
Numer 3/204
Marzec 2013

(Po)bieżny przewodnik po gminnych szlakach narciarskich – str. 9

Pożarnictwo to współpraca 
– str. 6

Sportowy zawrót głowy – str. 4Pamięci Żołnierzy AK – str. 2 Na ratunek Gosi! – str. 11

Wielopłaszczyznowa 
współpraca z Gminą – str. 8

Służę swoim 
doświadczeniem… – str. 7

Sport odgrywa bardzo 
dużą rolę – str. 5

Pełnych miłości i radości  
Świąt Wielkanocnych  

oraz dużo zdrowia, smacznego jajka,  
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca  

i wszelkiej pomyślności  
w życiu zawodowym i prywatnym 

życzą
Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Chłopek
Wójt Gminy Zagnańsk

Szczepan Skorupski
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W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie 
powołany został Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika Żoł-
nierzom Września 1939, którzy zginęli na terenie gminy.

W jego skład weszli: wójt Szczepan Skorupski – przewodniczący 
Komitetu, historyk  IPN Marek Jończyk – wiceprzewodniczący Ko-
mitetu  oraz  członkowie: Henryk Milcarz,  prezes Wodociągów Kie-
leckich, Zbigniew Mielczarek,  prezes Zarządu Okręgu Światowego 
Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach, ks. Leszek Struzik, proboszcz 

Powołano komitet budowy pomnika w Kajetanowie

Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej

parafii  pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wiśniówce, Anna Tuz, 
dyrektorka SP nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku, 
Beata  Molenda,  przewodnicząca  Rady  Rodziców  Zespołu  Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie, Jan Adach, sołtys Kajeta-
nowa, Katarzyna Dobrowolska, nauczycielka historii w ZSPiG w Ka-
jetanowie, redaktor tygodnia „Niedziela Kielecka” i Edyta Pastuszko, 
nauczycielka w ZSPiG w Kajetanowie. 

Monika Chaba 

Gminne uroczystości 71. rocznicy utworzenia Armii Krajowej 
z udziałem kombatantów ze Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej, władz samorządowych – ze starostą Zdzisławem Wrzał-
ką, z wójtem Szczepanem Skorupskim – i wielu zaproszonych gości 
zorganizowała 15 lutego szkoła w Kajetanowie. Wydarzenie miało 
bogatą  oprawę. Uczniowie  zaprezentowali  program  artystyczny, 
w holu odsłonięto wystawę kolekcji ekslibrisów porucznika Jana 
Dubaja  ukazującą  najważniejsze  wątki  z  niepodległościowej  hi-
storii Polski. Było także wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 
i żołnierskich pod kierunkiem obecnego na uroczystościach chóru 
Żołnierskie  Echa  oraz  inauguracja  działalności  Szkolnego  Koła 
Przyjaciół Armii Krajowej.

– Cieszę się ogromnie, że społeczność szkolna Publicznej Szkoły Pod-
stawowej i Publicznego Gimnazjum im. Armii Krajowej w Kajetanowie 
pamięta o rocznicy i o żołnierzach Armii Krajowej. Jestem szczęśliwy, że 
mogą być obecni wśród nas bohaterowie tamtych dni. To nie pierwsza 
tego typu uroczystość organizowana przez placówkę z udziałem komba-
tantów. Widzę, że Kajetanów wyrasta na szczególne miejsce kultywowa-
nia patriotyzmu i pamięci o Armii Krajowej oraz o żołnierzach II wojny 
światowej – powiedział wójt gminy Szczepan Skorupski. 

Kombatanci, a wśród nich: prezes Zarządu Okręgu Kieleckiego 
Światowego  Związku  Żołnierzy  Armii  Krajowej  major  Zbigniew 
Mielczarek, kpt. Pelagia Barwicka, prezes Koła nr 1 4. Pułku Piecho-
ty Legionów Armii Krajowej, por. Jan Dubaj, wiceprezes koła nr 1 
ŚZŻAK; żołnierze Armii Krajowej: Zofia Majchrzyk, Urszula Kęp-
kowska,  Bogusław  Sitnicki,  Jerzy  Zawadzki, Włodzimierz  Grusz-
czyński – z oddziału „Jędrusie” obejrzeli przedstawienie z udziałem 
młodych  artystów,  którzy  ukazali  bohaterstwo  i  tragizm  żołnierzy 
Armii Krajowej walczących o wolność Ojczyzny do końca. 

Program patriotyczny przygotowały nauczycielki  Joanna Koło-
dziejczyk i Małgorzata Mostowik. Scenografię – plastyczka Ewelina 
Wolder z pomocą Aliny Wesołowskiej. Wielu kombatantom zakręciła 
się łza w oku, kiedy razem z dziećmi, młodzieżą i pozostałymi zapro-
szonymi gośćmi śpiewali pieśni żołnierskie i partyzanckie przypomi-
nające im klimat rzeczywistości w okupowanym kraju. 

Zaproszenie  na  patriotyczną  wieczornicę 
przyjęli  wszyscy  obdarowani  tytułem  „Przy-
jaciel  Szkoły  w Kajetanowie”:  rodzice,  miej-
scowi  przedsiębiorcy  i  firmy  współpracujące 
i  wspierające  placówkę,  wśród  nich  m.in.: 
fundator  sztandaru  –  Henryk  Milcarz,  prezes 
Wodociągów Kieleckich,  państwo Bogusława 
i Artur Kołda, właściciele  firmy BogArt, An-
drzej  Król,  właściciel  firmy  KRÓL,  państwo 
Foks,  właściciele  firmy  FOKSDROB,  histo-
ryk, pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN 
w Kielcach Marek Jończyk, proboszcz parafii 
Wiśniówka ks. Leszek Struzik.

Piotr Kurek z Zarządu Głównego ŚZŻAK 
w Warszawie z uznaniem mówił o pracy szkoły 
w obrębie inicjatyw upamiętniających etos żoł-
nierzy Armii Krajowej i współpracy z komba-
tantami. Wyraził radość, że w szkole zawiązało 
się  Szkolne  Koło  Przyjaciół Armii  Krajowej, 
liczące już szesnastu uczniów. 

– To była piękna uroczystość, dziękujemy 
Wam, drodzy przyjaciele. Oby tak dalej – pod-
sumowała kpt. Pelagia Barwicka, przekazując 
na  ręce  dyrektor  szkoły  Stanisławy  Skowery 
pamiątkowe  albumy,  które  wzbogacą  zasoby 
szkolnej biblioteki. 

Wielkim zainteresowaniem zgromadzonych 
gości cieszyła się także wystawa w holu szkol-
nym. Obejmuje siedemnaście plansz z ekslibri-
sami Jana Dubaja, porucznika, patrioty i wiel-
kiego społecznika, a także rysownika, który od 
wielu  lat z pasją, za pomocą symbolu, znaku, 
rysunku tworzy małe dzieła sztuki, zawsze mó-
wiące  o  rzeczach  dla  niego  najważniejszych: 
patriotyzmie, wierze,  szacunku do historii, do 
chrześcijańskich wartości. Prezentowane cykle 
to  m.in.:  „Legiony  Piłsudskiego”,  „Madonny 
z  różą w obrazie”, „Pamięci Polskiej Golgoty 
Wschodu”, „Dowódcy Armii Krajowej”. Całą 
wystawę porucznik Jan Dubaj przekazał szkole 
w prezencie.   K. D. 

Starosta powiatu kieleckiego Zdzisław Wrzałka gratulował szko-
le wychowania patriotycznego i dziękował za przekazywanie młode-
mu pokoleniu wartości, jakimi żyli bohaterowie II wojny światowej 
–  żołnierze Armii Krajowej.  Podkreślał,  że  powiat  kielecki  otacza 
opieką kombatantów i weteranów II wojny światowej.

Foto z archiwum SP w Kajetanowie
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Gmina z kolejnym unijnym wsparciem
2 mln zł unijnego wsparcia uzyskała budowa drogi  łączącej 

Kaniów  z  Borową  Górą.  Gmina  Zagnańsk  znalazła  się  wśród 

W dniu 14 lutego br. został ogłoszony przez Wodociągi Kie-
leckie  przetarg  dot.  „Budowy kanalizacji  sanitarnej  na  terenie 
gminy Zagnańsk – Etap 1” w ramach projektu pn. „Komplekso-
wa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”, współfi-
nansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

Wreszcie oczekiwana kanalizacja rusza! Po wielu latach,  inwe-
stycja, która była w sferze marzeń, będzie realizowana. Dzięki du-
żemu  zaangażowaniu  naszych  przedstawicieli  z  Międzygminnego 
Związku Wodociągów  i  Kanalizacji  – Wojciecha  Chłopka, Artura 
Kudzi i Urzędu Gminy z wójtem Szczepanem Skorupskim na czele 
oraz  dobrej współpracy  z Wodociągami Kieleckimi  przystępujemy 
do realizacji tak długo oczekiwanej inwestycji. Etap I obejmuje miej-
scowości:  Samsonów--Ciągłe,  Samsonów-Piechotne,  Samsonów-
Komorniki,  Goleniawy,  Samsonów-Dudków,  Chrusty,  Zachełmie, 
Kościelna  Górka,  Ścięgna,  Siodła,  Jaworze  oraz  Kaniów  II.  Prze-
widuje budowę 29 kilometrów kanalizacji. Planowane zakończenie 
robót to czwarty kwartał 2014 roku. Jeżeli formalności przetargowe 
przebiegną bez większych zakłóceń, to prace budowlane rozpoczną 
się już około połowy 2013 roku. 

Natomiast 28  lutego br. w Wodociągi Kieleckie podpisały kolejną 
umowę związaną z budową kanalizacji w gminie Zagnańsk. Spółka Trac-
tabel Engineering z Katowic wygrała przetarg na opracowanie specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane dla inwestycji 
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zagnańsk – Etap 2”. 

Etap  ten obejmuje miejscowości: Kołomań, Umer, Tumlin-Dą-
brówka, Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze, Tumlin-Osowa i Belno. Na 

początku trzeciego kwartału tego roku zostanie ogłoszony przetarg na 
roboty budowlane. Przewiduje on budowę około 30 km kanalizacji. 

– Jest to dla nas jeden z ważnych i prestiżowych projektów. Mamy 
nadzieję, że współpraca będzie owocna. Miło jest zobaczyć tylu ludzi 
gotowych do podjęcia ciężkiej pracy – komentował przed podpisa-
niem umowy Jarosław Krzyżanowski, prezes Tractabel Engineering 
z Katowic. 

Przetarg i kolejna „kanalizacyjna” umowa

Tomek Dudkowski wszechstronny olimpijczyk

Foto z archiwum Tomasza Dudkowskiego

trzech samorządów, które podpisały 2 lutego br. w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Kielcach umowy o dofinansowanie z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do gmin trafi łącznie ponad 
5 mln zł unijnego dofinansowania, co stanowi 60 proc. kosztów 
kwalifikowanych tych inwestycji.

– Są to inwestycje bardzo oczekiwane przez lokalne społeczności, 
tym bardziej cieszę się, że pomimo trudności na rynkach finansowo-
płatniczych, udało się samorządom znaleźć na nie środki i zostaną 
zrealizowane – mówił Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.

– Droga łącząca Kaniów z Borową Górą sąsiaduje ze zbiornikiem 
wodnym w Kaniowie – miejscem często odwiedzanym przez miesz-
kańców gminy i powiatu, szczególnie latem – mówi wójt Szczepan 
Skorupski. – Ma więc również duże znaczenie dla ruchu turystyczne-
go. Znajduje się nie tylko obok zalewu, ale również sceny, na której 
odbywa się wiele imprez plenerowych –  dodaje  gospodarz  gminy. 
Oprócz budowy drogi  i  linii oświetlenia, projekt obejmuje również 
przebudowę sieci wodociągowej i gazowej.  Apis

Informujemy, że mieszkaniec naszej gminy Tomasz Dudkow-
ski, uczeń trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. św. Ja-

dwigi Królowej w Kielcach,  zajął 2. miejsce w 59. Olimpiadzie 
Chemicznej.

W nagrodę otrzymał 5-tomową encyklopedię „Chemia organiczna” 
autorstwa Johna McMurry`ego ufundowaną przez wójta gminy Szcze-
pana Skorupskiego. Wręczenie nagrody nastąpiło 2 lutego br. na zakoń-
czenie konkursu w  Instytucie Chemii Uniwersytetu  Jana Kochanow-
skiego w Kielcach w obecności Pani dr hab. inż. Barbary Gawdzik.

W ubiegłym roku Tomasz Dudkowski zakwalifikował się do Cen-
tralnej Olimpiady Języka Francuskiego, która odbędzie się w marcu 
w Poznaniu. W roku szkolnym 2010/2011 otrzymał nagrodę senatora 
Adama Massalskiego dla najlepszego ucznia „Nazaretu”. Jako uczeń 
pierwszej klasy liceum zajął pierwsze miejsce w Wojewódzkim Kon-
kursie Tłumaczeniowym  i Literackim  Języka Francuskiego  za naj-
lepsze przetłumaczenie fragmentu powieści pt. „Catherine”. Był też 
finalistą konkursu chemicznego. 

Jako uczeń drugiej klasy zajął pierwsze miejsce w etapie woje-
wódzkim I Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalne-
go. Gratulujmy Tomkowi i Jego Rodzicom!   Apis 

Zdaniem  wójta  Szczepana  Skorupskiego,  inwestycje  kanaliza-
cyjne w latach 2013 i 2014 to ogromny skok cywilizacyjny dla na-
szej gminy, który nie byłby możliwy bez wsparcia środków z Unii 
Europejskiej.   Apis
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Sportowy zawrót głowy naszych zawodników

Piotr Dąbrowski z OSP Zagnańsk zajął trzecie miejsce w zawodach narciar-
skich, zorganizowanych dla samorządowców w lutym br. na stoku w Krajnie. 
Startował w nich  także wójt Szczepan Skorupski  i  radny Tomasz Dąbrowski. 
Wygrał Arkadiusz Jędras, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w No-
winach. Organizatorem był starosta kielecki Zdzisław Wrzałka i Gmina Górno. 

Zawodnicy rywalizowali na 350-metrowej trasie slalomu giganta, który roze-
grany był na stoku narciarskim Sabat-Krajno. Do zawodów przystąpiło 16 zawodni-
ków z kilku gmin powiatu kieleckiego. Musieli oni pokonać trasę slalomu. O zwy-
cięstwie decydował najlepszy czas. Zawodnikom naszej gminy gratulujemy udziału 
i sukcesów.  Apis 

Piotr Dąbrowski na „pudle”

Nasi w triathlonowych mistrzostwach 

Wójt najlepszym 
badmintonistą wśród VIP-ów

W  VI  Zimowych  Otwartych  Mistrzostwach  Sandomierza  w  Triathlonie 
gminę Zagnańsk godnie reprezentowali wicewójt Robert Kaszuba oraz prezes 
Stowarzyszenia Rowerowego „Pod Bartkiem” Marcin Kraska. Startowało bli-
sko 60 zawodników z całej Polski. 

Dla zawodników była to nie tylko rywalizacja, ale także forma rekreacji i moż-
liwość nawiązania nowych kontaktów. Liczył się przede wszystkim udział w zawo-
dach i ich ukończenie.

Mistrzostwa rozpoczęły się od pływania na dystansie 500 metrów w krytej pły-
walni „Błękitna Fala”. Potem zawodnicy wyruszyli z miejskiego stadionu w 13,5-
kilometrową  trasę  rowerową,  prowadzącą  między  innymi  przez  park  Piszczele 
i Podwale Dolne. Rywalizację zakończył bieg na dystansie 3,5 kilometra. Warunki, 
w jakich rozgrywane były sobotnie zawody, nie były łatwe. W niektórych miejscach 
zalegała warstwa śniegu. Wszyscy zgodnie chwalili organizację sandomierskich za-
wodów i sympatyczną atmosferę.  Apis 

Siostry Sobczyk zdobyły kolejne narciarskie laury 
Jak  co  roku,  także  i  w  tym,  trzy  siostry,  laureatki  Stypen-

dium Mocny Fundament - Małgosia, Kasia, Julka oraz ich mama 
Magdalena  Sobczyk  dołożyły  do  pokaźnej  już  kolekcji  kolejne 
medale w narciarstwie zjazdowym. W lutym br. startowały m.in. 
w zawodach Targi Kielce Ski Cup, IV Mistrzostwach Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego w Narciarstwie Zjazdowym szkół podsta-
wowych  i  gimnazjów  i  Family Cup Mistrzostwa Województwa 
Świętokrzyskiego.

W zawodach Targi Kielce Ski Cup, które odbyły się 15 lutego br. 
na Stadionie w Kielcach, w kategorii 13–15 lat zwyciężyła Kasia Sob-
czyk, a Julka zajęła 3. miejsce. W kategorii 10–12 lat Małgosia była 4, 
natomiast 2. miejsce zajęła Magdalena w kategorii dorosłych. 

Podczas IV Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego w Narciar-
stwie  Zjazdowym  szkół  podstawowych  w  kategorii  dziewcząt  kl.  4–6 
rozegranych 20 lutego br. na kieleckim Stadionie zwyciężyła Małgosia, 
a Julka zajęła 4. miejsce. W zawodach wzięło udział ponad 100 uczniów. 

Natomiast w mistrzostwach dla gimnazjów  rozegranych 21  lu-
tego na Telegrafie w kategorii dziewcząt wzięło udział ponad 70 za-
wodniczek. Kasia Sobczyk zajęła 3. miejsce. 

W  zawodach  Family  Cup  Mistrzostwa Województwa  Święto-
krzyskiego, które odbyły się w 24 lutego br. w Kielcach zwyciężyła 
Julka, Małgosia  i Kasia  zajęły 2 miejsca, Magdalena 4. Natomiast 
drużynowo cała rodzina zajęła 4. miejsce. W zawodach wystartowało 
ponad 180 osób. 

Julia, Małgorzata, Katarzyna i Magdalena Sobczyk z Samsono-
wa corocznie startują w zawodach narciarskich, zdobywając nagrody 
i wyróżnienia, m.in. w Mistrzostwach Szkół Województwa Święto-
krzyskiego, Pucharze Gór Świętokrzyskich, Pucharze Bizzarda, Fa-
mily CUP, Turnieju Czterech Stoków organizowanym przez Radio 
Kielce oraz Pucharze Starosty Kieleckiego.  Apis

Wójt Szczepan Skorupski zajął pierwsze miejsce w Turnieju 
Badmintona VIP-ów dla Samorządowców, który odbył się w dniach 
21–22  lutego br. w  ramach Targów Kielce SPORT – Zima/Lato 
2013. W finale zagrał z senatorem Krzysztofem Słoniem.

Podczas turnieju gminę Zagnańsk reprezentowali także wicewójt 
Robert Kaszuba oraz skarbnik Robert Szechnicki. Impreza zorgani-
zowana  była  przez  Świętokrzyski  Związek Badmintona  i  Kielecki 
Park Technologiczny przy wsparciu Targów Kielce.   Apis 
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Bank ufundował  
siatkarkom stroje

Bank Spółdzielczy w Samsonowie  ufundował siatkarkom 
z Gimnazjum w Zagnańsku piłki i nowe stroje sportowe. Druży-
na od czasu powstania w 2010 roku odnotowała szereg osiągnięć 
sportowych  i  jak  twierdzi  ich  opiekun Andrzej  Jantarski  „siat-
karki nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa”.

Zdaniem opiekuna Andrzeja Jantarskiego zawodniczki z Zagnań-
ska wyglądają w nowych strojach nie gorzej niż ich starsze koleżanki 
z ekstraklasy z drużyny Bank BPS Muszynianka Fakro sponsorowane 
przez Bank Polskiej Spółdzielczości. Nie mają co prawda jeszcze ta-
kich osiągnięć jak „bankierki”, ale za kilka lat, kto wie?  Apis

Andrzej  Piskulak:  Księża  z  diecezji  kieleckiej  wygrali Mi-
strzostwa Polski Księży w Piłce Nożnej Halowej. Ksiądz bronił. 
Gratuluję! Proszę powiedzieć o swoich wrażeniach…

Ks.  Wojciech  Radej:  Bramkarzem  byłem  ja  i  ksiądz  kanonik 
Krzysztof Banasik. Dlatego, że nasi koledzy w ataku i na obronie grali 
bardzo dobrze,  to  bardzo  się  nie  napracowaliśmy,  jednak kilka  piłek 
trzeba było obronić... Mam tu na myśli atakujących Grześka Pastorczy-
ka i Darka Snochowskiego, który został najlepszym zawodnikiem ca-
łego turnieju oraz filary naszej drużyny 
Marka Łosaka i Edwarda Giemzę – na 
obronie. Dzięki nim, rywalizujące dru-
żyny czuły respekt przed nami. Chciał-
bym  podziękować  księdzu  probosz-
czowi  Ryszardowi  Niemcowi,  dzięki 
któremu  mogłem  pojechać  i  wziąć 
udział w Mistrzostwach  Polski Księży 
w Piłce Nożnej.

A.P.: Proszę opowiedzieć o swo-
jej  pasji  sportowej. W  jaki  sposób 
i kiedy się ona zaczęła?

W.R.:  Już  jako  dziecko  byłem 
bardzo ruchliwy. Sport odgrywał dość 
ważną  rolę  w moim  życiu. Moje  za-
interesowanie  rozwinęło  się  później 
w  szkole  średniej  i  Wyższym  Seminarium  Duchownym.  Grając 
w  reprezentacji  seminaryjnej,  poznałem  się  z  księżmi,  z  którymi 
zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. Mam tu na myśli m.in.: Grzegorza 
Pastorczyka, Stanisława Kostuchę, Arkadiusza Pasonia. Sport odgry-
wał duże znaczenie w naszej seminaryjnej formacji. Był to czas, że 
mogliśmy się wybiegać… 

A.P.: Rozumiem,  że  swoje  zainteresowania  sportowe ksiądz 
kontynuuje po święceniach kapłańskich…

W.R.: Po święceniach podczas posługi w parafii małogoskiej bar-
dzo dużą rolę w moim sportowym życiu odegrały osoby zawiązane 
z Klubem Wierna Małogoszcz.  Przyjąłem  sportowy model  duszpa-
sterski  pracy  z młodzieżą. Dwa  razy w  tygodniu  graliśmy w  piłkę 
nożną lub siatkową. Dano nam taką możliwość. Burmistrz i władze 
miejscowej szkoły udostępniły w tym celu salę gimnastyczną do za-
jęć sportowych z dziećmi i młodzieżą. Stworzyliśmy drużynę złożoną 
z ministrantów, ale też i innych młodych osób, które zechciały ze mną 
wspólnie trenować. Była to spora grupa, ale też cały czas ona rosła… 

A.P.: Czy  podobny model  duszpasterski  zamierza wprowa-
dzić ksiądz także w zagnańskiej parafii? 

W.R.: To  samo  staram  się  robić w  zagnańskiej  parafii. Dzięki 
uprzejmości wójta i kierownictwa szkoły, spotykam się z ministran-
tami  i  osobami,  które  chcą  ćwiczyć  i  grać  na  sali  gimnastycznej. 
Spotykamy się w poniedziałki.  Jest nas kilkanaście osób. Odnoszę 
takie wrażenie, że niektórzy chłopcy, którzy są daleko od Kościoła, 
od czasu do czasu dzięki naszym kontaktom zaglądają do niego. Po-
dobne doświadczenie mam z mojej poprzedniej parafii, gdzie osoby, 
które niekoniecznie utożsamiały się z Kościołem, poprzez to swego 
rodzaju obcowanie z księdzem podczas zajęć sportowych, otwierały 
się i zaczęły aktywniej chodzić do kościoła. Miały bowiem cały czas 
kontakt z księdzem. Cieszę się, że ta wiara zaczęła w nich odżywać 
i na swój sposób zaczęli ją przeżywać. 

A.P.: Czy, zdaniem księdza, taki model duszpasterski możli-
wy jest także w Zagnańsku? 

W.R.: Staram się kontynuować to, czego nauczyłem się w Mało-
goszczu, bo widzę, że przynosi to bardzo dobre efekty. Ważne jest, by 
z młodzieżą być, czy to podczas gry w piłkę, czy jazdy na rowerze. 
Ważne, by dać jej jakąś alternatywę. Chodzi też i oto, by młodzi lu-
dzie mogli spędzić ze sobą czas w sposób przyzwoity. Zamiast stać 
pod budką z piwem, mogą przyjść i choćby pograć w piłkę, zmęczyć 

się  i  wybiegać.  Hołduję  tej  zasadzie, 
gdyż  młodzi  ludzie  często  otwierają 
się i mówią o swoich problemach oraz 
nabierają  zaufania  do  drugiego  czło-
wieka i to jest naprawdę bardzo ważna 
sprawa... 

A.P.: Na zakończenie, proszę po-
wiedzieć  o  swojej  drodze  do  tytułu 
Mistrza Polski…

W.R.:  Byłem  już  na  dwóch  mi-
strzostwach.  W  Lublinie  była  taka 
sytuacja,  że  byliśmy  już  w  półfinale, 
gdy zdarzyła się katastrofa smoleńska. 
Wówczas razem ze wszystkimi księż-
mi  podjęliśmy  decyzję  o  przerwaniu 
mistrzostw. Choć  zawody  nie  zostały 

dograne,  to  była  to  bardzo dobra  decyzja,  gdyż  nie  był  to  czas  na 
rozrywkę w  obliczu  takiej  tragedii. Mając  szansę  na  zdobicie mi-
strzostwa Polski, postanowiliśmy się pomodlić za parę prezydencką 
i wszystkich,  którzy  ponieśli  śmierć.  Było  to  bardzo  istotne,  gdyż 
zrezygnowaliśmy  ze  swoich  sportowych  ambicji  na  rzecz  tego,  co 
w człowieku jest bardzo ważne. Takie były moje pierwsze doświad-
czenia z Mistrzostw Polski. W kolejnych latach sprawy losowe i kon-
tuzje  nie  pozwoliły mi  uczestniczyć w  zawodach. Dopiero w  tym 
roku udało się to i zwieńczone zostało sukcesem…

A.P.: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Andrzej Piskulak

Sport odgrywa bardzo dużą rolę w moim życiu…
(Rozmowa z księdzem Wojciechem Radejem, bramkarzem mistrzowskiej drużyny księży) 

Podczas  finałowego  meczu  Mistrzostw  Polski  Księży  w  Pił-
ce Nożnej Halowej 9  lutego br. w Starogardzie Gdańskim drużyna 
księży  diecezji  kieleckiej  pokonała  zespół  z  diecezji  koszalińsko-
kołobrzeskiej 3:0. Nasi księża  rozegrali w sumie 6 spotkań. W tur-
nieju  zagrało  17  drużyn,  z  których  każda  reprezentowała  inną  die-
cezję. W  skład  drużyny  diecezji weszli:  ks. Marek Łosak  (parafia 
św. Jadwigi w Kielcach) – kapitan, ks. Krzysztof Banasik (zastępca 
dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej), ks. Edward Giemza (parafia 
bł. Jerzego Matulewicza w Kielcach), ks. Stanisław Kostucha (para-
fia św. Mikołaja w Bejscach), ks. Grzegorz Olejarczyk (parafia św. 
Maksymiliana Kolbego w Kielcach), ks. Arkadiusz Pasoń  (parafia 
św. Apostołów Piotra  i Pawła w Kijach), ks. Grzegorz Pastorczyk 
(parafia Wszystkich Świętych w Nowym Brzesku), ks. Wojciech Ra-
dej (parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku), ks. Dariusz 
Snochowski (parafia św. Stanisława w Bodzentynie). Księża spotyka-
ją się kilka razy do roku, aby wspólnie pograć – tak często, jak to jest 
możliwe przy wypełnianiu kapłańskich obowiązków. Niekiedy bywa 
to trudne, np. w Wielkim Poście. Każdy z księży dba także o formę na 
własną rękę, trenując w miejscowych klubach lub w szkołach.

Fo
to
 z
 a
rc
hi
w
um

 k
s. 
W
. R

ad
ej
a

Fo
to
 z
 a
rc
hi
w
um

 B
S 
Sa
m
so
nó
w



Gazeta Zagnańska

6

Na Miejskim Lodowisku im. Filipowskiego w Skarżysku-Ka-
miennej odbył się w lutym br. I Turniej Hokeja na Lodzie, w któ-
rym drużyna hokejowa Samson Straż Samsonów zajęła  trzecie 
miejsce, pokonując w małym finale drużynę Rola z Radomia. 

Członkowie Skarżyskiego Klubu Hokejowego wspólnie z Miej-
skim Centrum Sportu i Rekreacji do turnieju zaprosili cztery druży-
ny: drugoligową LHT Lublin, Rolę Radom, Pirates Skarżysko oraz 
Samson Straż Samsonów.

–  Na nieszczęście dla naszej drużyny 
mecze rozgrywane były systemem pucha-
rowym 2x20 min., co oznaczało, że druży-
na, która wygra swoje pierwsze spotkanie 
awansuje bezpośrednio do finału, a prze-
grana grać będzie o miejsce trzecie. Nie 
wnikając w kontrowersyjny system wyboru 
„pierwszych par”, naszej drużynie przyszło 
zmierzyć się w pierwszym meczu z drugoli-
gowym LHT Lublin. Wynik 3:0 dla drużyny z Lublina, drużyna z Sam-
sonowa przyjęła z podniesionymi głowami. Tylko dzięki wielkiej de-
terminacji, poświęceniu zawodników i wspaniałej intuicji bramkarza 
udało się uniknąć większej porażki (trzecia bramka padła na 2 sekun-
dy przed końcem meczu) – wspomina zawodnik Tomasz Witecki.

Drużyna z Samsonowa po bardzo wyczerpującym meczu już po 
20 minutach odpoczynku przystąpiła do meczu o III miejsce z druży-
ną Rola z Radomia. Pomimo zmęczenia i krótszego o godzinę odpo-
czynku Samsonów zwyciężył 3:0 . 

Skład  drużyny  Samson  Straż  Samsonów:  Jarosław  Mościński 
(bramkarz),  Janusz  Machul,  Robert  Linek,  Zbigniew Abramczyk, 
Tomasz Witecki,  Tomasz Machul,  Szymon  Karcz,  Paweł Machul, 

W styczniu br. na stanowisko komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Jędrzejowie został powołany starszy brygadier 
Tomasz Witecki. W gminie Zagnańsk pełni funkcję gminnego komen-
danta  ochrony  przeciwpożarowej.  Jego  strażacki  stopień  służbowy 
jest odpowiednikiem pułkownika w nomenklaturze wojskowej. 

–  Stopień służbowy mam już maksymal-
ny w zakresie zajmowanego stanowiska służ-
bowego. Jeśli chodzi o awans stanowiskowy, 
to również jestem zadowolony. Komendant 
powiatowy jest to stanowisko bardzo odpo-
wiedzialne. Powołuje na nie komendant woje-
wódzki w porozumieniu z właściwym starostą. 
Widocznie dałem się poznać z dobrej strony, 
będąc w Jędrzejowie przez trzy lata zastępcą 
komendanta – komentuje swój awans st. bryg. 
Tomasz Witecki. 

– Pożarnictwo, czy to społeczne, czy zawo-
dowe, to przede wszystkim współpraca z samo-
rządami, wójtami, z jednostkami ochrony prze-
ciwpożarowej oraz instytucjami. Straż pożarna 
prowadzi także działalność profilaktyczną, 
popularyzatorską i edukacyjną. Bez większych 
problemów łączę obowiązki gminnego komen-
danta ochrony przeciwpożarowej w Zagnańsku 
i komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejo-
wie. Pomaga mi w tym to, że przeszedłem do tej pory różne szczeble 
kariery zawodowej – podkreśla st. bryg. Witecki. 

Tomasz Witecki od lat młodzieńczych działał w OSP Samsonów. 
Dziadkowie ze  strony  jego ojca  i mamy byli prezesami  tej  straży. – 
W okresie wojny dziadek wraz ze strażakami uratowali aptekę pań-
stwa Wolskich. Nawet Niemcy docenili tę sprawną akcję i przekazali 
motopompę strażacką i hełmy. Większość członków mojej rodziny było 
i jest także w tej straży. Nie dali by mi żyć, gdybym nie został członkiem 
naszej miejscowej jednostki OSP, będąc po szkole oficerskiej – mówi 
z nieskrywaną dumą. 

Komendant Witecki  jest  absolwentem  Szkoły  Głównej  Służby 
Pożarniczej w Warszawie,  którą ukończył w 1990  roku,  uzyskując 
tytuł magistra inżyniera pożarnictwa oraz pierwszy oficerski stopień 
służbowy podporucznika pożarnictwa.

Pożarnictwo to przede wszystkim współpraca

Hokeiści Samsona na podium 

W latach 90. pracował w Komendzie Wojewódzkiej Straży Po-
żarnej w Kielcach, gdzie kolejno zajmował wiele stanowisk służbo-
wych w hierarchii  zawodowej, m.in.  stanowisko  starszego  instruk-
tora,  inspektora  ds.  funkcjonowania  systemu  ratowniczego,  star-
szego wykładowcy w ośrodku szkolenia oraz zastępcy komendanta 

w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Po-
żarnej w Kielcach. 

1  lutego  2003  r.  mianowany  został  na  sta-
nowisko  naczelnika  Wydziału  Kadr,  Organiza-
cji  i Nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej PSP 
w Kielcach, a z dniem 1 marca 2007 r., po reorga-
nizacji Komendy, st. bryg. Tomasz Witecki został 
naczelnikiem Wydziału Organizacji i Nadzoru. 

Biorąc pod uwagę zaangażowanie i sumien-
ność w realizacji zadań służbowych, świętokrzy-
ski  komendant wojewódzkie  PSP w Kielcach, 
z dniem 1 lipca 2009 roku powołał st. bryg. To-
masza Witeckiego na  stanowisko  zastępcy ko-
mendanta powiatowego PSP w Jędrzejowie. 

„St.  bryg.  Tomasz  Witecki  jest  oficerem 
o wysokich kwalifikacjach  i bogatej praktyce 
zawodowej.  Cechuje  go  profesjonalizm,  sa-
modzielność oraz poczucie odpowiedzialności 
w  realizacji  nałożonych  zadań  służbowych. 

Posiadane  przez  niego  doświadczenie  zawodowe  sprawia,  że  jest 
cenionym  funkcjonariuszem,  a  zdobytą  wiedzę  chętnie  przekazuje 
współpracownikom oraz strażakom Państwowej i Ochotniczej Straży 
Pożarnej” – uzasadniał swą decyzję komendant wojewódzki PSP.

W okresie ponad 27-letniej służby w ochronie przeciwpożarowej st. 
bryg. Witecki wielokrotnie uczestniczył w licznych akcjach ratowniczo-
gaśniczych,  dając  dowód  swojej  ofiarności  i  poświęcenia w  ratowaniu 
życia, zdrowia i mienia ludzi zagrożonych żywiołem oraz ukazując do-
skonale swoje cechy dowódcze przy kierowaniu dużymi zespołami ludzi. 

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych odznaczo-
ny i wyróżniony został: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką 
Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Brązowym Medalem Za 
Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem za Zasługi dla Po-
żarnictwa, wyróżnieniem Komendanta Głównego PSP.

Andrzej Piskulak 

Sebastian Zapała, Ryszard Trojan, Wojciech Niemczyk, Tomasz Ko-
rus. Bramki w meczu o III miejsce zdobyli: Tomasz Korus, Janusz 
Machul i Tomasz Witecki.

– Jest to niewątpliwy sukces naszej amatorskiej drużyny, która 
jedynie przy sprzyjającej aurze (temperatury minusowe przez długi 
okres czasu) może przeprowadzić swoje treningi na „naturalnych 
lodowiskach”. Tylko trzech zawodników z całej dwunastki drużyny 
z Samsonowa miało poniżej 40 lat... – podkreśla Witecki.

W finale zagrały drużyna gospodarzy Pirates Skarżysko oraz LHT 
Lublin.  Lublinianie  wygrali  9:1.  Gościem  honorowym  turnieju  był 

trzykrotny  olimpijczyk Gabriel Marian  Sa-
molej, reprezentacyjny hokeista występujący 
na pozycji bramkarza. W reprezentacji Polski 
rozegrał 108 spotkań. Wystąpił też na trzech 
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich oraz na 
pięciu turniejach o mistrzostwo świata.

Jest to, jak mówi Tomasz Witecki, grupa 
„fanatyków” hokeja, którzy od dzieciństwa, 
czyli najstarsi od ponad 30 lat, wykorzystu-
ją każdy skrawek lodu (miejscowe sadzaw-

ki,  fragmenty rzeki Bobrzy,  itp.) do  tego, by pojeździć na  łyżwach 
i przy okazji pograć w hokeja. Wszyscy są po czterdziestce i zarówno 
dla siebie, ale też z racji tego, że są strażakami, uczestniczą co roku 
w akcji przez siebie organizowanej pn. „Bezpieczne lodowiska”. 

– Tworząc co roku w okresie zimowym lodowiska dla dzieci sami 
też próbujemy swych sił w zawodach na lodzie. Od trzech lat tworzy-
my w Samsonowie lodowisko z prawdziwego zdarzenia. Mamy już 
utwardzony plac. Choć tegoroczna aura nie pozwoliła nam wykonać 
lodowiska, to gramy często na sadzawce w lesie. Zauważamy, że na-
sze lodowiska cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci, 
dla których rodzice kupili łyżwy na giełdach sportowych – opowiada 
Tomasz Witecki.  Apis

Foto z archiwum Tomasza Witeckiego
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Teatr SZO wystawi Moliera

Dzień Babci i Dziadka  
w Szałasie 
W lutym br. w Niepublicznej Szkole Podstawowej i Punkcie Przed-

szkolnym w Szałasie obchodzony był Dzień Babci i Dziadka. 
Z tej okazji dzieci wzięły udział w uroczystej akademii skierowanej do 

swoich bliskich. Recytowały wierszyki, śpiewały piosenki, a nawet tańczy-
ły. Tego dnia Babcie i Dziadkowie otrzymali od swoich wnucząt nie tylko 
porcję dobrej zabawy, ale także przygotowane przez nie własnoręcznie pre-
zenty. Po części artystycznej goście zostali zaproszeni na słodki poczęstu-
nek.   Apis 

Trwają próby do kolejnej, trzeciej już premiery przygotowy-
wanej przez zespół Teatru SZO. Tym razem na afiszu znajdzie 
się spektakl będący adaptacją klasycystycznej komedii Moliera 
„Mieszczanin szlachcicem”. 

Sztuka,  chociaż  osadzona  w  realiach  odległej  epoki,  śmieszy 
do  dziś,  co  dla widza  stanowi  gwarancję  dobrej  zabawy.  Spektakl 
premierowy zaplanowano na kwiecień br. Szczegółowych informa-
cji szukać należy na plakatach. 

Andrzej Piskulak: Jest Pan radnym już piątą kadencję. Był 
Pan kilka  razy wiceprzewodniczącym,  a  raz nawet przewodni-
czącym Rady Gminy. Należy Pan do najstarszych i najbardziej 
doświadczonych samorządowców…

Kazimierz  Tomasiak:  To,  iż  jestem  już  piątą  kadencję  i  jak 
pan  zaznaczył,  pełniłem wiele  ważnych  funkcji  w  Radzie  Gminy, 
świadczy, że wyborcy darzą mnie zaufaniem, a ja staram się ich nie 
zawieść. Dlatego też zdecydowałem się kandydo-
wać, by służyć swoim doświadczeniem. 

A.P.:  Jakie  oczekiwania mają wobec  Pana 
wyborcy?

K.T.: Szałas  zawsze  był  specyficznym  okrę-
giem. Leży na krańcach gminy, ma wszystkie drogi 
powiatowe, teraz dołączono do okręgu wyborcze-
go także Długojów. Wiele problemów z ostatnich 
lat wynika  z  tego,  że  część  naszych  terenów  za-
kwalifikowano do Programu Natura 2000. Pewne 
projekty,  takie jak np. budowa zalewu z tego po-
wodu nie wyszły. Wyborcy swoje potrzeby i ocze-
kiwania  zgłaszają  na  zebraniach  wiejskich,  a  ja 
staram się je realizować. 

A.P.: Proszę opowiedzieć o tym, co udało się 
Panu  dobrego  zrobić  dla  swojego  okręgu  wy-
borczego w tej kadencji?

K.T.: Cieszę  się,  że  udało  się wykonać  projekt  drogi  Szałas  – 
Tuzy. Bardzo ważne  jest  oddanie  do  użytku  po modernizacji  całej 
drogi w Długojowie. Tu muszę podkreślić, że wykonano ją z fundu-
szy samorządu gminnego i powiatowego. Wykonane zostało centralne 
ogrzewanie w Domu Strażaka w Szałasie, w którym mieści się także 
przychodnia – punkt lekarski, podlegający pod SZOZ w Zagnańsku. 
Udało się załatwić dla wsi Długojów i Szałas program budowy przy-
domowych oczyszczalni, gdyż te miejscowości nie były objęte kom-
pleksowym projektem zaopatrzenia w wodę i ścieki. Po rozmowach 
z mieszkańcami uznaję, że ten program wymaga poprawy.

A.P.: W związku z tym, że w przeszłości był Pan wieloletnim 
pracownikiem oświaty w gminie, pełniąc m.in. funkcję dyrektora 
szkoły, proszę ocenić efekty reformy oświatowej w gminie…

K.T.:  Ja  zawsze  broniłem  szkół  przed  likwidacją.  Moim  zda-
niem,  tę  reformę wymusiła  ustawa  nakazująca  samorządom  lokal-
nym bilansowanie się wydatków i dochodów bieżących gminy oraz 
niż  demograficzny,  który  spowodował  spadek  liczby  uczących  się 
dzieci. Z powodu niewystarczającej subwencji samorządy postawio-
ne zostały pod ścianą… A jako że wydatków na oświatę jest bardzo 
dużo, to zmusiło radnych do podjęcia aż tak radykalnych działań. 

A.P.: Dzięki pańskim staraniom w Szałasie udało się zorgani-

zować nowatorską, jak na warunki naszej gminy, formę prowa-
dzenia placówki szkolnej…

K.T.: Doprowadziłem do założenia stowarzyszenia rodziców, które 
przejęło szkołę w Szałasie. Udało się więc załatwić to, że szkoła nie zo-
stała zlikwidowana. Zasługę w tym mają wójt Szczepan Skorupski i rad-
ni, którzy dali przyzwolenie i pieniądze, aby stowarzyszenie mogło pro-
wadzić szkołę. Do szkoły dołączono punkt przedszkolny. Na efekty tego 

będziemy musieli poczekać do września 2013 roku. 
A.P.: Znany jest Pan także ze składania licz-

nych interpelacji nie tylko na sesji Rady Gmi-
ny…

K.T.:  Interpelowałem  w  sprawie  programu 
budowy  przydomowych  oczyszczalni  i  ścieków 
w  Długojowie  i  Szałasie.  Byłem  autorem  stano-
wiska, by zabudowę i grunty prywatne wsi Szałas 
i  Długojów  wyłączyć  z  Programu  Natura  2000, 
który  uniemożliwia  rozwój  tych  miejscowości. 
Cieszę się, że Rada Gminy uchwaliła poparcie dla 
mojego stanowiska. Interpelowałem, by zwiększyć 
moc  i  zasięg  nadajników komórkowych dla  tych 
sołectw oraz budowę telefonii stacjonarnej w Dłu-
gojowie.  Interpelowałem  też w  sprawie połączeń 
komunikacyjnych  Długojowa  i  Szałasu  z  gminą 
Zagnańsk. Czekam na odpowiedź i odzew.

A.P.: Jakie ma Pan plany na drugą połowę kadencji? 
K.T.: Planowana jest bardzo ważna inwestycja, czyli remont drogi 

powiatowej z Samsonowa do Szałasu. Chciałbym w tym miejscu po-
dziękować staroście Zdzisławowi Wrzałce, wiceprzewodniczącej Rady 
Powiatu Kieleckiego Renacie Janik i wójtowi Szczepanowi Skorupskie-
mu za osobiste zaangażowanie się w tę sprawę. Wszystko wskazuje na 
to, że w 2014 roku droga ta będzie ukończona. Jest ona bardzo ważna 
pod względem komunikacyjnym w całej naszej gminie. Planowana jest 
także budowa boiska do piłki siatkowej obok Domu Strażaka w Szałasie 
oraz budowa i remont drogi Szałas – Tuzy i Szałas – Komorniki. Pienią-
dze pozyskane ze sprzedaży Domu Nauczyciela będą przeznaczone na 
inwestycje w naszym sołectwie. Na sercu leży mi budowa drogi Długo-
jów – Szałas i czynię starania, by ją wyasfaltować oraz w konsekwencji 
utworzyć nowe połączenie autobusowe z Szałasem.

A.P.: Zbliżają  się Święta Wielkanocne,  jest więc  okazja,  by 
złożyć życzenia.

K.T.: Przy okazji zbliżających się świąt pragnę podziękować wy-
borcom za okazane zaufanie oraz złożyć życzenia władzom gminy, 
radnym i wyborcom zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych. 

A.P.: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Piskulak

Inicjatorkami  teatru  są Marta  Jass, Marta Polak, Alicja Lisow-
ska, nauczycielki Zespołu Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przed-
szkola  im. Jana Pawła  II w Samsonowie. Teatr  stawia sobie za cel 
integrację  mieszkańców  gminy  Zagnańsk,  a  także  wparcie  w  roz-
wijaniu skrzydeł tych osób, które miały okazję obcować ze sztuką, 
ale z różnych przyczyn tej przygody nie kontynuowały. Do tej pory 
wystawione zostały sztuki: „Zapomniany diabeł” i „Misterium Męki 
Pańskiej”.  Apis

Służę wyborcom swoim doświadczeniem…
(Rozmowa z Kazimierzem Tomasiakiem, wiceprzewodniczącym Rady Gminy)

Foto archiwalne SP w Szałasie
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Nadleśnictwo Zagnańsk w ramach swojej ogólnopolskiej kampa-
nii organizowanej przez Lasy Państwowe zaprasza na tutejsze ścieżki 
edukacyjno-turystyczne oraz inne ciekawe miejsca znajdujące się na 
terenie gminy.

Ścieżka edukacyjna przy pomniku przyrody
Dąb Bartek, największa atrakcja turystyczna regionu, rośnie w Leśnic-

twie Bartków przy drodze z Zagnańska do Samsonowa. Posiada imponujące 
wymiary: pierśnica – 3,14 m, obwód pnia na wysokości 1,30 m – 9,85 m, 
obwód pnia  przy  ziemi –  13,4 m, wysokość  –  30 m,  rozpiętość  korony – 
20x40 m. Wiek drzewa szacuje się na około 700 do 1000 lat. Obecnie drzewo 
posiada 8 konarów głównych podpartych 14 teleskopowymi podporami. 

Andrzej Piskulak: Celem naszej rozmowy jest ukazanie wspólnych 
płaszczyzn, sfer i przestrzeni współpracy kierowanego przez Pana Nadle-
śnictwa z Gminą Zagnańsk. 

Tomasz Kuszewski: Kierowane przeze mnie Nadleśnictwo gospodaruje 
na terenie kilku gmin. Największa część znajduje się w gminie Zagnańsk. Na 
jej terenie znajduje się też nasza siedziba. Siłą rzeczy, zatem ta gmina jest dla 
nas najważniejsza. Nadleśnictwo współpracuje więc  z Gminą Zagnańsk na 
kilku płaszczyznach, m.in. ekonomicznej, społecznej, edukacyjnej, kulturalnej 
i turystycznej.

A.P.: Zacznijmy więc od płaszczyzny ekonomicz-
nej… 

T.K.: Nadleśnictwo prowadząc swoją działalność go-
spodarczą i ekonomiczną, jest płatnikiem podatków – le-
śnego, rolnego i od nieruchomości. Zatrudniamy pracow-
ników głównie z terenu gminy. Jesteśmy, myślę, również 
znaczącym usługodawcą oraz pośrednio poprzez sprzedaż 
surowca drzewnego mamy wpływ na  sektor gospodarki 
związany z przerobem drewna. Oprócz tego zarządzamy 
majątkiem Skarbu Państwa o dużej wartości, w tym jest 
również mienie po zlikwidowanym OTL w Zagnańsku. 

A.P.: Kolejna płaszczyzna wzajemnej współpracy 
ma charakter społeczny…

T.K.: Lasy są mieniem społecznym ogólnie dostęp-
nym. Społeczny charakter gospodarki leśnej to nie tylko 
ogólne korzystanie z lasu. W tym temacie mieści się rów-
nież udostępnianie terenów np. pod inwestycje. Aktualnie 
najważniejszą sprawą jest jednak wzajemna współpraca przy zamianie grun-
tów leśnych na gminne pod planowane inwestycje. Chodzi tu o załatwienie 
zamiany gruntów o powierzchni hektara znajdujących się na terenie naprze-
ciwko pomnikowego drzewa dębu Bartka. Jesteśmy na takim etapie, że jeśli 
dopniemy wszystkie  formalności, a zostało  ich  już niewiele,  to praktycznie 
uda się całą sprawę załatwić jeszcze w tym roku. Na tereny zamienne, które 
Gmina, pozyskała Lasy Państwowe wyraziły wolę ich zaakceptowania. 

Między innymi charakter społeczny mają nasze i gminne inwestycje lino-
we, mające na celu porządkowanie spraw związanych z kanalizacją i wodocią-
giem, na razie zarządzanych przez Nadleśnictwo, z których korzysta prawie 
100 osób z ulic Przemysłowej i Kieleckiej. Udało nam się wspólnie z Gminą 
doprowadzić do takiej sytuacji, że w ubiegłym roku został wybudowany nowy 
wodociąg, do którego mieszkańcy będą mogli się podłączyć wiosną tego roku. 
W konsekwencji Nadleśnictwo będzie wygaszało  tę działalność, polegającą 
na dostarczaniu wody. 

A.P.: Sprawa ścieków wydaje się być bardziej skomplikowana. Czę-
sto była poruszana podczas sesji Rady Gminy…

T.K.:  Faktycznie,  sprawa  ścieków  jest  bardziej  skomplikowana,  gdyż 
wymaga ona ze strony Gminy bardzo dużych środków. Do czasu jednak wy-
konania nowej kanalizacji mieszkańcy będą korzystać  z  tej,  którą  zarządza 
Nadleśnictwo. Sprawa ta będzie budziła emocje społeczne, gdyż wymaga ona 
w przyszłości przeprowadzenia wielu zmian. Od pewnego czasu uwidacznia 
się  wyraźnie  nasze  wzajemne  zrozumienie.  Gmina  rozumie  Nadleśnictwo 
i my rozumiemy Gminę, i wiemy, jak tę sprawy załatwić. Powoli tę zaszłość, 
z którą mieliśmy do czynienia, uregulujemy, czyli doprowadzimy do tego, że 
kanalizacją i wodociągiem będzie zarządzać spółka Wodociągi Kieleckie. 

A.P.: Jaka jest jeszcze wzajemna współpraca, jeśli chodzi o zamianę 
gruntów? 

T.K.: Kolejnym takim tematem są okolice boiska leśnego i szkoły w Za-
gnańsku, bo tam Gmina ma swoje plany inwestycyjne. Jest to na dobrej drodze 
do pozytywnego załatwiania. 

Wśród pozostałych spraw można wymienić udostępnianie naszych tere-
nów m.in. w celu przeprowadzenia  linii energetycznej, postawienia  słupów 
oświetleniowych, wybudowania chodników czy też nowych dróg. Tam gdzie 

Nieopodal Bartka znajduje  się aleja drzew będąca  również pomni-
kiem przyrody ożywionej. Na odcinku 220 m rośnie 48 drzew 100-200 
letnich klonów, lip, jesionów i grochodrzewów oraz dwa modrzewie pol-
skie o obwodach pni na wysokości 1,30 m do 3,60 m. Wysokość drzew 
dochodzi do około 25 m. Wokół dębu Bartka wzdłuż parkingu, do wiaty 
stanowiącej punkt edukacyjny, znajduje się ścieżka edukacyjna z tablica-
mi przyrodniczymi.

„Na czerwonym szlaku” na górze Sosnowica
Ścieżka edukacyjna „Na czerwonym szlaku” na górze Sosnowica znaj-

duje się w Leśnictwie Węgle. Ścieżka ma początek na górze Sosnowica 
(trasa Kielce – Zagnańsk) i przebiega ścieżkami leśnymi o długości około 
3 km, z miejscem na odpoczynek w połowie drogi, i jest wyposażona w ta-
blice dydaktyczne o tematyce leśnej.

możemy udostępniać Gminie tereny na ogólnych zasadach prawa, tam to czy-
nimy i będziemy nadal czynić. 

A.P.: Kolejne sfery dotyczą współpracy edukacyjnej i kulturalnej...
T.K.: Na płaszczyznach edukacyjnej i kulturalnej Nadleśnictwo współpracu-

je głównie ze szkołą leśną, ale też jesteśmy otwarci na pozostałe placówki oświa-
towe zarządzane przez samorząd gminny. Nadleśnictwo prowadzi naukę zawodu 
i pomaga w wymianie międzynarodowej. Wspólnie organizujemy różne impre-
zy, m.in. Święto Polskiej Niezapominajki, Urodziny Dębu Bartka. Angażujemy 
się w różnego rodzaju akcje edukacyjne, lekcje, pogadanki, itp. Otworzyliśmy 

w  ubiegłym  roku  ścieżkę  „Na Królewskim Szlaku”. Wy-
budowaliśmy  punkt  edukacyjny  pn.  „Tajemnice  lasu”,  do 
którego przybywają często uczniowie ze wszystkich szkół 
w gminie. Staramy się nie tylko o to, by nasz zielony mun-
dur leśny był widoczny na imprezach, ale pragniemy przy-
bliżać uczniom gospodarkę leśną i pokazywać to, co w lesie 
jest ciekawego, pożytecznego i godnego zobaczenia. 

A.P.: Głośno jest już o akcji ogólnopolskiej „Lasy 
Państwowe  zapraszamy…”. Myślę,  że  jest  to  bardzo 
dobry  pretekst,  by  porozmawiać  o  atrakcjach  tury-
stycznych i rekreacyjnych w naszych lasach… 

T.K.: Na wiosnę ruszy szeroko zakrojona akcja pn. 
„Lasy Państwowe zapraszamy…” Będziemy wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, które chce prze-
bywać w lesie. Nasze lasy są więc otwarte. Każdy turysta 
może w nich przebywać i poruszać się pieszo, na nartach, 
rowerze  i  konno. Naszym  zadaniem  jest  organizowanie 
całej  infrastruktury  turystycznej,  czyli m.in. miejsc  par-

kingowych dla  samochodów  i postoju z wiatami dla  znużonych wędrówką 
turystów. Zamierzamy postawić  lesie wiele  tablic,  z  których  turysta  będzie 
mógł się dowiedzieć nie tylko o faunie i florze w naszych lasach, ale też na te-
mat zdarzeń historycznych, jakie miały w nich miejsce. (O atrakcjach leśnych 
w gminie piszemy w artykule pt. „Atrakcje leśne w gminie”).

A.P.: Przeczytałem na stronach Lasów Państwowych, że kampania, 
która rozpocznie się tak naprawdę na wiosnę, czyli za kilka tygodni bę-
dzie miała na celu pokazanie, jak leśnicy przygotowali polskie lasy do ak-
tywnego i atrakcyjnego wypoczynku… 

T.K.: Kampania rozpocznie się na dobre pierwszego dnia wiosny rela-
cjami w mediach na temat budzącej się do życia przyrody, możliwościach ob-
serwacji ptaków, zachętami do różnych aktywności w lesie. Lasy Państwowe 
planują zorganizować promocję sadzenia lasu. Na przełomie kwietnia i maja 
odbędzie się „Wielka Majówka”, która będzie zaproszeniem na piknik do 
lasu. Lasy Państwowe zaproszą także na wakacje do lasu, gdzie będą promo-
wać uprawianie sportu, oraz na „Grzybobranie”. Pod koniec roku planowana 
jest akcja „Choinka od leśnika”, podczas której będą rozdawane świąteczne 
drzewka. Przez  cały  rok Lasy Państwowe będą promowały  także bieganie 
w lesie w ramach akcji „Z biegiem natury”…

A.P.: Na zakończenie porozmawiajmy także o przykrych sprawach. 
Mam na myśli zaśmiecanie lasu i i rozjeżdżanie go crossami i quadami… 

T.K.: Faktycznie, śmiecenie i niszczenia lasu przez nieodpowiedzialne oso-
by jest dla nas bolesne. Amatorzy jeżdżenia na motorach crossowaych i quadach 
poruszają się w lesie nielegalnie i czynią wiele szkód. Za to grożą kary grzywny. 
Swoją pasję powinni realizować na specjalnie wyznaczonych torach i terenach. 
Z przykrością muszę stwierdzić, że nasze lasy są zaśmiecane na ogromną skalę. 
Do lasu wyrzucane są tony różnego rodzaju odpadów, m.in.: eternitu, odpadów 
budowlanych, zniszczonych mebli i sprzętu AGD… Na ten problem uczuliłem 
wszystkich pracowników Nadleśnictwa i ze sprawcami nielegalnych wysypisk 
będą postępowali w sposób zdecydowany. Pragnę w tym miejscu zaapelować 
do społeczności gminnej o ujawnianie sprawców. Za zaśmiecanie i niszczenie 
lasu grożą kary grzywny i obowiązek posprzątania po sobie. 

A.P.: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Piskulak 

Atrakcje leśne w gminie

dokończenie na str. 9

Wielopłaszczyznowa współpraca Nadleśnictwa z Gminą 
(Rozmowa z nadleśniczym Tomaszem Kuszewskim)
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„Na królewskim szlaku”
Ścieżka edukacyjno-historyczna „Na królewskim szlaku” została uro-

czyście otwarta w ubiegłym roku. Znajduje się na końcu wsi Siodła i na od-
cinku ok. 2 km prowadzi przez las wzdłuż dawnego Traktu Królewskiego, 
który był ważnym szlakiem komunikacyjnym  łączącym główne ośrodki 
dóbr biskupów krakowskich. Ponadto na ścieżce tej znajduje się polana, 
z której w sierpniu 1944 r. po uroczystej Mszy świętej żołnierze Armii Kra-
jowej wyruszyli na pomoc walczącej Warszawie. Ścieżka wyposażona jest 
w tablice historyczno-przyrodnicze oraz miej-
sce na odpoczynek.

Punkt edukacyjny „Tajemnice lasu”
Punkt edukacyjny „Tajemnice lasu” usy-

tuowany przy budynku Nadleśnictwa wypo-
sażony jest w tablice i eksponaty dydaktycz-
ne oraz miejsce na odpoczynek. 

Ścieżka rowerowa Pętla Kołomańska
Dwa szlaki turystyki rowerowej o łącznej 

długości 18,7 km oznakowane zostały na tzw. 
Pętli  Kołomańskiej  i  w  Rogowicach.  Począ-
tek Pętli znajduje się w Leśnictwie Długojów 
(leśniczówka w Kołomani) i biegnie drogami 

śródleśnymi  o  długość  15,7  km  tworzącymi  pętlę  z  powrotem do  leśni-
czówki  lub z możliwością przedłużenia  trasy – wówczas należy zjechać 
z pętli do drogi Mniów – Serbinów albo do wsi Kobylaki. Z kolei  trasa 
w Rogowicach znajduje się w rezerwacie Górna Krasna – Długojów i ma 
długość 3 km.

Rezerwat Zachełmie oraz góra Chełm
Na terenie Rezerwatu Zachełmie znajduje się rozległe wyrobisko eks-

ploatowanego do 1988 roku kamieniołomu dolomitu dewońskiego, zara-
zem stanowiące przedmiot intensywnych badań geologicznych. Ostatnio 
dokonano tu odkrycia na skalę światową skamieniałych odcisków śladów 

pierwszych zwierząt lądowych – tetrapodów. 
W sąsiedztwie wyrobiska położona jest góra 
Chełm  porośnięta  lasem  modrzewiowym 
i znajdującymi się tam stanowiskami intere-
sujących  gatunków  roślin  chronionych.  Na 
zachód od kamieniołomu Zachełmie znajduje 
się zabytkowy kościół parafialny pw. św. Ro-
zalii i św. Marcina.

Baza noclegowa 
Pomieszczenie gościnne dla czterech osób 

(dwie sypialnie 2-osobowe, kuchnia i  łazien-
ka) znajdują w budynku Nadleśnictwa. 

Opr. Apis

ciąg dalszy ze str. 8

(Po)bieżny przewodnik po gminnych szlakach narciarskich
Najpewniejsze miejsca do uprawiania narciarstwa biegowego bądź 

rekreacyjnego w naszej gminie to wytyczone szlaki piesze i rowerowe. 
Są  też  szlaki  zupełnie  zapomniane, które w  latach 50. opisane zosta-
ły w przewodniku narciarskim „Góry Świętokrzyskie” wydawnictwa 
Sport i Turystyka (Warszawa w 1954 r.). W Tumlinie jeszcze do 2007 r. 
czynne były trasy narciarstwa biegowego, które posiadały homologację 
do uprawiania na nich biegowego narciarstwa wyczynowego. W naszej 
publikacji spróbujemy wskazać także inne 
urokliwe trasy leśne, które mogą być świet-
nymi szlakami narciarskimi. 

W Tumlinie 
Od podnóża Góry Grodowej rozpoczyna-

ły się wytyczone trasy narciarskie, mające ho-
mologację do uprawiania na nich biegowego 
narciarstwa  wyczynowego.  Wytyczone  one 
były  na  grzbiecie  góry  aż  do Ćmińska. Od-
bywały się tu w latach 70. Mistrzostwa Polski 
LZS  w  narciarstwie  biegowym,  a  w  latach 
80. i 90. organizowane były Mistrzostwa Wo-
jewództwa LZS  i SZS. – Startowało w nich 
średnio ok. 200–300 zawodników. W ogóle 
w tumlińskiej szkole 70 proc. uczniów biegało 
na nartach, a 50 proc. startowało w zawodach. Musiałem nawet organizo-
wać wewnętrzne eliminacje, tak dużo było chętnych uczniów – wspomina 
Piotr Piwowarczyk, ówczesny nauczyciel i trener Skały Tumlin. 

Narciarstwo biegowe w Skale Tumlin uprawiane było od 1950  r. do 
2007 r. Założycielami i pierwszymi trenerami byli: Mirosław Koza, Michał 
Lipski – dyrektor SP w Tumlinie, Stanisław Szwed i Marian Salwa. Piotr 
Piwowarczyk trenował zawodników od 1970 r. do 2007 r., najpierw jako 
nauczyciel w SP w Tumlinie, a od 1990 r. jako trener Skały. 

– Uprawianie narciarstwa biegowego dobiegło kresu z powodu braku 
pieniędzy i zainteresowania ze strony władz wojewódzkich i powiatowych 
– wyjaśnia Piotr Piwowarczyk. – Gmina Zagnańsk zawsze miała na ten cel 
pieniądze – dodaje. 

Narciarze Skały Tumlin osiągali  liczne sukcesy w zawodach ogólno-
polskich, wojewódzkich i powiatowych o randze mistrzowskiej. Zimą tre-
nowali na wyczynowych torach w Tumlinie, latem na nartorolkach na torze 
Kielce w Miedzianej Górze. 

W Zagnańsku 
Drużyna narciarska z Technikum Leśnego  i Nadleśnictwa Zagnańsk, 

której komandorem sportowym jest Grzegorz Hawliczek należy od 17 lat 
do wyróżniających  się  w międzynarodowym Biegu  Piastów  oraz  wcho-
dzącym w jego skład Memoriale im. Andrzeja Moskaluka w narciarstwie 
biegowym. Od  kilku  lat  zawodnikom  z Technikum Leśnego  towarzyszą 
leśnicy, pasjonaci narciarstwa biegowego, którym przewodzą nadleśniczy 
Tomasz Kuszewski  i  nadleśniczy Roman Wróblewski  z Chmielnika. Za-
wodnicy mają na swoim koncie liczne sukcesy i medale, zarówno w kon-
kurencjach organizowanych w ramach Biegu Piastów (kategorie wiekowe, 
zawodowe i drużynowe), a także w najważniejszej kategorii open. 

Aby zawodnicy mogli tak wspaniale reprezentować Zespół Szkół Le-
śnych, Nadleśnictwa i gminę Zagnańsk, musieli być bardzo dobrze przygo-

towani kondycyjnie. Trenowali w okolicy Borowej Góry, Belna, Adamowa, 
Łącznej,  a  nawet  zapuszczali  się w  rejony Suchedniowa  i  Świniej Góry. 
Przy okazji odkryli wiele wspaniałych  leśnych miejsc, gdzie można spo-
kojnie i bezpiecznie trenować narciarstwo biegowe, a nawet, jak twierdzą, 
uprawiać turystykę narciarską, zarówno na nartach biegowych, jak i ślado-
wych  (trochę szersze). Najbezpieczniej  jest  jednak  trenować  i  ślizgać się 
rekreacyjnie na bezpiecznych oznakowanych szlakach pieszych i rowero-

wych.
Szlak zielony 
Zagnańsk – Bartków – Janaszów – Jasiów 

– dąb Kapitan – Polana Rosochy – rezerwat 
Świnia Góra – Piekło Dalejowskie – Wojty-
niów – Bliżyn ma 22 km. Punktem wyjścio-
wym jest stacja kolejowa w Zagnańsku. 

Szlak czerwony 
Tumlin  –  Góra  Klonówka  –  Kamień 

–  Przełom  Lubrzanki  –  Święta  Katarzy-
na  (33  km)  należy  do  górskich  i  jest  je-
dynie  8-kilometrowym  odcinkiem  105-
kilometrowego szlaku im. Edmunda Massal-
skiego  wiodącego  z  Kuźniak  do  Gołoszyc. 
Prowadzi  przez  Pasmo  Oblęgorskie,  potem 

przez wieś Ciosowa i po drugiej stronie  trasy Kielce – Łódź wchodzi na 
górę Kamień i Wykieńską. Schodząc z Wykieńskiej, przecina wieś Tumlin-
-Podgród i drogą leśną wspina się na grzbiet Grodowej Góry. Z Grodowej 
szlak prowadzi ku południu, do przejazdu kolejowego, a następnie przez 
wioskę Węgle – do  lasu. W odległości ok. 3 km mijamy polankę zwaną 
Jaworzno,  a  następnie wchodzimy na  szczyt Krzemionki,  skąd  zakrętem 
schodzimy w dolinkę, w której bierze początek Silnica. Niedaleko stąd do 
szosy Kielce – Zagnańsk.

Szlak żółty „W dolinie Krasnej” i czerwony z Diablej Góry do Łącznej
Wyznaczony w 2002 r. szlak żółty „W dolinie Krasnej” o długości 28 

km prowadzi z przystanku PKS w Serbinowie przez Rogowice, Długojów, 
Szałas,  Lutę  i Krasną  do Wąsosza Koneckiego. W Szałasie  przecina  się 
z czerwonym szlakiem prowadzącym z Rezerwatu Diabla Góra koło Sta-
rzechowic przez las, Zaleziankę do Łącznej.

Turystyczne szlaki rowerowe
W naszej gminie oznakowane zostały dwa turystyczne szlaki rowero-

we. Trasy niezbyt trudne, w większości po asfalcie lub drodze szutrowej, 
niemal płaskie, przebiegają przez piękne lasy, pola i wsie. Na trasie znajdu-
ją się miejsca postojowe oraz widokowe. Szlaki oznakowane są kolorami 
czerwonym i niebieskim. Oczywiście do wędrówek narciarskich wykorzy-
stujemy drogi leśne. 

Leśne drogi pożarowe
Ulubionymi  trasami  treningowymi  dla  zawodników  startujących 

w Biegu Piastów są ścieżki leśne na Borowej Górze oraz leśne trasy poża-
rowe biegnące w kierunku Adamowa i Belna, Skarżyska, Borowej Góry lub 
wokół niej. Znajdujące się tam górki, podejścia i zjazdy niczym nie ustępują 
tym, które znajdują się w Górach Izerskich. Można nieźle się na nich spocić 
i nabrać kondycji sportowej. 

Andrzej Piskulak 

Hej ho! Na narty się szło…

Foto archiwalne Technikum Leśnego

Foto archiwalne Nadleśnictwa Zagnańsk
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Czerwony Kapturek po angielsku 
Podsumowanie projektu pt. „Around the Little Red Riding Hood” 

(Wokół Czerwonego Kapturka) realizowanego od września 2012 r. przez 
uczniów szkół podstawowych z Zagnańska, Tumlina i Kajetanowa odby-
ło się 26 lutego br. w siedzibie przedszkola w Zagnańsku. Na zaplanowa-
ne zadania Zespół SP nr 2 Przedszkola i Gimnazjum im. St. Staszica po-
zyskał w drodze konkursu grant w wysokości 11.700 zł od Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności, w ramach Programu English Teaching, 
którego krajowym realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. 

Uroczystość zaszczycili m.in.: C. Douglas Ades, sekretarz Rady Dy-
rektorów w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wraz z małżonką, 
Mieczysław Gębski, wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, Zdzisław Wrzałka, starosta kielecki, Grze-
gorz Bień, wicekurator oświaty, Stefan Grudzień, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy w Zagnańsku oraz radna Grażyna Wawszczak.

Sponsor projektu C. Douglas Ades w swym wystąpieniu ciepło wyraził 
się zarówno o młodych wykonawcach, jak i nauczycielach, którzy ich przygo-
towali. Oceniając prace plastyczne, gość z USA podkreślił kreatywność mło-
dziutkich artystów. Wyraził też swój zachwyt i uznanie dla przedszkola, do-
cenił jego siedzibę i wyposażenie. – Amerykańskie przedszkola powinny brać 
przykład z tego, które znajduje się w Zagnańsku – mówił C. Douglas Ades.

Uznanie  dla  realizatorów  i  młodych wykonawców  projektu  wyra-
zili  także: wiceprzewodniczący Mieczysław Gębski,  starosta  Zdzisław 
Wrzałka oraz wicekurator Grzegorz Bień. 

Program  projektu  od  samego  początku  zakładał  zapoznanie  naj-
młodszych dzieci z bajką o Czerwonym Kapturku w języku angielskim, 
poprzez głośne czytanie. Znalazł on wsparcie w trzech placówek w Za-
gnańsku, Tumlinie i Kajetanowie. Akcja cieszyła się bardzo dużym za-
interesowaniem. Wzięły w niej udział 73 osoby,  tj. mieszkańcy gminy, 
nauczyciele,  uczniowie,  wolontariuszki  z  Chin  i  Słowacji,  goszczące 
w Zagnańsku i Tumlinie w październiku ubiegłego roku. 

Kolejnym etapem był konkurs plastyczny pt. „Bajka Czerwony Kap-
turek widziana oczami dziecka”, skierowany do uczących się w naszej 

Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie szczególny nacisk 
kładzie na pracę  z dziećmi  i młodzieżą,  zgodnie  z  teorią  „Nikt nie 
rodzi  się  czytelnikiem,  czytelnika  trzeba  wychować”.  Naturalnym 
partnerem w procesie wpajania nawyku czytelniczego najmłodszym 
mieszkańcom gminy są szkoły i przedszkola. Ścisła współpraca wy-
nika także z lokalizacji trzech gminnych bibliotek – w Samsonowie, 
filii w Tumlinie i Szałasie – w budynkach szkół. Biblioteki i ich pra-
cownicy  na  bieżąco  uczestniczą w  codziennym  życiu  uczniowskim. 
Udostępniają księgozbiór na zajęcia szkolne, wyszukują  informacji 
w  książkach  i  internecie,  pomagają  przy  odrabianiu  zadań  domo-
wych, udostępniają stanowiska komputerowe dla młodych miłośni-
ków gier edukacyjnych. 

Podejmując  pracę  w  bi-
bliotece  gminnej,  zauważy-
łam ogromne zainteresowanie 
ze  strony  dzieci  i  młodzieży 
szkolnej. Odpowiadając na ich 
potrzeby, w każdej z czterech 
placówek  ogłosiłysmy  kon-
kurs  z wiedzy o książce  i  bi-
bliotece  pt.  „Wokół  książki”. 
Mimo że nie był łatwy – dzieci przez dwa miesiące wyszukiwały odpowie-
dzi na pytania w dostępnych w bibliotece słownikach, encyklopediach i ka-
talogach – zainteresowanie było ogromne, szczególnie w Samsonowie. 

Zachęcone sukcesem układałyśmy nowe pytania testowe, a dla naj-
młodszych tematy plastyczne. Nagrody zdobywałyśmy od zaprzyjaźnio-
nych drukarni i instytucji, a po zwróceniu się z prośbą do radnych gmin-
nych, otrzymywałyśmy na ten cel corocznie środki finansowe. Cyklicz-
ność konkursów – dwa razy do roku w miesiącach kwiecień-maj i wrze-
sień-październik – oraz udana współpraca z bibliotekarkami szkolnymi 
oraz wychowawczyniami przedszkoli i klas 0-III wpłynęły korzystnie na 
powodzenie tych akcji. Kolejne pokolenia uczyły się zdrowej rywaliza-
cji, zgłaszając swój udział w różnorodnych konkursach. „Nie wiesz – za-
pytaj w bibliotece”, „Kolorowy świat Brzechwy”, „Wykonaj zakładkę do 
książki Centkiewiczów”, „Czy znasz lektury szkolne?”, „Wesołe rymy E. 
Szelburg-Zarębiny”, „Obserwator natury”, „Nasza planeta za 100 lat” – 
to tytuły niektórych z nich. 

W ostatnich latach różnorodne zajęcia unijne spowodowały spadek zain-
teresowania konkursami, zwłaszcza starszej młodzieży. Od końca 2009 r. ofe-
rujemy dla nich spotkania w młodzieżowym Dyskusyjnym Klubie Książki. 

Nie  tylko  bibliotekarki wychodzą  z  propozycjami  na  teren  szkoły. 
Pedagodzy zachęcają do korzystania z bibliotek, organizując wycieczki 
z okazji np. Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci  lub Tygodnia 
Bibliotek. Przedszkolaki odwiedzają nas w Dniu Bibliotekarza, nierzad-
ko przynosząc piękne życzenia na własnoręcznie wykonanych kartkach. 
Wychowawczynie  najmłodszych  doceniają wieloletnie  głośne  czytanie 
maluchom w bibliotece, przedszkolu lub klasach szkolnych. 

Gdy filia w Zagnańsku  uzyskała  nową  siedzibę  pozwalającą  orga-
nizować spotkania z udziałem 60 osób, zorganizowałyśmy prelekcję pt. 
„Lecznictwo ludowe na Kielecczyźnie…”, w której uczestniczyli m.in. 
uczniowie  miejscowej  szkoły  leśnej  wraz  z  wychowawcą.  Uczniowie 
Technikum Leśnego i gimnazjaliści w Samsonowie uczestniczyli w języ-
koznawczych wykładach dr Marzeny Marczewskiej. 

Nauczone doświadczeniem stawiamy na  imprezy kameralne. Stroni-
my od obojętnej w najlepszym razie publiki, zwołanej w celu zapewnienia 
imponującej frekwencji. Dlatego wysyłamy do każdej szkoły zaproszenia 
dla kilku zainteresowanych uczniów. Sugerujemy nauczycielom, aby wy-
jazd na spotkanie do filii w Zagnańsku był wyróżnieniem dla najaktywniej-
szych czytelników. I tak w pierwszym spotkaniu autorskim z Anną Onichi-
mowską uczestniczyli uczniowie z czterech gimnazjów z terenu gminy, na 
spotkanie z pisarzem książek dla dzieci Pawłem Beręsewiczem przybyli 
reprezentanci z 8 szkół podstawowych. Gimnazjaliści poznali w Zagnań-
sku Ewę Nowak. Pisarka odwiedzała nas jeszcze dwukrotnie, spotykając 
się z młodzieżą ze szkoły w Samsonowie na spotkaniu autorskim oraz na 
początku ubiegłorocznych wakacji, prowadząc warsztaty literackie. 

W spotkaniu z Izabelą Sową oprócz dorosłych uczestniczyła młodzież 
z  Zespołu  Szkół  Leśnych. W  dni wolne  od  sztywnych  zajęć  szkolnych 
proponujemy alternatywne spotkania w bibliotece, choćby zorganizowaną 
1 kwietnia ubiegłego roku multimedialną prezentację przedstawioną przez 
Barbarę i Jerzego Jędrychowskich – znanych kieleckich miłośników geolo-
gii, autorów książeczki „Góry świętokrzyskie. Kraina tetrapoda”.

W  październiku  ub.r.  zorganizowane  zostało  spotkanie  autorskie 
z Beatą Ostrowicką, dla uczniów z Samsonowa i Zagnańska które odbyło 
się w szkole w Tumlinie. 

Wieloletnia  współpraca  bibliotekarek  z  pedagogami  integruje  na-
sze lokalne środowisko, pozwala poszerzać horyzonty uczniowskie bez 
konieczności ponoszenia przez szkoły nakładów finansowych. Bibliote-
karki  ze  swojej  strony pielęgnują dobre  relacje,  zapraszane na  szkolne 
uroczystości  z  radością  uczestniczą w ważnych wydarzeniach  naszych 
wspólnych wychowanków.   Stella Ślefarska

gminie uczniów – od przedszkola po klasy trzecie szkoły podstawowej. 
Napłynęło 60 prac plastycznych przygotowanych przez trzylatki, cztero-
latki i starsze dzieci.

Podsumowaniem realizacji działań było przygotowanie i wystawie-
nie  przedstawienia  pt.  „Czerwony  Kapturek”  oraz  przyznanie  nagród 
w konkursie plastycznym, młodym aktorom, jak również dzieciom naj-
bardziej  zaangażowanym w projekt. W  inscenizacji bajki wzięli udział 
uczniowie  klas  IV–VI  ze  szkół w Zagnańsku  oraz w Tumlinie. Warto 
podkreślić, iż szkoła w Tumlinie jest głównym partnerem projektu i bie-
rze udział we wszystkich dostępnych akcjach.

Projekt  dotowany  przez  Amerykańską  Fundację  Wolności,  której 
krajowym realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA przyniósł 
wiele korzyści dla szkół. Z przyznanej dotacji zakupiono książki i płyty 
audio pt. „Czerwony Kapturek” do czytania bajki w języku angielskim. 
Zostały one przekazane do szkół w Kajetanowie, Tumlinie i Zagnańsku. 
Za  pieniądze  z  programu  kupiono  dwa mikrofony, materiał,  z  którego 
uszyte zostały stroje i dekoracja do przedstawienia oraz ufundowano na-
grody dla uczestników konkursu.

Przygotowano  do  publikacji  książeczkę  pt.  „Czerwony  Kapturek” 
w języku angielskim z wizerunkami uczniów występujących w przedsta-
wieniu.   Apis

Biblioteka integruje lokalne środowisko

Foto z archiwum Stelli Ślefarskiej
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Razem dla Gosi

Duchowy „koszyk” wielkanocny
Okres Wielkiego Tygodnia i przypadające w tym tygodniu Tridu-

um Paschalne to dla chrześcijan najświętszy czas w roku. Od Niedzieli 
Palmowej do Niedzieli Zmartwychwstania Kościół wspomina najważ-
niejsze  wydarzenia  w  historii  zbawienia:  ustanowienie  Eucharystii, 
mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie. 

Niedziela  Palmowa  rozpoczyna  w  Kościele  katolickim  Wielki 
Tydzień. Liturgia Niedzieli  Palmowej  jest  rozpięta między  dwoma mo-
mentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem – jako Ewangelii – 
Męki Pańskiej. W Polsce Niedziela Palmowa nosiła także nazwę Niedzieli 
Kwietnej. Zwyczaj  święcenia palm pojawił  się w Kościele w XI wieku. 
Palmy w Polsce zastępują często gałązki wierzbowe z baziami. 

Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są dniami szcze-
gólnie poświęconymi sakramentowi pojednania. Nie ma specjalnych wy-
różniających się liturgii w tym czasie. 

W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustano-
wienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego. Jeszcze przed 
wieczornym rozpoczęciem Triduum Paschalnego rankiem we wszystkich 
kościołach  katedralnych  biskup  diecezjalny wraz  z  kapłanami  odprawia 
Mszę św. Krzyżma. Podczas niej biskup święci oleje (chorych, katechume-
nów i krzyżmo). Wieczorem w kościołach parafialnych i zakonnych Mszą 
Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. Po Mszy św. rusza 
procesja  do  tzw.  ciemnicy. Tam  rozpoczyna  się  adoracja Najświętszego 
Sakramentu.

Podczas drugiej akcji charytatywnej „Gramy dla Gosi” zorgani-
zowanej 3 marca br. w hali GOKSiR wolontariusze ze Stowarzysze-
nia Razem dla Wszystkich zebrali 1950 zł. Natomiast w piłkarskim 
turnieju towarzyszącym imprezie wzięło udział 15 drużyn. Organi-
zatorem było Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich i Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji. Wsparcie finansowe zapewnił wójt 
Szczepan Skorupski. Patronat medialny sprawowały redakcje: TVP 
Kielce i „Gazety Zagnańskiej”. 

W charytatywną  akcje włączyli  się  również  aktywnie:  nauczyciele 
i  uczniowie  Zespołu  SP  nr  2  Przedszkola  i  Gimnazjum w  Zagnańsku 
oraz Klubu Pań z Zagnańska. Dzieci przygotowały do sprzedaży ozdoby 
świąteczne, zaś panie upiekły  smakowite ciasta. Ponadto do sprzedaży 
wystawione zostały grafiki artysty Aleksandra Yasina. 

W akcję  zbierania  pieniędzy do puszek  zaangażowały  się  członki-
nie  Stowarzyszenia  Razem  dla  Wszystkich:  Magdalena  Foks,  Joanna 
Dudkowska, Urszula Pieńkosz, Dorota Szwed, 
a  także  prezes  Leszek  Grudziński.  Uzyskane 
w ten sposób pieniądze przekazane zostały na 
pomoc dla chorej dziewczynki. 

Drużyny  piłkarskie  rozegrały  swe mecze 
w  trzech  grupach.  W  grupie  A  zwyciężyła 
drużyna Woleves Zagnańsk, w grupie B  suk-
ces  odniosła  drużyna Welter  Scelter  Tumlin, 
w  grupie  B  zwycięstwo  przypadło  drużynie 
Grube Lolo z Zachełmia. 

W  całym  turnieju  oprócz  zwycięzców 
wzięły  udział  drużyny:  Becherek,  Zuz  Bud, 
Płomień Niewachlów, OSP Kostomłoty, The Blues  Jasiów, Sami Swoi 
Gruszka, OSP Chrusty II, Niesiemy Pomoc, OSP Chrusty I, OSP Zabło-
cie, GOKSiR, Pędzące Kombinerki. 

Gosia  ma  19  lat.  Urodziła  się  przepukliną  oponowo-mózgową. 
„Dzieckiem” pozostanie do końca swojego życia. Nie mówi, nie chodzi 
samodzielnie, wymaga ciągłej opieki i pomocy. Na stałe przyjmuje leki 
i poddawana jest rehabilitacji. Od 8 lat ZSP nr 2 w Zagnańsku prowadzi 
z Gosią nauczanie indywidualne. Dziewczynka jest pod opieką Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Z odpisów 1% Fundacja zwróci koszty 
poniesione na leki, leczenie specjalistyczne, środki higieniczne, rehabi-
litację i inne wydatki dotyczące jej zdrowia i poprawy jakości życia. Nr 
KRS Fundacji – 0000037904, nr subkonta – 17576.

Wójt Szczepan Skorupski wyrażając się z uznaniem o akcji, podkreślił, 
że pracownikom GOKSiR w krótkim czasie udało się zachęcić do udziału 
w imprezie 15 drużyn, które wzięły udział w turnieju w trzech grupach. 
Wójt  kupił,  a  potem  podarował Gosi  jedną  z  grafik Aleksandra Yasina. 
– Żebyś była silna jak dąb Bartek – życzył.

– Myślę, że nasza impreza przyczyni się do rozpropagowania tego, że 
właśnie w okresie Wielkiego Postu należy wspierać tych najsłabszych i cho-
rych oraz zachęcać nie tylko do uczestnictwa w tego rodzaju akcjach, ale 
też do przekazania 1 procenta podatku – podkreślił główny patron akcji. 

Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu odprawiana jest niepo-
wtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Czyta się  lub śpiewa, 
zwykle z podziałem na  role, opis Męki Pańskiej według  św.  Jana. Cen-
tralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Ostat-
nią  częścią  liturgii Wielkiego  Piątku  jest  procesja  do Grobu  Pańskiego. 
W Wielki Piątek odprawiane są także nabożeństwa Drogi Krzyżowej. 

Wielka Sobota  jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa 
był to dzień największej próby. Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie 
pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakar-
mił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego 
spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz 
jajek, które symbolizują nowe życie. W zwyczaju jest też masowe odwie-
dzanie różnych kościołów i porównywanie wystroju Grobów.

Wielkanoc  –  Niedziela  Zmartwychwstania  Pańskiego  zaczyna 
się  już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją  liturgia światła. Na 
zewnątrz  kościoła  kapłan  święci  ogień,  od  którego  następnie  zapala  się 
Paschał  – wielką woskową  świecę,  która  symbolizuje  zmartwychwstałe-
go Chrystusa. Wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne, 
wyrzekając  się  grzechu, Szatana  i wszystkiego,  co  prowadzi  do  zła  oraz 
wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wigilia Paschalna 
kończy się Eucharystią i procesją rezurekcyjną. Ze względów praktycznych 
w wielu miejscach w Polsce procesja rezurekcyjna nie odbywa się w Noc 
Zmartwychwstania, ale przenoszona jest na niedzielny poranek. Opr. Apis 

Prezes Leszek Grudziński wyraził zadowolenie, że członkowie Sto-
warzyszenia  Razem  dla Wszystkich  włączyli  się  w  pożyteczną  akcję. 
– Uznaliśmy, że należy pomóc dziewczynce i jej rodzinie. Cieszymy się, 
że udało się zebrać tak znaczną kwotę. Pragnę podziękować wszystkim 
drużynom, które wzięły udział w turnieju i przekazały do puszek pieniądze 
– zaakcentował prezes Grudziński. 

Kierownik  GOKSiR Michał  Salwa  dziękując  wszystkim  uczestni-
kom, wolontariuszom, nauczycielom, dzieciom za aktywny udział w ak-
cji,  podkreślił  zaangażowanie piłkarzy, którzy  tak  licznie wzięli  udział 
w turnieju oraz nie szczędzili własnych środków finansowych, by wes-
przeć dziewczynkę. 

– Cała ta akcja ma na celu pomaganie dzieciom z terenu gminy, które 
tego potrzebują. Imprezę będziemy kontynuować w następnych latach – 
zapowiedział kierownik Salwa. 

Dyrektor Marzanna Moćko zwróciła uwagę na to, że kierowana przez 
nią szkoła włączyła się w akcję zbiórki środków pieniężnych dla Gosi, 
gdyż od lat ma bardzo dobre rozeznanie odnośnie potrzeb jej rodziny. 

– Wcześniej też pomagaliśmy i wspieraliśmy rodzinę. Dwa lata temu 
Małgosia po raz pierwszy z naszej inicjatywy wyjechała z mamą nad mo-

rze. Skorzystała z dofinansowania z NFZ, dzię-
ki inicjatywie naszej nauczycielki Aleksandry 
Zagórskiej. Na stronie naszej szkoły opubliko-
waliśmy apel o przekazanie 1 procenta podat-
ku dla Gosi – poinformowała dyrektor Moćko. 

Nauczycielka Sylwia Maksymowicz, która 
prowadzi z Gosią zajęcia indywidualne, doda-
ła, że dziewczynka mimo swojego upośledze-
nia  jest  bardzo  otwarta  i  pełna  ciepła  wobec 
innych ludzi. 

– Ma wspaniałą rodzinę, w które panuje 
spokój i bardzo miła atmosfera. Gosia ma bar-

dzo dobry kontakt ze wszystkimi. Reaguje bardzo spontanicznie. Ta akcja 
na pewno jej pomoże – podkreślila Sylwia Maksymowicz. 

Jacek Rodak, tata Gosi, podziękował wszystkim osobom, które bez-
pośrednio zaangażowały się w akację na rzecz pomocy dla jego córki. 

– Dziękuję sołtys Grażynie Wawszczak i panu Michałowi Salwie, kie-
rownikowi GOKSiR, za zaangażowanie i zorganizowane całej imprezy 
oraz wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu za wszelkie wsparcie organi-
zacyjne. Byliśmy bardzo zdziwieni i zaskoczeni tym, że zgłoszono się do 
nas z taką inicjatywą. Do tej pory sami czyniliśmy starania o pomoc dla 
naszej córki – zwierzał się pan Rodak. 

– Wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję charytatywną, bardzo 
serdecznie dziękujemy. Gosia znajduje się pod opieką Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”. W ogóle jesteśmy mile zaskoczeni, że pierwszy raz bez 
naszego zaangażowania, tak wielu ludzi z instytucji i stowarzyszenia przy-
szło nam z życzliwą pomocą. Szczególnie zaskoczyło na to, że szkoła bardzo 
się zaangażowała, dając Gosi indywidualne nauczanie – dodał tata Gosi. 

Podczas ubiegłorocznej  akcji  „Gramy dla Oskara”  zorganizowanej 
z inicjatywy grupy przyjaciół, Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Re-
kreacji w Zagnańsku  i Stowarzyszenia „Goszen” udało się zgromadzić 
kwotę 1418 zł. Została ona wpłacona na konto Fundacji „Zdążyć z Po-
mocą”, której Oskar Michta jest podopiecznym.   Andrzej Piskulak
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Andrzej Piskulak: Wiem, że bardzo leży Panu na sercu rozwój gmi-
ny, gdyż jest Pan jej współtwórcą i byłym gospodarzem… 

Edward Adamiec: Obecnie z perspektywy bagażu doświadczeń zawo-
dowych uważam, że aby gmina mogła się prawidłowo rozwijać, to należy 
przy dobrze rozwiniętej infrastrukturze, a taką ma gmina Zagnańsk, zadbać 
o  trafne  wyznaczenie  głównych  kierunków  rozwoju  krótkoterminowych 
i długoterminowych, a następnie określić harmonogram ich realizacji. We-
dług mnie obecnie należy postawić na dwa podstawowe kierunki rozwoju 
naszej gminy: turystykę i mieszkalnictwo… 

A.P.: O turystycew naszej gminie mówi się, że jest „przejazdową”… 
E.A.: Bardzo nad tym boleję. Powinniśmy się zastanowić, jak zatrzymać 

turystę. Ale zanim to uczynimy, chciałbym zwrócić uwagę na to, że z racji 
tego, że gmina znajduje się blisko Kielc, dużo ludzi chce mieszkać na te-
renach przyjaznych, czyli ze świeżym powietrzem 
i  wszystkimi  wygodami.  Nasza  gmina  spełnia 
wszytki te wymogi, bo ma gaz, kanalizację, wodę. 
Miasto oddziela od Zagnańska duża otulina leśna, 
ale  gmina  jest  dobrze  skomunikowana. Możemy 
zabezpieczać dla ludzi, którzy by chcieli zamiesz-
kać w naszej gminie, dobrze uzbrojone tereny bu-
dowlane. I to jest moim zdaniem, jeden z najważ-
niejszych kierunków rozwoju naszej gminy…

A.P.: A inwestycje i przemysł…?
E.A.:  No  właśnie,  gdy  będziemy  rozwijać 

mieszkalnictwo  i  turystykę,  to  także  zacznie  się 
tworzyć przedsiębiorczość. Mam tu na myśli m.in. 
wszelkiego rodzaju usługi, zarówno dla mieszkań-
ców,  jak  i  turystów. Powinien rozwinąć się  także 
przemysł, ale on będzie w tle tych dwóch kierun-
ków rozwoju. Musi to być przemysł nieuciążliwy 
dla środowiska, czyli taki, który, mógłby produko-
wać na bazie miejscowych surowców. Chciałbym zwrócić uwagę m.in. na 
to, że na terenie gminy są duże zasoby gliny w okolicach Samsonowa i Ko-
łomani i na ich bazie można rozwinąć nieuciążliwy dla środowiska prze-
mysł, który mógłby przynieść dla gminy dochód. Drugim takim miejscem 
jest droga szybkiego ruchu S7 i grunty Kajetanowa, Zabłocia, Barczy i ugo-
rujące dodatki wsi. Można wzorem Warszawy i Janek oraz Wrocławia roz-
winąć na tych terenach m.in. działalność składową i dystrybucyjną, a także 
produkcyjną, które zawsze powstają w pobliżu węzłów komunikacyjnych. 
Myślę więc, że warto uwzględnić w planach  inwestycyjnych walor  trasy 
komunikacyjnej naszego odcinka S7. 

A.P.: Od lat panuje opinia, że gmina Zagnańsk, jest „sypialnią” dla 
kielczan i mieszkańców większych aglomeracji… 

E.A.: Mieszkalnictwo będzie też przyciągało ludzi biznesu. Wówczas 
zaczną się rozglądać za terenami, na których warto coś zainwestować. Gdy-
by Gmina chciała się zająć tą sprawą, musiałaby zidentyfikować problemy, 
jakie się pojawią przy organizacji osiedli. Ja takie osiedle w Kaniowie już or-
ganizowałem, więc mam doświadczenie bezpośrednie. Wiem, że to napotyka 
na społeczny opór. Trzeba więc wsłuchiwać się w opinie zainteresowanych, 
jak należy pogodzić interesy mieszkańców i Gminy. Moim zdaniem, da się to 
pogodzić. Jeśli chodzi o tereny pod mieszkalnictwo, należy przeanalizować 
„Plan przestrzenny zagospodarowania gminy” i uwzględniając oczekiwania 
mieszkańców, zweryfikować pomysły planistów z poprzednich lat… 

A.P.: Proszę więc powiedzieć o drugim kierunku, jakim jest rozwój 
turystyki w gminie…

E.A.: Mamy Bartka, kopalnię ze śladami tetrapoda, ruiny huty w Sam-
sonowie  i wiele  innych pomniejszych zabytków. Moim zdaniem, nie ma 
wyraźnej koncepcji, jak to zwiedzać i nie ma właściwej infrastruktury, by 
zachęcić  turystę  do  zwiedzania.  Przy  kopalni  na  Zachełmiu  nie ma  nic. 
Złożyłem  propozycję,  jak  to  zrobić.  Chciałem  pokazać  środowisko,  jak 
wyglądało dawniej i jak wygląda obecnie, utworzyć ścieżki dydaktyczne, 
zaplecze do pełnej obsługi turystów. 

A.P.: Czy może Pan opowiedzieć o swojej koncepcji, jak zatrzymać 
turystę? 

E.A.:  Powiedzmy  na  przykładzie  Zachełmia.  Projekt  według  mnie 
powinien  objąć  teren  pomiędzy  –  od  południa  drogą  wojewódzką  Bar-
cza – Ćmińsk, od zachodu ulicą Spokojną, od północy ulicą Pogodną, od 
wschodu drogą od Lekomina do Zachełmia. Turyści wjeżdżaliby do parku 
od strony drogi wojewódzkiej, gdzie zlokalizowane powinny być parkingi, 
gastronomia i hotele lub dojeżdżaliby koleją podmiejską do wybudowanej 
stacji kolejowej Zachełmie-Tetrapod (teren przylega do linii kolejowej Kiel-
ce – Warszawa,  istnieje bocznica kolejowa pod załadunek z  tej kopalni). 
Następnie określoną trasą rozpoczynaliby piesze zwiedzanie, w pierwszej 
kolejności poznaliby aktualnie  rosnącą  roślinność  i  żyjące zwierzęta Gór 
Świętokrzyskich. W tym celu powinna powstać ścieżka dydaktyczna poka-

zująca wszystkie rodzaje roślin dziko rosnących w Górach Świętokrzyskich 
i  rezerwat albo minizoo zwierząt żyjących w  tym środowisku. Kolejnym 
etapem zwiedzania byłyby odkrycia geologów i paleontologów, oczywiście 
odpowiednio  zabezpieczone,  połączone  z  prezentacją  audiowizualną  śro-
dowiska z przed 395 milionów lat. Trzeba pamiętać także o tym, że turysta 
lubi zjeść, odpocząć, a nawet zatrzymać się na dłużej. Nie muszę dodawać, 
że w przyszłości konieczne będzie rozwinięcie bazy gastronomiczno-nocle-
gowej oraz innych usług związanych z obsługą turystów…

A.P.: A kto zdaniem Pana miałby się tym zająć?
E.A.: Park powinien stać się centralnym punktem turystycznym regio-

nu świętokrzyskiego. Projekt powinien zapewnić współdziałanie naukow-
ców, wszystkich organizacji społecznych, samorządów wszystkich szczebli, 
służb państwowych oraz przedstawicieli biznesu i osób fizycznych, a także 
prasy,  radia  i  telewizji, mówiąc krótko mediów. W celu  skoordynowania 

tych działań proponuję powołanie stowarzyszenia 
bądź  innej  jednostki  samorządu  terytorialnego, 
która  zajęłaby  się  przygotowaniem,  uruchomie-
niem  inwestycji,  a  następnie  funkcjonowaniem 
proponowanego parku. Podział zadań dla wszyst-
kich  uczestników  tego  przedsięwzięcia  powinien 
zabezpieczać możliwość opracowania samodziel-
nych projektów i ubiegania się o środki unijne na 
te  cele.  Przykładem mogą  być  badania  naukowe 
w wyniku, których powstaną odpowiednio zabez-
pieczone ślady i inne skamieniałości, udostępnione 
dla zwiedzających. Opiekę naukową powinni za-
pewnić odkrywcy, ale dobrze byłoby, aby powstało 
porozumienie między  uczelniami Uniwersytetem 
Warszawskim,  Uniwersytetem  Humanistyczno-
Przyrodniczym  Jana  Kochanowskiego  w  Kiel-
cach, Politechniką Świętokrzyską  i Państwowym 
Instytutem  Geologicznym,  a  może  i  szwedzkim 

Uniwersytetem Uppsala uściślające program badań i kierunki kształcenia na 
naszych uczelniach. Powyższą wizję zaprezentowałem w swoim oficjalnym 
projekcie pt. „Zagnańsk – Świętrokrzyskie – Prehistoria i Dziś”.

A.P.: Nasza rozmowa dobiega końca, proszę więc o przedstawienie 
wniosków końcowych…

E.A.: Chciałbym  zaproponować  przeprowadzenie  społecznej  analizy 
SWOT dla Zagnańska. W niej zawarte byłyby dobre i słabe strony, szanse 
i zagrożenia. Proponuję napisać ankietę  i wysłać ją przykładowo za pośred-
nictwem „Gazety Zagnańskiej” do mieszkańców gminy, radnych, ale też do 
ludzi biznesu. Na podstawie tych danych mógłbym gratisowo napisać anali-
zę SWOT. Wtedy też łatwiej będzie definiować kierunki rozwoju gminy. 

A.P.: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Piskulak

Dwa główne kierunki rozwoju gminy – mieszkalnictwo i turystyka
(Rozmowa z Edwardem Adamcem)

Edward  Adamiec,  ekonomista,  samorządowiec.  Urodził  się  15 
czerwca 1946 roku we wsi Jaworze, gmina Zagnańsk. Ukończył Wyższą 
Szkołę Ekonomiczną w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczął w Zakła-
dach Drzewnych w Zagnańsku w 1965  roku,  a po  trzech  latach podjął 
pracę w Zakładzie Usług  Inwestycyjnych w Kielcach. 1.11.1972 został 
pełnomocnikiem powiatu kieleckiego do spraw tworzenia nowej gminy 
Zagnańsk. Przez pierwsze dwa lata od powstania gminy był jej sekreta-
rzem, a od 1975 r. naczelnikiem gminy. Funkcję tę pełnił do 1985 r. Za 
swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń. W 1985 r. z własnej inicja-
tywy przeszedł do pracy w firmie EXBUD Kielce, gdzie po dwóch latach 
dostał misję utworzenia Oddziału Budownictwa w Kielcach, którym kie-
rował do 30.11.2001 r. Firma zdobyła kilkanaście Budów Roku i Polską 
Nagrodę Jakości. 

Był  radnym Wojewódzkiej  Rady  Narodowej  w  Kielcach  w  latach 
1988–1992, a w latach 1998–2002 radnym Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego pierwszej kadencji, gdzie jako Przewodniczący Komisji Roz-
woju współtworzył strategię rozwoju nowo powstałego województwa.

Od  5.08.2002  r.  tworzył w województwie  świętokrzyskim Oddział 
Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa,  gdzie  wdrażał  eu-
ropejski  fundusz przedakcesyjny SAPARD, a później Program Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich  i  dopłaty bezpośrednie. Od  sierpnia 2004  r.  do 
października 2005 r. pełnił funkcję zastępcy prezesa Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. W plebiscycie na Czło-
wieka Roku organizowanym w 1999 roku przez „Słowo Ludu” i Radio 
Tak został Człowiekiem Grudnia i zajął II miejsce w plebiscycie za rok 
1999, a w plebiscycie organizowanym przez „Echo Dnia” i Radio Tok FM 
w 2004 roku otrzymał tytuł Człowieka Roku 2004. W styczniu 2004 roku 
zakończył pracę w Agencji i założył własną działalność gospodarczą, a po 
osiągnięciu wieku emerytalnego przeszedł na emeryturę.
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Niedawno ukazała się książka poświęcona wieloletniemu probosz-
czowi  parafii  w  Zagnańsku,  ks.  Janowi  Kurczabowi.  Kiedy  podczas 
pobytu w Zagnańsku dowiedziałem się od siostry o ukazaniu się takiej 
książki, natychmiast ją nabyłem. Powody są dwa. Z jednej strony,  lo-
kalny patriotyzm kultywowany w odległym Lublinie przez – w miarę 
możliwości – czytanie wszelkich dostępnych mi publikacji o rodzinnym 
Zagnańsku, a z drugiej strony, fakt koleżeńskich relacji ks. Jana z moim 
Tatą, jeszcze z czasów znakomitego pińczowskiego Gimnazjum, którego 
obaj byli absolwentami (ks. Jan był jego starszym kolegą).

Mogę śmiało powiedzieć, że ks. Jana znałem od urodzenia, ponieważ był 
częstym gościem w naszym mieszkaniu  (murowany piętrowy dom p. Króla 
przy ul. Turystycznej), a potem domu (przy obecnej ul. Spacerowej), a rodzice 
razem z nami (ze mną i starszym bratem) byli także częstymi gośćmi na plebani 
(tej drewnianej i tej murowanej). Jest pamięć dziecka i pamięć młodego czło-
wieka, który kończy liceum i staje przed wyborem studiów. Piszę to nie bez ko-
zery, ponieważ ks. Kurczab w jakiś sposób zaważył na moim dalszym życiu. 

Z dzieciństwa pamiętam przyjęcia imieninowe ks. Jana i moich rodzi-
ców, w których on prawie zawsze uczestniczył. Bardzo  lubiłem te wizyty 
w malowniczej drewnianej plebani, zwłaszcza w lecie, kiedy po sumie prze-
chodziło  się na „dworkowy” ganek na pogaduchy  rodziców  i  ewentualny 
obiad. Bardzo  lubiłem myszkować po  starej plebani,  zaglądać do kuchni, 
gdzie rządziła p. Kaziowa (dopiero z książki dowiedziałem się, jak się nazy-
wała, ale dla nas była to p. Kaziowa), ale szczególne zainteresowanie budził 
oczywiście gabinet ks. Jana z ładnym biurkiem, podręczną biblioteczką, bar-
kiem nieźle zaopatrzonym (ks. Jan i mój Tata gustowali w dobrych alkoho-
lach nie  tylko kupowanych w kieleckich „Delikatesach” przy ówczesnym 
pl. Partyzantów, ale także doskonałych nalewkach domowej roboty). Wra-
żenie zrobiła na mnie mała konsola w przedpokoju, a zwłaszcza zawartość 
małej szufladki, gdzie równiutko poukładane były okupacyjne 500-złotowe 
banknoty, tzw. młynarki lub górale. Dostałem od ks. Jana kilka takich no-
wiuteńkich banknotów. Oczywiście lubiłem oglądać książki, a dla dziecka 
najbardziej atrakcyjne były te z obrazkami. Pamiętam XIX-wieczne wyda-
nie Pisma Świętego z pięknymi grafikami Gustava Doré. Zresztą na lekcjach 
religii, które jeszcze odbywały się w Szkole Powszechnej nr 2 w Bartkowie 
(piękny drewniany budynek do pożaru położony był na placu przy ul. Spa-
cerowej i ul. Borek) ks. Piwowarczyk, ówczesny wikary, swoje nauczanie 
ilustrował właśnie tymi biblijnymi obrazami. 

Mam wrażenie, już z perspektywy czasu, że te spotkania w drewnianej 
plebani  przypominającej  szlachecki  dwór  miały  charakter  ziemiańskiego 
obyczaju przeniesionego w czasy komunizmu, a rolę „ziemian” odgrywali 
miejscowi inteligenci i posesjonaci, a więc m.in. lekarz, aptekarz i młynarz 
(także przedsiębiorca). 

Inny  obraz,  który  pamiętam  z  udziałem  ks.  Kurczaba,  to  tradycyjny 
brydż. Rodzice nie grali w karty,  ale  ciotka Krysia,  siostra mamy, p. Ka-
zik Salwa, moja babcia i kilka innych osób z rodziny czy znajomych gra-
ło w karty, więc zebranie przysłowiowej czwórki nie stanowiło problemu. 
Dzięki znajomości moich rodziców z ks. Kurczabem, mogłem jako dziec-
ko poznać wielu wybitnych kieleckich kapłanów, którzy na Trzech Króli, 
ale także przy innych okazjach (odpust na św. Rozalii i św. Marcina) dość 
licznie nawiedzali swojego kursowego kolegę i uczestniczyli w uroczystym 
obiedzie. Pamiętam ks. Muchę, ks. Włudygę, ks. Łapota, ks. Nawrota, chyba 
także ks. Pałysa. Bywali oni i u nas. Dzięki dość stałej obecności na plebani 
mogłem poznać  też kilku księży wikariuszy: ks. Żmudę, ks. Grzybka, ks. 
Ferta, wspomnianego ks. Piwowarczyka (Bronisława). 

Oczywiście, pamiętam też dyskusje rodziców z ks. Kurczabem, którzy 
postulowali, by w jakiś sposób „udrożnił” dojazd do kościoła (zresztą obec-
nie od strony Ścięgien sytuacja niewiele się zmieniła), ale także dojście od 
strony cmentarza. Tylko starsi mieszkańcy pamiętają, jak wtedy dochodziło 
się na kościelną górkę, a więc od strony Bartkowa „torami”, od strony Ka-
niowa i Janaszowa drogą (obecnie Turystyczną) i dalej przez obejście p. In-
dyckiego i wapiennik, od strony Borowej Góry obok młyna p. Chojeckiego 
i dalej obok cmentarza na górkę, od strony Zachełmia naturalnie przez górę 
Chełmową i nad kamieniołomem, od strony Gruszki i Lekomina też ścieżką 
dochodzącą do torów i dalej przez przejazd i schodami w górę. Było to praw-
dziwe pielgrzymowanie. Rodzice, którzy posiadali samochód starali się nie 
korzystać za często z drogi, od strony Ścięgien stawiali samochód na polanie 
przed obejściem p. Indyckiego i dalej szliśmy na górkę przez wapiennik.

Kolejnym polem dyskusji była ewentualna budowa kaplicy na Borku 
(plac  zdeklarowała  się  darować  p. Wolska),  co  przy  tak  rozległej  parafii 
umożliwiłoby lepiej prowadzić duszpasterstwo i „zbliżyć” Kościół do wier-
nych. Niestety,  ks. Kurczab  zdawał  sobie  sprawę,  że  z  takiej  kaplicy  po-
wstanie nowa parafia, a tym samym uszczupli to dochody kościoła na górce, 
którego utrzymanie było bez wątpienia bardzo kosztowne. Wchodziła  też 
w grę budowa nowej plebanii. 

Nie pamiętam wprawdzie budowy, 
a  raczej  rozbudowy  nowego  kościoła, 
w  której  bardzo  aktywnie  uczestniczy-
li  moi  rodzice,  ale  pamiętam  dosko-
nale  jak  robione  były  ławki  przez  p. 
Polanowskiego,  który  miał  stolarnię 
koło domu, gdzie mieszkaliśmy,  a  tak-
że  sam  z  rodziną  mieszkał.  Pamiętam 
także  pracownię  rzeźbiarską  p.  Zofii 
Wolskiej,  która  wykonywała  elementy 
rzeźbiarskie dla kościoła, gdzie z kole-
gą Mieciem Borowieckim (rodzice jego 
mieszkali nad apteką) często bawiliśmy 
się, a nawet czasem pozowali. 

W  11  klasie  zacząłem  się  zastanawiać  nad  wyborem  studiów.  Tata 
chciał naturalnie,  żebym poszedł w  jego  ślady  i wybrał  studia medyczne, 
ale  nieudane  próby mojego  brata  i  nasze  „złe”  inteligenckie  pochodzenie 
pozbawiały nas paru punktów już na starcie. U mnie ponadto brak przyna-
leżności organizacyjnej do szkolnego ZMS też pozbawiał kolejnego punktu, 
więc poważnie zastanawiałem się, czy w ogóle dostanę się na studia. Ma-
rzyłem oczywiście o szkole morskiej, zafascynowany opowieściami stryja 
marynarza  i  przedwojennego  oficera  marynarki  wojennej,  ale  zdawałem 
sobie  sprawę  z  moich  matematyczno-fizycznych  umiejętności,  więc  ten 
kierunek  raczej  odpadał. Wtedy właśnie  podczas  jednej  z  rozmów moich 
rodziców z ks. Janem, ale dla Taty oczywiście Jankiem, ksiądz powiedział, 
że w Lublinie istnieje katolicka uczelnia, gdzie profesorem jest jego kolega 
z kieleckiego seminarium ks. Rybczyk i że mógłbym z powodzeniem tam 
studiować. Powiedział  także, że napisze odpowiedni  list polecający  (takie 
listy, obok metryki chrztu i świadectwa z religii były załączane do podania 
na studia w lubelskiej katolickiej uczelni, później z tego zrezygnowano). Dla 
lepszego zorientowania  się o KUL-u polecił mi  spotkanie z  absolwentem 
tej uczelni ks. Łukomskim, którego zresztą znałem, a także ks. Boksińskim 
– także absolwentem. Dłuższą rozmowę przeprowadziłem też z moim kate-
chetą licealnym ks. Walusińskim, także kulowcem. Te rozmowy utwierdziły 
mnie w decyzji o studiach na KUL-u. W początkach czerwca pojechałem do 
Lublina i złożyłem osobiście stosowne dokumenty w Dziekanacie Wydziału 
Nauk Humanistycznych. Po zadaniu egzaminów zostałem przyjęty na stu-
dia historyczne w 1969 r. Ta rozmowa, chyba podczas imienin mojego Taty 
w marcu 1969 r., zdecydowała o moim dalszym życiu, ponieważ osiadłem 
w mieście nad Bystrzycą, które stało się moją nową Małą Ojczyzną. 

Zastanawiam  się  jako  osoba  znająca  ks.  Kurczaba,  ale  także  jako  hi-
storyk zajmujący się w swoich badaniach historią społeczno-religijną, kim 
on  był  jako  kapłan.  Ukształtował  go  bez  wątpienia  Kościół  potrydencki, 
a przyszło mu duszpasterzować w parafii podlegającej silnym procesom in-
dustrializacyjnym. Nie była to parafia typowo rolnicza, ale o dużym procen-
cie  ludności posiadającej  trochę ziemi, choć w większości pracującej poza 
rolnictwem (Tartak, OTL, duże zakłady w Kielcach); spory odsetek stanowili 
inteligenci z wyższym lub średnim wykształceniem (przedwojennym). Silny 
był aktyw partyjny, a z drugiej strony ludzie w czasie wojny związani z AK 
i NSZ. W takim zróżnicowanym społecznie środowisku przyszło ks. Kurcza-
bowi sprawować posługę duszpasterską. Dochodziło do nieuniknionych kon-
fliktów, których echa w jakiś sposób docierały do mnie jako mimowolnego 
uczestnika dyskusji moich rodziców z ks. Janem. Wydaje mi się, że trudno 
mu było się znaleźć w nowej rzeczywistości i to powodowało jakiś jego żal, 
że  nie  znajduje  zrozumienia  u wszystkich  parafian. Miał  jednak wiernych 
znajomych i przyjaciół, którzy zachowali i zachowują go w dobrej pamięci.

Z racji swojego miejsca pracy (IPN) posiadam dość dobry ogląd akt pro-
weniencji esbeckiej, więc z zaciekawieniem przeczytałem rozdział poświę-
cony relacjom między ks. Kurczabem i funkcjonariuszami SB. Oczywiście 
dla wyrobienia sobie zdania musiałbym mieć wgląd w te akta, ale wydaje 
mi się, że te relacje były dość typowe w sytuacji, kiedy proboszcz musiał 
załatwiać różne sprawy związane z funkcjonowaniem parafii, a musimy pa-
miętać, jakiemu ciśnieniu poddany był Kościół kielecki w związku z proce-
sem bp. Kaczmarka oraz wspomnianego ks. Rybczyka, zaufanego kurialisty 
i kolegi ks. Jana. Znając sposób podejmowania gości, a szczególnie takich, 
myślę, że ks. Kurczab skutecznie ich neutralizował z pożytkiem dla parafii.

Ksiądz Jan z kościoła „na górce”
Wspomnienie Macieja Sobieraja

Maciej Sobieraj (1951), absolwent KUL-u, historyk, działacz opozy-
cji antykomunistycznej, autor książek i artykułów z zakresu historii spo-
łeczno-religijnej  XVII-XVIII  w.,  historii  lubelskiego  łowiectwa,  historii 
wojskowości XIX-XX w., historii działań SB wobec opozycji i Kościoła 
na Lubelszczyźnie; w jego rodzinnym domu przy ul. Spacerowej w 1977-
1978 r. mieściła się podziemna drukarnia, gdzie drukowano pierwsze opo-
zycyjne periodyki „Zapis” i „Spotkania”.

Foto z rodzinnego  
archiwum M. Sobieraja
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W ZAGNAŃSKU

ogłasza nabór do udziału w projekcie systemowym
„Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu  

osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie 
Zagnańsk – 2013”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.01.2013 - 31.12.2013
CELE:

• Zwiększenie motywacji do poszukiwania zatrudnienia,
• Zwiększenie kluczowych kompetencji społecznych,
• Zdobycie lub zwiększenie kwalifikacji zawodowych ,

Beneficjentem projektu może zostać osoba, która spełnia niżej 
wymienione kryteria: posiada zameldowanie na terenie Gminy 

Zagnańsk, jest w wieku aktywności zawodowej, posiada status osoby 
bezrobotnej bez prawa do zasiłku Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie winny zgłosić się do Biura Projektu tj. do siedziby

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁENEJ W ZAGNAŃSKU 
ul. SPACEROWA 8A pok. Nr 3 w godz. 800 - 1400 

REKRUTACJA TRWA: OD 21.01.2013 DO 21.02.2013

W  lutym  br.  ogłoszono  przetargi  na  poprawę  komunikacji 
w obrębie urzędu oraz monitoringu zagnańskich ulic. 

W dniu 14 lutego br. ogłoszono przetarg na realizację kolejnego 
etapu prac polegających na przebudowie parkingu w obrębie budyn-
ków Urzędu Gminy, GOPS oraz budynku Zakładu Energetycznego. 
Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to przełom marca 
i kwietnia. Zakres prac przy przebudowie parkingu za Urzędem Gminy 
obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, budowę 
(dokończenie) drenażu oraz izolacji ścian fundamentowych budynków 
GOPS-u i Urzędu Gminy. Inwestycja przewidziana jest do realizacji 
z udziałem środków zewnętrznych a całość przedsięwzięcia jest kon-
tynuacją  rewitalizacji  centrum Zagnańska.  Podstawowym  celem  re-
alizacji przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji w taki sposób, aby 
do dyspozycji petentów ww. placówek pozostało jak najwięcej miejsc 
parkingowych. 

9  lutego br. ogłoszony został przetarg na wykonanie monitorin-
gu wizyjnego terenu dla ulic w Zagnańsku. Zadanie jest kontynuacją 
inwestycji wykonywanych z funduszy unijnych w ramach programu 
RPO WŚ na lata 2007–2013: „Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk”. 
Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz 
wyeliminowanie aktów wandalizmu i niszczenia mienia publicznego.

Andrzej Piskulak 

Tegoroczne inwestycje

Wójt Gminy Zagnańsk  ogłasza  nabór wniosków na Beneficjentów 
Ostatecznych  w  ramach  projektu  pn.  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu 
cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk” Działanie 8.3 „Przeciwdzia-

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu naszych mieszkańców

łanie wykluczeniu  cyfrowemu  –  eInclusion”  osi  priorytetowej  8  „Spo-
łeczeństwo  informacyjne  –  zwiększenie  innowacyjności  gospodarki” 
Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka  2007-2013.  Projekt 
skierowany jest przede wszystkim do osób, które nie posiadają komputera 
oraz Internetu. Regulamin naboru, wzór wniosku oraz niezbędnych doku-
mentów określa Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 
31.01.2013r.  umieszczone  na  stronie  internetowej:  www.zagnansk.pl. 
Powyższe dokumenty dostępne są również w Punkcie Obsługi Interesan-
ta w Urzędzie Gminy Zagnańsk. Wnioski przyjmowane będą w dniach  
od 15.03.2013r. do 26.03.2013r.  Andrzej Piskulak 
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Gminny informator kulturalno-sportowy

Zajęcia edukacyjne i interaktywne dla dzieci i młodzieży, warsztaty ar-
tystyczne i taneczne, wernisaże oraz zajęcia dla dorosłych to tylko nieliczne 
atrakcje, jakie czekają na odwiedzających Dom Kultury Jaworze. Dom Kul-
tury tworzy bogatą ofertę kulturalną dla mieszkańców gminy Zagnańsk.

Do tej pory prowadzone są zajęcia muzyczne z nauką m.in. śpiewu, gry na 
klawiszach i gitarze. W poniedziałki od godziny 17.00 do 19.00 zapraszamy 
wszystkich do „Pankracowni” na zajęcia z decoupage`u, malowania na szkle. 
Także w poniedziałki od 17.10 do 18.10 w rytmie hip hop i funky niezależnie 
od wieku zatańczymy z Anną Życińską. We wtorki zapraszamy na wieczory 
filmowe, w środę od 16.00 do 18.00 czekamy na wszystkich w kąciku „Zagraj 
z nami”, wspólnie spędzimy czas przy grach planszowych i kalamburach.

W Domu Kultury  działa Klub Seniora: we wtorek  panie  spotykają  się 
między 16.00 a 19.00,  liczymy także na obecność 
panów. Przy DKJ działa także chór Con Passione. 
Do Izby Regionalnej zaprasza natomiast zespół lu-
dowy Jaworzanki. W najbliższym czasie planujemy 
wspólnie zorganizować warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży oraz wszystkich chętnych, którzy ciekawi są 
dawnej, regionalnej kultury i zwyczajów.

Dom Kultury Jaworze stał się także inicjatorem 
działań kulturalnych. W tym celu została stworzona 
ankieta adresowana do Państwa. Na podstawie uzy-
skanych odpowiedzi, zgodnie z Państwa oczekiwa-
niami, stworzymy kalendarz imprez oraz zajęć. 

W dniu 23 marca od godziny 11.00 zaprasza-
my na „Wielkanoc w gminie Zagnańsk” – podczas 

spotkania rozstrzygnięty zostanie konkursu dla dzieci z gminy Zagnańsk na 
koszyk wielkanocny. Zapraszamy także na kiermasz przedświąteczny, na któ-
rym będą mogli Państwo kupić piękne i niepowtarzalne ozdoby świąteczne, 
koszyczki, serwetki, baranki, pisanki wykonane przez artystów z gminy. Za-
planowaliśmy także warsztaty artystyczne dla dzieci i wystawę prac konkur-
sowych.

8 kwietnia rozpoczniemy zbiórkę książek i czasopism do Kącika Literac-
kiego, który zostanie otwarty jeszcze w kwietniu. Zbiórka będzie prowadzona 
równolegle na  terenie gminy Zagnańsk oraz w Antykwariacie  im. Andrzeja 
Metzgera w Kielcach.

Dla młodzieży i seniorów przygotowaliśmy niepowtarzalną konfrontację: 
już 20 kwietnia młodzi porwą seniorów w rytm zumby, natomiast Zespół Lu-
dowy Jaworzanki zabierze młodych w świat muzyki „na ludową nutę”.

30 kwietnia, tuż przed patriotycznymi majowymi uroczystościami, zapra-
szamy na – Moc Historii – Ciekawa lekcja historii. 

W naszym wspólnym Domu Kultury planujemy 
organizację m.in. wernisaży, plenerów malarskich, 
spotkań  z  artystami,  warsztatów  dziennikarskich, 
malarskich,  wizażu.  Chcemy  także  stworzyć  cy-
kliczne zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży.

Poza działaniami  cyklicznymi  zapraszamy od 
poniedziałku do soboty od 15.00 do 20.00 do gry 
w ping-ponga  i piłkarzyki. Tworzymy  także kącik 
dla miłośników aktywności fizycznej.

Szanowni Państwo, liczymy na Państwa czyn-
ną obecność i udział w życiu kulturalno-edukacyj-
nym w Domu Kultury  Jaworze.  Jesteśmy otwarci 
na wszystkie propozycje.

Anna Żmudzińska, manager DKJ

Impreza  pn.  „Wieczór Kolęd  i  Pastorałek”  odbyła  się  2  lutego  2013 
roku w Domu Kultury w Jaworzu. Wystąpiły dzieci z Przedszkola Publicz-
nego z Zagnańska, zespoły ludowe Jaworzanki i Tumlinianie oraz Chór Con 
Passione. Występom towarzyszyła bożonarodzeniowa wystawa twórców lu-
dowych skupionych w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Artystów i Twórców 
Ludowych terenu Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”. Organi-
zatorem był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.

Dzieci  z  przedszkola  przedstawiły  program  artystyczny,  przygotowany 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Maluchy tańczyły i recytowały wiersze. Dy-
rektor ZSP nr 2 GiP w Zagnańsku Marzannna Moćko w swym wystąpieniu, 
nawiązując do swojej poprzedniej pracy w Szkole Podstawowej w Jaworzu, 
wspominała o ówczesnej trudnej sytuacji lokalowej i o współpracy z miesz-
kańcami Jaworza oraz zespołem Jaworzanki. 

Po występach Tumlinian, Jaworzanek i Chóru Con Passione, ich kierow-
nicy przedstawiali  krótką historię  i  osiągnięcia  swych zespołów, wyrażając 
ogromne zadowolenie, że wreszcie mają miejsce do pracy społecznej i pro-
mowania naszej gminy. 

Kierowniczka Jaworzanek Grażyna Grudziecka, dziękując władzom gminy 
za „przepiękne miejsce”, powiedziała, że teraz wszyscy miejscowi artyści ludo-
wi, będą mogli w naszej małej Ojczyźnie pielęgnować tradycje kulturalne, które 
są proste i zwyczajne jak ludzkie życie oraz kultywować ludową obyczajowość, 
którą jeszcze pamięta niejeden z ludzi w starszym wieku, tak by nie uległy one 
zapomnieniu. 

–  I choć nadal nasze charaktery i postawy kształtuje tradycja ojców 
i dziadków, będąca spoiwem dawnych lat z obecnymi, to jednak jest ona inna, 
bo inna jest mentalność ludzi, inne pojmowanie życia. Mniej jest sąsiedzkiej 
współpracy, która dawniej na wsi tworzyła specyficzną atmosferę – podkreśli-
ła kierowniczka Jaworzanek.

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Artystów oraz Twórców Ludowych Te-
renu LGD „Dorzecze Bobrzy” zorganizowało wystawę twórczości o tematyce 
bożonarodzeniowej m.in.: Marii Niciejewskiej, Elżbiety Chrobot, Jana Kowa-
la, Janusza Główczyńskiego i Wojciecha Bednarczyka. 

Prezes Stowarzyszenia Jan Kowal opowiedział o istniejącym i działają-
cym Stowarzyszeniu, do którego serdecznie zapraszał. Zachęcał też do oglą-
dania wystawy. Pozostali twórcy także opowiadali o swoich pracach. Impreza 
przedłużyła się do późnych godzin nocnych, przeradzając się w zabawę kar-
nawałowo-integracyjną.  Apis

W lutym br. dobiegły końca rozgrywki drużyn piłkarskich biorących 
udział w zagnańskich ligach futsalu. W dziewiątej edycji I Zagnańskiej 
Ligi Futsalu mistrzem została drużyna Foksdrob I Kajetanów. W drugiej 
Zagnańskiej Lidze Futsalu  zwyciężyła drużyna Becherka Kielce, która 
wyprzedziła drużynę Partyzantów.

W pierwszej Zagnańskiej Lidze Futsalu do 
ostatniej kolejki ważyło się, kto zostanie mistrzem. 
A o to miano walczyły trzy drużyny: Foksdrob I Ka-
jetanów,  JFK  Kajetanów  i  Drewkom  Kostomłoty. 
Mecz Drewkomu z JFK i Drewkomu z Foksdrobem 
I  Kajetanów  pod  kątem  poziomu  i  emocji  można 
spokojnie określić meczami sezonu. Drużyna Zenka 
Foksa przez większą część ligi była poza podium, by 
w decydującym momencie wskoczyć na fotel lidera 
i nie oddać go do końca. Trzecie miejsce zajął mistrz 
sprzed  roku  – Drewkom Kostomłoty.  Ligę  opusz-
czają Altbus Kostomłoty i Kam Art. Tumlin. 

W meczu barażowym o pierwszą ligę zmierzył się FC Piechotne i Wolves Za-
gnańsk. Organizatorzy wyróżnili nagrodami indywidualnymi: najlepszego strzelca 
ligi Michała Brachę z Foksdrobu Kajetanów, najstarszego zawodnika rozgrywek 
Andrzeja Jamrozika z Renesansu Kielce i odkrycie Zagnańskiej Ligi Futsalu Ma-
teusza Kowalczyka z Foksdrobu II Kajetanów. W wyniku głosowania SMS-wego 
wszyscy uczestnicy ligi wybrali najlepszego zawodnika, którym został Krzysztof 
Trela – zdobył 54 punkty (nominowani byli też: Łukasz Piotrowski – 41 pkt., Mi-
chał Bracha – 41 pkt. i Rafał Wrona – 30 pkt.).

Najlepszy bramkarzem w opinii uczestników został Paweł Mech z JFK 
Kajetanów (nominowani byli też: Mariusz Trela – 50 pkt., Karol Moćko – 40 
pkt. i Paweł Picheta – 29 pkt). Drużyną fair play, która zgromadziła najmniej 
żółtych i czerwonych kartek był Płomień Niewachlów. Organizatorzy składa-

ją serdeczne podziękowania obsłudze medycznej – 
Leszek Mączka i sędziom ligi: Piotrowi Kaczmar-
czykowi, Jackowi Wójcikowi, Sylwestrowi Goso-
wi, Jackowi Kubickiemu, Rafałowi Kowalskiemu 
i Piotrowi Szynalowi.

W drugiej Zagnańskiej Lidze Futsalu zwy-
ciężyła  drużyna  Becherka  Kielce,  która  wyprze-
dziła drużynę Partyzantów. Obie drużyny zgroma-
dziły po 42 punkty, ale Becher wygrał pojedynek 
bezpośredni z Partyzantami 4:1. Te dwie drużyny 
wywalczyły  bezpośredni  awans  do  1  ZLF.  Trze-
cie miejsce zajęła drużyna FC Piechotne  i  to ona 
zmierzyła się z trzecią drużyną od końca pierwszej 

ligi w meczu barażowym. Drużyna Becherka zdominowała też wyróżnienia 
indywidualne:  najlepszym  zawodnikiem  został  Maciej  Horna,  najlepszym 
strzelcem Bartosz Kuzincow. Najlepszym bramkarzem został Marcin Petry-
kowski z Zuz Budu. Wyróźniono też Sławomira Garyckiego – najstarszego 
zawodnika 2  ligi  i drużynę Izolator Tumlin, która uplasowała się na pierw-
szym miejscu w klasyfikacji fair play. Do pierwszej ligi awansowały drużyny: 
Becherek Kielce i Partyzanci Kielce.

MZ

Najlepsze drużyny w zmaganiach futsalowych

Wieczór kolęd i pastorałek

Dom Kultury Jaworze zaprasza

Foto Michał Ziernik
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Zapraszamy serdecznie uczniów  
ze wszystkich szkół w gminie 

do zwiedzania naszego punktu 
edukacyjnego pn. „Tajemnice lasu”.

Nadleśniczy  
Tomasz Kuszewski

Wiosna

Jesień

Zima

Wiosenne, jesienne i zimowe tajemnice lasu
Nadleśnictwa Zagnańsk 


