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Jest to duża inwestycja drogowa 
o łącznej wartości blisko 5 mln zł. Środ-
ki w wysokości około 50 proc. pochodzą 
z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych.

Na 102 gminy w województwie 
świętokrzyskim gmina Zagnańsk jako 
jedyna co roku otrzymuje dofinansowa-
nie w ramach tzw. schetynówki. W 2012 

roku przebudowana została droga w Ścięgnach, w 2013 r. – na Za-
chełmiu. 

Wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba podczas uro-
czystego otwarcia drogi na Zachełmiu w swej wypowiedzi zwróciła 
uwagę na profesjonalizm osób piszących projekty „schetynówek” 
w Zagnańsku, podkreślając, że wszystkie zostały zaakceptowane bez 
zastrzeżeń.  Apis 

Budowany chodnik w Tumlinie-Osowie, w bardzo ważnym 
ciągu komunikacyjnym, poprawił zdecydowanie bezpieczeństwo 
pieszych, szczególnie dzieci i młodzieży. Prace wykonane zostały 
w ramach współpracy gminy Zagnańsk z powiatem kieleckim. 
Z powodu prac kanalizacyjnych do pełnego zakończenia inwesty-
cji zostało jeszcze wykonanie części chodnika. 

Chodnik o łącznej długości 1600 mb wykonany został z kostki 
brukowej. Koszt inwestycji wyniósł 641 tys. zł, przy czym udział 
gminy to 372 tys. zł. Zadanie realizowane było od sierpnia do grudnia 
2012 roku. Z uwagi na kanalizowanie Tumlina odcinek przy boisku 
wykończony zostanie w późniejszym terminie.

Trwa procedura przetargowa na 
„Budowę drogi od Bartkowa do ul. Kie-
leckiej w Zagnańsku wraz z przebudo-
wą infrastruktury technicznej w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II”. 

W ramach inwestycji zostaną wy-
budowane miejsca postojowe dla samo-
chodów osobowych, oświetlenie uliczne, 
chodnik dla pieszych. Nowe skrzyżowanie dróg w Bartkowie do Go-
leniaw Górnych poprawi bezpieczeństwo przy niestrzeżonym prze-
jeździe kolejowym. 

Realizacja inwestycji zostanie rozpoczęta niezwłocznie po roz-
strzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą. Z uwagi na 
obowiązek wywiązania się z wytycznych dofinansowania NPPDL po-
wyższa inwestycja powinna zostać w bieżącym roku zrealizowana.

Wśród 46 gmin z województwa świętokrzyskiego będących 
beneficjentami kolejnego naboru w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest także gmina 
Zagnańsk. W Filharmonii Świętokrzyskiej przedstawiciele Sa-
morządu Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas, Ka-
zimierz Kotowski i Piotr Żołądek – podpisali 27 lutego br. umowy 
na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakre-
su działania „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej”. Łączna kwota dofinan-
sowań to 39 816 760 zł. W spotkaniu uczestni-
czył również wójt Szczepan Skorupski, który 
podpisał umowę na projekt pn. „Rozbudowa 
biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków 
w msc. Barcza gm. Zagnańsk”.

Wartość projektu pn. „Rozbudowa biologicz-
no-mechanicznej oczyszczalni ścieków w msc. 
Barcza gm. Zagnańsk” wynosi: 1 244 499,00 zł, 
przy dofinansowaniu 75 proc. kosztów kwalifiko-
wanych netto, co daje kwotę: 758 840,00 zł.

Z d a n i e m  w ó j t a 
Szczepana Skorupskiego 
dofinansowanie oczysz-
czalni ścieków w Barczy 
na poziomie 75 procent 
kosztów netto, to dla 
gminy Zagnańsk ogrom-
ne wsparcie ze strony 
Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. 

– Rozbudowa tej 
oczyszczalni umożliwi 
mieszkańcom w zlewni 
Barcza podłączanie się 
do sieci kanalizacyjnej, 
która realizowana jest 
obecnie przez Wodociągi Kieleckie w ramach programu „Komplek-
sowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej” – sko-
mentował wójt Szczepan Skorupski. 

Do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego wpłynęło 59 
wniosków na łączną wartość kosztów całkowitych 99 947 148,66 zł. 
Zakwalifikowanych zostało 46 wniosków na łączną kwotę dofinan-
sowania 39 816 760 zł.

Marszałek Adam Jarubas przemawiając do zebranych, wyraził 
radość, że na progu nowego okresu budżetowego możliwe jest prze-

kazywanie kolejnych 
pieniędzy na obszary 
wiejskie, o których 
nieco mniej wspo-
mina się w nowej 
perspektywie finan-
sowej. 

– Jeszcze w ra-
mach poprzedniego 
budżetu udało się za-
bezpieczyć pieniądze 
na wszystkie projekty 
z list rezerwowych. 
To pokazuje, że in-
westycje na terenach 
wiejskich są godne 

uwagi, a ludzie na tych terenach mieszkający 
zasługują na podstawowe udogodnienia. Bar-
dzo dziękuję dyrekcji ŚBRR i marszałkowi Pio-
trowi Żołądkowi za to, że możemy dziś te umo-
wy podpisać – mówił marszałek Jarubas. 

– Łącznie podpisaliśmy już 2183 umowy na 
ogólną kwotę 423 mln złotych. Gratuluję państwu, 
gratuluję tym, którzy te środki otrzymają i zachę-
cam do składania kolejnych wniosków – podkre-
ślił marszałek województwa świętokrzyskiego.

W ramach 46 zawieranych umów 11 doty-
czy w całości budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków, pozostałe kanalizacji siecio-

wych, ewentualnie wodociągów lub są zadaniami łączącymi różne 
kategorie w ramach jednego wniosku. 

Andrzej Piskulak 

Chodnik w Tumlinie-Osowie poprawił bezpieczeństwo

Budowa drogi z Bartkowa do ul. Kieleckiej 

Będzie rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Barczy 

Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe, remont przepu-
stów, budowę chodnika z kostki betonowej, wykonanie cieku odwad-
niającego przyjezdniowego. W ramach inwestycji wykonano również 
zjazdy na posesje oraz udrożniono rów.

Duży ruch samochodowy na tym odcinku ciągu komunikacyj-
nego w Tumlinie-Osowie przez wiele lat praktycznie uniemożliwiał 
bezpieczne poruszanie się pieszych z uwagi na wąskie i nierówne po-
bocze. Wybudowanie chodnika przyjęte zostało przez mieszkańców 
z radością i ulgą, że dzieci mogą poruszać się po drodze bezpiecz-
nie.

Apis
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Zawansowany stan budowy kanalizacji w gminie

Przyszłościowa biblioteka w Samsonowie

Trwają zaawansowane roboty na Kontrakcie VI/1A – Budo-
wa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zagnańsk – Etap I. 
W przypadku Kontraktu VI/2 „Budowa kanalizacji sanitarnej 
na terenie gminy Zagnańsk – Etap 2” rozpoczęły się przygoto-
wania do jego realizacji. Rozpoczęte zostały prace przygotowaw-
cze do budowy kanalizacji sanitarnej od miejscowości Wrzosy 
do Belna. 

Etap I
W miejscowości Samsonów-Ciągłe (zadanie ZS3) kontynuowane 

są prace geodezyjne oraz montażowe. Ogólny stan zaawansowania 
robót montażowych w tym zadaniu dochodzi do 14 proc. W Samso-
nowie-Piechotnych (zadanie ZS4) kontynuowane są roboty na kanale 
bocznym grawitacyjnym. Prace są już bardzo zaawansowane. W 100 
proc. zakończone zostały roboty montażowe.

W miejscowości Zachełmie (Kościelna Górka) kontynuowane są 
roboty montażowe kolektorów z rur PVC o średnicy 200 mm oraz 
odcinków o średnicy 160 mm. Ogólny stan zaawansowania robót 
montażowych na tym zadaniu wyniósł 37 proc. – W zależności od 
pogody wykonawca będzie kontynuował roboty objęte zadaniami. 
Zima nie należy do ciężkich, więc tempo robót jest dobre – informuje 
Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich. 

Etap I obejmie miejscowości: Samsonów-Ciągłe, Samsonów 
-Piechotne, Samsonów-Komorniki, Goleniawy, Samsonów-Dudków, 
Chrusty, Zachełmie, Kościelną Górkę, Ścięgna, Siodła, Jaworze oraz 
Kaniów II. Przewiduje budowę 29 kilometrów kanalizacji. Planowa-
ne zakończenie robót to czwarty kwartał 2014 roku. 

W Samsonowie realizowana jest inwestycja w ramach Pro-
gramu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infra-
struktura bibliotek”. Do końca września 2015 r. na potrzeby 
nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie 
zostanie zmodernizowany i wyposażony budynek po byłej szko-
le. Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w kwocie 1 mln 210 tysięcy złotych stanowi 75 procent całkowi-
tych kosztów zadania. Wójt Szczepan Skorupski zaliczył tę inwe-
stycję do największych oraz najważniejszych, jakie będą realizo-
wane w 2014 roku w gminie Zagnańsk. 

Obecnie biblioteka zajmuje powierzchnię 60 m2, jest ciasna i mało 
funkcjonalna. Powierzchnia użytkowa w nowej siedzibie wynosić 
będzie ponad 465 m2. Mieszkańcy korzystać będą z nowoczesnej 
wypożyczalni z kącikiem dla najmłod-
szych, osobno dobudowanej czytelni 
oraz tarasu na parterze. W ramach zada-
nia zostanie zakupione i zamontowane 
kompletne wyposażenie. 

– Obecnie nie dysponujemy wystar-
czającym sprzętem informatycznym. 
Jedno stanowisko komputerowe dla czy-
telników to zdecydowanie za mało – wy-
jaśnia dyrektor Stella Ślefarska. 

Chętni oczekują na dostęp do inter-
netu w kolejce. W nowym lokalu dla in-
ternautów przeznaczono salę multimedialną z ośmioma stanowiskami 
komputerowymi, rzutnikiem multimedialnym. Na piętrze biblioteka 
będzie prowadzić różnorodne zajęcia dla dzieci. Specjalnie zaprojek-
towana sala z małą sceną, 60-calowym telewizorem, wygodnymi pufa-
mi, kolorowymi półkami i gablotami tematycznymi będzie służyła do 
animacji i zabaw. Dla rodziców oczekujących na swoje pociechy prze-
widzieliśmy w obszernym holu wygodne miejsca z kanapami. Obiekt 
będzie przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich. Winda ułatwi niepełnosprawnym korzystanie z sal na piętrze. 

Dodatkowy atut to przyjazne zagospodarowanie terenu. Wokół 
biblioteki zaprojektowano zieloną przestrzeń, ławeczki, fontannę, 
oświetlenie, parking dla odwiedzających. 

Etap 2
Rozpoczęła się już realizacja Kontraktu VI/2 „Budowa kanalizacji 

sanitarnej na terenie gminy Zagnańsk – Etap 2”. Pierwsze posiedzenie 
Rady Budowy odbyło się 29 stycznia. Zostały złożone podstawowe do-
kumenty kontraktowe: Program Zapewnienia Jakości, Informacja doty-
cząca Ochrony Zdrowia i Projekt Organizacji Robót Budowlanych.

W lutym br. zostały rozpoczęte prace przygotowawcze do budo-
wy kanalizacji sanitarnej od miejscowści Wrzosy do Belna. Inwesty-
cja obejmuje budowę kanału sanitarnego o długości 1532 m, który 
będzie zrealizowany wzdłuż drogi do miejscowości Belno. Zakres 
stanowi łącznik pomiędzy istniejącą infrastrukturą sieci kanalizacyj-
nej a realizowanym przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. kanałem 
przez wieś.

W dniu 28 stycznia br. w Urzędzie Gminy w Zagnańsku podpisa-
na została umowa na budowę kanalizacji sanitarnej do miejscowości 
Belno. Koszt realizacji inwestycji to blisko 400 tys. zł. Przewidywany 
termin zakończenia robót budowlanych wyznaczony został na 30 wrze-
śnia 2014 roku. Przez wieś Belno kanalizację sanitarną będą realizować 
równolegle Wodociągi Kieleckie sp. z o.o. za kwotę ponad 3,8 ml. 

W dniu 2 marca br. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Bel-
no w sprawie budowy kanalizacji z wykonawcą realizującym prace 
w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglo-
meracji kieleckiej”.

Etap II kanalizacji gminy Zagnańsk obejmuje miejscowości: Koło-
mań, Umer, Tumlin-Dąbrówka, Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze, Tum-
lin-Osowa i Belno. Przewiduje on budowę około 30 km kanalizacji. 

Projekt Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych 
Aglomeracji Kieleckiej współfinansowany jest z Fundu-
szu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2007–2013.

Apis 

– Innowacyjnym rozwiązaniem 
będzie możliwość całodobowego 
zwrotu książek poprzez zamontowa-
nie we frontowej ścianie budynku tzw. 
trezora bibliotecznego. Z inicjatywą 
przeznaczenia niewykorzystanego bu-
dynku wyszli sami mieszkańcy Samso-
nowa – zaznacza dyrektor Ślefarska. 

Zgodnie z założeniami nowy 
obiekt spełni wymagane standardy 
Certyfikatu Biblioteka+. Zautomatyzowana baza czytelników, sprawne 
wypożyczanie zbiorów z poziomu kodów kreskowych, przeglądanie 
oferty przez internet, prenumerata 20 tytułów gazet i czasopism, ponad 

tysiąc sześćset nowych książek rocznie, 
mediateka wyposażona w 300 audio-
booków zaspokoją potrzeby lokalnego 
środowiska. Obecnie wiele imprez orga-
nizujemy w innych lokalach, co utrudnia 
bieżące funkcjonowanie instytucji. 

– Mamy nadzieję, że nowa biblioteka 
stanie się popularnym miejscem spotkań 
młodych ludzi, wymiany doświadczeń 
i prezentacji swoich dokonań przy użyciu 
sprzętu informatycznego i interaktywnej 
tablicy multimedialnej. Zaproponujemy 

zagospodarowanie czasu wolnego osobom dorosłym poprzez organi-
zowanie kursów i zajęć internetowych, zwiększenie frekwencji istnie-
jących dyskusyjnych klubów książki, spotkania okazjonalne i literac-
kie, promocję twórczości artystów regionalnych. Niemal codziennie 
czytelnicy dopytują, kiedy ruszą prace remontowe w przeznaczonym 
na bibliotekę budynku – informuje dyrektor Ślefarska. 

Dotychczas zrealizowano część projektową zadania. W bieżą-
cym roku planowane jest wydatkowanie dotacji w kwocie 586 ty-
sięcy złotych, przede wszystkim na prace remontowe. W 2015 r. 
wykorzystane zosaną pozyskane środki ministerialne w wysokości 
610 tysięcy oraz 140 tysięcy wkładu własnego na dokończenie prac 
remontowych oraz zakup i montaż wyposażenia.  Apis 
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Samorządy terytorialne, w tym Gmina Zagnańsk przygoto-
wują się do absorpcji środków europejskich w latach 2014–2020. 
W systemie wdrażania pomocy unijnej wzrosło znaczenie polity-
ki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie. Polega ona na lepszym 
dopasowaniu pomocy unijnej do spe-
cyfiki poszczególnych gmin oraz ich 
potencjału materialnego, finansowego 
i ludzkiego. Finansowane działania po-
winny być szyte na miarę każdej gmi-
ny. Z badań wynika, że wiele obszarów 
gmin charakteryzuje się podobnymi 
cechami specyficznymi, pomimo że 
podzielone są granicami administra-
cyjnymi (sytuacja powiatu radomskie-
go położonego w najbogatszym woje-
wództwie mazowieckim jest podobna 
do sytuacji powiatu skarżyskiego w re-
gionie świętokrzyskim). 

Zgodnie z wymaganiami Unii Eu-
ropejskiej… 

…dość powszechnie podejmowane 
są działania nakierowane na wyodręb-
nienie obszarów funkcjonalnych. Tworzą 
je większe miasta i otaczające je gminy 
charakteryzujące się zbliżonymi cecha-
mi społeczno-gospodarczymi. Ośrodki 
miejskie wypełniają w tych obszarach 
funkcje węzłów sieci współpracy gospodarczej, społecznej, kultural-
nej i turystycznej. W perspektywie rysujących się wyzwań, ale i szans 
wynikających z terytorialnego podejścia do rozwoju, władze 10 gmin 
(w tym gminy Zagnańsk) słusznie w 2005 r. zdecydowały o utworze-
niu Kieleckiego Obszaru Metropolital-
nego. Obecnie poza Kielcami w skład 
KOF wchodzą Chęciny, Chmielnik, 
Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana 
Góra, Morawica, Piekoszów, Sitków-
ka-Nowiny, Strawczyn oraz Zagnańsk. 
Kształt KOF obejmujący 11 gmin.

Za podstawowy cel aktywności 
KOF przyjęto… 

…poprawę gospodarczo-społecz-
nej atrakcyjności i konkurencyjności 
wszystkich gmin tworzących Kielecki 
Obszar Funkcjonalny. Tylko wzrost 
konkurencyjności gospodarki danego 
obszaru może przyczynić się do wzro-
stu zatrudnienia, a w rezultacie do ogra-
niczenia w znacznym zakresie niepo-
kojąco wysokiej zarobkowej emigracji 
mieszkańców ziemi świętokrzyskiej. 
W realizacji celu nadrzędnego ważną 
rolę odgrywają czynniki, które mogą 
zostać pozyskane z zewnątrz KOF, ta-
kie jak środki unijne i rządowe, wyso-
ko wykwalifikowani pracownicy, czy 
innowacje. Czynniki zewnętrzne (egzogeniczne) powinny wzmacniać 
i uzupełniać potencjały wewnętrzne (endogeniczne), czyli dostępność 
i atrakcyjność terenów, przygotowanie do pracy miejscowej kadry, 
zdolność do rywalizowania i uczenia się, chęć współpracy z innymi 
podmiotami i organizacjami. Wykorzystanie czynników zewnętrznych 
i wewnętrznych zależeć będzie od skuteczności i efektywności partner-
skiej współpracy podmiotów działających na terenie KOF. Już dawno 
udowodniono, że współpraca przyczynia się do wytworzenia wartości 
dodanej: wyniki osiągnięte przez grupę są lepsze niż suma wyników 
uzyskanych oddzielnie przez poszczególne osoby. Stąd uzasadnionym 
jest podejmowanie wspólnego wysiłku organizacyjnego zmierzające-
go do załatwienia określonych spraw, rozwiązania występujących pro-
blemów, pokonania barier w rozwoju KOF. 

Gminy KOF nie działają w wyizolowanej przestrzeni 
Zła sytuacja gospodarcza i społeczna danego samorządu może 

mieć negatywny wpływ na rozwój sąsiedniego, i odwrotnie – szybsze 

tempo rozwoju jednej gminy pozytywnie oddziałuje na rozwój kolej-
nej. W naukach ekonomicznych to zjawisko nazywa się kumulatyw-
na przyczynowość. Najważniejszym zadaniem stojącym przed KOF 
jest opracowanie pakietu zintegrowanych projektów odpowiadają-

cych w sposób kompleksowy na potrze-
by i problemy gmin skupionych w KOF. 
Ta lista projektów ma przyjąć postać 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych (ZIT). Na ich realizację zaplano-
wano w Regionalnym Programie Opera-
cyjnym Województwa Świętokrzyskiego 
2014–2020 ok. 300 mln zł. Niewątpliwie 
jednym z ważnych wewnętrznych czyn-
ników konkurencyjności KOF (jest ich 
wiele, np. Centrum Targowe Kielce), 
które warto wykorzystać przy opraco-
waniu wspólnych projektów, są walory 
turystyczne i kulturowe. Nie sposób tu 
wymienić wszystkich miejsc czy zabyt-
ków, ponieważ całe wydanie „Gazety Za-
gnańskiej” wypadałoby temu poświęcić! 
Przyroda i niezwykłe zabytki kultury na 
terenie Gór Świętokrzyskich sprawiają, 
iż gminy wchodzące w skład KOF cieszą 
się sporą popularnością wśród turystów. 
Szczególną wartość posiada Pasmo Ły-
sogór, które – tak jak całe Góry Święto-
krzyskie – zdobywać można w każdym 

wieku i bez specjalnego przygotowania kondycyjnego. Nocleg tury-
stom zapewnią komfortowe hotele, doskonale przygotowane ośrodki 
wypoczynkowe i coraz liczniejsze gospodarstwa agroturystyczne, 
powstające w najbardziej atrakcyjnych zakątkach regionu. Dzięki 

tym walorom KOF stanowi idealne 
miejsce do uprawiania turystyki i wy-
poczynku w ciągu całego roku. Mając 
na uwadze wykorzystanie specyficz-
nych walorów gmin KOF, korzystając 
ze wsparcia środków unijnych, należy 
stworzyć odpowiednią sieć bezpiecz-
nych i oznakowanych tras rowero-
wych i ciągów pieszych wzdłuż ist-
niejących dróg wraz z infrastrukturą 
turystyczną: tablicami informacyjny-
mi, miejscami odpoczynku, punktami 
widokowymi. Na terenach leśnych 
należy do tego wykorzystać pasy 
przeciwpożarowe. 

Realizacja takiego wspólnego 
projektu ma wiele zalet 

Po pierwsze, wpłynie na poprawę 
spójności infrastruktury turystycznej 
w poszczególnych gminach KOF. Po 
drugie, ułatwi dostęp do miejscowych 
obiektów kulturowych, co jednocze-
śnie zwiększy ich rozpoznawalność. 
Po trzecie, nastąpi poprawa jakości 

życia mieszkańców KOF, dzięki nowym miejscom pracy w branży 
turystycznej i gastronomicznej oraz wzrost dochodów gospodarstw 
domowych. 

Jak wynika z tego przykładu, należy się spodziewać, że działal-
ność KOF przyniesie dodatkową wartość dla rozwoju społeczno-go-
spodarczego poszczególnych gmin, w tym gminy Zagnańsk. 

Sławomir Pastuszka 

Kielecki Obszar Funkcjonalny szansą rozwoju gmin

Dr Sławomir Pastuszka jest adiunktem na Wydziale Zarządzania 
i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Specjalizuje się w tematyce z zakresu rozwoju regionalnego i lo-
kalnego, funduszy europejskich oraz integracji europejskiej. Jest 
autorem kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów. Ostatnia 
książka dra Pastuszki pt. „Europejska polityka regionalne – cele, 
narzędzia, efekty” była anonsowana w „Gazecie Zagnańskiej”.
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Seminarium dla biznesmenów i społeczników 

Debata o bezpieczeństwie w gminie 

„Wypracowane na Szlaku Jana III Sobieskiego metody i na-
rzędzia współpracy biznesu, nauki oraz jednostek samorządu 
terytorialnego – transfer know how” – pod taką nazwą odbyły 
się w lutym br. w Świetlicy Środowiskowej Jaworze spotkania se-
minaryjne i warsztatowe zorganizowane dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub zamierzających ją otworzyć oraz dla 
przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO). 

Seminarium jest elementem realizacji projektu „Szlak Jana III 
Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski 
Wschodniej”. Głównym celem spotkania była prezentacja i adaptacja 
metod oraz narzędzi rozwojowych ważnych dla współpracy biznesu, 
nauki oraz JST na Szlaku Jana III Sobieskiego. 

Do udziału w seminarium zaproszeni zostali naukowcy, przed-
stawiciele biznesu, osoby zamierzające założyć firmę, przedstawicie-
le NGO, prowadzący działalność gospodarczą, agroturystyczną lub 
zamierzający prowadzić taką działalność oraz osoby reprezentujące 
JST, w tym radni. 

Seminaria miały charakter informacyjny i warsztatowy. Dotyczy-
ły wypracowanych już dla Szlaku JIIIS systemów, w tym: systemu 
certyfikacji, promocji marki wraz z Księgą Tożsamości Szlaku Jana 
III Sobieskiego. W ramach seminariów odbyły się konsultacje doty-
czące planowanych do wdrożenia systemów: karty turysty, współ-

pracy B+R, rozwijania badań 
i dostarczania narzędzi rozwoju 
innowacyjnej gospodarki w tym 
budowy Klastra Turystycznego.

W ramach seminarium za-
pewniona była obsługa mery-
toryczna doświadczonej kadry 
ekspertów, catering oraz mate-
riały dla uczestników.

Szlak Jana III Sobieskiego 
jest inicjatywą rozwijaną suk-
cesywnie od roku 2008, inter-
dyscyplinarnym przedsięwzię-
ciem realizowanym wspólnie 
przez samorządy, organizacje pozarządowe i biznes. Łączy historię 
ze współczesnością. Zakrojony geograficznie od Oleska, miejsca na-
rodzin Króla, do Wiednia, stanowi nową kanwę do rozwoju w dzie-
dzinie: kultury, edukacji, przedsiębiorczości, w tym turystyki. Stano-
wi podstawę do budowania funkcjonalnych połączeń terytorialnych, 
obejmujących Ukrainę, Polskę, Słowację, Czechy, Węgry i Austrię. 
Więcej informacji o Szlaku JIIIS znajdziecie Państwo na stronie 
www.szlaksobieskiego.net. A. Cieślak

Pod hasłem „Żyj bezpiecznie w gminie Zagnańsk” odbyło się 23 
lutego br. w remizie OSP Zagnańsk-Chrusty spotkanie informacyj-
no-szkoleniowe dla mieszkańców gminy Zagnańsk. Organizatorem 
spotkania byli strażacy i jednocześnie radni – Grażyna Wawszczak 
i Tomasz Dąbrowski.

Szkolenia prewencyjne 
przeprowadzili przedstawicie-
le Komendy Miejskiej Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej, 
Oddziału KRUS i Państwowej 
Inspekcji Pracy. Na temat pro-
blemów związanych ze skutkami 
złego odżywiania się prelekcję 
wygłosił dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu doktor nauk medycz-
nych Grzegorz Gałuszka.

Swoją obecnością debatę za-
szczycili m.in.: posłanka Renata 
Janik, starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, radny powiatu kieleckiego 
Ireneusz Żak, który pełni funkcję prezesa Zarządu Powiatowego OSP 
RP i wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP oraz wójt 
Szczepan Skorupski. Przyszli także mieszkańcy i sołtysi z całej gminy.

Poszczególne instytucje zaangażowane w przeprowadzenie szko-
lenia reprezentowali m.in.: policję – komisarz Krzysztof Tosnowiec, 
sierżant sztabowy Mariusz Bednarski, starszy sierżant Robert Nyga, 
aspirant sztabowy Piotr Bazak, starszy posterunkowy Damian Janus, 
Państwową Straż Pożarną – młodszy aspirant Łukasz Zawadzki, 
KRUS – Robert Szwagierczak, Państwową Inspekcję Pracy – Stani-
sław Galmento.

Prelegenci mówili między innymi o: bezpiecz-
nym zachowaniu się na drodze, jak nie zostać oszu-
kanym przez fałszywych akwizytorów, jak uniknąć 
wypadków przy pracach w gospodarstwie rolnym, 
o zagrożeniu czadem oraz jak uniknąć pożaru 
w gospodarstwie domowym. Ważnym punktem 
spotkania było przeprowadzenie przez ratownika 
Leszka Mączkę szkolenia z udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej (omdlenia, zasłabnięcia, 
złamania).

Zdaniem organizatora Tomasza Dąbrowskie-
go, konieczne są spotkania informujące mieszkań-
ców o czyhających na nich zagrożeniach i przeciwdziałaniu im. Dą-
browski wyraził zadowolenie, że policja postanowiła przeprowadzać 
szkolenia we wszystkich gminach powiatu kieleckiego. 

– Jako strażacy ochotnicy współpracujemy z policjantami i ra-
zem doszliśmy do wniosku, że warto było zrobić pierwsze spotkanie 

u nas. Dzięki temu mieszkańcy naszej gminy mogli skorzystać z do-
brych porad – powiedział radny Tomasz Dąbrowski.

Sierżant sztabowy Mariusz Bednarski z Komendy Miejskiej Po-
licji w Kielcach zapowiedział, że podobne spotkania prewencyjne na 

temat bezpieczeństwa zostaną 
przeprowadzone we wszystkich 
gminach powiatu kieleckiego. 

W swym wystąpieniu po-
słanka Renata Janik podzięko-
wała organizatorom za tak po-
trzebne spotkanie. Podkreśliła 
znaczenie działalności prewen-
cyjnej. – Działalność prewen-
cyjna jest najważniejsza, gdyż 
wtedy, kiedy jest wypadek, jest 
już za późno na dyskusję. Musi-
my sami też czasami uderzyć się 
w pierś, że często przechodzimy 

przez jezdnię w niewłaściwych miejscach, lub jedziemy w sposób nie-
właściwy samochodem. Myślę, że takich spotkań powinno być coraz 
więcej – podkreśliła posłanka Janik.

Starosta kielecki Zdzisław Wrzałka podkreślił, że spotkanie pre-
wencyjne na temat bezpieczeństwa w gminie jest wspaniałą inicjaty-
wą. – Zawsze warto mówić o prewencji. Warto mówić o tym, jak się 
zabezpieczyć przed tym, co może się groźnego dla nas zdarzyć. My-
ślę, że te wszystkie działania ze strony policji, ale też ze strony innych 
służb, m.in. straży pożarnej, a także ze strony samorządów prowa-
dzą do tego, że tych ofiar na drogach będzie jak najmniej. Ważne są 

działania uświadamiające, w które należy włączyć 
jak najwięcej osób, w tym także sołtysów – mówił 
starosta Wrzałka. 

Wójt Szczepan Skorupski dziękując przedsta-
wicielowi Państwowej Straży Pożarnej za prelekcję 
na temat tego jak uchronić się przed zaczadzeniem, 
zwrócił uwagę, że należy często o tym przypomi-
nać. Podziękował także strażakom z gminy Za-
gnańsk, którzy zorganizowali tego rodzaju spotka-
nie. – Spotkanie miało bardzo ciekawą formę. Nie 
był to tylko wykład, ale na filmach zaprezentowano 
też przykłady z życia wzięte. Podpowiadam, żeby 
z taką formą trafić także na do zagnańskich szkół. 

Myślę, że edukację w zakresie bezpieczeństwa trzeba zaczynać już 
w szkołach podstawowych – podkreślił gospodarz gminy. 

Obecni na spotkaniu otrzymali m.in. kamizelki i torby odblasko-
we, a także różnego rodzaju materiały edukacyjne. 

Andrzej Piskulak



Gazeta Zagnańska

6

Paweł Urbaniec – mieszkaniec Występy, w Zagnańsku znany 
przede wszystkim jako aktywny działający w środowisku mu-
zycznym i gracz w piłkę nożną w hali GOKSiR i pobliskim boisku 
sportowym. Marcin Sitko – dziennikarz, publicysta, producent 
muzyczny, wydawca i autor wielu książek, w tym najbardziej 
popularnej „The Rolling Stones za żelazną kurtyną”. Daniel Wy-
szogrodzki – tłumacz, dziennikarz muzyczny i autor wielu świet-
nych książek o tematyce muzycznej, także dziennikarz muzyczny, 
kierownik literacki Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Co 
tych trzech mężczyzn łączy? Otóż łączy ich książka „Woodstock 
1969. Najpiękniejszy weekend XX wieku”, która wzbudza coraz 
większe zainteresowanie w Polsce.

Paweł Urbaniec – prawie zagnańszczanin 
Współautor książki „Woodstock 1969. Najpiękniejszy weekend 

XX wieku” ma 26 lat i jest absolwentem dziennikarstwa UMCS. Jest 
pasjonatem twórczości Boba Dylana. Aktywnie działa w środowi-
sku muzycznym – spotkał już na swojej drodze wielu legendarnych 
artystów. Jest mieszkańcem Występy. – Nastoletnie lata spędziłem 
w zagnańskiej hali albo na boisku sportowym, grając w piłkę lub 
tenisa. Mój brat Maciek chodził do tutejszej 
„dwójki” – mówi Paweł Urbaniec, zagajając 
poważniejszą rozmowę na temat swego udziału 
w publikacji książkowej, o której wypowiadają 
się z uznaniem m.in.: Jerzy Owsiak, Wojciech 
Mann i znakomity znawca tematu, dziennikarz 
muzyczny Piotr Metz.

Ponad 370 stron o Woodstocku `69
Książka ukazała się 2013 r. nakładem Wy-

dawnictwa C2 i liczy 376 stron, w wersji limito-
wanej załączona jest do niej płyta audio z frag-
mentami wywiadów. Autorami są Marcin Sitko 
oraz Paweł Urbaniec. Wstęp napisał Daniel 
Wyszogrodzki. Książka składa się z trzech wy-
raźnych części. Pierwsza zawiera opis „minuta 
po minucie” wydarzeń każdego koncertowego 
dnia z przytoczeniem obszernych wypowiedzi 
padających ze sceny. W drugiej – znajdują się 
noty o występujących, składy zespołów oraz in-
formacje o ich pofestiwalowych losach. W trze-
ciej – zamieszczone zostały przeprowadzone 
specjalnie na potrzeby wydawnictwa wywiady 
z uczestnikami Woodstocku. – Mnie przypa-
dła rola odnalezienia ludzi, którzy zagrali na Woodstock w 1969 r. 
i zrobienia z nimi wywiadów. Marcin zajął się kontekstem polityczno-
społecznym festiwalu oraz opisaniem czasów, w jakich się odbywał. 
Przygotował także informację na temat tego, jakie zespoły i w jakich 
składach wówczas wystąpiły – opowiada Paweł. Wprowadzenie do 
książki napisał wybitny publicysta muzyczny Daniel Wyszogrodzki.

„Ta wciągająca i kompletna pod względem merytorycznym książ-
ka prezentuje kulisy organizacji najsłynniejszego festiwalu w dzie-
jach świata” – czytamy na stronie wydawnictwa. Przedstawia ona 
przebieg legendarnego festiwalu z perspektywy publiczności i zaple-
cza, opisuje nieznane dotąd fakty oraz anegdoty. Zawiera ekskluzyw-
ne, zebrane specjalnie na potrzeby tego wydawnictwa, wspomnienia 
muzyków, którzy w 1969 roku wyszli na scenę Woodstock. Opowia-
da także o czasach, w których odbyło się to wyjątkowe wydarzenie. 
Przypomina hipisowskie lato 1969 roku, które miało swoją własną, 
wspaniałą, ale i trudną historię. Paweł Urbaniec podjął się trudnego 
zadania – dotarcia i zrobienia wywiadów z takimi światowymi oso-
bistościami muzycznymi, jak m.in.: Bill Chelf, David Crosby, Greg 
Erico, Ira Stone, John B. Sebastian, Johnny Winter, Mike Heron, Me-
lanie Safka, Robin Williamson, Stu Cook, Leo Lyons, Chick Chur-
chill, Ric Lee, Wavy Gravy.

Pomysł książki zrodził się całkiem przypadkiem w podróży... 
– Razem z Marcinem podróżowaliśmy przez jakiś czas na róż-

nego rodzaju koncerty. Marcin miał już doświadczenie, jeśli chodzi 
o pisanie książek. Pomyśleliśmy sobie, że fajnie byłoby zrobić coś 
razem. Chyba Marcin wpadł na pomysł, że tematem naszej książki 
będzie Woodstock – wspomina współautor książki. 

Paweł szukał wytrwale przez półtora roku i znalazł ludzi, którzy 
tam wystąpili. Największy problem był z namówieniem ich do wspo-
mnień. – Docierałem do tych ludzi sam. Musiałem znaleźć swoją dro-

gę. Szukałem wielu rozwiązań, by do nich dotrzeć. Bardzo pomógł 
mi Facebook. Z największymi nazwiskami był ten problem, że trzeba 
było przejść wszystkie oficjalne procedury, czyli uzyskać zgody wy-
dawców, publicystów, bo każdy z wielkich artystów ma takich. Moje 
maile musiały przejść przez kilka podmiotów, aż wreszcie trafiły do 
zainteresowanych. Odpowiedzi często otrzymywałem po kilku miesią-
cach – opowiada.

Ekskluzywne wywiady… 
Wywiady przeprowadzane przez młodego adepta dziennikarstwa 

robione były specjalnie na potrzeby wydawnictwa książkowego. 
– Dodatkową ich wartością jest to, że ci ludzie wspominali festiwal 
po 45 latach. Zależało nam, by znaleźć muzyków, którzy niekoniecznie 
wiedli prym w swoich zespołach, lecz byli w cieniu wielkich gwiazd. 
Są one dlatego ciekawe, gdyż ci ludzie przez te czterdzieści kilka lat 
nie wypowiadali się na ten temat – wyjaśnia tajniki swej pracy. 

Książka powstawała w sposób bardzo intensywny w ciągu kilku-
nastu dłużących się miesięcy. Autor, po tym, jak znalazł właściwych 
ludzi, następnie robił z nimi wywiady po angielsku. Po ich napisaniu 
i autoryzowaniu musiał je przetłumaczyć na język polski. Ponadto 

na potrzeby płyty audio musiał przygotować 
w wersji angielskiej najciekawsze wypowie-
dzi swoich rozmówców. – Wybranym osobom 
przedstawiałem się jako osoba pragnąca zrobić 
z nimi wywiady do książki, którą zamierza wy-
dać wydawnictwo. Musiałem dopełnić wszyst-
kich formalności, by moja propozycja zrobienia 
wywiadu nie sprawiała wrażenia „rzucania 
słów na wiatr” – opowiada. 

– Dla mnie było istotne to, że wydawca mi 
zaufał i był przekonany, że dotrę do tych ludzi 
i zaplanowana książka powstanie. Spotkania 
z artystami były organizowane przez nas tak, 
abyśmy się z nimi spotkali na 100 procent. Nie 
mogliśmy narażać się na niepotrzebną stratę 
czasu naszych rozmówców i nas samych – do-
daje. 

Wywiady były też przeżyciem dla roz-
mówców…

– Dla wielu moich rozmówców było bar-
dzo fajne to, że tematem Woodstocku zaintere-
sowali się ludzie z drugiego końca świata. I to 
było kluczowe. Podczas rozmów o Polsce wielu 

wspominało Wałęsę, Solidarność, naszych wielkich piłkarzy, Gorgo-
nia, Dejnę – opowiada Paweł o reakcji rozmówców. – Byli też tacy, 
jak np. Joe Cocker, który nie chciał wracać do czasów Woodstock, 
bo był skupiony tylko na tym, co aktualnie robi. Mogłem z nim zrobić 
wywiad na ten temat, ale nie było siły, by go można było zmusić do 
wspomnień sprzed 45 lat – dodaje. 

Zdaniem Pawła takie wyjazdy na koncerty nie były tak kosztow-
ne, jakby się to mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Najczęściej 
korzystał z akredytacji. – Zazwyczaj jeździmy blisko, najczęściej do: 
Berlina, Norymbergii, Drezna, Lipska, Wiednia, bardzo często do 
Pragi, Brna. Podróżuję w grupie. Robimy zrzutę na paliwo. Jedyny 
koszt wyjazdu to paliwo, nocleg i jedzenie – wyjaśnia. 

Muzeum rockowo-bluesowe? 
– Moim marzeniem jest utworzyć miejsce związane z muzyką 

i z moimi zainteresowaniami. Na razie jest to tylko mój pokój w domu. 
I wygląda on jak swego rodzaju muzeum muzyczne – zwierza się. Po-
kój Pawła tym się różni od podobnych pokoi jego rówieśników, że 
każda z rzeczy znajdująca się w nim wiąże się z jakimś wydarzeniem, 
w którym uczestniczył. – Wyjmuję z szafki płytę do posłuchania i za-
raz pojawiają się wspomnienia wyjazdu na koncert, spotkanie z arty-
stą i wszystkie anegdoty z tym związane – wzrusza się. 

Książka został przyjęta bardzo dobrze 
Paweł jest szczęśliwy, że książka się ukazała. Prezentował ją 

w radiowej „Trójce” u Piotra Metza i w Radiu Warszawa. Ukazały się 
recenzje w prasie muzycznej. Otrzymał zaproszenie od Jurka Owsia-
ka na Woodstock i tam będzie miał swoje stoisko do jej zaprezento-
wania. Pisząc swój rozdział, chciał się sprawdzić i zobaczyć, ile jest 
warte, to co robi… Nie osiadł na laurach. Obecnie realizuje kolejne 
projekty wydawnicze, które wkrótce ukażą się w druku.

Andrzej Piskulak

Koncertowa książka o Woodstock 1969



7

Marzec 2014

W konkursie plastycznym pt: „Magiczny świat pszczół”, 
który zorganizowało Starostwo Powiatowe w Kielcach, przed-
szkolaki z „zerówki” i pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej 

w Kajetanowie zajęli pierwsze miejsca. Na 
konkurs nadesłano 123 prace z 43 placó-
wek oświatowych. Oficjalne ogłoszenie 
wyników odbyło się 20 lutego br. we foyer 
starostwa. 

Konkurs został przeprowadzony w ra-
mach Programu Edukacji Ekologicznej „Dla 
Ziemi, dla siebie” w dwóch kategoriach 
wiekowych – przedszkolaki i klasy 0 oraz 
uczniowie klas I–III szkół podstawowych 
z powiatu kieleckiego. 

Nagrody dla zwycięzców wręczył staro-
sta kielecki Zdzisław Wrzałka, który wyraża-
jąc wyrazy uznania, podziękował wszystkim 
za zaangażowanie w działania na rzecz eko-
logii.

– Cieszę się ogromnie, że mogę wręczyć 
nagrody najlepszym w konkursie poświęconym pszczołom. Wszystkie 
prace są wspaniałe, a w niektórych widać ogromną fantazję i kre-
atywność ich twórców – stwierdził starosta. 

– Myślę że wszystkie dzieci, dzięki konkursowi nabyły dużą wie-
dzę o pszczołach, dowiedziały się, co trzeba robić, by te owady nie 
wyginęły. Większość z nas uwielbia miód, który jest bardzo zdrowy. 
Przy tej okazji przypomnieliśmy sobie o roli pszczół w zapylaniu ro-
ślin – podkreślił. 

Starosta podziękował także wychowawcom, którzy motywują 
swoich podopiecznych do tak pozytywnego działania.

Młodym laureatom gratulacje złożył również naczelnik Wy-
działu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Sebastian 
Nowaczkiewicz, który przyznał, że z uwagi na wysoki poziom prac 
jury miało trudności z wyborem najlepszej. – Zwracaliśmy uwagę na 
samodzielność wykonania, docenialiśmy względy estetyczne. Dla nas 
ważne jest to, żeby przez taką tematykę zainteresować najmłodszych 
przyrodą – wyjaśniał naczelnik Nowaczkiewicz.

Opiekunka przedszkolaków Edyta Pastuszko opowiedziała 
dziennikarzom o lekcjach edukacyjnych organizowanych dla dzie-
ci w terenie. Z kolei wychowawczyni klasy I Joanna Kołodziejczyk 
podkreśliła, że był to bardzo ciekawy i potrzebny konkurs, bo dzięki 
niemu w szkole dużo się mówiło o pożytecznych owadach. 

Laureatom konkursu wręczono nagrody w postaci materiałów 
edukacyjno-przyrodniczych, o łącznej wartości ponad 10 tys. zł. 

Apis

Jaworzanki na sejmiku teatralnym w Tarnogrodzie 

Dzieci z Kajetanowa pierwsze w powiecie

Zespól Ludowy Jaworzanki wziął udział w dniach 
31 stycznia – 2 lutego br. w XXXIX Międzywojewódzkim 
Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogradzie. 

Jaworzanki wy-
stąpiły na deskach 
Tarnogrodzkiego 
Ośrodka Kultury 
wśród kilkunastu 
grup teatralnych 
z kilku woje-
wództw. Zespół za-
prezentował przed-
stawienie „Wesele 
Świętokrzyskie” 
w reżyserii Adama 
Młodawskiego. Od-
twórcą jednej z głównych 
ról pana młodego, Jonka był 
wójt Szczepan Skorupski. 
Zarówno dla Jaworzanek, 
jak i całej gminy Zagnańsk 

był to ogromny zaszczyt, że zespół mógł wystąpić ze spektaklem 
poza powiatem kieleckim, dumnie go reprezentując.

Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych 
organizowany w Tarnogrodzie stanowi promocję najwartościow-
szych osiągnięć z całego roku. Dla twórców spotkania są miejscem 

zdobywania teatralnych doświadczeń i umiejętności, a dla wiejskie-
go ruchu teatralnego – szansą promocji poprzez udział w imprezie 
dziennikarzy, pracowników kultury, przedstawicieli patronujących 
instytucji. W ostatnich latach wiejski teatr został zauważony również 
przez Telewizję Polską.

Sejmik stanowi okazję poznania tradycji i obrzędów z różnych 
regionów Polski oraz ocalenia od zapomnienia obrzędów, takich jak: 
gody, zapusty, noc świętojańska, wicie wianków, chodzenie z gwiaz-
dą, wesele, chrzciny, ostatni różaniec itp.

Apis 
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Wójt Szczepan Skorupski wyraził słowa uznania dla zespołu za 
działalność na rzecz gminy i regionu. – Życzę zespołowi wielu powo-
dów do radości, satysfakcji z działalności i twórczości. Jestem bardzo 
dumny z tego, że należę do zespołu i mieszkam w tym sołectwie. Ale 
najbardziej jestem dumny z was i z tego, że jestem waszym wójtem – 
podkreślił gospodarz gminy.

Radny Artur Kudzia nie kryjąc wzruszenia, podziękował za 
przypomnienie jego mamy i uhonorowanie odsłonięciem jej portretu 
w głównej sali świetlicy. – Bardzo się cieszę, że tworzycie wspaniały 
zespół i zawsze przedstawiacie coś nowego – pokreślił radny Kudzia.

Ks. płk Tadeusz Skrzyniarz z kolei podkreślił to, że od same-
go początku swej posługi duszpasterskiej zawiązała się z zespołem 
wspaniała współpraca. – Jestem bardzo wdzięczny za wasz trud i wy-
siłek twórczy, pięknie przystrojone groby wielkanocne i szopki boże-

narodzeniowe oraz za to, że swym śpiewem rozsławiacie 
naszą wspólnotę parafialną i gminę – podkreślił duszpa-
sterz parafii.

Po wystąpieniach wójt Szczepan Skorupski wraz 
z radnym Arturem Kudzią wręczyli wszystkim Jaworzan-
kom róże. Zespół poczęstował zebranych specjalnym tor-
tem i przygotował przyjęcie kulinarne złożone z potraw 
regionalnych. 

Aktualnie Jaworzanki tworzą następujące osoby: 
Grażyna Grudziecka (kierowniczka zespołu), Teresa 
Chłopek, Genowefa Kubicka, Ewa i Krzysztof Pięta, 
Grażyna Staniec, Teresa Tkacz, Zofia Tkaczyk, Andrzej 
Grudziecki, Stanisław Pycia, Marek Stępień, Stanisława 
Prętka, Eugeniusz Prętki, Elżbieta Doropowicz, Czesła-
wa Adamiec, Jerzy Adamiec, Wiesława Wiech, Jowita 
Makuch, Ryszard Piwowar i Jan Jaworski. Instruktorem 

muzycznym jest Grzegorz Michta, reżyserem – Adam Młodawski. 
Najstarszą członkinią jest 86-letnia Genowefa Kubicka.

W skład młodszych Jaworzynek wchodzą: Magdalena Krzciuk, 
Klaudia Wolczyk, Kasia Kasprzycka, Bartosz Pięta, Maciej Ka-
sprzycki, Konrad Klonica. 

Niegdyś aktywne, a obecnie w stanie spoczynku są: Janina Ko-
peć, Barbara Pastuszka, Janina Wychowska, Jadwiga Partyka, Mie-
czysława Paryska, Mieczysława Milcarz. 

Początki zespołu śpiewaczego Jaworzanki sięgają roku 1973. 
Zespół tworzyły wtedy wyłącznie panie, członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Jaworzu, a jego przewodniczącą była Mieczysława Ku-
dzia, aż do 1988 roku. Po ośmioletniej przerwie zespół wznowił swo-
ją działalność, występując 16 czerwca 1996 roku na festynie rodzin-
nym w Szkole Podstawowej w Jaworzu. Znaczącą rolę w odnowieniu 
działalności zespołu odegrała ówczesna dyrektor szkoły Marzanna 
Moćko. W 1998 roku po kilkuletniej przerwie została reaktywowa-
na działalność Zespołu Ludowego Jaworzanki z Jaworza w jego od-
nowionym żeńsko-męskim składzie. Kierownikiem zespołu została 
Grażyna Grudziecka, której ambicją i zadaniem jest podtrzymywanie 
i pielęgnowanie kultury ludowej, jako jednego z najpiękniejszych 
i najcenniejszych duchowych skarbów naszej ziemi, przekazywa-
nych z pokolenia na pokolenie.

Zespół Ludowy Jaworzanki obchodził 22 lutego br. w Świe-
tlicy Środowiskowej Jaworze jubileusz 40-lecia swej działalności. 
Podczas uroczystości odsłonięty został portret założycielki zespo-
łu, nieżyjącej Mieczysławy Kudzi. Dokonał tego jej syn radny 
Artur Kudzia.

Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyli m.in.: po-
słanka Renata Janik, starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, Henryk 
Milcarz – prezes Wodociągów Kieleckiich, wójt Szczepan Skorup-
ski, radni – Agnieszka Gębska, Ewa Kita, Grażyna Wawaszczak, Ar-
tur Kudzia i Tomasz Dąbrowski, Anna Tuz – dyrektor SP nr 1, Roman 
Piskulak – nauczyciel w SP nr 1, Marzanna Moćko – dyrektor ZSP 
nr 2 PiG w Zagnańsku, ks. Tadeusz Skrzyniarz – proboszcz parafii 
pw. św Rozalii i św. Marcina, ks. Paweł Kowalski – wikary, Michał 
Salwa – kierownik GOKSIR Zagnańsk, manager Anna Żmudzińska, 

Elżbieta Ślewa – prezes Stowarzyszenia Braterskie Serca, 
przedstawiciele Zespołu Ludowego Tumlinianie, Ryszard 
Wawszczak z OSP Chrusty, Alicja i Grzegorz Midakowie 
i Danuta i Feliks Grzybowscy – przedstawiciele Chóru 
Con Passione, Janina Żmijewska i Witold Bimer – go-
ście honorowi, Leszek Grudziński – prezes Stowarzysze-
nia Razem dla Wszystkich, Henryk Gralec i Władysław 
Kowalewski – przyjaciele Jaworzanek, Stanisław Banaś 
– OSP Bobrza, Maria Niciejewska ze Stowarzyszenia 
Twórców i Artystów Ludowych, sołtys Jan Olszewski 
oraz instruktorzy WDK. 

Osobiście każdej z wymienionych wyżej osób 
szczególne podziękowania złożyła kierowniczka zespo-
łu Grażyna Grudziecka. – Pragnę wszystkim zaproszo-
nym gościom podziękować za pomoc. Bez ich wsparcia 
nie moglibyśmy funkcjonować, rozwijać umiejętności 
i odnosić sukcesów. Dziękuję za współpracę i za to, że mogliśmy 
przeżyć wspólnie wspaniałe chwile – mówiła kierowniczka Gru-
dziecka. 

Wszyscy, którzy otrzymali podziękowania, zrewanżowali się 
wręczeniem na ręce kierowniczki zespołu kwiatów i podarunków 
oraz krótkimi wystąpieniami.

Posłanka Renata Janik w swym wystąpieniu podkreślając zna-
czenie dla gminy i regionu czterdziestoletniej działalności zespołu, 
zwróciła uwagę na to, że należy pamiętać o takich osobach, jak śp. 
Mieczysława Kudzia, w której domu Jaworzanki rozpoczynały swoją 
historię. – Dziękuję wam za to, że jesteście zawsze przy nas, gdy orga-
nizujemy imprezy, festyny i uroczystości kościelne i szkolne – mówiła 
posłanka Renata Janik.

Starosta kielecki Zdzisław Wrzałka przyłączając się do gratu-
lacji, podziękował za długoletnie kultywowanie tradycji kieleckich 
i świętokrzyskich. – Dziękuję za wasze zaangażowanie. Niezwykle 
ważne jest, by o tych naszych tradycjach nie zapominać – podkreślił 
gospodarz starostwa kieleckiego. 

Prezes Henryk Milcarz pogratulował i podziękował za wszystko, 
co Jaworzanki czynią dla rozwoju lokalnej kultury i społeczności. 
– Sławcie naszą ziemię zagnańską jeszcze przez wiele lat – podkreślił 
jeden z głównych sponsorów zespołu. 

Jubileusz 40-lecia Jaworzanek 



9

Marzec 2014

Owa kultura mieści w sobie wszelkie przejawy tradycji, obrzędo-
wości, języka i melodyki, ukształtowane przez historię regionu, cenne 
doświadczenia naszych poprzedników, ich ludową mądrość i prostotę. 
Od ponad 10 lat uzdolnieni muzycznie członkowie Zespołu Ludowego 
Jaworzanki śpiewają tradycyjne pieśni, piosenki i przyśpiewki, zaczerp-
nięte z bogatego repertuaru zasłyszanego od naszych babć i mam.

Dzięki staraniom artystów amatorów, będących członkami zespo-
łu, kultura naszych ojców i dziadów wciąż żyje, a jej echa docierają 
do najodleglejszych zakątków kraju, a nawet przekraczają jego gra-

nice. Niespożyta energia i inicjatywa kierownictwa oraz 
ciężka praca członków zespołu wykonywana z niezwykłą 
pasją i poświęceniem, zaowocowała wieloma udanymi 
występami i cennymi inicjatywami, podczas których ar-
tyści wykazali się nie tylko profesjonalizmem, ale także 
niecodzienną życzliwością i gościnnością, zdobywając 
szacunek i szczerą sympatię ludzi. Nowy i wciąż wzbo-
gacany repertuar zespołu, jego fachowość i ogromne 
zaangażowanie umożliwiły Jaworzankom udział w pre-
stiżowych imprezach, przeglądach, konkursach czy festi-
walach organizowanych w regionie i poza nim.

Oprócz sukcesów artystycznych i promujących region, 
zespół może poszczycić się pracą społeczną i charytatyw-
ną. Do tradycji należy zapraszanie na wspólną wieczerzę 
wigilijną samotnych mieszkańców Jaworza i okolic. Ponadto zespół 
wielokrotne występował w Krakowie, w Przytulisku dla Kobiet Bez-
domnych św. Brata Alberta, koncertował dla członków grupy wycho-
dzenia z bezdomności „GWAB” w Domu św. Brata Alberta oraz w do-
mach pomocy społecznej w Kielcach i Piekoszowie. Bierze też udział 
w corocznych obchodach Święta Kielc, Targach Bożonarodzeniowych. 
Członkowie Zespołu czynią to z potrzeby serca, dlatego ich występy 
cieszą się ogromnym powodzeniem i przynoszą wiele wzruszeń.

Działalność zespołu zintegrowała i zaktywizowała środowisko 
lokalne, czego efektem są liczne spotkania okolicznościowe i co-

raz więcej chętnych do pracy. Członkowie zespołu są od roku 2010 
współorganizatorami corocznego Festynu Rodzinnego przy Parafii 
św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu. Niekwestionowanym sukce-
sem jest działalność edukacyjna zespołu i włączanie dzieci i młodzie-
ży w niektóre przedsięwzięcia i widowiska (jasełka, kolędnicy). Swo-
imi występami artystycznymi Jaworzanki uatrakcyjniają i uświetnia-
ją uroczystości gminne, parafialne i weselne. Zespół współpracuje 
z Urzędem Gminy Zagnańsk, jego włodarzami i radnymi, stowarzy-
szeniami funkcjonującymi na terenie, a także z dyrekcją i instrukto-

rami Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, którzy 
świadczą zespołowi nieocenioną pomoc, podobnie jak 
muzycy zaprzyjaźnionych kapel oraz szkoły nr 1 i nr 2 
w Zagnańsku.

W 2010 roku Jaworzanki otrzymały „Wyróżnie-
nie Gminy Zagnańsk”. W lutym 2011 r. został nagrany 
film pt. „Zapusty” w wykonaniu członków zespołu. We 
wrześniu 2011 r. w skansenie Muzeum Wsi Kieleckiej, 
wspólnie ze Stowarzyszeniem „Razem dla wszystkich” 
zostało nagrane widowisko obrzędowe pt. „Wesele Świę-
tokrzyskie”. W czerwcu 2012 zespół otrzymał II Nagrodę 
w V Powiatowym Konkursie na Najsmaczniejszą Trady-
cyjną Potrawę Powiatu Kieleckiego. 10 marca 2013 roku 
widowisko obrzędowe „Wesele Świętokrzyskie” zostało 

zaprezentowane przez zespół na scenie Filharmonii Świętokrzyskiej 
im. Oskara Kolberga w Kielcach. W dniach 1 i 2 lutego 2014 roku 
zespół wziął po raz pierwszy udział w XXXIX Międzywojewódz-
kim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie, gdzie 
przedstawił spektakl „Wesele Świętokrzyskie”.

Oddany do użytku 30 grudnia 2012 roku Dom Ludowy w Jawo-
rzu stał się siedzibą zespołu. Zbierane od lat przez jego członków 
sprzęty używane przez naszych przodków w gospodarstwie i w domu 
stały się zaczątkiem Izby Regionalnej, w której można zapoznać się 
z ich historią i przeznaczeniem. Apis 

Pierwsza rocznica „W Krainie Tetrapoda”
W dniu 22 lutego br. Stowarzyszenie „W Krainie Tertapoda” 

obchodziło pierwszą rocznicę swojej działalności. Członkowie 
spotkali się, aby wspólnie świętować odniesione sukcesy. 

Na początku uroczystości prezes Renata Salwa przywitała gości 
i podziękowała członkom, którzy tak aktywnie angażują się w dzia-
łalność Stowarzyszenia, w szczególności Jackowi Skulimowskiemu 
i Irenie Wiśniewskiej za przygotowanie całego wydarzenia. Podzię-
kowała również wielu osobom, które nie należą do Stowarzyszenia, 
ale popierają jego idee i służą swoim czasem i pomocą. Spotkanie 
przebiegało w pięknie udekorowanej sali i przy zapalonych świe-
cach, w miłej i kameralnej atmosferze. Niespodzianką dla wszystkich 
uczestników był pokaz sztucznych ogni. 

Członkowie Stowarzyszenia cieszą się z osiągniętych sukcesów 
i mają ambitne plany na przyszłość. W najbliższym czasie ruszy 
realizacja projektu skierowanego dla uczniów klas 1–3 gimnazjum 
i szkoły podstawowej w Zagnańsku. Będą to bezpłatne lekcje z języ-
ka niemieckiego przeprowadzane w dwóch 10-osobowych grupach 
o poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Zajęcia będą 
się odbywać w Zachełmiu w siedzibie Stowarzyszenia. 

W trakcie realizacji projektu przewidziane są dla uczestników wy-
jazdy na basen oraz jednodniowa wycieczka. Po zakończeniu zajęć każ-
dy uczeń otrzyma certyfikat ukończenia kursu. Stowarzyszenie przygo-
towuje również projekt odnowienia i powiększenia o nowe urządzenia 
istniejącego placu zabaw. Celem Stowarzyszenia „W Krainie Tetrapo-
da” jest realizacja nie tylko wyżej wymienionych projektów, ale rów-
nież integracja społeczności lokalnej i zachęta do działań społecznych.

„Stowarzyszenie w Krainie Tetrapoda” w partnerstwie z gminą Za-
gnańsk realizuje obecnie projekt pn. „Dobre przedszkole – lepsze jutro”, 
który współfinansowany jest z EFS w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Wartość projektu wynosi 552 540,85 zł, przy dofinan-
sowaniu na poziomie 85 proc. co daje kwotę 469 653,85 zł. Ponadto 
przedszkole „W Krainie Tetrapoda” w Zachełmiu otrzymało od gminy 
Zagnańsk za miesiąc styczeń 2014 r. dotację w wysokości 11 118,43 zł, 
co stanowi na obecną chwilę 1/12 kwoty, która będzie przekazywana 
w miesięcznych ratach i łącznie w 2014 roku wyniesie ponad 120 000,00 
zł. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2015 roku, a kwota dotacji 
z gminy może ulegać zmianie w poszczególnych miesiącach w zależno-
ści od liczby dzieci uczęszczających do przedszkola. Apis
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W tym roku mija 600 lat od pojawienia się nazwy miejscowo-
ści Zagnańsk. Jest to wspaniały pretekst do przypomnienia po-
czątków osady oraz zmian, jakie następowały w samej nazwie. 

Pierwszy dość szczegółowy opis Zagnańska odnajdujemy 
w dziele Jana Długosza „Liber Beneficiorum” t. 1, s. 443 z roku 
1470. „Zagnansko, villa sub parochia ecclesiae Kielcziensis sita, 
cuius proprietas et dominium ad episcopum Crecoviensem pertinet, 
in qua sunt quindecim lanei cmethonales, item duo lanei scoltetia-
les, de qui bus omnibus solvitur decima manipularis et per quatuor 
ierugas canapalis vicepraepositurae 
Kielcziensi, et ducunt eam tam cme-
thones quam scoltetus in horreum 
a vicepraeposito locundum, et valor 
aestimatur eius ad decem marcas. 
Item est ibi tawerna, non sunt hortu-
laniae”. (fragment oryginału pisany 
po łacinie)

Czytamy w nim m.in. że Zagnan-
sko to wieś należąca do biskupów 
krakowskich, płacąca dziesięcinę 
wartości do 10 grzywien wiceprepo-
zyturze kieleckiej (wiceprepozytowi 
kolegiaty kieleckiej). W omawianym 
okresie jest to osada dość duża, bo 
liczy 15 łanów kmiecych i 2 łany soł-
tysie. Łan to jednostka miary ziemi 
uprawnej, podstawa do określenia 
wymiaru czynszu lub pańszczyzny. 
Upraszczając, łan mniejszy liczył 
średnio 30 mórg – 17,95 ha. Morga 
około 0,6 hektara. W omawianym okresie na jeden łan przypadały 
średnio 2 gospodarstwa. W przytoczonym dziele Jana Długosza jest 
także ważna informacja dotycząca działającej tutaj karczmy.

Kiedy zatem mogła powstać nasza miejscowość? Co było pierw-
sze – nazwa czy osada?

Danuta Kopertowska w swoim opracowaniu pt. „Nazwy miejsco-
we województwa kieleckiego” podaje rok 1414 jako datę pojawie-
nia się nazwy Zagnansko. W tym roku miały miejsce w Kielcach 
i, jak się wydaje, najbliższej okolicy poważne zmiany struktural-
ne. Obecny stan badań pozwala zatem przyjąć datę 1414 r. za 
początek istnienia Zagnańska. Lokację na pustkach dawnej roli 
– ziemiach przygotowanych pod uprawę, zawdzięczamy bisku-
powi krakowskiemu Wojciechowi Jastrzębcowi, który tę funkcję 
sprawował w latach 1412–1423. 

Jednak prowadzenie dalszych badań pozwoli rozstrzygnąć wąt-
pliwość, czy na tym terenie istniała wcześniej osada. Oczywiście są 
przesłanki, które pozwalają na stawianie takich pytań. Wskazówką 
może być piękne podanie przytoczone w „Monografii kościołów 
diecezji kieleckiej” P. Nawarry z 1911 r., jakoby biskup krakowski 
Florian Mokrski (funkcję tę pełnił w latach 1367–1380) „zbudował 
kapliczkę i zakonnika przydzielił, aby ten dbał o rabusiów i innych 
przestępców, których zbierano, zaganiano, aby tutaj lasy na pola 
uprawne karczowali”. 

Sześć wieków naszej miejscowości doczekało się już wielu opra-
cowań oraz kilku publikacji tematycznie związanych z instytucjami 
i zakładami, istniejącymi na terenie Zagnańska. 

Pierwszą pracą jest przechowywany w archiwum parafii pod we-
zwaniem św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku „Opis historyczny 
kościoła w Zagnańsku” sporządzony w 1872 roku przez ks. Izydora 
Grellę – ówczesnego proboszcza. Opis kronikarski ks. Grelli zacho-
wał się w rękopisie i stanowi ciekawy materiał archiwalny, przedsta-
wiający dzieje naszej osady i parafii od czasów najdawniejszych do 
drugiej połowy XIX wieku. 

Kolejne opracowanie przygotowane przez księdza Józefa 
Smulczyńskiego to „Zarys dziejów Zagnańska” z 1964 roku. Rę-
kopis znajduje się w zbiorach archiwalnych parafii pod wezwa-
niem św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku.

Lata dziewięćdziesiąte to gwałtowny rozwój piśmiennictwa 
i prac badawczych nad dziejami naszej osady. Ciekawą pracę pt. 
„Dzieje Zagnańska” wydał w 1992 roku Stanisław Janicki, autor 
m.in. książki „Dąb Bartek” i monografii technikum leśnego „Spacer-
kiem po gminie Zagnańsk”.

Chronologicznie wymieniając, następnym było opracowanie 
Mieczysława Starza pt. „Zagnańsk, Samsonów, Tumlin, Ćmińsk. 
Z dziejów osad nad górną Bobrzą”. Autor stara się w przystępny 
sposób przedstawić, opierając się na materiale archiwalnym, funk-
cjonowanie Zagnańska na tle szerszych procesów gospodarczych 
regionu świętokrzyskiego.

Mimo tak bogatej literatury rozważania nad historią Zagnańska 
wzbudzają dyskusje, dlatego uznałem, że należy przybliżyć czytel-
nikom sprawy oczywiste, jak i te epizody, które mogą wywoływać 

emocje.
Zacznijmy od nazwy Zagnańsk, 

której pochodzenie i zakres terytorialny 
budzą spory i wątpliwości. 

Obecna nazwa miejscowości Za-
gnańsk nie obejmuje terenów historycz-
nie należących do tej osady, a były to: 
Lekomin, Gruszka, Zabłocie, Siodła, 
Jaworze, Chrusty, Kościelna Górka, 
Zachełmie, Ścięgna, Osiedle Barcza, 
Kamieniołomy, Borek.

W ostatnich dziesięcioleciach roz-
wój ekonomiczny spowodował zmianę 
terenów określanych jako Zagnańsk, 
a wymienione osady stały się w więk-
szości samodzielnymi wioskami.

Skąd zatem wzięła się nazwa Za-
gnańsk? Nazwa określająca tereny, 
o których ks. Izydor Grella w1872 r. 
Pisze „(...) w miejscu dzisiejszej wsi 
i Kościoła były wielkie lasy, boryi knieje 

dzikiego zwierza schronienie, stopa ludzka rzadko tu kroczyła, niekie-
dy tylko skrzydlate drapieżne jastrzębie i orły szybujące wysoko nad 
knieją dawały znać, że im te puszcze nie obce, a od czasu do czasu 
zbłąkany myśliwiec nawiedzał zarośla odludne i parowy nietykalnych 
tych obszernych lasów i borów”. Opisane tereny od przełomu XI 
i XII wieku należały do biskupów krakowskich, a podzielone zostały 
na klucze: kielecki, samsonowski, bodzentyński .

W przekazach ustnych i kronikach pochodzenie nazwy Zagnańsk 
wiąże się z działaniami biskupów krakowskich, którzy krnąbrnych, 
nieposłusznych poddanych przenosili z innych swoich ziem – najczę-
ściej z klucza siewierskiego, w nieprzebyte bory, aby tutaj karczowali 
lasy i zakładali nową osadę. Wyrazy wygnanie (wygnan, wyskan), 
zagnanie (zagnan) miały dać podstawę do utworzenie nazwy Za-
gnańsk.

Jednak na przestrzeni dziejów nazwa ta ulega zmianom i tak już 
w dokumentach pisanych z 1414 r. i 1470 r. pojawia się Zagnansko, 
w 1540 r. – Zagdansko, a w XVII wieku – Zagnansk, Zagnańsko. 
Dopiero w XIX wieku obok starych, np. Zagdańsko, funkcjonuje na-
zwa Zagnańsk.

Część badaczy przyjmuje, że jest to nazwa pochodzenia topogra-
ficznego (Zagdansko, Zagdańsko ) – czyli byłaby to osada położona 
za obiektem o nazwie Gdańsk, tyle tylko, że nie ma w pobliżu obiek-
tu o takiej nazwie. Wątpliwym wydaje się też wiązanie nazwy Za-
gdansk z gościńcem starowarszawskim do portu rzecznego w Solcu 
nad Wisłą, skąd spławiano towary do Gdańska lub osadą „Gnańsko”, 
leżącą między Kielcami a Zagnańskiem. 

Zmiana nazwy osady na przestrzeni wieków nie jest tylko zabie-
giem językowym czy pomyłką, ma ona znaczenie zasadnicze, gdyż 
zmienia się rdzeń wyrazu. Oczywiście można wyprowadzić nazwę 
Zagnańsk od wyrażenia „za gdą”, co w języku ludowym znaczyło 
„za wodą”. Należy tylko znaleźć dpowiedź na pytanie, o jaką wodę 
chodzi? J. Smulczyński pisze: „Być może chodzi tu o staw koło mły-
na wspomnianego przez akt erekcyjny miejscowego kościoła lub po 
prostu o rzekę Bobrzę. Nie należałoby się tutaj dopatrywać jakiejś 
wielkiej wody, ale raczej proporcjonalnej do wielkości ówczesnego 
Zagnańska, który mógł liczyć kilka domów, a te stojące za strumie-
niem można bez przesady określić jako stojące za wodą »za gdą«”.

Czytelnikowi pozostawiam wybór, czy będzie sięgał do korzeni 
historycznych, legend czy opracowań językowych, używając nazwy 
naszej miejscowości. 

 Roman Piskulak

To już 600 lat istnienia Zagnańska!
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Jak opowiadać młodym o drugiej wojnie światowej, by zrozu-
mieli dramat czasów okupacji i chcieli pamiętać o bohaterstwie 
żołnierzy Armii Krajowej walczących w strukturach Polskiego 
Państwa Podziemnego? Z okazji 72. rocznicy utworzenia AK 
uczniowie ze Szkoły im. Armii Krajowej w Kajetanowie przygo-
towali projekt, w którym zmierzyli się z trudnym tematem w nie-
typowy sposób, łącząc multimedialne techniki i współczesny prze-
kaz znanych wśród młodzieży twórców muzyki rap i hip-hop. 

Projekt z mottem „Historia, która niesie przesła-
nie: być sobą, być lepszym, szlachetnym być jak ka-
mień” został zaprezentowany 18 lutego br. Na uro-
czystości dedykowanej żołnierzom Armii Krajowej 
byli obecni: wójt Szczepan Skorupski, dyrektor Sta-
nisława Skowera, Marek Jończyk – z IPN w Kiel-
cach, proboszcz parafii Wiśniówka ks. Leszek Stru-
zik, przyjaciele szkoły w Kajetanowie, nauczyciele, 
rodzice oraz uczniowie. 

Na początku historyczna gawęda opowiedziana 
słowem, obrazem i muzyką przeniosła gości i żoł-
nierzy Armii Krajowej do miejsc, gdzie toczyły 
się walki – na Wykus związany z oddziałami Jana 
Piwnika „Ponurego”, Kaszyńskiego „Nurta”, „Ro-
bota” i innych. Do Cisowa, Daleszyc związanych 
z oddziałem Mariana Sołtysiaka „Barabasza”, do Siodeł, Leszczyn, 
Wilkowa, Kielc z więzieniem przy ul. Zamkowej, w którym UB 
przetrzymywało i straciło wielu żołnierzy AK i niepodległościowego 
podziemia po wojnie. Uczniowie przypomnieli także legendarnego 
Antoniego Hedę „Szarego” i jego oddział, który pod jego komendą 
dokonał brawurowego odbicia kieleckiego więzienia. 

Współczesne fotografie przeplatały się z archiwalnymi. Żołnie-
rze rozpoznawali na nich swoich kolegów z czasów młodości. Prze-
wodnikami po tych miejscach pamięci, rozsianych po Górach Świę-
tokrzyskich, byli uczniowie-narratorzy. Dopełnieniem był występ 
chóru szkolnego. 

Druga część projektu dedykowana była Żołnierzom Wyklętym, 
którzy nie złożyli broni i do końca walczyli z komunistycznym re-

żimem. – My, młodzi nie znamy bohaterów tamtych dni, a przecież 
powinniśmy z nich być dumni, dlatego trzeba dać świadectwo – mó-
wili narratorzy. 

Muzyczne teledyski: „Tadka”, Maleo Reggae Rockers, „Bilo-
na” o rotmistrzu Pileckim, Pannie Wyklętej – Danucie Siedzikównie 
oraz o Powstaniu Warszawskim wzbudzały refleksje i wiele emocji. 
Końcowym akcentem był występ ucznia III klasy gimnazjum Ma-
cieja Dworaka, który wykonał przy akompaniamencie gitary utwory 

Andrzeja Kołakowskiego „Przysięga” i Jacka 
Kaczmarskiego „Katyń”. Prezentację przygo-
towali uczniowie gimnazjum Maciej Dworak 
i Dawid Jaros, we współpracy z Patrykiem 
Więchem a pod kierunkiem pań Joanny Ko-
łodziejczyk, Małgorzaty Mostowik i Katarzy-
ny Dobrowolskiej. Scenografię przygotowała 
Ewelina Wolder, a oprawę muzyczną zapew-
niła Anna Pawlik.

– Przyznam, że jestem pozytywnie zasko-
czony taką nietypową formą opowiadania o hi-
storii drugiej wojny światowe,j i wzruszony – 
powiedział wójt Szczepan Skorupski, dziękując 
za przygotowanie uroczystości. Marek Jończyk 

podkreślał, że historia drugiej wojny światowej, Armii Krajowej po-
winna być wciąż przypominana i przekazywana zwłaszcza młodemu 
pokoleniu. Przypomniał, że na prezentowanych fotografiach rozpo-
znać można było żołnierzy, których już niestety nie ma wśród nas, jak 
choćby Zygmunta Pietrzaka „Bekasa” – żołnierza 4 PP Legionów AK, 
który przeżył piekło w ubeckich więzieniach w Kielcach, we Wron-
kach i w Rawiczu. Jego relacja była wstrząsająca. – Można sobie jedy-
nie wyobrazić, co musieli przejść ci ludzie, którzy walczyli o to, byśmy 
mogli żyć w wolnej Polsce – mówił Marek Jończyk. 

– My mamy do Was dziś jedno przesłanie: „życzymy Wam, aby-
ście nie musieli przechodzić tego, co my przeżyliśmy i abyście pa-
miętali o historii” – apelowali do uczniów weterani Armii Krajowej, 
dziękując im za przygotowany program artystyczny.  kdob

Historia, która niesie przesłanie…

Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kiel-

cach odbył się 25 lutego br. koncert galowy „Waszej Pamięci, 
Żołnierze Wyklęci”. Koncert przygotowało Stowarzyszenie PAS-
SIONART we współpracy z Insty-
tutem Pamięci Narodowej Delega-
tura w Kielcach, pod patronatem 
Prezesa Instytutu Pamięci Naro-
dowej dr. Łukasza Kamińskiego. 
Jednym ze współorganizatorów 
był wójt gminy Zagnańsk.

Koncert w wykonaniu Orkiestry 
i Chóru PASSIONART, upamiętnia-
jący Żołnierzy Wyklętych – żołnie-

rzy polskiego podziemia niepodległościowego, walczących o wolną 
i suwerenną Rzeczpospolitą Polską, był doskonałą okazją do kształ-
towania narodowych wartości patriotycznych i obywatelskich.

Święto Narodowy Dzień Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych zostało usta-
nowione w 2011 r. w 60. rocznicę 
stracenia przez bezpiekę kierownic-
twa IV Komendy Zrzeszenia „Wol-
ność i Niezawisłość”. Obchodzone 
1 marca, jest dedykowane tym, któ-
rzy podjęli nierówną walkę przeciw-
ko sowietyzacji Polski po 1945 roku. 
 Apis 
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Konkurs dla nowych mieszkańców gminy

Wójt gminy Zagnańsk uprzejmie informuje

Bateria za słodycze

Wójt Szczepan Skorupski zaprasza osoby po raz pierwszy meldu-
jące się na terenie gminy Zagnańsk do wzięcia udziału w konkursie, pn. 
„Jestem nowym mieszkańcem gminy Zagnańsk”. Warunkiem udziału 
w konkursie jest zameldowanie się na pobyt stały oraz wypełnienie de-
klaracji udziału w konkursie do dnia 30 czerwca br.

W konkursie może wziąć udział osoba zgłaszająca swój pobyt stały 
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r., która wypełni pisemną 
deklarację (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu do-
stępnego na stronie internetowej www.zagnansk.pl) i złoży ją w Urzędzie 
Gminy Zagnańsk. W przypadku osób niepełnoletnich, deklarację musi 
wypełnić rodzic lub opiekun prawny. 

Deklaracje przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Zagnańsk przy 

ul. Spacerowej 8, pok. 6 od godz. 7.00 do godz. 14.00 w terminie do 30 
czerwca br. Osoby biorące udział w konkursie muszą wyrazić zgodę na 
przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych.

Powołana przez wójta komisja do przeprowadzenia konkursu, czu-
wająca nad jego prawidłowym przebiegiem dokona losowania jednej 
spośród wszystkich złożonych deklaracji. Losowanie odbędzie się 30 
czerwca br. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Zagnańsk. Wylosowana 
osoba zostanie poinformowana o tym fakcie pisemnie lub telefonicznie 
przez komisję konkursową. 

Zwycięzca otrzyma cenne nagrody, które zostaną wręczone podczas 
Dnia Zagnańska, 5 lipca br. Wynik konkursu zostanie podany do publicz-
nej wiadomości. Konkurs obejmuje teren gminy Zagnańsk.  Apis 

W siedzibie Urzędu Gminy Zagnańsk (tablica ogłoszeń) zostały 
wywieszone wykazy.

1) Wykaz informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia na okres 
powyżej trzech lat: a) części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 
731 o pow. 1 m2, stanowiącej własność Gminy Zagnańsk, położonej 
w obrębie geodezyjnym Zagnańsk, gm. Zagnańsk, 

b) części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 287/9 o pow. 1 
m2, stanowiącej własność Gminy Zagnańsk, położonej w obrębie geode-
zyjnym Umer, gm. Zagnańsk. 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc 
od daty wywieszenia wykazu tj. od 28 lutego do 21 marca 2014 roku.

2) Wykaz informujący o przeznaczeniu do wynajmu na okres po-
wyżej trzech lat części działki oznaczonej nr 374/43 o pow. 6 m2, sta-
nowiącej własność Gminy Zagnańsk, położonej w obrębie geodezyjnym 
Zagnańsk, gm. Zagnańsk. 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc 

od daty wywieszenia wykazu tj. od 18 lutego do 11 marca 2014 roku.
3) Wykazy informujące o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze 

przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach geo-
dezyjnych:

a) Zagnańsk oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 302/3, 302/7, 
302/8, 302/9, 302/10, 302/11, 302/12.

b) Zachełmie składających się z działek oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi: 322/11 i 323/11.

4) Wykaz informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze prze-
targu nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym 
Samsonów składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyj-
nymi: 1233/21 i 1232/9 (zabudowa zlokalizowana jest na dz. 1232/9).

Wykazy wymienione w punkcie 3 i 4 podaje się do publicznej wia-
domości na okres 21 dni licząc od daty ich wywieszenia tj. od 10 marca 
2014 roku do 31 marca 2014 roku. Wójt Gminy Zagnańsk

Szczepan Skorupski

W związku z realizacją projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opra-
cowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze 
Polski”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi prioryte-
towej Programu Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, działanie 5.3 
„Opracowywanie planów ochrony”, działając na podstawie art. 28 ust. 
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 
r., poz. 627 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Kielcach zawiadamia o możliwości składania uwag i wnio-
sków do gotowych projektów zarządzeń wraz z uzasadnieniami dla ob-
szarów Natura 2000: Dolina Krasnej PLH260001, Lasy Suchedniowskie 
PLH260010 i Dolina Bobrzy PLH260014 w ramach 21-dniowej procedu-
ry udziału społeczeństwa, w dniach 25 lutego – 18 marca 2014 r.

Projekty zarządzeń wraz z uzasadnieniami dostępne będą w siedzibie 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanow-

skiego 6, 25–361 Kielce. Ponadto będą zamieszczone na Platformie Infor-
macyjno-Komunikacyjnej: pzo.gdos.gov.pl/ oraz na stronie internetowej 
RDOŚ w Kielcach: http://kielce.rdos.gov.pl. Składanie uwag i wniosków 
możliwe będzie zarówno w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Kielcach, w godzinach 7.30–15.30 (na piśmie lub ust-
nie do protokołu), jak i poprzez wysłanie e-maila na adres internetowy:  
pzo@rdos.kielce.pl lub na Platformę Informacyjno-Komunikacyjną (bez 
konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym).

W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone 
po dniu 18 marca 2014 r. nie będą rozpatrywane.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach. Podanie do 
publicznej wiadomości następuje poprzez obwieszczenie: 1) na tabli-
cach ogłoszeń, w miejscach zwyczajowo przyjętych w gminach: Bli-
żyn, Kielce, Końskie, Łączna, Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, 
Skarżysko-Kamienna, Stąporków, Strawczyn, Suchedniów i Za-
gnańsk; 2) w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Kielcach; 3) na stronie BIP RDOŚ w Kielcach; 4) w prasie.

RDOŚ Kielce

OBWIESZCZENIE

Do akcji „Kocham recycling” przyłączyło się w tym roku 10 miej-
scowości i gmin z województwa świętokrzyskiego. Projekt koordynuje 
stowarzyszenie Spektrum Możliwości, które wspiera 10 lokalnych orga-
nizacji i stowarzyszeń. Baterie można wymienić na słodki podarunek w: 
Kielcach, Starachowicach, Rakowie, Staszowie, Wąchocku oraz w gmi-
nach: Bieliny, Strawczyn, Miedziana Góra, Obrazów i Zagnańsk. 

Baterie można zostawić w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Re-
kreacji oraz w Świetlicy Środowiskowej Jaworze.

– Zachęcamy wszystkich do włączenia się w akcję zbiórki zużytych 
baterii. Każdy z nas tym niewielkim gestem może przyczynić się do ochro-

ny środowiska. W zamian za baterie podarujemy słodkie serce. Zbiórka 
potrwa dwa tygodnie – informuje Anna Żmudzińska z GOKSIR.

W ostatnim roku w Polsce wprowadzono na rynek ok. 400 mln sztuk 
baterii, czyli ok. 10 tys. ton. Zużyte baterie z uwagi na swój skład chemicz-
ny, m.in. zawartość metali ciężkich typu: ołów czy rtęć mogą być odpa-
dami niebezpiecznymi. Zużyte baterie powinny być zatem segregowane 
i utylizowane w specjalnych instalacjach. Zgodnie z prawem krajowym 
i Unii Europejskiej Polska ma obowiązek zebrać selektywnie w 2014 roku 
35 proc. baterii z rynku (ok. 3500 ton).

Pomysłodawcą i ogólnopolskim koordynatorem Eko Walentynek jest 
podróżnik i ekolog Dominik Dobrowolski (www.cycling-recycling.eu). 
Recykling zebranych baterii zapewniają firmy Remondis Electrorecyc-
ling i Electro-System Organizacja Odzysku. Głównym partnerem akcji 
jest SAMSUNG. Apis 

Zakład Krawiecki „WBM”
Kajetanów 105. Telefon 41 301 12 24.

Szycie i sprzedaż spodni (dżins, sztruks,  
bawełna) – również nietypowe rozmiary.
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że mogli poznać tajniki 
tej dyscypliny sportu 
poprzez fachowe wska-
zówki instruktorów. 

Dla najmłodszych 
zorganizowane zostały 
warsztaty z podstaw 
jazzu i funky oraz tańca 
towarzyskiego popro-
wadzone przez adept-
kę Kieleckiego Teatru 
Tańca. Dla troszkę star-
szych odbywały się również zajęcia fitness, na których pracowano 
nad piękną sylwetką. Oprócz wymienionych zajęć odbywały się rów-
nież: zajęcia karate, muay thai, stepy oraz zoomba. W określonych 
przez GOKSiR godzinach można było bezpłatnie skorzystać z salki 
fitness, siłowni, hali sportowej, by zagrać w piłkę nożną, koszyków-
kę, piłkę siatkową, tenisa stołowego, badmintona.

W okresie ferii GOKSiR wraz z ŚZPN w Kielcach był organiza-
torem Turnieju X Hal, w którym wystąpiły drużyny piłkarskie: Skała 
Tumlin, Victoria Mniów, ŁKS Łagów, Orlęta I , Orlęta II Kielce i Wi-
cher Kostomłoty. Na zajęciach sportowych gościliśmy również mło-
dych uczestników Kreatywnych Ferii z Świetlicy Środowiskowej w Ja-
worzach, dla których przygotowany został specjalny blok gier i zabaw.

Cieszy przede wszystkim bardzo duże zainteresowanie zajęcia-
mi wśród dzieci i młodzieży oraz to, że młodzi spędzili ten czas nie 
przed komputerem czy telewizorem, a właśnie na hali sportowej.

GOKSiR Zagnańsk

Kreatywne ferie zimowe

Sportowe ferie w GOKSiR

Wandale sprofanowali pomnik i demolują gminę

Jak co roku w czasie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Zagnańsku dbając o rozwój fizyczny miesz-
kańców, przygotował wiele atrakcji sportowo-rekreacyjnych, w któ-
rych licznie uczestniczyły dzieci i młodzież z gminy Zagnańsk.

Największą popularnością cieszyły się zajęcia dla młodych adep-
tów piłki nożnej. Treningi odbywały się w trzech kategoriach wieko-
wych: rocznik 2003 i młodsi, 2005 i młodsi i 2007 i młodsi. Najstarsza 
grupa wiekowa na zakończenie ferii wzięła udział w turnieju w Nowej 
Słupi organizowanym przez Świętokrzyską Akademię Sportu, w któ-
rej zajęła III miejsce. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się 
badminton, który sprawił, że uczestnicy mieli wiele radości, ale tak-

Zajęcia artystyczne, malarskie, gry i zabawy językowe, za-
jęcia sportowe, karaoke – to tylko nieliczne z atrakcji, w których 
mogli wziąć udział uczestnicy tegorocznych ferii w gminie Za-
gnańsk. Oficjalnego rozpoczęcia ferii zimowych dokonał zastęp-
ca wójta Robert Kaszuba.

– Wyjątkową atrakcją dla dzieci były warsztaty dziennikarskie 
połączone ze zwiedzaniem Polskiego Radia Kielce i Nowej Telewi-
zji w Kielcach. Najmłodsi od kuchni poznawali pracę dziennikarzy, 
montowali dźwięki, obrazy, siadali przed mikrofonem czy kamerą. 
Poznali także historię radia i telewizji – informuje Anna Żmudzińska 
z GOKSiR w Zagnańsku.

Dzieci odwiedziły także Teatr Lalki i Aktora Kubuś, gdzie poza 
spektaklem wzięły udział w artystycznych zajęciach z aktorami.  
Podczas ferii nie zabrakło także uczty kulinarnej, uczestnicy zajęć 
przygotowali smakowitą, zdrową pizzę z ulubionymi przez siebie 
składnikami. A na deser gofry z dużą ilością bitej śmietany.

Ferie to czas karnawału, dlatego organizatorzy wypoczynku za-
dbali, by dzieci miały także okazję do zabawy w ruchu – zajęcia mu-
zyczne, rytmika oraz bal przebierańców. – Dzieci przebrane były za 
różne, często fikcyjne postacie filmowe. Bawiły się świetnie w rytmie 
karnawałowych melodii – opowiada Anna Żmudzińska.

Na zakończenie kreatywnych spotkań uczestnicy wspólnie grillo-
wali. W gminie Zagnańsk równie dużym zainteresowaniem cieszyły 
się „Ferie na sportowo” zorganizowane w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. W tym przypadku zadbano 
o aktywny wypoczynek wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Apis 

Nieznani sprawcy dokonali profanacji obelisku na górze Sosnowi-
ca, upamiętniającego sformowanie w 1944 r. 4. Pułku Piechoty Legio-
nów AK śpieszącego na pomoc walczącej Warszawie. Oderwali z niego 
i ukradli orła oraz zniszczyli tabliczkę informującą o jego fundatorach. 

W nocy z 12 na 13 lutego br. w centrum Zagnańska znowu dokonano 
aktu wandalizmu. Chuligani zniszczyli m.in. gminną tablicę informacyj-
ną, która jest zamontowana tam od wielu lat. Wspomnieć należy, że ta-
blica była już dwukrotnie odnawiana. 

Ostatnie zniszczenia nie są jedynymi. W ubiegłym roku chuligani 
niszczyli wielokrotnie przystanki, zdewastowali kamery monitorin-
gu oraz uszkodzili sprzęt zamontowany na skateparku. Tylko naprawa 
zniszczonych kamer kosztowała ponad 12 tysięcy złotych.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy o reagowanie na po-
dobne incydenty i ich szybkie zgłaszanie policji!  Apis 
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W dniu 4 lutego br. w hali GOKSiR w Zagnańsku odbyła się kolejna edycja Turnieju X Hal. Turniej został zorganizowany przez 
Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. 

W hali sportowej GOKSiR w Zagnańsku odbył się 1 lutego 
br. 11. Turniej Klubów Piłkarskich w halowej piłce nożnej. Do 
rozgrywek przystąpiły trzy kluby z terenu gminy Zagnańsk: Lu-
brzanka Kajetanów, Skała Tumlin i Samson Samsonów, wysta-
wiając każdy po dwie drużyny. 

W finale spotkały się dwie Lubrzanki, lepszy o jedną bramkę 
okazał się drugi zespół z Kajetanowa wygrywając 4:3. W meczu 
o trzecie miejsce Skała Tumlin pokonała bezdyskusyjnie drugi ze-

Siostry Sobczyk z Samsonowa okazały się najlepsze w swoich 
kategoriach wiekowych podczas wojewódzkich eliminacji do XIX 
Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie Fa-
mily Cup 2014. Finały odbyły się w marcu w Kluszkowcach.

Na stoku góry Telegraf w Kielcach odbyły się 2 lutego br. woje-

Siostry Sobczyk na alpejskim poziomie
wódzkie eliminacje do XIX Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpej-
skim i Snowboardzie Family Cup 2014. Wśród ponad 100 uczestni-
ków wystartowały także mieszkanki naszej gminy. 

W kategorii do 15 i 18 lat Julia i Kasia zajęły pierwsze miejsca. 
Natomiast w kategorii do 12 lat Małgosia była czwarta. Apis 

Zwycięstwo Skały Tumlin!

Zwycięstwo Lubrzanki Kajetanów!
spół Samsona 4:0. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Ma-
cieja Barabacha z Lubrzanki Kajetanów, najlepszym zawodnikiem 
został Krzysztof Pach ze Skały Tumlin. Najwięcej bramek w turnieju 
(6) zdobył Karol Armata ze zwycięskiej Lubrzanki II Kajetanów. 
Mecze półfinałowe:
LUBRZANKA I – SAMSON II 3:1
Piotr Bakalarz, Patryk Zawierucha x2 – Adrian Tomczyk
LUBRZANKA II – SKAŁA I  5:2
Bartłomiej Bracha, Adrian Maciejewski x2, Karol Armata, Grzegorz 
Kundera – Krzysztof Pach x2
Mecz o III miejsce:
SAMSON II – SKAŁA I  0:4
Łukasz Krawczyk x2, Mariusz Arczewski, Krzysztof Pach
Mecz o I miejsce:
LUBRZANKA I – LUBRZANKA II 3:4
Piotr Bakalarz, Patryk Zawierucha x2 – Karol Armata x3, Grzegorz 
Kundera

Kolejność końcowa:
1. Lubrzanka II Kajetanów 
2. Lubrzanka I Kajetanów
3. Skała I Tumlin

4. Samson II Samsonów
5. Samson Samsonów
6. Skała II Samsonów

mz sport, GOKSiR Zagnańsk

Do rozgrywek przystąpiło 6 dru-
żyn z rocznika 2000 i młodszych: Skała 
Tumlin, Wicher Kostomłoty, ŁKS Ła-
gów, Victoria Mniów i dwie drużyny 
Orląt Kielce. 

Ostatecznie pierwsze miejsce zaję-
ła drużyna Skały Tumlin, przegrywając 
tylko jeden mecz w turnieju, drugie były 
Orlęta Kielce, a trzeci ŁKS Łagów. Naj-
lepszym strzelcem został Paweł Nawara 
z czterema bramkami, najlepszym za-
wodnikiem Karol Kargul z ŁKS Łagów. 
Najlepszym bramkarzem został zawod-
nik z Wichra Miedziana Góra Hubert 
Pałka. Wszystkim za zaangażowanie 
podziękowali wicewójt Robert Kaszu-
ba i starosta kielecki Zdzisław Wrzałka. 
Turniej uroczyście zamknął przedstawi-
ciel organizatora Maciej Cender. mz
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Po raz trzeci w Manii Działania

W dniu 1 marca br. została otwarta w Świetlicy Śro-
dowiskowej Jaworze wystawa filatelistyczna pod nazwą 
,,Kobieta na znaczku”. Wystawa wpisuje się tematycznie 
w marcowe święto kobiet. 

Autor wystawy Wiesław Kołodziej – mieszkaniec naszej 
gminy, na kilkuset znaczkach pocztowych, pochodzących z jego 
zbiorów, zaprezentował wizerunek kobiety w różnych aspektach. 
Pokazał kobietę w malarstwie, sporcie, religii, bajce i baśni, a tak-
że kobiety… z wyższych sfer. Znaczki pochodzą z całego świata. 

Niekiedy są to całe serie poświęcone kobiecie, a niekiedy 
pojedyncze znaczki. Znaczki umieszczone są w trzech dwu-
stronnych gablotach wystawienniczych. Na uwagę zasługują 
szczególnie dwa tematy: malarstwo i religia. Na znaczkach 
przedstawione są kobiety, które na swych obrazach prezento-
wali mistrzowie światowego malarstwa. Zobaczymy dzieła 
między innymi Rubensa, Picassa czy choćby Michała Anioła.

Wystawa potrwa do końca miesiąca. Te, niekiedy minia-
turowe dzieła sztuki, można oglądać codziennie w godzinach 
pracy świetlicy. Apis 

W tegorocznej III edycji Manii Działania bierze udział siedem 
gmin z trzech powiatów. Środki na dofinansowanie 15 projektów 
wynoszą po 1000 zł każdy. 

Aby wziąć udział w programie, wystarczy wypełnić swoim po-
mysłem formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www. 
maniadzialania.pl w zakładce dla uczestników i wysłać go do nas wraz 
z kilkuminutowym filmikiem przedstawiającym was i wasz pomysł. 

W konkursie udział wziąć mogą grupy złożone z co najmniej 
4 osób. Do zgarnięcia maksymalnie 1000 złotych. Czekamy na pomy-
sły młodzieży w wieku 15–20 lat z gmin: Staszów, Rytwiany, Osiek 
i Bogoria (powiat staszowski) Bieliny i Zagnańsk (powiat kielecki) 
oraz Krasocin (powiat włoszczowski). Termin realizacji projektu to 
czerwiec – sierpień 2014 roku.

Wnioski wraz z filmikiem należy przesłać na adres mailowy:  
konkurs@maniadzialania.pl. Dotacje będą przyznane na projekty społecz-
ne, kulturalne, sportowe i edukacyjne zmierzające do aktywizacji środowi-
ska. Działania te nie mogą mieć jednorazowego charakteru.

W tym roku 
szkolenia i warsz-
taty pod okiem 
supertrenerów 
młodzieżowych oraz dwudniowe spotkanie wszystkich maniaków 
w magicznym pałacu w Wiśniowej. Skorzystajcie z niepowtarzalnej 
okazji zostania Maniakiem Działania, bo to naprawdę świetna zabawa, 
wiele nowych znajomości i doświadczeń.

Lokalny Program Grantowy dla Młodzieży „Mania Działania” 
jest realizowany przez Partnerstwo dla Młodzieży, które powstało 
2 czerwca 2011r. w Staszowie. Program „Mania Działania” jest opar-
ty na głębokim przekonaniu, że najważniejszym bogactwem każdej 
społeczności jest młodzież. Wierzymy także, że nawet niepełnoletni 
mają prawo do uczestniczenia w życiu publicznym swej społeczności 
lokalnej oraz prawo wpływu na otaczającą rzeczywistość. Koordy-
natorem programu jest Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży 
– www.fundacjafarma.pl  Apis 

Wystawa filatelistyczna – kobiety na znaczkach

W piątek, 21 lutego br. w budynku Świetlicy Środowiskowej 
Jaworze miało miejsce przedstawienie w wykonaniu sześciolat-
ków z przedszkola w Zagnańsku, z grupy Beaty Szwed-Błońskiej. 
Bajkę pt. „Szewczyk Dratewka” J. Porazińskiej dzieci wybrały 
w ramach projektu Comenius, który jest realizowany w zagnań-
skim przedszkolu od 2013 roku i zakłada wymianę doświadczeń 
zawodowych wśród nauczycieli z Polski, Litwy, Turcji, Grecji, 
Estonii, Włoch i Hiszpanii. 

Ze względu na swój młody wiek dzieci nie mogą brać udziału 
w wizytach partnerskich. Staramy się jednak, aby cały czas były 

Comenius z Szewczykiem Dratewką 
świadome realizacji programu w swoim przedszkolu i aktywnie 
uczestniczyły w różnych przedsięwzięciach, poznając poprzez baj-
ki wartości ponadczasowe, podstawy języka angielskiego i kraje 
partnerskie. Przedstawienie miało szczególny charakter – nie dość 
że w role narratorów wcielili się goście w osobach wójta Szczepa-
na Skorupskiego, dyrektor Marzanny Moćko i wychowawcy grupy 
Beaty Szwed-Błońskiej, to jeszcze zostało ono zadedykowane sza-
nownym paniom i panom z Zespołu Ludowego Jaworzanki, który 
właśnie obchodzi czterdziestolecie swojego istnienia. 

Dzieci w perfekcyjny sposób zaprezentowały postacie z bajki 
Janiny Porazińskiej, po mistrzowsku odgrywając swoje role, za co 
zostały nagrodzone gromkimi brawami. Ciepłe słowa do młodych 
aktorów skierowali wójt, dyrektor oraz Grażyna Grudziecka, nie 
szczędząc słów uznania i pochwał dla ich sztuki aktorskiej oraz dla 
opiekunki, która ten spektakl przygotowała. Jej ogromne zaangażo-
wanie widoczne było w detalach dekoracji, podziwianej przez przy-
byłych gości. 

Serdecznie dziękuję Wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu, Pani 
Dyrektor Marzannie Moćko, Pani Beacie Szwed-Błońskiej, Pani 
Agacie Grabowskiej, rodzicom dzieci wystawiających sztukę oraz 
wszystkim przybyłym za zaangażowanie w realizację przedstawienia 
i czas spędzony z „Szewczykiem Dratewką”.

Dorota Starz
Koordynator programu Comenius w ZSPnr 2, Pi G w Zagnańsku
Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji 

Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowi-
sko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności 
za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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W ubiegłym roku w naszej gminie mia-
ło miejsce wiele znaczących wydarzeń, 
nasi mieszkańcy odnosili liczne sukcesy 
na forum wojewódzkim i ogólnopolskim. 
Oddane zostały ważne dla mieszkańców 
inwestycje. Rozpoczęte zostały prace zwią-
zane z kanalizowaniem gminy. Stając przed 
bardzo trudnym zadaniem wyboru fotogra-
fii obrazujących wydarzenia, wybraliśmy 
chronologicznie kilkanaście, które miały 
szczególny rozgłos. Apis

Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 
otrzymał Edward Adamiec

Uczniowie z Tumlina zajęli 
pierwsze miejsce w Polsce

Podpisanie umowy na II etap 
kanalizacji gminy

Odsłonięto odnowiony pomnik 
obrońców Ojczyzny w Zachełmiu 

Uroczyście oddano do użytku 
wyremontowaną drogę na Zachełmiu

Jan III Sobieski  
na urodzinach dębu Bartka 

Odsłonięto pomnik obrońców 
Ojczyzny w Kajetanowie

Gmina Zagnańsk nagrodzona  
za wielomilionowe inwestycje

Mieszkańcy gminy gościli dzieci 
z Białorusi

45-lecie Zespołu Szkół Leśnych
Artyści z gminy prezentowali się 
w Parlamencie Europejskim

W Zagnańsku rozegrano 
Mistrzostwa Polski w Tańcach Par

Podpisanie umowy na I etap 
kanalizacji gminy

Posłem RP została 
Renata Janik

Taneczny sukces 
pary – kurator oświaty 
Małgorzaty Muzoł 
i wójta Szczepana 
Skorupskiego 


