytucji 3 Maja – Msza Św. w Kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku 
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