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Świętokrzyskie Stowarzyszenie Artystów oraz Twór-
ców Ludowych terenu Dorzecza Bobrzy zawiązało się  
9 lutego br. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Dorze-
cze Bobrzy”. Podczas założycielskiego zebrania do władz 
nowo powstałego stowarzyszenia zostali wybrani: Janusz 
Kowal, prezes Zarządu, Krzysztof Wesołowski i Grażyna 
Grodziecka, wiceprezesi Zarządu, Andrzej Piskulak, se-
kretarz, Elżbieta Chrobot, skarbnik.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący – Ja-
nusz Główczyński i członkinie – Maria Niciejewska i Wiesła-
wa Wiech.

W zebraniu wzięło udział 16 osób oraz zaproszeni goście 
– prezes LGD Jarosław Wałek, prawnik Łukasz Chlebny oraz 

Nowe stowarzyszenie  
artystów i twórców 

ludowych

dyrektor Biura LGD Urszula Żelazny. Zebrani po krótkiej dys-
kusji podjęli uchwałę o przyjęciu statutu oraz powołującą sto-
warzyszenie. Zostanie ono zarejestrowane pod nazwą „Świę-
tokrzyskie Stowarzyszenie Artystów oraz Twórców Ludowych 
terenu Dorzecza Bobrzy”.        Apis 

Wiosną bieżącego roku zostanie otwarta ścieżka eduka-
cyjna „Na królewskim szlaku”, przygotowana z inicjatywy 
Tomasza Kuszewskiego – nadleśniczego Nadleśnictwa Za-
gnańsk.  Trasa rozpoczyna się w miejscowości Siodła i pro-
wadzi do źródeł Silnicy u podnóża góry Sosnowicy. Tury-
sta, wędrując około dwóch godzin, idzie szlakiem ośmiu 
tablic, na których  znajdzie szczegółowe informacje doty-
czące regionu. Opracowując ścieżkę, położono szczególny 
nacisk na historię miejsc oraz podania związane z wybra-
nymi obiektami na trasie. 

Nazwa ścieżki edukacyjnej nawiązuje do wydarzenia hi-
storycznego,  którym  był  przejazd  przez  nasze  tereny  króla 
Jana Kazimierza  i  biskupa  krakowskiego Andrzeja Trzebic-

kiego (fundatora kościoła pw. św. Rozalii i św. Marcina w Za-
gnańsku). Cztery tablice mówią o faktach z okresu II wojny 
światowej, kiedy to w sierpniu 1944 r. w Zagnańsku-Siodłach 
sformowano  4.  Pułk  Piechoty  Legionów  Armii  Krajowej. 
Działania te związane były z rozkazem wymarszu na pomoc 
walczącej  Warszawie.  Przystanek  przy  Krzyżu  Biskupim 
opowiada  o  legendzie,  dotyczącej  budowy wcześniej wspo-
mnianego kościoła. Dalsza trasa prowadzi do tablicy, na której 
można przeczytać podanie nawiązujące do powstania stolicy 
naszego regionu – Kielc. 

Ścieżka dydaktyczna znajduje się w obrębie nadleśnictwa 
i gminy Zagnańsk – jednego z najpiękniejszych zakątków zie-
mi świętokrzyskiej. Na turystów wędrujących indywidualnie, 
z  rodzinami czy w zorganizowanych grupach czekają nieza-
pomniane walory przyrodnicze, ale również szczypta wiedzy 
o historii naszej Małej Ojczyzny. 

Roman Piskulak 
PS Wybrane tablice publikujemy na 11 stronie.

Szlakiem legend  
i historii

Druga płyta „Restka”
Wkrótce ukaże się najnowsza pły-

ta mieszkańca naszej gminy Piotra 
„Restka” Resteckiego pt. „More Than 
Words” („Więcej niż słowa”). Wiel-
biciele talentu popularnego „Restka” 
będą mogli nabyć ją w sklepie interne-
towym bądź podczas koncertów. 

Wydany staraniem artysty najnowszy 
krążek  jest  już drugim w  jego dorobku.  
– W pewnym momencie uznałem, że mu-
szę nagrać drugą swoją płytę solową, na 
której  znalazło  się  13  autorskich  utwo-
rów muzycznych. Powstawała ona w dro-
dze między koncertami – zwierza się GZ 
Piotr Restecki.

– Opowiada ona o miłości, tęsknocie 
i wielu innych przeżyciach, jakich dozna-
łem w zeszłym roku  Są też na niej żarty 
muzyczne m.in. utwór pt. „Funku – pun-
ki” – dodaje artysta.

Okładkę płyty zaprojektowała siostra 
gitarzysty  Sylwia  Restecka.  Ciekawost-
ką,  jaką  ujawnił  gazecie Piotr Restecki, 

jest  to,  że  płyta  „More Than Words” 
miała  być  trzecią.  Drugą  bowiem  na-
grał wraz z muzykami i zdominowały ją 
standardy i klimaty jazzowe. – Na razie 
leży w szufladzie i czeka na swój czas, ale 
jeszcze sam nie wiem, kiedy on nadejdzie 
– zwierza się muzyk.

Piotr  „Restek” Restecki  pochodzący 
z  Kielc  gitarzysta,  wirtuoz  fingerstyle, 
kompozytor,  ukończył  studium  gitary 
klasycznej w klasie prof. Je rzego Pikora. 
Jest uczniem mistrzów takich jak: Paweł 
Steidl,  Thomas  Pering,  Marco  Tamaro. 
Współpracuje z wieloma artystami sceny 
polskiej m.in.: z Andrzejem Piasecznym, 
Markiem  Terczem  czy  Markiem  Zyg-
muntem.  Szerszej  publiczności  dał  się 
poznać m.in. w finale  popularnego pro-
gramu muzycznego „Must be the music”. 
Charyzmatyczny,  zdystansowany,  o  iro-
nicznym poczuciu  humoru.  Jego  pierw-
sza płyta nosi tytuł „Piotr Restecki”.

Apis 
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Referat Budownictwa i Pozyskiwania 
Środków Zewnętrznych

Na początku  tego roku przeprowadzono 
przetarg na wykonanie projektu  techniczne-
go  na  „Budowę  drogi  od msc. Tumlin-Wę-
gle  do msc. Tumlin-Zacisze,  gm. Zagnańsk 
oraz  przebudowę  infrastruktury  technicz-
nej”.  Kolejny  przetarg  dotyczy  realizacji 
projektu technicznego budowy drogi z Bart-
kowa do Goleniaw. Jest on kontynuacją prac 
projektowych  dotyczących  drogi  Bartków  
– ul. Kielecka. Zdaniem Grzegorza Milcarza, 
kierownika  Referatu  Budownictwa  i  Pozy-
skiwania  Środków  Zewnętrznych,  całość 
docelowo rozwiąże problem komunikacji na 
tym  terenie,  kierując  ruch  bezpośrednio  do 
ul. Kieleckiej, na wysokości dawnego tarta-
ku Polmaik.

Kolejny projekt ważnej inwestycji w gminie 
dotyczy opracowania dokumentacji projektowej 
dla budowy drogi na ul. Miodowej w Samsono-
wie oraz przebudowy infrastruktury technicznej. 

opiewa ona na kwotę 1 762 872 zł. Termin 
zakończenia  realizacji  zadania  w  zakresie  
kanałów  głównych  oraz  pompowni  ście-
ków planowany  jest na koniec  listopada br. 
– Należy  nadmienić,  że  zadanie ma  zagwa-
rantowane dofinansowanie w kwocie ponad  
1 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Pozostała  część przewidziana  jest  do 
dofinansowania  z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
oraz w pozostałej  części  z  budżetu gminy  – 
informuje kierownik referatu budownictwa.

Ww. zakres obejmuje realizację kanałów 
głównych wraz z przepompownią. Natomiast 
dla mieszkańców szczególnie ważną kwestią 
jest budowa przyłączy do budynków i koszty 
z  tym  związane,  dlatego  też  gmina  złożyła 
wniosek o dofinansowanie przyłączy do Na-
rodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W wy-
niku weryfikacji dokumentów przez fundusz 
uzyskaliśmy  pisemną  akceptację  naszego 
wniosku. Natomiast z uwagi na duże zaintere-

W przygotowaniu  są przetargi na kolej-
ne zadania w ramach Rewitalizacji Centrum 
Zagnańska, w tym m.in. estetyzycję centrum 
poprzez wykonanie nasadzeń roślinami przy 
ulicach Spacerowej oraz Turystycznej, na od-
cinku od policyjnego budynku do pawilonów 
naprzeciwko  kaplicy  i  przebudowę  parkin-
gu przy budynku Urzędu Gminy. W drugiej 
połowie  roku  planowane  jest  zagospodaro-
wanie wolnego  terenu przy ulicy Kieleckiej 
(naprzeciwko dawnego Polmaiku). 

–  Zakres  projektu  zagospodarowania 
obejmuje wykonanie prac za kwotę ok. 1 mln 
zł.  Planowane  jest w  tym m.in.:  przeniesie-
nie i odnowienie kolejki wraz z torowiskiem, 
która  obecnie  jest  naszym  zdaniem  mało 
wyeksponowana  (przy  sklepie  Husqvarna), 
wykonanie  chodników  z  kostki  brukowej, 
wykonanie  dwóch  placów  zabaw  dla  dzieci 
młodszych i starszych, wykonanie skate par-
ku, wydzielenie miejsca na grill i zagospoda-
rowanie zielenią. 

Całość jest kontynuacją zadań w ramach 
rewitalizacji  z dofinansowaniem ze środków 
UE w wysokości 60 proc. wartości  zadań – 
informuje kierownik Milcarz.

Zdaniem  naszego  rozmówcy,  celem  re-
alizacji prac związanych z rewitalizacją cen-
trum Zagnańska jest uzyskanie  nowej jakości 
funkcjonalnej  a w konsekwencji  stworzenie 
lepszych  warunków  rozwoju  gminy.  Nato-
miast  wykonanie  zagospodarowania  wolnej 
przestrzeni przy ul. Kieleckiej zdecydowanie 
przyczyni się do ożywienia społecznego, sta-
nie  się miejscem  zarówno  do wypoczynku, 
jak  i  rekreacji.  Ponadto  wykonanie  całości 
prac  pozytywnie  wpłynie  na  atrakcyjność 
turystyczną Zagnańska, podkreślając jej uni-
katowy charakter.

Wiosenne przetargi w gminie
Wśród wiosennych przetargów znalazły się następujące inwestycje w naszej gminie: 

projekty techniczne na budowę dróg z Tumlina-Węgli do Tumlina-Zacisza, z Bartkowa 
do Goleniaw, na ul. Miodowej w Samsonowie, przebudowa drogi w Ścięgnach, budowa 
wodociągu w Chrustach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami to-
warzyszącymi, pompownią ścieków PDA1 w Kajetanowie Dolnym.

Zdzisława  Moćko,  kierownik  Re-
feratu  ds.  Nieruchomości  Planowania 
Przestrzennego,  Ochrony  Środowiska 
i Rolnictwa,  informuje  że do marcowe-
go  wydania  gazety  załączone  zostały 
wkładki  zawierająca  ogłoszenie  o  trze-
cim  przetargu  ustnym  nieograniczonym 
na  sprzedaż  nieruchomości  niezabudo-
wanej położonej w obrębie geodezyjnym 
Zachełmie  gm.  Zagnańsk  oraz  ogłosze-
nie o drugim przetargu ustnym nieogra-
niczonym  na  sprzedaż  nieruchomości 
niezabudowanych położonych w obrębie 
geodezyjnym Zagnańsk gm. Zagnańsk.

Referat ds. Nieruchomości 
Planowania Przestrzennego, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wójt  gminy  Zagnańsk  uprzejmie 
informuje,  że  w  siedzibie  tutejszego 
Urzędu  (tablica  ogłoszeń)  został  wy-
wieszony  wykaz  informujący  o  prze-
znaczeniu  do wydzierżawienia w  for-
mie przetargu ustnego nieograniczone-
go – licytacji nieruchomości położnych 
na terenie gminy Zagnańsk na okres do 
lat trzech.

Wykaz podaje się do publicznej 
wiadomości na okres 21 dni, licząc od 
daty wywieszenia wykazu tj. od 2 mar-
ca 2012 roku do 23 marca 2012 roku.

Andrzej Piskulak

– Wykonanie ww.  opracowania ma  duże 
znaczenie  dla  mieszkańców,  ponieważ  połą-
czy  drogi  powiatową  oraz  wojewódzką  750, 
co umożliwi sprawną komunikację w obrębie 
wymienionych  ciągów – wyjaśnia  kierownik 
Milcarz. 

W lutym br. ogłoszono przetarg na prze-
budowę  drogi wraz  z  chodnikiem w    Ścię-
gnach.  Zadanie  uzyskało  dofinansowanie 
z  Narodowego  Programu  Dróg  Lokalnych 
2012-2015 w wysokości  ponad 300 000  zł. 
Zakres prac obejmuje odnowienie nawierzch-
ni,  budowę  chodnika,  odtworzenie  infra-
struktury odwodnieniowej, budowę zjazdów, 
przepustów. Planowane zakończenie całości 
prac przewidywane jest na wrzesień 2012 r.

Na przełomie  lutego  i marca br.  przepro-
wadzono  postępowanie  na  pierwszy  etap  bu-
dowy odcinka sieci wodociągowej do osiedla 
w Chrustach. – Mamy nadzieje, że będzie to im-
puls dla inwestorów do rozpoczęcia budów na 
ww. terenach – informuje Grzegorz Milcarz.

W  marcu  zakończono  postępowanie 
dotyczące  budowy  sieci  kanalizacji  sanitar-
nej  w  Kajetanowie  i  Kajetanowie  Dolnym, 
z  uwzględnieniem  budynków  wielorodzin-
nych przy granicy gminy. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma budowlana z Borkowa – 

sowanie w skali kraju ostatecznie przyznanie 
środków  wymaga  przesunięć  finansowych 
w Narodowym Funduszu. W tej sprawie wójt 
Szczepan  Skorupski  i  kierownik  Grzegorz 
Milcarz w dniu 9 marca br. odbyli w Warsza-
wie negocjacje z kierownictwem Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska. 

Zdaniem  naszego  rozmówcy,  brak  sieci 
kanalizacji  ściekowej  w  pozostałej  części 
Kajetanowa oraz Kajetanowa Dolnego skut-
kował  niekontrolowanym  zrzutem  ścieków 
sanitarno-bytowych,  przyczyniając  się  do 
zanieczyszczenia  środowiska  naturalnego. 
– Szczególnie zainteresowani budową kana-
lizacji w Kajetanowie są mieszkańcy bloków 
wielorodzinnych przy granicy gmin Zagnańsk 
i Masłów – ze względu na konieczność bar-
dzo częstego opróżniania szamb. Realizacja 
tej inwestycji skutkować będzie w przyszłości 
zmniejszeniem  zanieczyszczenia  wód  i  po-
wierzchni  ziemi,  poprawieniem  warunków 
higienicznych  życia  mieszkańców  sołectwa. 
Inwestycja  ma  również  duże  znaczenie  dla 
przedsiębiorstw  zlokalizowanych na  tym  te-
renie,  a  które  od  dawna  zgłaszały  potrzebę 
jej wykonania  –  wyjaśnia  sens  inwestycji 
kierownik Milcarz. 

W tym miej-
s c u   n a l e -
ży  wwspo-
mnieć o tym, 
że  na  jednej 
z   ub ieg ło -
r o c z n y c h 
jes iennych 
ses j i   Rady 
Gminy   t e j 
i nwes t y c j i 
d o m a g a ł a 
się  znaczna 
grupa miesz-
kańców.

Skrzyżowanie dróg - od Bartkowa do ul. Kieleckiej  
i od Bartkowa do Goleniaw. 
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Radni Młodzieżowej Rady Gminy Zagnańsk wraz ze 
swym opiekunem radnym Kamilem Piaseckim spotkali 
się w minione ferie z pracownikami Gminnego Ośrodka 
Kultury Sportu i Rekreacji. Tematem spotkania były 
pomysły na współpracę.

Młodzież po zapoznaniu się z harmonogramem wydarzeń 
planowanych  w  2012  r.,  obejrzała  pomieszczenia  obiektu. 
Podzieliła  się  swoimi  pomysłami  i  komentowała  plany 
GOKSiR. Wśród nich znalazły się m.in.:  uruchomienie profilu 
na  Facebooku  i  nowego  serwisu  internetowego,  questing 
polegający na odkrywaniu dziedzictwa miejsca, a konkretniej 

Młodzi radni zapoznali się z planami GOKSiR

4 lutego br. w remizie OSP w Chrustach odbyło się tra-
dycyjne już spotkanie sołtysów. Było ono jednak niezwykłe 
ze względu na fakt, że udział wzięli w nim także miesz-
kańcy gminy, którzy w poprzednich latach pełnili funkcje 
sołtysów. Pomimo niesprzyjających warunków pogodo-
wych stawiło się ponad dwudziestu dawnych gospodarzy 
sołectw. Spotkanie swoją obecnością uświetnili także sta-
rosta kielecki Zdzisława Wrzałka oraz wiceprzewodniczą-
ca Rady Powiatu Kieleckiego Renata Janik. Ze względów 
zdrowotnych w spotkaniu nie mógł wziąć udziału wójt 
Szczepan Skorupski.   

Spotkanie  rozpoczęła  krótkim  przemówieniem  Grażyna 
Wawszczak – sołtys sołectwa Zagnańsk, a zarazem przewod-
nicząca  gminnego  koła  sołtysów.  Powitała  zebranych  gości, 
a  także  podsumowała  dotychczasową  działalność  koła.  Po 

na turystyce z zagadkami po nieoznakowanych szlakach tzw. 
questach.

Młodzi  ludzie z zainteresowaniem wysłuchali  informacji 
o  planach  zorganizowania  wystawy  historycznej  dotyczącej 
sportu na terenie gminy Zagnańsk, na której zaprezentowane 
zostaną  koszulki, sprzęt sportowy, fotografie i zdobyte trofea. 
Wśród innych zamierzeń, które zwróciły uwagę nastolatków, 
należy  wymienić  m.in.:  zajęcia  w  modelarni,  prezentację 
młodzieżowych  talentów  na  „scenie  letniej”  w  Kaniowie, 
warsztaty fotografii i storyboardu. 

 Grażyna

Sołecki wspomnień czar
czym głos zabrał Zdzisław Wrzałka, wyrażając w swoich sło-
wach szacunek dla pracy wykonywanej prze sołtysów, a przy 
tym  życząc  rozwijania współpracy  także  z  samorządem po-
wiatowym. Z kolei Renata Janik podkreśliła wzorowość wła-
snych dotychczasowych relacji z sołtysami, dopingując ich do 
dalszej owocnej pracy na  rzecz  lokalnych społeczności. Na-
stępnie goście wręczyli zaproszonym byłym sołtysom pamiąt-
kowe dyplomy, czemu towarzyszyły oklaski zgromadzonych.

Następnie  odbyło  się  ślubowanie  dwóch  nowych  sołty-
sów – pań Honoraty Durlik, sołtys Samsonowa, oraz Renaty 
Salwy, sołtys Zachełmia. Obecni sołtysi postawili przed nimi 
kilka  zadań  m.in.  wypełnienie  nakazów  płatniczych,  z  któ-
rych pomimo nerwów wywiązały się wzorowo. Dalszą, mniej 
formalną część spotkania, wypełniły wspomnienia o tym jak 
wyglądała  działalność  sołtysów  na  przestrzenni  kilkunastu 
ubiegłych lat. Przebieg spotkania potwierdził słuszność przed-
sięwzięcia i powtórzenia podobnej inicjatywy w przyszłości.

 Marcin Fąfara

Damian Kondrak, absolwent ZSPPiG im. Jana Pawła II 
w Samsonowie otrzymał wyróżnienie za swe opowiadanie 
w VIII Ogólnopolskim Literackim Konkursie pt. „Godność 
Człowieka” zorganizowanym przez Civitas Christiana 
w Kielcach. Podczas spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, 
które odbyło się 24 lutego br. w samsonowskiej bibliotece 
laureat otrzymał od członkiń klubu medal TALENT 
LITERACKI. Poniżej publikujemy wypowiedź Celiny 
Ślefarskiej na temat jego drogi do sukcesu.

Debiut, jak do tego doszło? 
Zapytany  o  to,  skromnie  się  uśmiecha  i  przyznaje,  że  to 

czysty przypadek. Gdyby nie pewne zdarzenia, osoby, to zalążek 

powieści „Król elfów” zostałby skasowany. Przypadek chciał, że 
wysłał go do mnie. Od pewnego czasu  współpracujemy ze sobą 
przy redagowaniu „Informatora Parafialnego”.  

Damian  przesyła  mi  co  tydzień  informacje  opatrzone 
dodatkowo  zagadką  i  pomocniczym  tekstem.  To  jest  ta  jego 
oryginalność i nietuzinkowość.

Po  przeczytaniu  opowiadania  zadałam  mu  dwa  pytania: 
czy to jego tekst i czy wyraża zgodę na udział w konkursie? Na 
pierwsze pytanie odpowiedział  twierdząco, natomiast w drugiej 
kwestii – zgadzał się, ale zaznaczał, że o konkursach literackich 
nie ma zielonego pojęcia. 

Ponieważ opowiadanie było za krótkie, zobligowałam go do 
napisania  dalszej  części  na  minimum  trzy  strony  maszynopisu 
(warunek konkursu). Miał na to dwa dni i sprostał zadaniu. 

Wydrukowałam  tekst,  opisałam  jak  trzeba  i  osobiście 
zaniosłam kopertę do Civitas Christiana. Po kilku dniach Damian 
otrzymał  zaproszenie  na  rozstrzygnięcie  konkursu  na  14  lutego 
br. Niestety nie mógł być obecny. Postanowiłam pójść, gdyż jego 
powieść  bardzo  mi  się  podobała  i  przyznaję,  że  sama  byłam 
bardzo ciekawa wyników. Werdykt jury bardzo mnie zaskoczył.  

Byłam  bardzo  dumna,  że  oceniający  również  dostrzegli 
rodzący się talent. To była dla mnie najwspanialsza wiadomość 
w tym dniu i z wielką przyjemnością przekazałam ją Damianowi. 

Tego utalentowanego chłopca poznałam jesienią 2011 r., dzięki 
Teatrowi Amatorskiemu SZO, w którym oboje mamy przyjemność 
występować. 

Zdaniem  jurorów,  Damian  z  dużym  kunsztem  i  wprawą 
porusza  się  w  świecie  fantazji.  Jego  przemyślenia  są  głębokie 
i  bardzo  filozoficzne.  Jury  miało  kłopot  z  oceną  pracy,  gdyż 
bardzo  się  podobała,  ale  zawierała więcej  niż  trzy  strony,  była 
fragmentem powieści i w żaden sposób nie mieściła się w ramach 
zakreślonych  regulaminem  konkursu,  była  jakby  nieskończona. 
Żałuję, że zabrakło mi wyobraźni i nie zaznaczyłam w opisie, że 
to  fragment  powieści. Myślę,  że  pierwsze  miejsce  byłoby  tylko 
formalnością. Jurorzy też to wielokrotnie podkreślali.

Celina Ślefarska

Droga Damiana 
Kondraka do sukcesu
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Z udziałem kombatantów oraz zaproszonych gości od-
bywały się 10 lutego w  Zespole Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Kajetanowie obchody 70. rocznicy powstania 
Armii Krajowej.  Na wydarzenie złożyły się okolicznościo-
wy program artystyczny z poezją i pieśniami patriotyczno-
żołnierskimi w wykonaniu starszych i młodszych uczniów, 
wspomnienia kombatantów oraz prelekcje historyków. 
Spotkanie miało szczególne znaczenie, ponieważ szkoła 2 
września otrzyma sztandar i imię Armii Krajowej.

Do  szkoły  przybyli  żołnierze  AK:  prezes  Światowego 
Związku  Żołnierzy Armii  Krajowej    Okręgu  w  Kielcach  – 
Zbigniew Mielczarek, kpt. Pelagia Barwicka, kpt. Bogusław 
Sitnicki,  kapral  podchorąży 
Włodzimierz  Gruszczyński 
z  oddziału  „Jędrusie”  oraz 
ks.  Leszek  Struzik  z  parafii 
Wiśniówka,  prezes  Stowa-
rzyszenia Żołnierzy    i Sym-
patyków  Czwartego  Pułku 
Legionów  –  Zofia  Nowak, 
Antoni  Nowak  –  prezes 
Związku  Strzeleckiego  Or-
ganizacji  „Strzelec”,  Marek 
Jończyk  z  Biura  Edukacji 
Publicznej  Kieleckiej  Dele-
gatury IPN, wójt gminy Za-
gnańsk Szczepan Skorupski.  

W  obecności  zgroma-
dzonych  dyrektor  ZSPiG 
Stanisława  Skowera  odczytała  akt  powołania  Honorowego 
Komitetu  do  sprawy  nadania  Szkole  Podstawowej  i  Gim-
nazjum w Kajetanowie  sztandaru  i  imienia Armii Krajowej. 
Reprezentują go: wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski,  
Zbigniew  Mielczarek,  prezes  SZŻAK  Okręgu  Kieleckiego, 
Henryk Milcarz,  prezes Wodociągów Kieleckich,  absolwent 
SP w Kajetanowie oraz dyrektor ZSPiG w Kajetanowie. 

Zwracając  się  do  kombatantów  i  zaproszonych  gości, 
Szczepan  Skorpuski  powiedział:  –  Z  ogromną  radością 
uczestniczę w  tych uroczystościach. Kieruję do Państwa po-
dziękowania za to, że zgodziliście się, aby Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum w Kajetanowie mogły nosić zaszczytne imię Ar-
mii Krajowej. Dziękuję młodzieży, dyrekcji i nauczycielom za 
przygotowany  program artystyczny. 

– Trzeba pamięć,  że  jest  się Polakiem,  że ma się własną 
ojczyznę, że trzeba o tę Ojczyznę zawsze dbać i zawsze ją ko-
chać, bo tylko we własnej Ojczyźnie można się czuć pełnowar-
tościowym  człowiekiem  –  apelowała  do  społeczności  szkoły 
kpt. Pelagia Barwicka  z Oddziału „Wybranieckich”. 

– Dziś młodzież  przypomniała  nam  te  nasze młode  lata, 
ten nasz zryw o wolną Polskę, cieszę się również z tego, że we 

wrześniu będziemy obchodzić wielką uroczystość nadania tej 
szkole imienia Armii Krajowej – mówił Zbigniew Mielczarek 
prezes ŚZŻAK Okręgu w Kielcach.  Przekazał on szkole oko-
licznościowy Biuletyn AK wydany na 70. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej oraz śpiewnik z płytami zawierającymi 92 
pieśni patriotyczne. „Aby pieśni patriotyczne rozbrzmiewały 
w murach  szkoły,  a  szum  świętokrzyskich  jodeł  niósł  echa 
tych pieśni w daleki świat” – brzmi dedykacja.  

– To spotkanie ma dla mnie szczególny wydźwięk. Recyto-
wano tutaj wiersze Zbigniewa Kabaty ps. Bobo, żołnierza AK – 
mojego kolegi z oddziału partyzanckiego  – wyznał wzruszony 
kpt. Włodzimierz Gruszczyński, który przybliżał uczniom hi-

storię  trudnych  lat  okupacji, 
walki  i  poświęcenia  żołnie-
rzy. Wspominał także życzli-
wość,  z  jaką partyzanci byli 
przyjmowani przez gospoda-
rzy i mieszkańców wsi:

–  Jestem  szczęśliwy,  że 
moja  szkoła  będzie  nosiła 
imię Armii Krajowej. Ta zie-
mia,  gdzie  się  urodziliśmy, 
gdzie  dorastają  kolejne  po-
kolenie,  ma  niezwykle  pięk-
ne  tradycje  –  począwszy  od 
czasu powstania styczniowe-
go,  walk  Korpusu  Mariana 
Langiewicza,  o    czym  pisał 
Stefan Żeromski w „Wiernej 

Rzece”, w noweli „Rozdziobią nas kruki i wrony”. Stąd mło-
dzi ludzie szli na pierwszą wojnę światową, walcząc w Legio-
nach, zaciągali się do Strzelców Józefa Piłsudskiego. W oko-
licach Kajetanowa  wojska 154. Rezerwowego Pułku Piechoty 
i  innych  jednostek  wojskowych  podczas  II  wojny  światowej 
stoczyły  jedną  z  najkrwawszych  bitew,  która  została  trochę 
zapomniana. W ostatnich badaniach prowadzonych przez hi-
storyków ta bitwa nazwana bitwą pod Kajetanowem zaliczona 
jest do 150 najważniejszych bitew oręża polskiego w czasie II 
wojny światowej. Toczą się prace mające na celu upamiętnie-
nie pomnikiem poległych w tej bitwie – wyjaśniał. 

Zofia  Nowak,  prezes  Stowarzyszenia  Żołnierzy  i  Sym-
patyków Czwartego  Pułku Legionów,  zaprosiła  społeczność 
szkolną  do Kielc,  gdzie  25 marca  odbędzie  się  inscenizacja 
odprawy Czwartego  Pułku  Piechoty  z Kielc  na  pomoc We-
sterplatte.  

Przybliżając  historię  patrona,  szkoła  wypracowuje  mo-
del kształcenia  i wychowania młodego pokolenia w oparciu 
sprawdzone patriotyczne wartości.

Katarzyna Dobrowolska

W Kajetanowie uczcili 70. rocznicę powstania AK

Kuratorium Oświaty w Kielcach wyraziło pozytywną opi-
nię dotyczącą likwidacji trzech szkół podstawowych: w Bel-
nie, Szałasie i Zachełmiu. 

W piśmie z dnia 23  lutego br. kurator oświaty wskazał  ar-
gumenty przemawiające  za  słusznością  podjętej  decyzji,  czyli: 
zbyt mała  liczba uczniów i konieczność łączenia klas w likwi-
dowanych szkołach, a także dobre warunki lokalowe w szkołach 
w Zagnańsku i Samsonowie, gdzie uczniowie będą kontynuowali 
naukę od 1 września br. oraz niewielką odległość do tych szkół.

Samorządy  w  regionie  świętokrzyskim  chcą  zlikwidować  
36  szkół.  Informacje  o  tym  zgłosiły  do  Kuratorium  Oświaty 

Kuratorium pozytywnie o likwidacji szkół
w Kielcach. W większości chodzi o małe szkoły. W kilku przy-
padkach została już wydana decyzja negatywna.   

Opinia kuratorium w sprawie  likwidacji szkół nie  jest wią-
żąca dla samorządów. Pomimo braku zgody władz oświatowych 
mogą one zlikwidować placówki szkolne. Kuratorium, rozpatru-
jąc wnioski, przede wszystkim bierze pod uwagę dobro dzieci. 
Kilkanaście gmin wyraziło chęć przekazania szkół stowarzysze-
niom. Kilka wniosków jednak rozpatrzono negatywnie, a decy-
zje w tej sprawie są dla samorządów ostateczne.

Apis
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L.p. Lokalizacja świetlicy
Osoba 
nadzorująca  
 pracę

Tematyka zajęć
Dni/godziny 
pracy 
świetlicy

1.

Parafia pw. św. Marcina 
i Rozalii w Zagnańsku, 
Zachełmie 149, 
„Organistówka”

1. Magdalena 
Foks

1. Zajęcia profilaktyczne nt.: alkoholu, narkotyków, 
propagowania zdrowego stylu życia.
2. Zajęcia sportowe, edukacyjne, plastyczne i inne.

Od 
poniedziałku 
do piątku  
1500 - 1900

2.
Parafia pw. Wniebowzięcia 
NMP w Samsonowie,  
Samsonów-Piechotne 19

2. Rafał Skrok

1. Zajęcia profilaktyczne nt.: alkoholu, narkotyków, 
propagowania zdrowego stylu życia.
2. Zajęcia z j. polskiego i j. angielskiego.
3. Gry i zabawy rozwijające  
sprawność psychofizyczną, turnieje sportowe.

Od 
poniedziałku 
do piątku  
1500 - 1900

3. Szkoła Podstawowa 
w Belnie

3. Bożena 
Nawrot

1. Zajęcia profilaktyczne nt.: alkoholu, narkotyków, 
propagowania zdrowego stylu życia.
2. Zajęcia sportowe, edukacyjne, plastyczne i inne.

środa 1330 – 
1630

4. Barbara 
Molasy

czwartek  
1235 - 1535

Świetlice środowiskowe czekają na dzieci i młodzież!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy Zagnańsk 

na zajęcia w świetlicach środowiskowych zorganizowanych na bazie Parafii w Zagnańsku – Zachełmie 149, Parafii 
w Samsonowie oraz Szkoły Podstawowej w Belnie. Osoby prowadzące działalność w nich  oferują bogatą tematykę zajęć 
oraz możliwość rozwoju osobistego uczestników.

Świetlice  środowiskowe  dofinansowywane  są  ze  środków 
Ochrona Zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi i wpisane są 
w zadania Gminnego Programu na rok 2012 Profilaktyki i Rozwią-

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH

30 stycznia w ZSP nr 2, PiG w Zagnańsku miała miej-
sce druga z cyklu imprez towarzyszących realizacji pro-
gramu Comenius. Pomysłodawczyniami uroczystości były 
nauczycielki języka angielskiego Dorota Starz i Sylwia 
Maksymowicz. Podstawowym celem wydarzenia było 
przybliżenie, zarówno nauczycielom, jak 
i uczniom, ojczyzny koordynatora projek-
tu. Turcja będzie pierwszym krajem, któ-
ry już wkrótce  odwiedzimy. Urzekła ona 
nauczycieli, którzy gościli tam w ramach 
realizacji poprzedniego programu. 

Podczas  „Dnia  tureckiego”  uczniowie 
prezentowali slajdy dotyczące geografii, hi-
storii i kultury tego kraju. W kolejnej części  
obejrzeliśmy  sondę  na  temat:  „Co  nauczy-
ciele, uczniowie  i mieszkańcy gminy sądzą 
o  Turcji?”.  Tuż  przed  przerwą  obiadową 
wraz  z  nauczycielką  języka  angielskiego 
Jolantą Małecką  wspominaliśmy spotkania 
z kulturą  turecką w Giresun, podczas reali-
zacji  pierwszego  projektu  Comenius.  Na-
stępnie  uczestnicy  programu  wzięli  udział 
w  konkursie  dotyczącym  wiedzy  o  Turcji. 
Spośród 23 osób najlepsza była Klaudia Py-
czek z kl. Ic gimnazjum. 

Najprzyjemniejszą  częścią  spotkania 
były: degustacja potraw tureckich połączona z wyborem i wy-
różnieniem nagrodą jednej, najlepiej oddającej walory smako-
we kuchni  tureckiej oraz pokaz strojów tureckich połączony 
z wyborem  i  nagrodzeniem najlepiej  oddającego kulturę  tu-
recką. Komisji w składzie: wicedyrektor Barbara Kowalska, 
Luiza  Dajczer,  Ewa  Olesińska,  Anna  Gębska,  najbardziej 
smakowała potrawa Dominiki Jeruzalskiej – przysmak turecki 
karniyarik,  za który otrzymała  I miejsce  i  kupon o wartości 
30 zł do restauracji Antalya Kebap, mieszczącej sie w kielec-
kim Realu. Natomiast Agata Dąbrowska z kl.  Ic gimnazjum 

urzekła komisję przebraniem za Turczynkę. Na zakończenie 
podsumowano konkurs plastyczny „Turcja w krajobrazach”, 
nad którym opiekę sprawowała Anna Gębska. Przedsięwzię-
cie skierowane było do uczniów i nauczycieli. I miejsca zajęli 
Karolina Pluta z kl. IIIa gimnazjum, Henryka Górzyńska oraz 

klasa  Ia  gimnazjum  wraz  z  wychowawcą 
Piotrem Radzewiczem. Henryka Górzyńska 
pomagała  również  dziewczynkom  w  sty-
lizacji  ich  strojów  na  wzór  turecki.  Dzięki 
uprzejmości  Jolanty  Małeckiej  i  Joanny 
Dudkowskiej oraz ucznia Janka Rodaka z kl. 
IIIc  można  było  podziwiać  pamiątki  przy-
wiezione z Giresun, Bodrum, Istambułu i in-
nych miast tureckich.

Koordynator projektu Comenius wyraża 
gorące  podziękowania  Luizie  Dajczer,  na-
uczycielce Zespołu Szkół w Tumlinie i Ewie 
Olesińskiej,  przedstawicielce  rodziców,  za 
pomoc  w  podsumowaniu  konkursów  oraz  
nauczycielom,  którzy  włączyli  się  w  przy-
gotowania  „Dnia  tureckiego”,  szczególnie: 
Sylwii  Maksymowicz,  Annie  Gębskiej, 
Henryce  Górzyńskiej,  Jolancie  Małeckiej 
oraz Sylwestrowi Jończykowi i Mirosławo-
wi Kowalskiemu.

Gorące  podziękowania  kieruję  w  stro-
nę  mieszkańców  gminy,  a  przede  wszystkim  wójta  Szcze-
pana Skorupskiego, którzy znaleźli czas na chwilę rozmowy 
z  uczniami  przeprowadzającymi  sondę.  Dziękuję  również 
dyrekcji  szkoły,  Marzannie  Moćko  i  Barbarze  Kowalskiej, 
nauczycielom, państwu Bożenie  i Stefanowi Grudniom, Bo-
żenie Musiał, Małgorzacie Dąbrowskiej, Katarzynie Zegadło, 
Tomaszowi Lisowi, Cezaremu Brasze, Annie Piskulak, Iwonie 
Ratajek,  Beacie  Szwed-Błońskiej  oraz  wszystkim  uczniom, 
którzy włączyli się w przygotowanie i prowadzenie „Dnia  tu-
reckiego”.

Dzień turecki w „dwójce”

zywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku i Przeciwdziała-
nia Narkomanii.

Elżbieta Korus

Dorota Starz
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„Gazeta Zagnańska”: Naszą rozmowę zacznijmy od 
pytania, jak wygląda Pańska realizacja obietnic wybor-
czych?

Artur Pierzak: Ubiegłoroczny  budżet  był  kontynuacją 
uchwalonego przez radnych minionej kadencji. Natomiast te-
goroczny jest budżetem autorskim wój-
ta  i  radnych  obecnej  kadencji,  którzy 
go uchwalili. Znalazły się w nim dwie 
inwestycje,  które  były  moimi  obietni-
cami wyborczymi. 

GZ: Proszę je przypomnieć.
AP:  Pierwszą  jest  rozpoczęta  bu-

dowa chodnika drogowego w Tumlinie 
Osowa,  a  druga  to  wykonanie  drogi 
z Tumlina Węgle do Tumlina Zacisze.

GZ: Proszę powiedzieć zatem 
o tej pierwszej.

AP: W przypadku budowy chodni-
ka od boiska do drogi biegnącej w kierunku Samsonowa, to 
tak  naprawdę w  tym  roku  zostały  zabezpieczone  na  ten  cel 
pieniądze. Zarówno nasi radni, jak i powiatowi podjęli w tej 
sprawie stosowne uchwały. 

GZ: Ale kiedy ta inwestycja tak naprawdę ruszy?
AP: Po  rozmowach  ze  starostą  kieleckim  Zdzisławem 

Wrzałką mam zapewnienie, że ruszy ona jeszcze w tym roku. 
I miejscowość Tumlin-Osowa będzie miała wreszcie chodnik.

GZ: Ale jaki jest cel budowy tego chodnika? Takie 
pytania dotyczące celowości inwestycji zadaje nie tylko 
opozycja, ale bardzo wielu naszych mieszkańców, którzy 
mają w pamięci informacje mówiące o zadłużeniu gminy 
i polityce „zaciskania pasa”  m.in. w oświacie.

AP: Celowość inwestycji  jest dla mnie oczywista. O po-
trzebie zbudowania chodnika wielokrotnie mówili mi miesz-
kańcy i przeprowadziłem wiele konsultacji społecznych w tej 
sprawie. W  tej miejscowości  jest  bardzo  zagęszczona  zabu-
dowa domów, duży ruch samochodowy i wąska jezdnia. Cho-
dzi nam o poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców, w tym 
szczególnie dzieci. Podczas wymijania się dwóch pojazdów, 
piesi  uciekają  do  rowu.  Co  prawda,  wprowadzone  zostały 
ograniczenia  tonażowe, ale  jak się okazuje w praktyce, kie-
rowcy tego nie przestrzegają. Wiele razy w tej sprawie moni-
towałem, ale  jak się okazuje bezskutecznie, gdyż ciężkie sa-
mochody nadal tamtędy jeżdżą z nadmierną szybkością. 

ZG: A druga inwestycja.
AP: Chodzi o budowę  drogi – łącznika na bazie istniejącej  

nieutwardzonej drogi pomiędzy Tumlinem Węgle a Tumlinem 
Zacisze. Zabezpieczone zostały na ten cel pieniądze, w wyniku 
ogłoszonego przez Urząd Gminy przetargu wyłoniony został 

wykonawca projektu tej drogi.  
GZ: A komu potrzebna będzie ta 

droga?
AP: Dzięki  niej,  nie  tylko  miesz-

kańcy  będą  mieli  płaskie  połączenie, 
tak  potrzebne  zwłaszcza  zimą.  Przy 
okazji trzeba otwarcie powiedzieć tak-
że o  tym, że  to skrzyżowanie na górze 
koło  szkoły  jest  źle  zaprojektowane 
i nie jest bezpieczne. Nasza inwesty-
cja  pozwoli  kierowcom na  bezpieczną 
jazdę, a mieszkańcy będą mieli  lepszy 
wyjazd  ze  swoich  posesji.  Ponadto  ta 

droga  odciąży  transport  ciężkiego  sprzętu  leśnego,  z  drogi 
powiatowej. Unormuje ona także poruszanie się samochodów 
osobowych i autokarów do kościoła i na cmentarz, zwłaszcza 
w czasie świąt i uroczystości kościelnych. 

GZ: Co udało się zrobić jeszcze dla mieszkańców Tum-
lina?

AP: Udało  nam  się  poprawić  tzw.  małą  infrastrukturę 
miejscowości, czyli m.in. wykonać nowe przystanki koło szkoły 
w kierunku Kielc i Samsonowa. Współpraca z wójtem układa 
nam się dobrze. Wójt wspiera wszystkie inicjatywy zawiązane 
z  polepszeniem  infrastruktury  w  Tumlinie,  jak  również  inne 
bieżące zadania. 

GZ: Czego Pan życzy swoim wyborcom z okazji zbliża-
jących się Świąt Wielkanocnych?

Wszystkim Mieszkańcom gminy  
z okazji Świąt Wielkanocnych  
życzę wszystkiego tego,  
co od Boga pochodzi.  

Oby skrzydła wiary przykryły  
kamienie zwątpienia  

i uniosły serca ponad przemijanie.

Dziękuję za rozmowę
Andrzej Piskulak

Trybuna radnego – Realizacja obietnic wyborczych
(Rozmowa z radnym Arturem Pierzakiem)

Pomóżmy Krzyśkowi Cholewińskiemu, przekazując 1 proc. 
podatku na rzecz Fundacji AVALON. Dla wielu z nas jest kole-
gą, sąsiadem, znajomym z widzenia, dla wielu obcą osobą. Prze-
czytajcie kilka słów o nim.

Ma  29  lat.  Od  urodzenia  był  leczony  w  Centrum  Zdrowia 
Dziecka w Warszawie. „Po wielu latach poszukiwania przyczyn 
mojej  choroby  zdiagnozowano  autoagresyjne  zapalenie  jelita 
cienkiego.  Od  2003  r.  jestem  żywiony  pozajelitowo.  Pomimo 

Pomóżmy Krzyśkowi choroby i wielokrotnych pobytów w szpitalach skończyłem stu-
dia,  pracowałem zawodowo,  byłem  samodzielnym  i  aktywnym 
człowiekiem. W maju 2011  r. mój  stan zdrowia drastycznie  się 
pogorszył” – pisze o swym dramacie w swej szczerej i wzrusza-
jącej odezwie do ludzi dobrego serca z naszej gminy. 

„Do choroby, z którą zmagałem się od urodzenia, doszła jesz-
cze małopłytkowość. Standardowe leczenie jej sterydami dopro-
wadziło  do  osteoporozy  posterydowej  i  patologicznych  złamań 
kręgosłupa (5 kręgów). Teraz jestem osobą leżącą, wymagającą 
leczenia  oraz  długotrwałej  rehabilitacji.  Niezbędny  sprzęt  oraz 
fachowa pomoc jest bardzo kosztowna. Twój 1proc. podatku lub 
darowizny może pomóc mi w walce o powrót do normalnego ży-
cia” – apeluje do naszych serc Krzysztof. 

Prosimy przekazać 1proc. podatku, wpisując w  rozliczeniu: 
Fundacja AVALON KRS: 0000270809 z dopiskiem Cholewiński, 
1192  lub Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełno-
sprawnym 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 BNP PARIBAS 
Fortis Bank Polska SA. Tytuł przelewu: Cholewiński, 1192.

„Darowiznę  przeznaczę  na  zakup  kosztownego  sprzętu  me-
dycznego i rehabilitację. Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc”. 

Z poważaniem
Krzysztof Cholewiński
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„Kazania świętokrzyskie” – najstarszy zabytek literacki 
języka polskiego pochodzący z przełomu XIII i XIV zaśpiewa  
22 września br. podczas Mszy św. w kościele pw. Trójcy Przenaj-
świętszej na Świętym Krzyżu Józef Skrzek, 
lider kultowego zespołu SBB. Do udziału 
w koncercie zostali zaproszeni chórzyści 
prawosławnego chóru Oktioch z Wrocławia 
oraz wokalista z grupy TSA Marek Piekar-
czyk i multiinstrumentalista z Zagnańska 
Włodzimierz „Kinior” Kiniorski.  

W  listopadzie  ub.r.  do  superiora  święto-
krzyskiego klasztoru o. Zygfryda Wiechy OMI 
z inicjatywą zorganizowania koncertu wystąpi-
li Jan Taranowski, współwłaściciel kieleckiego 
biura  turystycznego  oraz  Marcin  Majewski, 
właściciel  sklepu  muzycznego  w  Kielcach.  
– Nasz superior z radością i entuzjazmem przy-
jął rodzący się pomysł – poinformował mnie o. 
Dariusz  Malajka  OMI,  rzecznik  świętokrzy-
skich oblatów. 

– Prace nad organizacją koncertu idą pełną 
parą. Dochód ze sprzedaży biletów z koncertu 
na Świętym Krzyżu zostanie przekazany na od-
budowę wieży klasztornej – dał zakonnik.

Producenci planują, że koncert zostanie za-

O Marii Niciejewskiej – mieszkance naszej gminy można po-
wiedzieć, że jest kobietą renesansu, co według słów XV-wiecznego 
włoskiego malarza Leona Battisty Albertiego, oznacza osobę, 
która potrafi dokonać wszystkiego, na co przyjdzie jej ochota. 
No bo, jak można określić tę niezwykłą kobietę, która ma wy-
kształcenie artystyczne i prawnicze, maluje, szydełkuje i haftuje, 
a przed emeryturą pracowała w Banku Gospodarki Żywnościo-
wej i w Wydziale Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Kiel-
cach? W niniejszym szkicu spróbuję chociaż w części odpowie-
dzieć na powyższe pytanie. 

Romantycznie usposobiona rodzina bankowców pod Bart-
kiem

Na  zamieszkanie  przy  ul.  Dęba  Bartka  (Sic!  Jest  to  popraw-
na nazwa własna!)  swoją koleżankę po bankowym  fachu namówił  
w  2000  r.  Józef  Florek,  dyrektor  Banku  Spółdzielczego.  Przy  tej 
okazji należy wspomnieć, że obecnie pracujący w Urzędzie Gminy 
Lech Niciejewski, mąż pani Marii, z zawodu także bankowiec, był 
wówczas  dyrektorem  Bankowej  Regionalnej  Izby  Rozliczeniowej 
w Kielcach. W trakcie naszej rozmowy, żona nie zapomina o swoim 
cichym, zazwyczaj mężu. – Proszę pana,  to co wymyślę,  to Leszek 
natychmiast wykonuje. O proszę popatrzeć na te piękne karmiki dla 
ptaków. Wykonał je mój mąż – podkreśla z satysfakcją. – Gdyby nie 
Leszek, to nasz ogród wyglądałby inaczej – dodaje.  

Najpierw wizja ogrodu, a potem domu  
Pani Maria z satysfakcją oprowadza po swoim gustownie i z po-

mysłem urządzonym domu. W czasie kiedy sytuacja finansowa po-
zwoliła na budowę domu – zrealizowaliśmy swoje marzenie. Otóż, 
jak  widać,  chciałam  znaleźć  dużo  miejsca  na  wyeksponowanie 
swojego malarstwa – opowiada.  A ogród? W nim mogła wyżyć się 
wreszcie moja wyobraźnia – dodaje. Ogród Państwa Niciejewskich 
dwa razy zajął pierwsze miejsce i raz trzecie w dorocznym konkursie 
gminnym „Mój piękny ogród”. W otoczeniu ogrodu interesująco pre-
zentują się też prace plastyczne pani Marii.

Maluje kwiaty, pejzaże i pisze ikony
Ściany  mieszkania,  niczym  galerii  malarskiej,  przyozdobio-

ne zostały pomysłową  i wprawną  ręką artystki – malarki obrazów. 

Widnieją na nich różnorodne kwia-
ty,  runo  leśne, martwa  natura, wi-
doki  z  okna na Zagnańsk,  pejzaże 
z okolicy Góry Borek. Wśród prac 
trudno  nie  zauważyć  także  prób 
portretowania różnych osób. Są też 
ikony. Sztukę malowania ikon Ro-
sjanie określają, w celu podkreśle-
nia ich sakralności, pisaniem ikon. 
Wśród  miłośników  tego  rodzaju 
sztuki mówi się, że w odróżnieniu 
od  śpiewających modlitwy,  którzy 
modlą  się w  ten  sposób dwa  razy, 
piszący  ikony  „modlą  się  cały 
czas”.  Maria  Niciejewska  udanie 
zmierzyła  się  z  trudem  napisania 
kilku ikon.

Hafty, koronki o ozdoby świąteczne
Ale to nie wszystko – mówi pani Maria i wyciąga z szaf i pudeł 

liczne  ozdoby  świąteczne własnej,  oczywiście  roboty. Wśród  nich 
wyróżniają  się  różnorodne  koszyczki  wielkanocne,  ozdobne  jajka, 
kogutki, zajączki i kurczaczki (te najładniejsze zdobią naszą okład-
kę). Przy okazji jak grzyby po deszczu wypadają z przepastnych szaf 
i  szuflad niezwykłe koronki  i hafty. – Jak pan widzi, nie nudzę się 
i jeszcze znajduję czas na coś takiego – podkreśla, biorąc swe dzieła 
pod światło, by lepiej je wyeksponować. 

Znajduje czas na działalność społeczną
Ponadto pani Maria, aby na emeryturze nie popaść w zgnuśnienie 

i apatię, zaangażowała się w działalność społeczną. Należy do wielu 
organizacji społecznych. Dość wymienić z podwórka naszej gminy: 
Lokalną Grupę Działania „Dorzecze Bobrzy” i powstałe w ubiegłym 
miesiącu Stowarzyszenie Artystów i Twórców Ludowych „Dorzecza 
Bobrzy”. 

Pochodzi z Kielc
W Kielcach  ukończyła  Liceum  Sztuk  Plastycznych  – Wydział 

Tkactwa. Jest absolwentką Prawa i Administracji na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Pracowała m.in. w Wydziale Kultury Urzędu Powia-
towego w Kielcach. W Zagnańsku mieszka od 2000 roku. Obecnie 
na emeryturze zajmuje się malarstwem olejnym, haftowaniem (haft 
richelieu i pełny) oraz szydełkowaniem. W maju 2005 roku wydała 
swój pierwszy folder w związku z wystawą plenerową prezentującą 
jej twórczość.

Andrzej Piskulak 

Maria Niciejewska  
– maluje, szydełkuje, 

haftuje i upiększa ogród

rejestrowany przez Telewizję Polską,  a  następnie nagrany na płytę 
DVD. Po premierze na Świętym Krzyżu myślą o koncertach w in-
nych miastach w Polsce i za granicą.  

Wkład w przygotowanie tekstu dla artystów 
ma prof. Krzysztof Bracha z Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego  w  Kielcach.  Skorzystał  on 
z transliteracji zabytkowego utworu dokonanej 
przez  prof.  Wiesława  Wydrę  z  Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  i    trans-
krypcji  tekstu  kazań  dokonanego  przez  prof. 
Wacława Twardzika z Krakowa.  

„Kazania świętokrzyskie” – najstarszy za-
bytek  literacki  języka  polskiego  pochodzący 
z  przełomu  XIII  i  XIV  wieku,  należy  do  bi-
blioteki  klasztoru  benedyktynów  na  Świętym 
Krzyżu.  Odnalezione  zostały  w  1890  roku 
przez Aleksandra Brücknera.  

Włodzimierz „Kinior” Kiniorski jest kom-
pozytorem,  saksofonistą  i  multiinstrumentali-
stą. Zdobył  szereg  nagród  jako  solista  i  czło-
nek wielu zespołów jazzowych (m.in. Jazz nad 
Odrą,  Jazz  Juniors, Konkursie  im. Krzysztofa 
Komedy).  

Andrzej Piskulak

„Kinior” wraz z Józefem Skrzekiem  
zagra „Kazania świętokrzyskie”
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Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku 
(Chrustach) na tegoroczne ferie przygotowali dla uczniów 
ciekawą ofertę zajęć. Między innymi w związku z Dniem 
Myśli Braterskiej zuchy i harcerze spotkali się na zbiórce, 
podczas której wysłuchali gawędy o twórcy skautingu Ro-
bercie Baden-Powellu. Na znak przyjaźni uczestnicy obda-
rowali się serduszkami nawiązującymi do zbliżających się 
walentynek. 

Inną z atrakcji był zorganizowany we współpracy z Nad-
leśnictwem Zagnańsk kulig połączony z zajęciami edukacyj-
nymi w Leśnictwie Adamów. Tematem spotkania było dokar-
mianie zwierząt zimą. Na jednym z przystanków dzieci, które 
przyniosły warzywa i siano,  uzupełniły paśniki. Obserwowa-
no  również  tropy  zwierząt. W  trakcie  kilkugodzinnej  zaba-
wy ogrzano się przy ognisku, piekąc kiełbaski. Na świeżym 

Ferie w zagnańskiej „jedynce”

powietrzu  apetyt  dopisywał  wszystkim.  Szczególne  podzię-
kowania kierujemy do pana Tomasza Kuszewskiego – nadle-
śniczego oraz pracowników nadleśnictwa: p. Iwony Szostek,  
p. Katarzyny Dudek, p. Roberta Jarosa.

Roman Piskulak

W drugim tygodniu ferii pracownicy Gminnego Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku zorganizowa-
li interesujące zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

Dzieci mogły nauczyć się gry w badmintona. Brały udział 
w różnych zajęciach muzycznych. Budowały wyrzutnię elek-
tryczną dla  samolotów papierowych  i  dragstera.  Prowadziły 
doświadczenia z bańkami mydlanymi. Zapoznały się ze spe-
cyfiką pracy detektywa (badały odciski palców) i próbowały 

Ferie na sportowo i kulturalnie
śpiewem poskromić tetrapoda. Uczyły się, w jaki sposób na-
rysować kredą rysunki, aby osiągnąć efekt trójwymiarowości. 
Wprowadzane były w tajniki storyboardu, czyli tego, jak się 
tworzy scenariusze filmowe, telewizyjne i komiksy. Zorgani-
zowany był także turniej tenisa stołowego i piłki nożnej.

Galeria  zdjęć  z  ferii  znajduje  się  w  serwisie  www.za-
gnansk.pl oraz na http://goksir.minus.com/

Grażyna

Strażacy z OSP Zabłocie okazali się najlepszymi w rozegranym na początku lutego br. w Hali Sportowej Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku piłkarskim Turnieju OSP z Gminy Zagnańsk.

Strażacy z Zabłocia najlepsi w nogę

Trzy siostry Sobczyk z Samsonowa odniosły sukces  
w III Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego „Pu-
char Świętokrzyski” w narciarstwie zjazdowym. Julia za-
jęła pierwsze miejsce, a Małgorzata i Katarzyna drugie. 
Natomiast w zawodach narciarskich Family Cup zorga-
nizowanych na stoku narciarskim w Kielcach „Telegraf”, 
Kasia  i  Julia zajęły pierwsze miejsca, a Małgorzata - trze-
cie. W konkurencji drużynowej zajęły pierwsze miejsce.

Siostry Sobczyk zdobyły laury 
w narciarstwie zjazdowym

Mistrzostwa te zostały zorganizowane pod patronatem wój-
ta gminy Sitkówka–Nowiny. Trzydniowe zawody odbywały się 
na dwóch świętokrzyskich stokach – na Stadionie i Telegrafie. 
Organizatorem  był  UKS  FUTSAL-NOWINY  i  Zespół  Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach.

W  mistrzostwach  uczestniczyli  uczniowie  szkół  podsta-
wowych, gimnazjów i placówek ponadgimnazjalnych. Ucznio-
wie  szkół  podstawowych  rywalizowali  na  stoku na Stadionie 

w konkurencji slalom gi-
gant. Natomiast ich starsi 
koledzy  z  gimnazjum, 
szkół  ponadpodstawo-
wych i nauczyciele o pu-
char  świętokrzyski  wal-
czyli  na  stoku  Telegraf  
w konkurencji slalom.  

Julia,  Małgorzata 
i  Katarzyna  Sobczyk 
z Samsonowa  corocznie 
startują w zawodach nar-
ciarskich,  zdobywając 
nagrody  i  wyróżnienia, 
m.in.  w  Mistrzostwach 
Szkół  Województwa 
Świętokrzyskiego,  Pu-

Do  turnieju  przystąpiły 
wszystkie  cztery  jednost-
ki: OSP Zagnańsk Chrusty, 
OSP  Samsonów,  OSP  Za-
błocie, OSP Szałas. Mecze 
2x10 minut zagrano system 
„każdy z każdym”. Drugie 
miejsce  zajęli  druhowie 
z  OSP  Samsonów.  Trzecie 
przypadło  drużynie  z  Sza-
łasu.

mz

Apis

charze Gór Świętokrzyskich, Pucharze Bizzarda, Family CUP, 
Turnieju Czterech Stoków organizowanym przez Radio Kiel-
ce oraz Pucharze Starosty Kieleckiego.
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Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci ojca dla 

Waldemara Wiecha
 składają radni i Rada Sołectwa Zagnańsk

Od 1 stycznia 2012 r. Lokalna Grupa Działania „Do-
rzecze Bobrzy” realizuje projekt „Komputer też ma 50 
lat – kurs komputerowy dla mieszkańców terenu Do-
rzecze Bobrzy” finansowany w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 „Oddolne inicjaty-
wy na obszarach wiejskich”

•  Celem projektu  jest  przeszkolenie 50 osób  z  tere-
nu LGD „Dorzecze Bobrzy” w zakresie podstaw obsługi 
komputera, internetu, a także komunikatorów typu Skype, 
Gadu-Gadu itp.

•  Kurs  komputerowy  prowadzony  będzie  na  terenie 
gmin:  Miedziana  Góra,  Mniów,  Strawczyn,  Piekoszów 
i Zagnańsk. 

•  Zaplanowano przeprowadzenie 100 h zajęć – po 20 
h w każdej z gmin. 

•  Termin zajęć  luty–czerwiec 2012 r. (luty – gmina 
Strawczyn, marzec – gmina Miedziana Góra,  kwiecień–
czerwiec gminy: Zagnańsk, Piekoszów i Mniów)   

•  Do udziału w projekcie zapraszamy:
–  mieszkańców  terenu  LGD  „Dorzecze  Bobrzy”   

tj. gmin Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Piekoszów 
i Zagnańsk

– osoby w wieku powyżej 45 lat
– osoby przejawiające aktywność społeczną, przyna-

leżące do jednej z formalnych lub nieformalnych organi-
zacji społecznych aktywnie działających na terenie LGD.

•  Udział w kursie jest bezpłatny. Organizatorzy 
zapewniają bezpłatne materiały szkoleniowe. 

Więcej  informacji  dotyczących  projektu,  spotkania 
informacyjnego oraz rekrutacji udzielanych  jest pod nu-
merami telefonu 41 303 22 44 oraz 692 73 17 09; e-mail: 
dorzeczebobrzy1@wp.pl;  www.dorzeczebobrzy.eu  za-
kładka „Komputer też ma 50 lat”.

„KOMPUTER TEŻ MA 50 LAT”

Gmina Zagnańsk w dniu 05.04.2011 r. podpisała z Sa-
morządem Województwa  Świętokrzyskiego/Świętokrzy-
skim Biurem Rozwoju Regionalnego umowę o dofinanso-
wanie Projektu pn. „Indywidualizacja nauczania i wy-
chowania klas I-III w Gminie Zagnańsk” realizowanego 
przez Gminę Zagnańsk w ramach Priorytetu IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Pozyskano na ten cel kwotę: 250 100,00 zł.
Projekt jest realizowany w ośmiu szkołach w gminie 

Zagnańsk: 
– Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 Przedszkola i Gim-

nazjum im. Stanisława Staszica  w Zagnańsku
– Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kaje-

tanowie
–  Szkoła  Podstawowa  nr  1  im. Nauczycieli Tajnego 

Nauczania w Zagnańsku
– Szkoła Podstawowa w Belnie
– Szkoła Podstawowa w Zachełmiu
– Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola  i Gimna-

zjum im. Jana Pawła II w Samsonowie
– Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Ziemi Kielec-

kiej w Szałasie
– Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimna-

zjum w Tumlinie
Zajęcia w szkołach rozpoczęto od października 

2011 roku.

Indywidualizacja nauczania 
i wychowania klas I-III 

w Gminie Zagnańsk
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Serdeczne życzenia zdrowych
i rodzinnych Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, ciepła i miłości,  
wypełnionych nadzieją  

budzącej się do życia wiosny,
pogody w sercu i radości płynącej 
ze Zmartwychwstania Pańskiego

życzy wszystkim mieszkańcom

Piotr Żołądek
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
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ZAGNAŃSK
Urząd Gminy  41-300-13-22,
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji  41-311-31-77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  41-311-31-35
Gminny Ośrodek Zdrowia  41-300-10-57
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych  41-300-14-44
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnansku  41-300-11-59
Bank Spółdzielczy (obok Urzędu Gminy)  41-300-15-51
Bank Spółdzielczy (filia)  41-300-10-66
Gminna Spółdzielnia „SCh”  41-300-15-21
Gościniec Świętokrzyski  41-300-10-30
Nadleśnictwo Zagnańsk,
ul. Przemysłowa  41-300-10-44
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP  41-300-11-99,
  41-300-10-98
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Rozalii i św. Marcina  41-311-31-36
Poczta  41-311-31-59
Posterunek Energetyczny  41-300-16-20
  do godz. 15.00
Posterunek Policji  41-349-36-98, 
  0502-253-043
Restauracja „Chata”  603-516-396
  665-648-556
Gabinet logopedyczno-terapeutyczny  794-490-010
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa  41-311-33-55
Punkt apteczny  41-312-98-44
Stacja Paliw, ul. Kielecka 5  41-300-13-03
Stacja Paliw, ul. Turystyczna 72A  41-300-11-20
LPG, ul. Kielecka la  508-267-320
LPG, ul. Turystyczna 110a  41-311-36-62
Hotel „Pod Jaskółką” - Umer  41-300-30-58
Naprawa sprzętu AGD:  41-300-20-57;
  0606- 619-052
Usługi Pogrzebowe Janusz Guzik  41-311-38-15
  0602-257-248
SAMSONÓW
Biblioteka Gminna  41-300-34-12
„Nasza Przychodnia”  41-300-36-97
Agencja Pocztowa Samsonów  41-300-34-01
Punkt apteczny  41-300-34-18
Bank Spółdzielczy  41-300-34-03
Gospodarstwo Agroturystyczne  41-300-31-50
Świetlica OSP  41-300-34-22
Zakład Weterynaryjny  41-300-34-05
SAMSONÓW-PIECHOTNE
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP  41-300-34-57
CHRUSTY
Świetlica OSP  41-311-30-08
WIŚNIÓWKA
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Częstochowskiej  41-301-15-94
TUMLIN - WĘGLE
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Stanisława Biskupa  41-300-34-10
SZKOŁY
Zespół Szkoły Podstawowej nr 2
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku  41-311-32-75
Zespół Szkoły Podstawowej
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie   41-300-34-14
Zespół Szkoły Podstawowej,  
Przedszkola  i Gimnazjum w Samsonowie  41-300-34-07
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kajetanowie  41-301-15-13
Szkoła Podstawowa nr l 
w Zagnańsku (Chrusty)  41-311-30-03
Szkoła Podstawowa w Belnie  41-311-31-58
Szkoła Podstawowa w Zachełmiu   41-311-31-50
Szkoła Podstawowa w Szałasie  41-300-26-03
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