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Radni uchwalili wolę zawarcia porozumienia międzygminnego ZIT
Na nadzwyczajnym posiedzeniu 13 lutego br. 

Rada Gminy Zagnańsk podjęła uchwałę w spra-
wie zawarcia porozumienia międzygminnego 
określającego zasady współpracy przy progra-
mowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania 
i realizacji.

Radni wyrazili wolę zawarcia porozumienia 
międzygminnego, gmin tworzących Kielecki Ob-
szar Funkcjonalny o przejęciu przez Miasto Kielce 
od zrzeszonych gmin do realizacji zadań w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Kielecki Obszar Funkcjonalny tworzą: miasto 

Kielce, miasta – gminy: Chęciny, Chmielnik, Da-
leszyce oraz gminy: Górno, Masłów, Miedziana 
Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, 
Strawczyn, Zagnańsk.

Każda z gmin (sygnatariuszy porozumienia) 
ma zapewnić własny wkład finansowy, określony 
w odrębnych uchwałach, na realizację własnych 
projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych.

W założeniach polityki spójności Unii Euro-
pejskiej na nadchodzącą perspektywę finansową 
2014–2020 i tworzonych w związku z tym doku-
mentów programowych warunkujących dostęp 
do środków finansowych w ramach polityki 
regionalnej, podkreśla się konieczność wzmoc-
nienia skuteczności realizacji polityki spójno-
ści i zwiększenia efektywności przyznawanych 
środków, odejścia od wsparcia pojedynczych 
projektów na rzecz koncentracji terytorialnej, 
wsparcia projektów, które będą stwarzały moż-
liwość zwiększenia efektywności przyznanego 
wsparcia.

W dniu 14 stycznia 2014 r. gminy wchodzące 
w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 
podpisały porozumienie określające zasady 
współpracy przy programowaniu i wdrażaniu 
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 
jej współfinansowania i realizacji, zmienionego 

Aneksem nr l z dnia 12 marca 2014 r.
Partnerstwa jednostek samorządu teryto-

rialnego tworzących obszar funkcjonalny, będą 
mogły realizować zintegrowane przedsięwzięcia, 
łączące działania finansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskie-
go Funduszu Społecznego, zapisane w strategii 
rozwoju przedmiotowego obszaru za pomocą 
nowego narzędzia, jakim są Zintegrowane In-
westycje Terytorialne. Zasady realizacji Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce 
przyjęte w lipcu 2013 roku przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego wchodzą w skład pakietu 
legislacyjnego dla polityki spójności i Umowy 

Partnerstwa na lata 2014–2020.
Stworzenie ośrodka edukacyjnego przy dę-

bie Bartku, budowa i przebudowa istniejących 
zbiorników wodnych, budowa ścieżki rowerowej, 
termomodernizacja budynków użyteczności pub-
licznej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego 
– to tylko niektóre pożyteczne inwestycje, jakie 
realizowane będą w gminie Zagnańsk w ramach 
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Gmina 
Zagnańsk uzyskała ok. 16 mln zł.

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz 
maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów 
i rozwiązywania problemów. Zgodnie z wytycz-
nymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
samorządy chcące realizować ZIT są zobligo-
wane do zawiązania partnerstwa i przygotowania 
wspólnej strategii. Znajdą się w niej m.in. naj-
ważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane 
do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w okresie 2014–2020. Jest to do-
datkowy instrument pozyskiwania środków dla 
ww. grupy samorządów oprócz Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego, w ramach którego mogą w trybie 
konkursowym pozyskiwać fundusze wszystkie sa-
morządy z terenu województwa świętokrzyskiego.

W ramach tego mechanizmu gmina Za-
gnańsk złożyła do realizacji zadania planowane 
na jej terenie. Przygotowane one zostały zgodnie 

z podpisanym porozumieniem pomiędzy Mia-
stem Kielce i 10 gminami powiatu kieleckiego, 
jak wyżej, określającym zasady współpracy przy 
programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegro-
wanych Inwestycji terytorialnych Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinan-
sowania i realizacji.

W ramach projektów inwestycyjnych (tzw. 
twardych) przewiduje się m.in. stworzenie tzw. 
sieci szlaków turystycznych, poprzez budowę 
nowych oraz poprawę warunków użytkowych 
istniejących szklaków rowerowych, wraz z ich 
oznakowaniem, utworzeniem punktów widoko-
wych, miejsc postojowych oraz zagospodarowa-
niem terenu wokół nich. Projekt zakłada budowę 
w pełni zagospodarowanej ścieżki rowerowej 
o długości 9 km, która będzie połączona z istnie-
jącymi ścieżkami na terenie gminy, przyczyniając 
się do stworzenia jednolitego systemu szlaków 
turystycznych. Będzie on wiódł z Kielc i połączy 
sołectwa na terenie gminy.

Kolejnym przedsięwzięciem będzie stwo-
rzenie ośrodka edukacyjnego Centrum Flory 
i Fauny Gór Świętokrzyskich, który przyczyni 
się do zwiększenia wiedzy w zakresie edukacji 
ekologicznej. Miejscem realizacji zadania bę-
dzie teren leżący przy pomniku przyrody dębie 
Bartku oraz trzy punkty dydaktyczne: ruiny Huty 
Józefa w Samsonowie, Rezerwat Archeologiczno-
-Geologiczny Góra Grodowa w Tumlinie oraz 
Rezerwat Zachełmie. Projekt będzie komplemen-
tarny z planowaną inwestycją Geopark Tetrapoda 
i Skamieniałych Wydm. Podniesie on atrakcyj-
ność turystyczną regionu poprzez rozbudowę 
Ośrodka Botanicznego w Kielcach.

Inny istotny projekt, który wpłynie na wzrost 
atrakcyjności gminy Zagnańsk dotyczy budowy 
i rozbudowy zbiorników wodnych na jej tere-
nie. Zadanie swym zakresem obejmie budowę 
nowego zbiornika wodnego leżącego na terenie 
sołectw: Zagnańsk, Kaniów, Janaszów i Samso-
nów oraz modernizację istniejącego zbiornika 
wodnego leżącego na terenie sołectwa Umer.

Dużym udogodnieniem dla mieszkańców 
gminy będzie także termomodernizacja budyn-
ków użyteczności publicznej oraz modernizacja 
oświetlenia ulicznego.

Planowane są także projekty komplementarne. 
Oprócz wspomnianej wyżej inwestycji pn. Geo-
park Tetrapoda i Skamieniałych Wydm realizowa-
ne będą także m.in. zadania: zwiększające udział 
energii odnawialnej; poprawiające bezpieczeń-
stwo; rozwiązujące problem segregacji śmieci.

Natomiast w ramach projektów nieinwesty-
cyjnych (tzw. miękkich) planowane są zadania 
wspierające przedsięwzięcia o charakterze in-
tegracji społeczności lokalnej i promowania 
zdrowego stylu życia, przedsięwzięcia ułatwiające 
mieszkańcom dostęp do badań profilaktycznych 
oraz wzmacniające dostęp do wysokiej jakości 
usług edukacyjnych.

Andrzej Piskulak

LEGENDA

1. Termomodernizacja budynków uży-
teczności publicznej i budynków miesz-
kalnych będących w zasobach gminy 
wraz z wykorzystaniem OZE.

2. Zrównoważona mobilność miejska 
poprzez budowę ścieżek rowerowych.

3. Modernizacja oświetlenia gminnego.
4. Rozbudowa, modernizacja i doposa-

żenie ośrodków prowadzących działal-
ność w zakresie edukacji ekologicznej 
– Geoparku „W krainie Tetrapoda”.

5. Działania inwestycyjne umożliwiają-
ce wykorzystanie lokalnych zasobów 
przyrodniczych wraz z ich promocją 
Centrum Flory i Fauny Gór Święto-
krzyskich koło dębu „Bartka”.
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inwestycje

W lutym br. zostały ogłoszone przetargi 
dotyczące wykonania rozbudowy drogi przy 
ulicy Dębowej w Kaniowie oraz budowy chod-
nika przy drodze prowadzącej na Borową 
Górę.

Przy ulicy Dębowej w Kaniowie zostanie 
dokończona budowa drogi, budowa chodnika 
oraz zostanie przebudowane skrzyżowanie 
z drogą powiatową. Prace mają na celu po-
prawę bezpieczeństwa i komfortu w ruchu 

kołowym i pieszym, szczególnie w okresie 
wakacyjnym ze względu na dojazd do zbior-
nika wodnego. Rozbudowa drogi jest kolejną 
inwestycją, na którą gmina uzyskała dofinan-
sowanie ze środków pochodzących z budżetu 
państwa w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II. Bez-
pieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Natomiast w miejscowości Borowa Góra 
zostanie wybudowany ciąg pieszy wzdłuż ist-

niejącej jezdni. W ramach zadania wykonane 
zostanie poszerzenie jezdni o rów oraz chod-
nik dla pieszych z kostki brukowej.

Apis 

W gminie Zagnańsk Wodociągi Kiele-
ckie kończą budowę kanalizacji w ramach 
unijnego projektu Kompleksowej Ochrony 
Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej.

Ostatnia rada budowy w ramach Kon-
traktu VI/2 „Budowa kanalizacji sanitarnej 
na terenie gminy Zagnańsk-Etap 2” odby-
ła się 25 lutego. Poinformowano, że jeśli 
chodzi o Zadanie ZS1 (Kołomań, Umer, 
Tumlin-Dąbrówka), to zakończono roboty 
sieciowe i odebrano trzy z czterech pom-
powni. W ramach zadania ZS2 (Tumlin-
-Osowa, Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze) 
zakończono wykonywanie robót sieciowych 
i odbyły się odbiory dwóch pompowni.

W ramach zadania ZS9 (Belno) wykona-
no 6 km kanalizacji, co stanowi 90,1 proc. 
całości zadania. W sumie wykonano 
27,4 km kanalizacji sanitarnej, co stanowi 
97,6 proc. zaawansowania kontraktu.

Dobiegają końca roboty na Kontrak-
cie VI/1A – Budowa kanalizacji sanitar-

nej na terenie gminy Zagnańsk – Etap I. 
Zakończone i odebrane zostały zadania 
kanalizacyjne: w Bartkowie-Goleniawach 
wraz z pompownią, w Kaniowie II, zgło-
szone do odbioru kanalizacje w Chrustach 
Dużych i Małych.

Kontynuowane są roboty kanalizacyj-
ne w Zachełmiu, Kościelnej Górce wraz 
wykonywaniem pompowni. Ogólny stan 
zaawansowania robót montażowych wynosi 
98,49 proc., na pompowni – 60 proc. Jedna 
została odebrana z wynikiem pozytywnym.

W Ścięgnach ogólny stan zaawansowa-
nia robót montażowych wynosi 66,39 proc., 
w Jaworzu i Siodłach ogólny stan zaawan-
sowania robót montażowych to 79,98 proc. 
Ogólny stan zaawansowania robót w jednej 
pompowni wynosi 80 proc., w drugiej – 
60 proc.

Stan zaawansowania robót na Kon-
trakcie VI/1B – „Budowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy Zagnańsk 

– Etap I – odcinki kolizyjne” polega na kon-
tynuacji robót na następujących zadaniach 
w Samsonowie-Ciągłych (82,34 proc.). 
W Samsonowie-Komornikach i Dudko-
wie roboty montażowe wykonano i trwają 
czynności odbiorowe.

Zakończona jest rozbudowa i moderni-
zacja oczyszczalni ścieków w Bartkowie. 
Oczyszczalnia pracuje bez zakłóceń. 19 
lutego wykonawca złożył gotowość do od-
bioru. Na 3 marca komisja odbiorowa pla-
nuje rozpoczęcie czynności odbiorowych.

Inwestycje te wykonywane są w ramach 
unijnego projektu Kompleksowej Ochrony 
Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej, 
który realizowany jest przez Wodociągi 
Kieleckie.

Apis

Gmina Zagnańsk 
podpisała umowę o do-
finansowanie zadania 
pn. „Opracowanie planu 

gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zagnańsk” 
w ramach działania 9.3 Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej, priorytetu 
IX Infrastruktura energetyczna przyjazna 
środowisku i efektywność energetyczna, Pro-
gram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
2007–2013.

Obecnie trwają prace nad wyłonieniem wy-
konawcy i przystąpieniem do realizacji zada-
nia. Całkowity koszt zadania wynosi 64 500,00 
zł, z czego dofinansowanie stanowi 54 825,00 zł 
(85 proc. kosztów kwalifikowalnych).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest bardzo 
ważnym elementem w rozwoju gminy, ponieważ 
będzie jednym z podstawowych składników 
umożliwiających pozyskiwanie funduszy ze-
wnętrznych (w tym unijnych) w perspektywie 
2014–2020, na dofinansowanie inwestycji doty-

czących efektywności energetycznej w gminie 
Zagnańsk. Prace mają się zakończyć pod koniec 
2015 roku.

Apis 

Rozbudowa drogi w Kaniowie i budowa chodnika do Borowej Góry

Budowa kanalizacji w gminie na finiszu

Gospodarka niskoemisyjna w gminie

W ostatnich dniach dokonano kradzieży metalowej barie-
ry ochronnej przy przepuście na łączniku drogi wojewódzkiej 
z miejscowością Kaniów (tzw. wygon). Droga ta jest codziennie 
uczęszczana przez wielu mieszkańców gminy.

W październiku ub. r. odcinek tego ciągu pieszego utwar-
dzony został płytami chodnikowymi oraz zainstalowano barierę 
ochronną.  Prace wykonano w ramach części środków funduszu 
sołeckiego. 

 Apis 

Kradzież bariery ochronnej 
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Komendant miejski policji w Kielcach Artur 
Bielecki powołał 12 lutego br. nowego komendan-
ta I Komisariatu Policji w Kielcach – podkomisa-
rza Dariusza Kurosia. Do tej pory od dwóch lat 
pełnił funkcję zastępcy. W trakcie nadzwyczajnej 
sesji Rady Gminy Zagnańsk 13 lutego br. został 
przedstawiony radnym i mieszkańcom.

Nowy komendant złożył na ręce władz gmi-

ny podziękowania za pomoc w zakupie nowego 
radiowozu, który wykorzystywany jest do pa-
trolowania m.in. gminy Zagnańsk. Wyraził też 
nadzieję, że praca z Urzędem Gminy będzie prze-
biegała tak dobrze jak dotychczas, a radiowóz 
będzie dobrze służył mieszkańcom.

Policjanci obsługujący między innymi teren 
gminy Zagnańsk będą ją patrolowali srebrno-
-niebieskim oplem corsą, wyposażonym w tech-
nologię LED, belki sygnalizacyjne, posiadającym 
nowoczesne urządzenia służące do bezpieczeń-
stwa. Radiowóz zakupiono przy współudziale 
finansowym gminy, która przekazała środki na ten 
cel Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Po-
licji.

Podkomisarz Dariusz Kuroś pracuje w policji 
od 1997 roku. Początkowo pracował w Komen-
dzie Stołecznej Policji w Warszawie. Od 1999 
roku w Komendzie Policji w Kielcach. Przez 11 
lat pracował w Komisariacie Policji w Daleszycach 
na różnych stanowiskach. W 2013 roku został 
naczelnikiem wydziału kryminalnego KMP 
w Kielcach, a od stycznia 2014 r. był zastępcą 
komendanta I Komisariatu Policji. Mieszka na te-
renie gminy Bieliny. Urodził się w gminie Górno.

– Będąc zastępcą komendanta Jarosza, który 
awansował i jest aktualnie zastępcą komendanta 
powiatowego Policji w Końskich, przez ostatnie 
dwa lata wypracowaliśmy schemat jak należy 
pomagać mieszkańcom gminy Zagnańsk – mówi 
nowo mianowany komendant „Gazecie Zagnań-
skiej”.

– Dotychczasowa współpraca z władzami 
samorządowymi i mieszkańcami była na bar-
dzo wysokim poziomie. Przykładem tego jest 
przekazanie nam radiowozu policyjnego. Wiem, 
że w przyszłości samorządy Zagnańska i Masło-
wa dofinansują zakup samochodu terenowego. 
Dzięki temu samochodowi w styczniu br. przy-
spieszono reakcję na zdarzenie o 2 minuty 40 
sekund – dodaje podkomisarz Dariusz Kuroś.

Zdaniem naszego rozmówcy, z roku na rok 
w gminie Zagnańsk jest coraz bezpieczniej. 
W 2014 roku w porównaniu z 2013 nastąpiło 
zmniejszenie o 25 proc. przestępczości. Za obecny 
rok w styczniu wynosi ono również 25 procent. 
W porównaniu do 2012 roku spadek wyniósł 
50 procent.

– Myślę, że jest to spowodowane tym, że po li-
kwidacji posterunków w Masłowie i Zagnańsku 
obsada służb policyjnych jest o 50 procent większa 
niż dotychczas. W tej chwili możemy włączyć 
dwóch dzielnicowych do służb patrolowych. Eta-
towo jest zatrudnionych jest ok. 100 policjantów 
– podkreśla podkomisarz Dariusz Kuroś.

I Komisariat Policji w Kielcach obejmuje swo-
im zasięgiem osiedla: Szydłówek, Uroczysko, Sady, 
Bocianek, Sieje, Dąbrowa, Na Stoku, Słoneczne 
Wzgórze, Świętokrzyskie, gminy Masłów i Za-
gnańsk, a także centra handlowe: Galeria Echo, 
Korona, Real, Praktiker, Obi i Nomi.

W jego skład wchodzą: Wydział Kryminalny, 
Wydział Prewencji oraz Rewir Dzielnicowych 
– obejmujący osiedla: Sady, Szydłówek, Uroczy-
sko, Sieje, Dąbrowa oraz ulicę 1 Maja, Bocianek, 
Na Stoku, Słoneczne Wzgórze, Kościuszki, Stu-
denckie, Świętokrzyskie.

Kontakt: osiedle Na Stoku 63B, 25-437 Kielce. 
Telefony: sekretariat – 41 349 31 00, dyżurny – 41 
349 31 10 (czynny całą dobę), komendant – 41 
349 31 01, z-ca komendanta – 41 349 31 02, na-
czelnik Wydziału Kryminalnego – 41 349 31 30, 
naczelnik Wydziału Prewencji – 41 349 31 40, fax: 
041 349 31 05, kierownik Rewiru Dzielnicowych 
– 41 349 31 12.

Skargi i wnioski interesantów przyjmowane są 
w siedzibie komisariatu od poniedziałku do piątku 
w godz. 07.30–15.30. Punkty Przyjęć Interesantów 
w Kielcach mieszczą się przy ul. Konopnickiej 5 
(Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek), przyjęcia 
w ostatni czwartek miesiąca, w godz. 16.00–17.00; 
przy ul. Wojewódzkiej 2 (Spółdzielnia Mieszka-
niowa Sady), przyjęcia w drugi wtorek miesiąca, 
w godz. 16.00–17.00; przy ul. Warszawskiej 155 

(Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa), 
przyjęcia w drugą i czwartą środę miesiąca, 
w godz. 16.00–17.00.

W Zagnańsku Punkt Przyjęć Interesantów 
znajduje się przy ul. Turystycznej 64 (Filia Po-
wiatowego Urzędu Pracy Zagnańsk), interesanci 
przyjmowani są w każdy wtorek i piątek w godz. 
16.00–17.00.

Andrzej Piskulak

Nowy radiowóz policyjny, który od grudnia 
2014 roku znajduje się na stanie I Komisariatu 
Policji w Kielcach Gmina Zagnańsk współfinanso-
wała w ponad 50 procentach, tj. kwocie 21 500,00 
zł, przekazując ją na Wojewódzki Fundusz Wspar-
cia Policji. Rada Gminy Zagnańsk podjęła w tej 
sprawie uchwałę 31 marca 2014 roku.

W budżecie gminy na 2014 rok zostały zarezer-

wowane środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 
Policji, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na swoim terenie jest istotnym za-
daniem Gminy.

Porozumienie o uczestnictwie w pokrywaniu 
kosztów zakupu samochodu dla potrzeb Policji 
zawarte zostało 3 kwietnia 2014 roku pomiędzy 
Gminą Zagnańsk, reprezentowaną przez wójta 

Szczepana Skorupskiego przy kontrasygnacie 
skarbnika Roberta Szechnickiego a Świętokrzyskim 
Komendantem Wojewódzkim Policji, reprezento-
wanym przez insp. Zbigniewa Kotarskiego przy 
udziale komendanta miejskiego policji w Kielcach. 
Koszt zakupu samochodu wraz z kartą pojazdu 
wyniósł 42 886,00 zł.

Apis

Bezpieczeństwa w gminie strzeże ponad 100 policjantów!

Nowy radiowóz policyjny współfinansowany przez Gminę

APEL POLICJANTÓW
Podawanie się za krewnych, pracowników 

różnych instytucji, firm usługowych, obcokra-
jowców, którzy znaleźli się w krytycznej sytuacji 
w naszym kraju, czy organizacji pozarządowych 
to najczęściej stosowane przez oszustów meto-
dy, których ofiarami padają starsi lub samotnie 
mieszkający ludzie.

Najczęściej by uniknąć zagrożeniam, wystarczą 
zwykłe środki ostrożności, przypominamy je:
– nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia, spójrz przez 
wizjer i zapytaj, kto i po co przyszedł;
– jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji 
np. banku, administracji, elektrowni czy gazowni, 
bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie czy był 
on do Ciebie kierowany; jeśli nie masz telefonu, 
poproś, aby osoba podała numer telefonu najlepiej 
stacjonarny instytucji, która reprezentuje, w celu 
potwierdzenia celu przybycia;
– jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani 
na chwilę samego w mieszkaniu; najlepiej żeby to-
warzyszyli Ci wtedy sąsiedzi lub ktoś z rodziny;
– nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy 
inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów; 
transakcje takie zawieraj w siedzibie firmy lub za po-
średnictwem poczty; jeśli jest to możliwe, przed 
podpisaniem skonsultuj się z kimś z rodziny;
– nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które 
telefonicznie podają się za członków rodziny lub 
proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby po-
średniczące;
– jeśli trzymasz w domu pieniądze, schowaj 
je w miejscu trudno dostępnym;
– nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, 
szczególnie swoich danych personalnych, numerów 
kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich 
planach życiowych czy planach członków rodziny.

Zastosowanie się do tych kilku rad pozwoli 
uniknąć sytuacji stania się ofiarą przestępstwa.

Policjanci Komisariatu Policji I w Kielcach
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W Centrum Kongresowym Targów Kielce 
podczas uroczystej gali 30 stycznia br. wrę-
czone zostały nagrody gospodarcze Liderzy 
Regionu 2014, które od piętnastu lat otrzy-
mują najprężniej działające świętokrzyskie 
przedsiębiorstwa. Polanika – nowo powsta-
ły ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy 
położony w Chrustach – zdobyła prestiżo-
wy tytuł Lider Regionu 2015 w kategorii 
Zdrowie.

Kapituła nagrody Liderzy Regionu 2015, 
przyznając ośrodkowi wysokie wyróżnienie 
w kategorii Zdrowie wzięła pod uwagę to, 
że ideą wiodącą Polaniki jest integracja osób 
niepełnosprawnych ruchowo oraz pomoc 
w uczynieniu ich życia jak najbardziej samo-
dzielnym i aktywnym, a także ogromną rolę, 
jaką odgrywa w rehabilitacji osób chorych.

– Cieszymy się, że Kapituła Konkursu 

Liderzy Regionu doceniła naszą pracę. Sta-
ramy się, aby leczenie w Polanice było jak 
najbardziej dostępne dla pacjentów z całego 
kraju. W tym celu współpracujemy z licz-
nymi fundacjami i organizacjami – m.in. 
z fundacją Akogo i Kliniką Budzik, Fundacją 
Krwinka, Zdążyć z Pomocą i innych – sko-
mentowała szefowa Polaniki Paulina Baran.

– Podjęliśmy także starania, aby poza po-
siadanym już przez nas kontraktem z NFZ 
na Oddział Rehabilitacji Dziennej dla do-
rosłych uzyskać także możliwość leczenia 
w ramach NFZ dzieci z wadami wieku roz-
wojowego. Mamy nadzieję, że już w tym roku 
mali pacjenci będą mogli korzystać z nie-
odpłatnej rehabilitacji w Polanice – dodała.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy 
Polanika oferuje połączenie tradycyjnych 
zabiegów rehabilitacyjnych z nowoczesną 
i bogato wyposażoną bazą zabiegową. Dys-
ponuje innowacyjnym w skali kraju sprzętem 

rehabilitacyjnym, jak bieżnia Alter G, Reo-
Ambulator, dzięki któremu zagwarantowany 
jest wysoki standard proponowanych usług. 
Każdy pacjent ma zapewnioną właściwą, 
indywidualną terapię pod nadzorem lekarza 
prowadzącego, a wykwalifikowany personel 
troszczy się nie tylko o fachową rehabilita-
cję, ale również o samopoczucie pacjentów 
i pełną serdeczności atmosferę.

Polanika specjalizuje się między inny-
mi w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu, 
w tym osób poruszających się na wózkach, 
dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów 
obwodowych.

Pacjenci mają zapewnione indywidualne 
konsultacje z lekarzem rehabilitacji medycz-
nej. Odpowiedni dobór zabiegów zależny 
jest między innymi od rodzaju schorzenia, 
aktualnego stanu i wieku pacjenta, chorób to-

warzyszących i przebytych, przyjmowanych 
leków oraz czasu trwania choroby.

Ważne miejsce w działalności ośrodka zaj-
muje rehabilitacja dzieci, która jest złożonym 
procesem terapeutycznym, wymagającym 
udziału wielu specjalistów oraz wykorzysta-
nia różnego rodzaju sprzętu pomocniczego. 
Ośrodek proponuje wielospecjalistyczne, 
poparte wieloletnim doświadczeniem postę-
powanie terapeutyczne obejmujące między 
innymi kinezyterapię indywidualną, w tym 
metodą PNF, elementami metody Vojty 
i NDT-Bobath, kinezyterapię z użyciem 
Teratogs i Therasuit oraz z użyciem robota 
do nauki chodu (reoambulator), terapię ręki, 
integrację sensoryczną, terapię zajęciową, 
hipoterapię i dogoterapię.

W programie usprawniania małego pa-
cjenta uwzględnione są też zajęcia z logo-
pedą. Podczas pobytu można też skorzystać 
ze wsparcia psychoterapeutycznego zarów-

no w formie grupowej, jak i indywidualnej. 
Program rehabilitacji przygotowywany jest 
w zależności od potrzeb i rodzaju dysfunkcji 
i dostosowany do każdego dziecka, po kon-
sultacji lekarskiej i fizjoterapeutycznej. Ośro-
dek ekologicznie ogrzewany, znajdujący się 
w absolutnie czystym ekologicznie środo-
wisku zaraz po uruchomieniu stał się ideal-
nym miejscem do wypoczynku połączonego 
z zabiegami leczniczymi, które zapewnia 
zespół specjalistów. Zabiegi wspomagane są 
także przez hipoterapię; na terenie ośrodka 

znajduje się stajnia z wybiegiem dla koni.
Do dyspozycji gości oddanych zosta-

ło 164 miejsca hotelowe rozmieszczone 
w ośmiu domkach, położonych nad uro-
kliwym stawem oraz w budynku głównym. 
Większość pokoi oraz cały teren ośrodka 
są w pełni dostosowane dla osób niepeł-
nosprawnych. Na terenie ośrodka znajdują 
się także restauracja oraz klubokawiarnia 
z czytelnią.

W każdym z domków znajduje się 
osiem pokoi, po cztery na poziomie par-
teru i poddasza. Na każde cztery pokoje 
przypada wspólny pokój wypoczynkowy 
– salonik z zapleczem kuchennym, prze-
znaczony do wspólnego spędzania czasu 
z możliwością przygotowania gorących 
napojów lub prostych posiłków. W ośrod-
ku dostępne są także domki z dwoma po-
kojami na parterze i na piętrze. Wszystkie 
pokoje wyposażone są w dostęp do bez-
przewodowego internetu oraz naziemnej 
telewizji cyfrowej.
Pokoje w budynku głównym wyposażone 

są dodatkowo w część wypoczynkową, mi-
nibary, sejfy, zestaw do przygotowywania 
kawy/herbaty, suszarkę do włosów, szlafroki.

Do końca 2015 do dyspozycji podopiecz-
nych i gości oddany będzie także budynek 
basenowy i zespół gabinetów SPA oferują-
cych szeroką gamę zabiegów z dziedziny 
medycyny estetycznej i odnowy biologicznej.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy 
Polanika jest współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego z Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Rozwoju Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2007–2013 i budżet pań-
stwa. Obsługą finansową realizacji projektu 
zajmuje się Bank Spółdzielczy w Kielcach.

Głównym inwestorem jest firma Amid 
Prestige Mikołajczyk&Michoń, Spółka jaw-
na.

Andrzej Piskulak

Polanika – zdrowotnym Liderem Regionu 2015
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marzec 2015kultura

Działalność kulturalną w 2014 roku 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Zagnańsku rozpoczął zorganizowaniem 
26 stycznia II Gminnego Koncertu Kolęd 
i Pastorałek w kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Samsonowie-Piechotnym. Podczas 
imprezy zaprezentowały się chóry, zespoły 
ludowe, schola i soliści. Zwieńczeniem był 
poczęstunek przygotowany w budynku Świet-
licy Środowiskowej Jaworze.

W okresie 2–14 lutego w Świetlicy Środowi-
skowej Jaworze przeprowadzono Kreatywne Fe-
rie Zimowe. Zajęcia artystyczne, malarskie, gry 
i zabawy językowe, zajęcia sportowe, karaoke, 
wycieczki, warsztaty dziennikarskie to tylko 
nieliczne z atrakcji, jakie czekały na najmłod-
szych podczas zimowego wypoczynku.

GOKSiR oraz Świetlica Jaworze za-
angażowały się także w akcję „Kocham 
recykling” – projekt koordynowany przez 
stowarzyszenie Spektrum Możliwości. 
W zamian za zużyte baterie można było 
dostać lizaki w kształcie serca.

7 marca w Świetlicy Jaworze zorgani-
zowano „Day Spa” – Dzień Kobiet. Dla 
Pań przygotowano bezpłatne zabiegi, in-
dywidualne konsultacje kosmetyczne, 
degustacje kawy, warsztaty biżuteryjne 
oraz naukę technik relaksacji. Dzień 
Kobiet uświetniła także wystawa filate-
listyczna autorstwa Wiesława Kołodzieja 
– mieszkańca naszej gminy, który na kil-
kuset znaczkach pocztowych, pochodzących 
z jego zbiorów, zaprezentował wizerunek ko-
biety w różnych aspektach. Znaczki pochodzące 
z całego świata można było oglądać w godzi-
nach pracy świetlicy przez okres trzech tygodni.

23 marca odbył się „Dzień zdrowego ży-
wienia” – akcja propagująca zdrowy styl życia. 
Celem imprezy było zwrócenie uwagi na wpływ 
zdrowego odżywiania na nasz organizm. Popro-
wadzono wykład połączony z ćwiczeniami oraz 
przyznano nagrody w konkursie na najsmacz-
niejszą potrawę dietetyczną, zorganizowanym 
dla szkół podstawowych z terenu gminy.

7 kwietnia wraz z Kieleckim Oddziałem 
Związku Literatów Polskich zorganizowano 
II Festiwal Świętokrzyskiej Wiosny Literackiej 
na Ziemi Zagnańskiej. Impreza podsumowu-
jąca wyniki konkursu oraz wieczorna gala 
literacko-muzyczna zorganizowane zostały 
w odnowionym obiekcie OSP Samsonów, który 
od tej pory nosi nazwę Świetlica „Staszicówka”.

13 kwietnia w nowo otwartej placówce GO-
KSiR-u zorganizowano Kiermasz Wielkanocny, 
podczas którego przybyli goście mogli obejrzeć 
spektakl witający wiosnę, wziąć udział w war-
sztatach robienia świec oraz zakupić produkty 
przygotowywane własnoręcznie m.in. przez 
podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej 
w Belnie.

16 kwietnia w całej Polsce odbyła się zai-
nicjowana przez Fundację Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy „Akcja miś”. Jej celem 
było zwrócenie uwagi na problem agresji wo-
bec dzieci. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Zagnański oraz jego placówki: 
Świetlica Jaworze oraz „Staszicówka” czynnie 
przyłączyły się do inicjatywy.

W Świetlicy Jaworze w minionym roku od-
były się dwa maratony zumby zorganizowane 
dla wszystkich mieszkańców. Osoby w każdym 
wieku wspólnie bawiły się przy muzyce i zachę-
cały do aktywnego spędzania wolnego czasu.

W okresie od marca do września Świet-
lica Środowiskowa Jaworze była miejscem 
warsztatów i spotkań grup biorących udział 
w programie grantowym „Mania Działania” 
organizowanym przez staszowską fundację 
FARMA, którego głównym celem jest aktywi-

zacja społeczna 
młodzieży z tere-
nu województwa 
świętokrzyskiego 
oraz promocja 
wolontar iatu 
poprzez udzie-
lenie młodzieży 
fi n a n s o w e g o 
i merytoryczne-
go wsparcia przy 
realizacji ich lo-
kalnych inicja-
tyw. W ramach 
działań mło-

dzież zorganizowała dla mieszkańców gmi-
ny Zagnańsk gry terenowe, biwaki, zbiórkę 
pieniędzy dla chorej dziewczynki z Fundacji 
„Mam Marzenie”, rajdy rowerowe, atrakcje dla 
najmłodszych w ramach wakacyjnej reaktywacji 
świetlicy po starej szkole w Umrze.

16 maja w Świetlicy „Staszicówka” odbyło 
się spotkanie pod nazwą „Różowa wstążka”. 
Dotyczyło ono problematyki nowotworu piersi, 
zapobiegania, wykrywania i leczenia. Spotkanie 
poprowadziła Czesława Witek ze Świętokrzy-
skiego Klubu „Amazonki”, rozlosowano upo-
minki, rozdano ulotki, można było zgłosić się 
do ustawionego przy Świetlicy mammobusa 
na bezpłatne badanie.

30 maja w „Staszicówce” odbyło się kame-
ralne spotkanie na którym znani, dorośli przed-
stawiciele różnych zawodów czytali dzieciom 
z okolicznych szkół piękne wiersze.

1 czerwca na terenie skateparku w Zagnań-
sku odbyła się ekologiczna impreza środowi-
skowa – IX Świętokrzyska Niezapominajka. 
Impreza ta odbyła się pod hasłem „600-lecie 
Zagnańska”. Rozstrzygnięto konkurs pt. „Za-
gnańsk za 600 lat”, a na obiektach skateparku 
miały miejsce zabawy animacyjno-ruchowe 
zorganizowane przez clownów, pokaz olbrzy-
mich baniek mydlanych, konkursy plastyczne 
dla dzieci, warsztaty orientalne oraz pokazy 
sokolnicze uczniów Zespołu Szkół Leśnych 
w Zagnańsku.

W lipcu dzieci z terenu gminy Zagnańsk 
mogły uczestniczyć w „Wakacjach z kulturą” 
zorganizowanych w Świetlicy Jaworze. W ra-
mach letniego wypoczynku najmłodsi wzięli 
udział zajęciach tanecznych, muzycznych, ma-
larskich, językowych. Wspólnie z Zespołem 
Ludowym Jaworzanki przygotowywali specjal-
ności kuchni regionalnej, zwiedzili Muzeum 
Orła Białego w Skarżysku, Centrum Geoedu-
kacji w Kielcach, poznali zasady udzielania 
pierwszej pomocy dzięki ratownikom PCK 
oraz pokonywali tory przeszkód przygotowane 
przez OSP w Chrustach.

W okresie wakacji GOKSiR zapraszał także 
na projekcje filmów wyświetlanych w ruinach 
Huty „Józef” w Samsonowie w ramach „Kina 
pod chmurką”. Promocją antykonsumpcyjnej 
postawy w Świetlicy „Staszicówka”, był swap-
ping, czyli wymiana ubrań.

11 października odbyło się zorganizowane 
wspólnie z Towarzystwem Ziemi Samsonow-
skiej spotkanie poświęcone pamięci Janusza 
Główczyńskiego – artysty kowala, poety, założy-
ciela i prezesa Grupy Historycznej „Hakownica”. 
Wspólne czytanie wierszy, muzyczny akompa-
niament gminnego Chóru Con Passione oraz 
zespołu ludowego Tumlinianie pozwoliły god-
nie uczcić pamięć zmarłego.

18 października w „Staszicówce” można 
było wziąć udział w warsztatach oberka i zumby. 
Warsztaty stały się wyjątkowym i niepowtarzal-
nym spotkaniem pokoleń. Liczyły się świetna 
zabawa i miłość do kultury. Była to udana próba 
zaszczepienia w młodych ludziach pasji do tra-
dycji i folkloru.

7 listopada w Świetlicy Jaworze zorganizo-
wano „Muzyczne podróże z duszą”. Sentymen-
talnej wyprawie towarzyszyła muzyka, taniec 
oraz teksty o przemijaniu. W imprezie wzięła 
udział m.in. wiceminister obrony narodowej 
Beata Oczkowicz.

Rok zamknął konkurs na najładniejszą kart-
kę bożonarodzeniową połączony z kiermaszem 
w Świetlicy Jaworze.

Świetlica Jaworze jest również siedzibą, miej-
scem spotkań i prób do występów na wielu pre-
stiżowych imprezach, przeglądach, konkursach, 
koncertach oraz festiwalach organizowanych 
w regionie i poza nim zespołu ludowego Jawo-
rzanki oraz Chóru Gminnego Con Passione.

W ciągu całego roku oprócz imprez kultu-
ralnych i akcji w obu Świetlicach odbywały się 
zajęcia dla mieszkańców gminy. Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji przygotował 
bogatą ofertę kulturalną skierowaną do dzie-
ci, młodzieży, a także seniorów. Można było 
skorzystać z zajęć tanecznych, muzycznych, 
języka angielskiego, informatyki, gimnasty-
ki dla seniorów, zumby, zajęć plastycznych. 
W Świetlicy Jaworze można także uczęszczać 
do Klubu Seniora.

(GOSiR)

Działalność kulturalna w gminie w 2014 roku



Gazeta Zagnańska

– 7 –

kultura, zwyczaje

Państwo Bronisława i Władysław Marciszo-
wie z Belna obchodzili jubileusz 70-lecia mał-
żeństwa. W niedzielę, 8 lutego br. na tę okolicz-
ność odprawiona została Msza św. w kościele 
na Występie. 70. rocznica zawarcia związku 
przypadła na 11 lutego br. Obecnie brylantowe 
gody to zarówno w regionie, jak i całym kraju 
rzadkość.

Państwo Marciszowie poznali się w 1944 
roku. Pani Bronisława przyjechała do Polski 
z Ukrainy. Była repatriantką. Zamieszkała u ku-
zynów w Belnie, gdzie poznała Władysława. Ślub 
wzięli 11 lutego 1945 roku.

Były to trudne czasy, które przypadły na koniec 
wojny. Pani Bronisława wspominając ten dzień, 
podkreśla, że „zamiast orkiestry kule świstały”. 
W ten sposób państwo Marciszowie zaczęli wspól-

ne życie. Zamieszkali w Belnie, gdzie żyją do dziś.
Obecnie pani Bronisława ma 89 lat, zaś pan 

Władysław ukończył 93 lata. Są ludźmi pogod-
nymi i szczęśliwymi. Mają troje dzieci oraz wiele 
wnucząt i prawnucząt.

Zdaniem dostojnych 
Jubilatów, takie długie 
pożycie małżeńskie jest 
naturalne i nie wyobrażają 
sobie, że póki żyją mogłoby 
być inaczej. Mimo że w ży-
ciu bywa różnie i zdarzały 
się kryzysy, uważają, że 
o związek trzeba walczyć, 
rozmawiać ze sobą a cza-
sem wybaczać. Państwo 
Marciszowie potępiają 

dzisiejsze związki małżeńskie, które za szybko 
się rozpadają. Uroczystość jubileuszową spędzili 
w gronie najbliżej rodziny.

Apis

Rozpoczyna się okres przedświąteczny. 
Sprzedawcy reklamują swoje towary nawią-
zujące wyglądem i opakowaniem do symboli 
wielkanocnych. Kościół katolicki zwraca uwagę 
na to, byśmy w tym czasie nie tylko trzepali 
dywany, ale też przewietrzyli sumienia i zasta-
nowili się nad własną religijnością. Okres Wiel-
kiego Tygodnia i przypadające w nim Triduum 
Paschalne to dla chrześcijan najświętszy czas 
w roku. Od Niedzieli Palmowej do Niedzieli 
Zmartwychwstania Kościół wspomina naj-
ważniejsze wydarzenia w historii zbawienia: 
ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć Chry-
stusa oraz Jego zmartwychwstanie.

Wielki Tydzień, który bezpośrednio po-
przedza Wielkanoc, wykształcał się w liturgii 
stopniowo. Początkowo sam post przed Święta-
mi Zmartwychwstania trwał zaledwie trzy dni. 
Z czasem wprowadzono okres 40-dniowego 
postu i wyróżniono Wielki Tydzień.

W Niedzielę Palmową na znak zwycięstwa, 
tryumfu Chrystusa jako Króla, poświęcane 
będą gałązki drzew oraz palmy.

Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego 
Tygodnia są dniami szczególnie poświęcony-
mi sakramentowi pojednania. Nie ma specjal-
nych wyróżniających się liturgii w tym czasie. 
Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy 
włącznie, według opisu ewangelistów Pan Jezus 
dzień spędzał w Jerozolimie i nauczał w świąty-
ni, a na noc udawał się do odległej o ok. trzy ki-
lometry Betanii, aby tam przenocować. Gościny 
Jemu i Jego uczniom udzielał Łazarz w swoim 
domu – z wdzięczności za wskrzeszenie go 
z grobu.

W Wielki Czwartek liturgia uobecnia 
Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Je-
zusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebne-
go. Jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem 
Triduum Paschalnego rankiem miała miejsce 
szczególna Msza św. sprawowana we wszystkich 
kościołach katedralnych. Msza Krzyżma jest 

wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa 
diecezji. Wieczorem w kościołach parafialnych 
i zakonnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpo-
cznie się Triduum Paschalne. Przed liturgią 
opróżnione zostanie tabernakulum, w którym 
przez cały rok przechowywany jest Najświętszy 
Sakrament. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwsta-
nia pozostanie ono puste. Po Mszy św. ruszy 
procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpocznie się 
adoracja Najświętszego Sakramentu.

Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu 
odprawiana będzie niepowtarzalna wielkopiąt-
kowa Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta 
wejdą do świątyni w ciszy. Przed ołtarzem przez 
chwilę leżeć będą krzyżem, a po modlitwie 
wstępnej czytane będzie proroctwo o Cierpią-
cym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebraj-
czyków. Następnie czytany lub śpiewany będzie, 
zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej 
według św. Jana. Centralnym wydarzeniem 
liturgii wielkopiątkowej będzie adoracja Krzyża. 
Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku bę-
dzie procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu 
umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym 
tronie wystawiony zostanie Najświętszy Sakra-
ment w monstrancji okrytej białym przejrzy-
stym welonem – symbolem całunu, w który 
owinięto ciało zmarłego Chrystusa. W wielu 

kościołach przez całą noc trwać będzie adora-
cja. W Wielki Piątek odprawiane będzą także 
nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W wielu koś-
ciołach rozpoczną się one o godzinie 15.00, 
gdyż właśnie około tej godziny wedle przekazu 
Ewangelii Jezus zmarł na Krzyżu.

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

Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego zaczynie się już w sobotę po za-
chodzie słońca. Rozpocznie ją liturgia światła. 
Na zewnątrz kościoła kapłan poświęci ogień, 
od którego następnie zapali się Paschał – wielką 
woskową świecę, która symbolizuje zmartwych-
wstałego Chrystusa. Na paschale kapłan wyżło-
bi znak krzyża. Dalsza część liturgii paschalnej 
to będą czytania przeplatane psalmami. Wigilia 
Paschalna zakończy się Eucharystią i proce-

sją rezurekcyjną. Procesja 
ta pierwotnie obchodziła 
cmentarz, który zwykle 
znajdował się w pobliżu 
kościoła, by oznajmić leżą-
cym w grobach, że Chry-
stus zmartwychwstał i zwy-
ciężył śmierć. Ze względów 
praktycznych procesja re-
zurekcyjna nie odbywa się 
w Noc Zmartwychwstania, 
ale przeniesiona została 
na niedzielny poranek.

Andrzej Piskulak

Państwo Marciszowie przeżyli razem 70 lat

Wielkanocny „koszyk” religijny
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Nowe władze Stowarzyszenia Razem dla 
Wszystkich wybrane zostały podczas walnego 
zgromadzenia 21 stycznia br. w Świetlicy 
Środowiskowej Jaworze. Na funkcję prezesa 
Zarządu wybrana została Agnieszka Gębska.

Ponadto w skład Zarządu Stowarzyszenia 
Razem dla Wszystkich weszli: zastępca pre-
zesa – Grzegorz Zimnicki, skarbnik – Marek 
Bucki, sekretarz – Lucyna Węgier i członek – 
Dorota Działak. Komisję Rewizyjną stanowią: 
Agnieszka Nyga, Bożena Dąbrowska, Jolanta 
Rutkowska.

Dotychczasowy Zarząd przedstawił sprawo-
zdanie z działalności Stowarzyszenia w okresie 
swojej kadencji. Ustępujący prezes Leszek Gru-
dziński został uhonorowany przez wójta Szcze-
pana Skorupskiego i przewodniczącego Rady 
Gminy Artura Kudzię grawertonem za pracę 
na rzecz Stowarzyszenia. Wszyscy członkowie 
poprzedniego Zarządu otrzymali także gorą-
ce brawa i podziękowania za zaangażowanie 
w pełnieniu swoich funkcji.

Działające na terenie gminy Stowarzysze-
nie Razem dla Wszystkich założone zostało 
w marcu 2008 roku. Członkowie mają na swoim 
koncie realizacje wielu projektów oraz inicjatyw 
kulturalnych i artystycznych. Stowarzyszenie 
zrzeszone jest m.in. w Regionalnej Organizacji 
Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego 
i Świętokrzyskiej Federacji Organizacji Poza-
rządowych. W jego ramach działa także Zespół 
Ludowy Jaworzanki.

SRdW wyróżniło się m.in. zorganizowaniem 
akcji wydawania nieodpłatnie żywności ubogim 

i samotnym osobom. Produkty wydawane były 
w remizie strażackiej w Chrustach. Żywność 
otrzymało około 200 rodzin (500 osób) z terenu 
gminy Zagnańsk. Były to produkty spożywcze, 
takie jak: musli, mąka, makarony, chleb, zupy 
i gotowe dania w puszkach, a dla dzieci mleko 
w proszku i sery. Przywiezione zostały z Banku 
Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Stowarzyszenie zrealizowało od samego po-
czątku istnienia następujące projekty: „Agro-
turystyka szansą rozwoju gminy Zagnańsk”, 
„Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiej-

skich”, „Rozwój agroturystyki w gmi-
nie Zagnańsk”, „Podstawy aranżacji 
i pielęgnacji ogrodów” i „Wesele świę-
tokrzyskie – obrzędy ludowe w gminie 
Zagnańsk”, a od maja do lipca ub.r. 
„Jazda konno – jak miło spędzić czas” 
współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i bu-
dżetu państwa w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Stowarzyszenie jest współorgani-
zatorem ważnych i dużych imprez 
kulturalnych, m.in.: Festynu Rodzin-
nego „Krew darem życia”, Święto-
krzyskiej Niezapominajki i Urodzin 
Dębu Bartka. Członkowie Stowarzy-

szenia nie zapominają o dzieciach i w tym celu 
zorganizowali zabawy choinkowe w świetlicy 
„Przystań” i w gospodarstwie agroturystycz-
nym „Pod Tetrapodem”. W ramach programu 
działań charytatywnych Stowarzyszenie wraz 
z Bankiem Dziecięcych Uśmiechów podpisało 
umowę z Fundacją Banku Zachodniego WBK 
S.A. w wyniku, której 32 dzieci z ubogich rodzin 
z terenu gminy otrzymało we wrześniu 2011 
roku szkolną wyprawkę.

Stowarzyszenie w lipcu 2011 roku roku na-
grało również film promujący gminę Zagnańsk 
i jej walory przyrodniczo-turystyczne. Emito-
wany był on od 30 lipca do 6 sierpnia (przed 
godz. 18.00) w Telewizji Regionalnej TVP3. 
Na zakończenie projektu odbył się trzydniowy 
wyjazd studyjny do modelowego gospodarstwa 
agroturystycznego znajdującego się na Dolnym 
Śląsku, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się 
z praktycznymi aspektami prowadzenia agro-
turystyki. W 2012 roku w świetlicy parafialnej 

„Przystań” Zespół Ludowy Jaworzanki zapre-
zentował przed kamerami TVP Kielce obrzęd 
pt. „Zapusty”. Trwająca 20 minut inscenizacja 
składała się ze scenek obrazujących dawne zwy-
czaje wsi z okolic Zagnańska.

Wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną Za-
gnańsk i parafią pw. św. Rozalii i św. Marcina 
w Zagnańsku Stowarzyszenie zorganizowało 
trzy festyny rodzinne. Głównym ich celem było 
propagowanie wartości rodzinnych oraz ho-
norowego krwiodawstwa pod hasłem „Krew 
darem życia”. Tylko podczas jednego festynu 
ponad 50 osób oddało ponad 16 litrów krwi. 
Główne uroczystości festynu odbyły się na placu 
obok kościoła w Zachełmiu.

W 2012 roku Stowarzyszenie zrealizowa-
ło „Wesele świętokrzyskie – obrzędy ludowe 
w gminie Zagnańsk”. Projekt adresowany był 
do mieszkańców gminy, którzy interesują się 
zwyczajami ludowymi. W ramach projektu 
organizowane były warsztaty dotyczące trady-
cji ludowych, m.in.: zajęcia z gwary ludowej, 
z tańców ludowych i przyśpiewek wiejskich, 
nauka ręcznego przędzenia na wrzecionie, 
robótki ręczne według regionalnych wzorów, 
przygotowanie regionalnych potraw. Efektem 
końcowym było nagranie przez TVP Regionalną 
20-minutowego filmu pokazującego widowisko 
obrzędowe pt. „Wesele świętokrzyskie” we wnę-
trzach budynków gospodarskich w Muzeum 
Wsi Kieleckiej w Tokarni.

Ponadto na podstawie umowy podpisanej 
przez kierownictwo Stowarzyszenia ze Świę-
tokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego 
jako instytucją pośredniczącą w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego PO KL 
zorganizowane zostało szkolenie pn.: „Pod-
stawy aranżacji i pielęgnacji ogrodów”. Wzięły 
w nim udział osoby bezrobotne z terenu gminy. 
Przedsięwzięcie składało się z części teoretycznej 
i praktycznej. Kursanci brali udział w szkoleniu, 
w czasie którego zapoznali się m.in. z podsta-
wami zakładania ogrodów i pielęgnacji roślin 
ogrodowych i balkonowych, a także z wykony-
waniem aranżacji kwiatowych na balkonach, 
w ogrodach i wnętrzach. Podczas wyjazdu 
studyjnego do Młodzaw otrzymali certyfikaty 
potwierdzające zdobyte umiejętności.

(Apis), Joanna Dutkowska 

Ponad 40 dzieci z gminy Zagnańsk świet-
nie bawiło się na zabawie choinkowo-mi-
kołajkowej zorganizowanej po raz kolejny 
przez Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich.

Sponsorami imprezy i upominków byli: 
biznesmen Michał Kubicki (zawsze chętnie 
wspierający potrzeby najmłodszych), posłanka 
Renata Janik i wójt Szczepan Skorupski.

Imprezę prowadził i muzycznie urozmai-
cał Marek Bucki wraz z córką Dagmarą. Były 
wspólne tańce, zabawy i konkursy z nagro-

dami. Na dzieci czekał także słodki poczę-
stunek. Punktem kulminacyjnym imprezy 
było przybycie tak bardzo przez wszystkich 
oczekiwanego św. Mikołaja, znanego ze swojej 
szczodrości. Obdarował on dzieci paczkami 
pełnymi słodyczy i innych niespodzianek.

Uczestników zabawy odwiedzili m.in.: wójt 
Szczepan Skorupski, przewodniczący Rady 
Gminy Artur Kudzia, radny Tomasz Dąbrow-
ski oraz główny sponsor Michał Kubicki.

Dla członków Stowarzyszenia organizu-
jących po raz kolejny zabawę mikołajkowo-
-choinkową „Mikołaj dzieciom” bezcenna jest 

radość, uśmiech i zadowolenie milusińskich.
Joanna Dutkowska

Nowe władze Stowarzyszenia Razem dla Wszystkich

Razem dla dzieci
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Początek roku wiąże się z wyznaczaniem 
sobie nowych celów, stawianiem wyzwań 
i planowaniem działań na dwanaście mie-
sięcy. Nie inaczej jest w Amatorskim Klubie 
Sportowym „Zagnańsk Biega”: małe zmiany 
na niedzielnych treningach, ciągle rozbu-
dowywany kalendarz startów oraz organi-
zacja imprez sportowych na terenie gminy 
Zagnańsk – tak w skrócie można opisać te-
goroczne plany Klubu.

Noworoczne zmiany wprowadzono już 
na pierwszym styczniowym treningu – od tej 
pory przed każdym biegiem kilkanaście minut 
poświęcane jest na rozgrzewkę prowadzoną 
przez instruktora lekkoatletyki Tomasza Fry-
drycha. Następnie uczestnicy dzielą się na gru-
py – w zależności od stopnia zaawansowania. 
Początkujący biegacze pokonują niewielkie 
dystanse w formie spokojnych marszobie-
gów, natomiast grupa zaawansowana poko-
nuje większy dystans w zależności od nastroju 
uczestników. Na niedzielnych treningach nie-

mal co tydzień pojawiają się nowi biegacze. 
Termin spotkań pozostaje bez zmian, czyli 
niedziela godz. 10 na parkingu przed Zespo-
łem Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum 
w Zagnańsku.

Już 1 marca członkowie Klubu pobiegli 
w kieleckim biegu „Tropem Wilczym. Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Dla niektórych 
uczestników był to debiutancki start w biegu 
ulicznym. Klub opracował ogólny zarys star-

tów w tegorocznych biegach – zawodnicy 
stawią się m.in. na „VIII Biegu Kazików” 
w Radomiu, „XII Półmaratonie Marzanny” 
w Krakowie, „XV Półmaratonie Wtórpol” 
w Skarżysku oraz „37. PZU Maratonie War-
szawskim”. W XI edycji „Accreo Ekiden” 
do sztafetowych zmagań na dystansie ma-
ratonu zostaną wystawione dwie drużyny. 
Być może uda się pobić zeszłoroczny wynik 
(na 767 zespołów drużyna Zagnańsk Biega 

zajęła 151. miejsce z czasem 3:18:33). Oprócz 
dalszych wyjazdów planowany jest także udział 
w pierwszej edycji półmaratonu kiele-
ckiego, charytatywnym biegu „5-ka dla 
Bartka” oraz kolejnej edycji „Kieleckiej 
Dychy”. Niemożliwe jest podanie dokład-
nej liczby wszystkich startów, ponieważ 
ciągle pojawiają się nowe imprezy biegowe 
i ciężko stwierdzić, na których z nich poja-
wią się zagnańscy biegacze. Warto jednak 
nadmienić, że w 2014 roku członkowie 
Klubu wzięli w sumie udział w 26 biegach 

masowych na zróżnicowanych dystansach, 
od małych happeningowych biegów na kilkaset 
metrów do maratonu.

Priorytetowym zadaniem Klubu będzie zor-
ganizowanie imprez sportowych na terenie 
gminy Zagnańsk. Duże zainteresowanie tego 
typu organizacją czasu wolnego daje do zro-
zumienia, że do tej pory brakowało tego typu 
inicjatyw. Podobnie jak rok temu odbędą się 
„Bieg wokół Bartka” oraz „Biegowe Mistrzo-
stwa Gmin Dorzecza Bobrzy”. Dodatkowo 
z funduszy sołeckich zostaną zorganizowane 
imprezy sportowe dla sołectw Gruszka, Tumlin 
oraz Zagnańsk.

AKS Zagnańsk Biega podobnie jak rok 
temu będzie współpracował przy wspólnych 
projektach z GOSiR-em oraz Zagnańskim Sto-
warzyszeniem Rowerowym „Pod Bartkiem” 
w ramach projektu „Wspólne Pasje”. Jeżeli tylko 
znajdą się chętni do ruchu na świeżym powie-
trzu, to pomysłów na zwiększenie aktywności 
sportowej wśród mieszkańców na pewno nie 
zabraknie.

Magdalena Wójtowicz

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Nie-
publiczne Przedszkole w Szałasie działają 
już trzeci rok pod skrzydłami Stowarzyszenia 
„Szałas 2012”. Jest to mała placówka zapew-
niająca podopiecznym rodzinną, kameralną 
atmosferę z doskonałymi warunkami do na-
uki i zabawy.

Uczniowie pod opieką nauczycieli rozwijają 
swoje talenty i zainteresowania. Odnoszą suk-
cesy w konkursach organizowanych na terenie 
gminy oraz chętnie pielęgnują tradycje i oby-
czaje naszego regionu. Przygotowują i prezen-
tują przed lokalną społecznością przedsta-
wienia wynikające z kalendarza uroczystości. 
Goszczą również w murach szkoły ciekawych 
ludzi, poszerzając swą wiedzę o otaczającym 
świecie.

Niewątpliwą zaletą Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Szałasie jest możliwość nauki 

dla uczniów niepełnosprawnych. Placówka 
posiada bowiem wykwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną, która umożliwia adekwatny 
rozwój uczniów niepełnosprawnych poprzez 
dostosowany do ich indywidualnych potrzeb 
i możliwości program nauczania.

W tym roku szkolnym do szkoły w Szała-
sie uczęszcza jeden chłopiec z orzeczeniem 
o niepełnosprawności. Specjalnie dla niego 
budynek zaopatrzony został w profesjonalną 
salę, która pomaga nauczycielowi prowadzić 
nauczanie indywidualne, a środki dydaktycz-
ne, które są dostosowane do wymagań ucznia, 
sprzyjają jego lepszemu rozwojowi. Mimo 
indywidualnej pracy z uczniem, szkoła nie 
izoluje chłopca od rówieśników i pozwala mu 
wzrastać razem z nimi.

Placówka jest otwarta dla wszystkich chęt-
nych, którzy chcą ją odwiedzić czy też po-
zostać tu na dłużej. Wykwalifikowana kadra 
nauczycielska zapewnia opiekę oraz czuwa 

nad prawidłowym rozwojem, kształceniem 
i oczywiście zabawą wszystkich uczniów 
i przedszkolaków. Dzieci czują się tu doce-
nione i dowartościowane, otoczone życzliwoś-
cią i troską o ich jak najlepsze wykształcenie 
przygotowujące do podjęcia nauki na drugim 
szczeblu edukacji.

Uśmiechy dzieci i satysfakcja rodziców 
z osiąganych przez nie wyników dowodzą, 
że wyzwanie podjęte przez Stowarzyszenie 
„Szałas 2012” było decyzją trafną i owocną.

Apis

PODZIĘKOWANIA

W związku z upływającą kadencją obecnego Zarządu Stowarzyszenia „Szałas 2012”, składamy serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy 
Zagnańsk, Panu Szczepanowi Skorupskiemu oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy w Zagnańsku za pomoc merytoryczną, ogromną 
życzliwość i nieocenione wsparcie.

Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia „Szałas 2012”

Plany AKS „Zagnańsk Biega”

Szałas zaprasza dzieci
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W dniach 8–10 grudnia ub.r. na zapro-
szenie dyrektorki szkoły Marzanny Moćko 
i Małgorzaty Dąbrowskiej w ZSP nr 2, PiG 
w Zagnańsku gościły wolontariuszki z Nie-
miec i Ukrainy.

Panie zakwaterowane były w domach Do-
roty Starz, nauczycielki języka angielskiego 
oraz Luizy Kozieł, uczennicy klasy Ia. Eliza-
beth Fleck i Vasylyna Bas przyjechały do Polski 
we wrześniu w ramach współpracy z Polską 
Fundacją im. Roberta Schumana, która swoją 
działalnością wspiera dialog i współpracę mię-
dzynarodową, od lat goszcząc wolontariuszy 
z różnych krajów.

Chcąc ułatwić młodzieży poznanie nowych 
kultur, fundacja umożliwia zaproszenie wo-
lontariuszy na spotkanie w szkołach. Osiem-
nastoletnia Elisabeth jako wolontariuszka EVS 
wspiera Przedszkole Specjalne nr 393 w War-
szawie. Natomiast Vasylyna odwiedza szkoły 
w całej Polsce, prezentując tematy dotyczące 
setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej 
lub 25-lecia upadku muru berlińskiego.

Program w zagnańskiej placówce skierowa-
ny był do uczniów gimnazjum i zawierał dwu-
godzinne warsztaty na hali sportowej z ucznia-
mi klas pierwszych oraz godzinne prezentacje 

dla klas drugich i klasy III b. Celem spotkania 
z wolontariuszkami było również rozstrzyg-
nięcie konkursu literackiego „The Magic of 
Imagination” (Magia wyobraźni) na scenariusz 
w języku angielskim, według którego zosta-
nie przygotowane przedstawienie teatralne. 
Ogłoszony we wrześniu konkurs jest częścią 
projektu realizowanego w Gimnazjum im. 
St. Staszica w Zagnańsku pod tytułem „Ucze-
nie się poprzez zabawę i wzajemne nauczanie” 
w ramach programu English Teaching.

Podczas trzydniowego pobytu wolonta-
riuszki spotkały się także 
z dyrekcją, zwiedziły bu-
dynek szkoły oraz prze-
bywały na lekcjach języka 
angielskiego i niemieckiego. 
Wytworzył się dialog wielo-
językowy, bowiem rozmo-
wy przebiegały w językach 
angielskim, niemieckim, 
rosyjskim i polskim. Spot-
kanie z wolontariuszkami 
dostarczyło wszystkim wiele 
pozytywnych emocji, które 
na długo pozostaną w naszej 
pamięci. Zwiedzając szkołę, 

obie Panie zwróciły uwagę na zaangażowanie 
dyrekcji szkoły Marzanny Moćko i Małgorzaty 
Dąbrowskiej, bazę przedszkola, wyposażenie 
sal lekcyjnych i dorobek szkoły. Na zakończe-
nie pobytu w Zagnańsku Elizabeth i Vasylyna 
otrzymały upominki, które wręczyła dyrektor 
Marzanna Moćko.

Dorota Starz
PS

Projekt Schuman Volunteers Theory, w ramach którego gości-
liśmy wolontariuszy w szkole, jest realizowany przy wsparciu 
finansowym Komisji Europejskiej.

Zespół Szkoły Podstawowej nr 2, Przed-
szkola i Gimnazjum w Zagnańsku realizuje 
pilotażowy projekt „Świętokrzyskie dwuję-
zyczne”.

Szkoła z Zagnańska jest jedną z 29 szkół 
z województwa świętokrzyskiego, które przy-
stąpiły do pilotażowego innowacyjnego pro-
jektu „Szkolne inkubatory dwujęzyczności”. 
Jego inicjatorem jest marszałek województwa 
świętokrzyskiego.

Projekt realizowany jest we współpracy 
ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, zakłada warsztaty dla pedagogów, 
dodatkowe zajęcia w szkołach prowadzone 
w dwóch językach i przygotowanie między-
narodowego programu związanego z dwuję-
zyczną edukacją.

Od grudnia ub. r. nauczyciele uczestniczą 
w warsztatach, szkoleniach i konferencjach 
przybliżających tematykę dwujęzyczności 

i popularną na całym świecie metodę naucza-
nia CLIL (Content and Language Integrated 
Learning), zintegrowanie kształcenie przed-
miotowo-językowe oparte na jednoczesnym 
przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych 
przedmiotów i elementów języka obcego. Me-
toda CLIL jest rekomendowana przez Komi-
sję Europejską na rzecz promowania nauki 
języków obcych i różnorodności językowej.

Dorota Starz

Uczniowie trzecich klas z SP nr 2 w Zagnańsku i SP w Tumli-
nie zakwalifikowali się do bezpłatnej nauki pływania w ramach 
programu „Umiem pływać”.

To już kolejna edycja tego programu finansowanego ze środ-
ków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy współudziale 
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Kielcach.

W tym roku w programie mogą wziąć udział dzieci z klas I–III 
szkół podstawowych. Gmina Zagnańsk, podobnie jak w ubiegłym 
roku, pokryje koszty transportu dzieci ze szkół na pływalnię 
w Strawczynku. Nauka pływania rozpocznie się w marcu i po-

trwa do maja.
W ubiegłym roku w programie 

uczestniczyli uczniowie klas trzecich: 
w pierwszej edycji (marzec – maj) – 
z SP nr 2 w Zagnańsku i SP w Tum-
linie, w drugiej edycji (wrzesień – 
listopad) – z SP w Samsonowie, SP 
w Kajetanowie i SP nr 1 w Zagnańsku.

Apis 

Wolontariuszki z Ukrainy i Niemiec gościły w „dwójce”

Zagnańska „dwójka” w projekcie „Świętokrzyskie dwujęzyczne”

Trzecioklasiści uczą się pływać Sukces ucznia Tobiasza Studniarskiego

W Domu Kultury Zameczek w Kielcach rozstrzygnięty został 13 lutego 
br. VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – „Moja kartka Walentynka”.

Wśród kilkuset nadesłanych prac znalazły się również kartki z naszej 
gminy. Uczeń 4 klasy ZSP nr 2 i G w Zagnańsku – Tobiasz Studniarski zajął 
w konkursie II miejsce.

Apis
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zainteresowania

Wydawać by się mogło, że o „Zamkniętych” 
powiedziano już wszystko. Udzielono wyczer-
pujących wywiadów, zrobiono setki zdjęć. Nic 
bardziej mylnego. Temat zwycięskiej sztuki 
Grupy Teatralnej Tumlin powrócił i zagościł 
na łamach naukowych konferencji.

29 stycznia br. w Ośrodku Myśli Patrio-
tycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz 5 i 6 
lutego br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Kielcach odbyły się spotkania w ramach war-
sztatów teatralnych dla tegorocznych finalistów 
konkursu humanistycznego. Tematem prze-
wodnim konferencji był spektakl „Zamknię-
ci” w wykonaniu uczniów z Gimnazjum im. 
Janusza Korczaka w Tumlinie.

Nie bez przyczyny pod dyskusję wybrano 
przedstawienie, które otrzymało dwie presti-
żowe nagrody: I Nagrodę Pierwszego Ogólno-
polskiego Internetowego Przeglądu Szkolnych 
Zespołów Teatralnych oraz Kieleckiego Scy-
zoryka. Problematyka spektaklu, kulisy jego 
powstania, ciekawostki z planu zdjęciowego, 
wszystko to bowiem będzie mieściło się w za-
gadnieniach finałowych konkursu humani-
stycznego.

Warsztaty zorganizowane przez Święto-
krzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
pod kierownictwem Małgorzaty Jas, przebie-
gły we wspaniałej atmosferze. Młodzi ludzie 

z ogromnym zaciekawieniem obejrzeli frag-
menty uroczystej gali, podczas której spek-
takl „Zamknięci” został ogłoszony zwycięskim 
przedstawieniem. Zebrani finaliści uczestniczy-
li także w projekcji nagrodzonej sztuki.

Druga część warsztatów poświęcona była 
na rozmowę z aktorami i reżyserem. Uczestnicy 
spotkania zadawali wiele pytań dotyczących 
samej sztuki – jej problematyki, ale także kuli-
sów powstawania przedstawienia. Nie zabrakło 
również pytań o przyszłość członków Grupy Te-
atralnej Tumlin, ich zainteresowania czy pasje.

Na koniec finaliści samodzielnie musieli 
odszukać przesłanie sztuki „Zamknięci”, okre-
ślić zasadnicze problemy przedstawienia oraz 
ułożyć przykładowe tematy prac pisemnych, 

które mogłyby znaleźć się w części finałowej 
konkursu humanistycznego.

Piękną częścią warsztatów teatralnych były 
słowa skierowane przez uczestników do akto-
rów, zapisane na małych karteczkach. Wszyst-
kie pełne były wyrazów wdzięczności za spot-
kanie, inne wyrażały pochwały dla sztuki. Były 
i takie przepełnione pochwałami dla samych 
aktorów.

Cieszymy się, że nasz sukces zainspirował 
innych i dał ludziom powody do zadowolenia. 
Cieszymy się, że mogliśmy się stać dla kogoś 
wzorem postaw, które chcą naśladować. Cie-
szymy się, że jesteśmy dla kogoś ważni – Grupa 
Teatralna Tumlin.

Rafał Skrok

W tym roku po raz pierwszy Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Samsonowie w każdą 
środę ferii organizowała spotkania z grami 
planszowymi. W godzinach od 10 do 14 chęt-
ne dzieci zostawały pod opieką bibliotekarki, 
wesoło spędzając czas w gronie rówieśników.

„Gry bez prądu” przeżywają obecnie rene-
sans, o czym świadczyło duże zainteresowanie 
i frekwencja na spotkaniach. Na dzieci czekały 
przeróżne gry – dydaktyczne, zręcznościowe 
– każde znalazło dla siebie coś interesującego. 
Nie zabrakło też puzzli i układanek o różnym 
stopniu trudności oraz słodkiego poczęstunku. 
Wśród chłopców największą popularnością 

cieszyła się „Bitwa morska”, współczesna wersja 
gry „w statki”, znana nam w formie papierowej.

Dziewczynkom spodobał się „Super farmer” 
i „Kto to jest”. Chociaż każde dziecko chciało 
wygrać, zajęcia przebiegły spokojnie, w przyja-
znej atmosferze. Gry planszowe bowiem uczą 
najmłodszych współdziałania, przestrzegania 
reguł, a także wyrażania emocji. Mimo obecno-
ści w czytelni komputerów, żaden z uczestników 
spotkania nie poprosił o ich włączenie. Przy 
bibliotece powstaje Klub Gier Planszowych, 
do którego zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych.

Anna Kapciak

Gminna Biblioteka Publiczna w Samso-
nowie po raz pierwszy włączyła się do Ob-
chodów Ogólnopolskiego Dnia Pisania Pió-
rem. To wydarzenie społeczno-kulturalne, 
odbywało się 12 lutego, w rocznicę opaten-
towania pierwszego pióra przez Lewisa 
Edsona Watermana (1884 r., Nowy Jork).

Patronat nad akcją objął wójt Szczepan 
Skorupski, który również ufundował nagrodę 
główną w konkursie „Zalety pisana wiecz-
nym piórem”. Jest to konkurs tematyczny 
przeznaczony dla uczniów klas IV–VI szkoły 
podstawowej.

W lokalu biblioteki wyłożono 12 lutego 
Księgę Pamiątkową, do której wpisywali się 

wszyscy odwiedzający ją tego dnia. Do ak-
cji przyłączył się również Dyskusyjny Klub 
Książki w Samsonowie. Klubowiczki spotkały 
się wyjątkowo w czwartek, aby dokonać wpi-
su w Księdze Pamiątkowej oraz wykaligrafo-
wać ulubiony fragment z omawianej książki.

Dzieci z DKK w Tumlinie także wpisały się 
wiecznym piórem w kronice biblioteki. Akcja 
przypadła do gustu czytelnikom i na pewno 
będzie kontynuowana w następnych latach.

Dnia 5 marca do biblioteki przybyli jego 
uczestnicy wraz z opiekunami polonistami. 
Laureatami konkursu zostali : Patryk Gębski 
z ZSPPiG w Samsonowie, Dominik Moskal z 
SP nr 1 w Zagnańsku oraz Antek Domagała 

z ZSPPiG w Tumlinie. Chłopcy otrzymali 
wieczne pióra a pozostałe dzieci nagrody 
pocieszenia.

Pracownicy GBP w Samsonowie

Powrót „Zamkniętych”

„Planszówki” w bibliotece

Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem
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W Urzędzie Gminy Zagnańsk trwa nabór 
wniosków o dofinansowanie kosztów demon-
tażu i unieszkodliwiania odpadów zawiera-
jących azbest w 2015 roku.

Informuję, że w ramach realizacji „Pro-
gramu usuwania azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest na lata 2007–2032” w 2015 
roku Gmina zamierza pomóc mieszkańcom 
w usuwaniu z terenu nieruchomości odpa-

dów zawierających azbest przez udzielenie 
dofinansowania kosztów usunięcia i unie-
szkodliwiania tych odpadów.

Zasady przyznawania dotacji określa „Re-
gulamin dofinansowania w 2015 r. kosztów 
usunięcia i unieszkodliwiania odpadów za-
wierających azbest pochodzących z budynków 
mieszkalnych i gospodarczych osób fizycz-
nych” ustalony zarządzeniem nr 7/2014 Wójta 
Gminy Zagnańsk z dnia 15 stycznia 2014 r.

Warunkiem koniecznym ubiegania się 
o dofinansowanie jest złożenie w tutejszym 
urzędzie w terminie od 15 stycznia do 31 
marca danego roku kalendarzowego wniosku 
na obowiązującym formularzu stanowiącym 
załącznik nr 1 lub załącznik nr 1a oraz załącz-
nik nr 2 i załącznik nr 3.

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

Od 1 marca 2015 roku obowiązuje nowe 
prawo o aktach stanu cywilnego, które zezwa-
la m.in. na ślub cywilny, który będzie można 
wziąć poza urzędem, ale trzeba będzie za to za-
płacić 1 tys. zł. Obowiązywać będą nowe do-
wody osobiste, które będzie można wyrobić 
w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie 
od meldunku. Rodzice będą mogli nadawać 
dzieciom również obce imiona.

W nowym dowodzie tożsamości pojawiło się 
szereg nowych zabezpieczeń, m.in. dwukrotnie 
powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, 
tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacz-
nie trudniej będzie go sfałszować. Znajdują się 
na nim informacje o polskim obywatelstwie 
i opisy pól po angielsku.

Zniknął adres zameldowania. Dzięki temu 
przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie 
wymieniać dokumentu. Nie ma także informa-
cji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu 
posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, 
które nie są niezbędne albo polegają na subiek-
tywnej ocenie obywatela lub urzędnika.

Nowa fotografia do dowodu osobistego jest 
taka sama jak ta, która obowiązuje w paszpor-
tach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno 
być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód na nowym, bardziej 
przejrzystym formularzu może być złożony w do-
wolnej gminie. Można go wyrobić w najbliższym 
urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Do-
tychczas można to było zrobić tylko w urzędzie 
właściwym dla miejsca zameldowania. Nowy 
dokument można odbierać w tym samym urzę-
dzie, w którym złożony został wniosek.

Czy konieczna jest wymiana starego dowo-

du? Nie! Dotychczasowe dowody osobiste 
zachowają ważność do upływu terminów 
w nich określonych. Nie będzie konieczno-
ści wymiany dokumentów. Tak jak do tej 
pory, dowód osobisty obywatel otrzyma 
za darmo.

Nowa ustawa przewiduje liberalizację 
przepisów dotyczących ślubów czy nada-
wania imion. Ślub nie będzie mógł się jed-
nak odbyć poza USC, jeśli wybrane do tego 
miejsce nie gwarantuje zachowania powagi 
i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeń-
stwa wszystkich uczestników. Opłata w wy-
sokości 1 tys. zł za zawarcie w ten sposób 
związku małżeńskiego będzie stanowiła 
dochód gminy na pokrycie kosztów or-
ganizacyjnych związanych z udzieleniem 
przez kierownika USC ślubu poza urzędem.

Nowe prawo o aktach stanu cywilnego 
ma także uprościć obieg i dostęp do różnych 
dokumentów. Nakłada na kierowników 
USC obowiązek prowadzenia elektronicz-
nej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw 
i zgonów. Odpisy z tych dokumentów 
będą wydawane w dowolnym USC. Przy 
załatwieniu spraw w urzędzie nie będzie 
konieczności przedstawiania odpisów 
wcześniejszych aktów.

Nowe przepisy wprowadzają także 
zaświadczenie o stanie cywilnym, które 
jako jeden dokument zastąpi przedkłada-
nie wielu odpisów aktów stanu cywilnego 
dotyczących jednej osoby. To ma uprościć 
postępowanie w sprawach administracyj-
nych oraz zmniejszyć koszty po stronie 
obywatela.

Apis 

Demontaż azbestu

Nowe prawo o aktach stanu cywilnego

Wyrazy serdecznego współczucia dla Alicji Midak z powodu 

śmierci Mamy składają Koleżanki i Koledzy

z Gminnego Chóru Con Passione

Podziękowanie
dla: Ks. Proboszcza Tadeusza Skrzyniarza, Ks. Prefekta 

Pawła Kowalskiego, Chóru Gminnego Con Passione oraz 
wszystkich uczestników ceremonii pogrzebowej naszej 

kochanej Mamy i Teściowej Śp. Marii Chojeckiej
składają Alicja i Grzegorz Midakowie.
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życzenia podziękowania

Dziękując za otrzymaną pomoc podczas VIII Przeglądu Kolęd 
i Pastorałek, który odbył się w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca 
NMP w Zagnańsku, pragnę złożyć najlepsze życzenia Zdrowych 

i Dobrych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności Dyrekcji 
Zespołu SP nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku – Pani 

Marzannie Moćko i Pani Małgorzacie Dąbrowskiej, Panu Henrykowi 
Milcarzowi, Prezesowi Wodociągów Kieleckich, Panu Szczepanowi 
Skorupskiemu – Wójtowi Gminy Zagnańsk oraz wszystkim, którzy 

przyczynili się do wytworzenia przyjaznej atmosfery  
w imieniu organizatorów – Agnieszka Wojtaszek

W ramach projektu „Zdrowy tryb życia 
w zgodzie z naturą, muzyką i sportem” został 
zakupiony sprzęt do narciarstwa klasycz-
nego i nartorolki oraz odbywały się zaję-
cia warsztatowe w dniach od 16–28 lutego 
br. z narciarstwa klasycznego i nartorolek 
na boisku leśnym w Zagnańsku, na terenie 
GOSiR w Zagnańsku i na wyciągu narciar-
skim w Tumlinie.

Uczestniczyło w nich dziesięcioro dzieci 
z całej gminy. Zajęcia prowadzone były przez 
Rafała Kiniorskiego. Miały one na celu popu-
laryzację zdrowego trybu życia i dyscypliny, 
jaką jest narciarstwo klasyczne i nartorolki 

oraz spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu i w ruchu. Dzieci bardzo chętnie 
uczestniczyły w tych zajęciach, przyswajając 
sobie podstawowe ABC narciarstwa i nar-
torolek.

Zajęcia sprawiały im ogromną frajdę, 
co spowodowane było ich postępami i osiąg-
nięciami w tych dziedzinach. Nauczyły się 
podstawowych technik poruszania się i jazdy 
na nartach i nartorolkach.

Mimo trudnych warunków śniegowych, 
zajęcia zostały przeprowadzone dzięki uprzej-
mości właściciela wyciągu narciarskiego 
w Tumlinie Andrzeja Rogowskiego. Z tego 

powodu uczestnicy projektu składają na jego 
ręce wyrazy podziękowania. Zajęcia zakoń-
czyły się obozem zimowym w dniu 28 lutego 
br. w Ośrodku Polanika. Poprzedzone były 
rajdem i ogniskiem.

Apis

ABC narciarstwa i nartorolek dla dzieci
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marzec 2015sport

Gmina Zagnańsk gościła drużyny piłkar-
skie, które rywalizowały w Turnieju Korona 
Cup o Puchar Dębu Bartka w Piłce Nożnej 
Chłopców rocznika 2006 – 15.02.2015. 
Do Zagnańska przyjechały zespoły chłop-
ców z rocznika 2006: BKS Lublin, Raków 
Częstochowa, Stal Mielec, Resovia Rzeszów, 
Siarka Tarnobrzeg, dwie drużyny Korona 
Kielce i gospodarz Zagnańska Akademia Pił-
karska. Najlepszą drużyną w turnieju okazał 
się BKS Lublin, pokonując w finale pierwszą 
drużynę Korony Kielce 2:0 po bramkach Łu-
kasza Mulawy i Szymona Drążyka.

BKS Lublin zaimponował również w Za-
gnańsku bardzo barwną i głośną grupą ki-
biców, która przez cały turniej dopingowała 
swoich ulubieńców. W finale pocieszenia drugi 

zespół Korony zwyciężył Raków Częstochowa 
3:2. W turnieju wzięła również udział drużyna 
Zagnańskiej Akademii Piłkarskiej, prezen-
tując się jak na pierwszy raz bardzo dobrze. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
Filip Wolski z Korony II Kielce, najlepszym 
bramkarzem Kamil Frukacz z Rakowa Często-
chowa, a najlepszym strzelcem z 5 bramkami 
Łukasz Mulawa ze zwycięskiego BKS Lublin.

Honorowy Patronat nad Turniejem objął 
wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski. 
Organizatorem turnieju był Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku i KKP 
Korona Kielce. Większość przyjezdnych dru-
żyn skorzystała z okazji i pojechała na krótką 
wycieczkę, aby zobaczyć dąb Bartek. Zawo-
dy sędziowali Jacek Wójcik i Marek Cedro. 

Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju 
otrzymali pamiątkowe medale. W uroczystym 
zakończeniu turnieju uczestniczył Michał Sal-
wa, kierownik Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Zagnańsku.

GOSiR Zagnańsk

W dniu 27 lutego br. w hali sportowej 
GOSiR w Zagnańsku odbył się Otwarty 
Turniej Dzieci i Młodzieży w Badmintonie. 
W zawodach wzięło udział 25 zawodników 
w poszczególnych kategoriach wiekowych: 
żacy – uczniowie klas I–III szkoły podsta-
wowej, dzieci – uczniowie klas IV–VI szko-
ły podstawowej oraz młodzicy – uczniowie 
gimnazjum.

Uczestnikami turnieju były dzieci i mło-
dzież reprezentująca: Kielce, Busko Zdrój, 
Morawicę i Zagnańsk. Finaliści turnieju zo-
stali uhonorowani dyplomami, medalami oraz 
statuetkami za najwyższe miejsca na podium. 
W kategorii: żacy – najmłodsi zawodnicy, ucz-
niowie klas I–III, nagrody zdobyli: I – m-ce 
Jan Frończak – Morawica, II – m-ce Natalia 
Chlebnicka – Busko Zdrój, III m-ce – Mi-
kołaj Chrzanowski – UKS Tęcza Zagnańsk. 
W kategorii: dzieci – uczniowie klas IV–VI, 
nagrodzeni zostali: I m-ce Oliwia Kocz – UKS 
Tęcza Zagnańsk, II m-ce – Mateusz Frończak 
– Morawica, III m-ce – Piotr Tomaszewski – 
Kielce, IV m-ce – Marta Tomaszewska – Kiel-

ce, V m-ce – Filip Piwowarczyk – UKS Tęcza 
Zagnańsk. W kategorii: młodzicy – uczniowie 
Gimnazjum, najlepsi okazali się: I m-ce – Ja-
kub Kasałka – Morawica, II m-ce – Natalia 
Kołda – UKS Tęcza Zagnańsk, III m-ce – Bar-
tłomiej Jasek – UKS Tęcza Zagnańsk, IV m-ce 
– Jakub Wróblewski – UKS Tęcza Zagnańsk, 
V m-ce – Zuzanna Pióro – Morawica.

Organizatorem oraz fundatorem nagród 
w Otwartym Turnieju Badmin-
tona byli: Wójt Gminy Zagnańsk, 
Świętokrzyski Związek Badmin-
tona oraz GOSiR w Zagnańsku. 
Zawody zostały zorganizowane 
i poprowadzone przez Micha-
ła Stebnickiego we współpracy 
z Uczniowskim Klubem Spor-
towym Tęcza Zagnańsk, repre-
zentowanym przez Dorotę Wi-
kło. Gospodarza zawodów, UKS 
Tęcza Zagnańsk, reprezentowała 
liczna grupa – 13 zawodników, 
uczniów ZSP nr 2, PiG w Za-
gnańsku.

Otwarty Turniej Dzieci i Młodzieży w Bad-
mintonie podsumował cykl zajęć sportowo-
-rekreacyjnych, prowadzonych także podczas 
ferii zimowych pod nazwą „Ferie z Badminto-
nem”, a także zachęcił do uczestnictwa w kolej-
nych zawodach tej dyscypliny, która cieszy się 
coraz większą popularnością w naszej gminie, 
ale także w całym województwie.

Dorota Wikło

Turniej Korona Cup o Puchar Dębu Bartka

FERIE Z BADMINTONEM

W hali sportowej Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Zagnańsku, odbył się Tur-
niej „X Hal” piłkarzy nożnych rocznika 2004. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna Orlęta Kielce, 
drugie – KS Smyków, trzecie – Korona Kielce.

Kolejne miejsca zajęły drużyny: Lubrzan-
ka Kajetanów, ŁKS Łagów, Wicher Miedziana 
Góra i Nida Sobków. Najlepszym strzelcem 

został Bartłomiej Juszczyk (Korona Kielce). 
Najlepszym bramkarzem – Wiktor Grabar-
czyk (KS Smyków). Najlepszym zawodni-
kiem – Dawid Sobotka.

Patronatem imprezę objęli: wójt Szcze-
pan Skorupski i przewodniczący Rady 
Gminy Zagnańsk Artur Kudzia.

Apis

W połowie marca br. rozpoczną się rozgrywki Zagnańskiej Ligi w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn. W tym roku liga będzie otwarta 
na drużyny spoza gminy Zagnańsk. Informacje o wszystkich sprawach organizacyjnych uzyskać można w siedzibie GOSiR w hali sportowej 
w Zagnańsku.

GOSiR

Turniej piłkarski „X Hal”

Zagnańska Liga w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn



Gazeta Zagnańska

– 15 –

warsztaty

Warsztaty geocachingowe w gminie

W geocaching bawi się ponad 8 milionów ludzi

Warsztaty geocachingowe odbyły się w lutym 
br. w gminie Zagnańsk. Prowadzącym był Leo 
Walotek-Scheidegger. W zajęciach uczestniczyło 
10 dzieci w wieku szkolno-gimnazjalnym.

Uczestnicy warsztatów poznawali zasa-
dy geocachingu, a także walory turystyczne 
gminy Zagnańsk. Pod opieką prowadzącego 
instalowały skrytki tzw. kesze oraz nauczyły 
się rejestrowania skrzynek na stronie geoca-
ching.pl, logowania oraz szukania na podstawie 
współrzędnych.

Zdaniem uczestników była to naprawdę 
świetna zabawa. Ponadto zainstalowane skrzyn-

ki po zakończeniu 
projektu będą 
mogły być wy-
korzystywane 
w celu wzbudze-
nia zainteresowa-
nia mieszkańców 
gminy, jak rów-
nież potencjal-
nych turystów 
odkrywaniem 

interesujących miejsc w naszej gminie.

Projekt nosi nazwę „Identyfikacja 
walorów kulturowych i historycz-
nych – organizacja warsztatów geo-
cachingowych, zakup sprzętu oraz 
oznakowanie punktów i szlaków geocachin-
gowych” i objęty PROW na lata 2007–2013. 
Realizowany był pod hasłem „Poznaj gminę 
Zagnańsk poprzez zabawę”.

Leo Walotek-Scheidegger, niemiecki 
dziennikarz zajmujący się turystyką 
i morzem – promujący Polskę w kra-
jach niemieckojęzycznych. Pracował 
wcześniej jako manager budownictwa 
okrętowego w największej stoczni świa-
ta, Hyundai Heavy Industries w Korei 
Południowej. Był również członkiem 
grup pertraktacyjnych, pracujących 
nad uwolnieniem porwanych przez 
piratów somalijskich statków han-
dlowych wraz z ich załogami, w tym 
polskich oficerów żeglugi handlowej. 
Od kilku lat zajmuje się geocachingiem, 
wykorzystując potencjał gry w nowo-
czesne szukanie skarbów dla celów 
promocyjnych Polski wśród turystów 

indywidualnych. Współpracuje z niemiecką 
i polską prasą, radiem i telewizją. Mówi biegle 
po polsku. W swoim artykule publikowanym 
poniżej wyjaśnia, co to takiego geocaching oraz 
przybliża jego genezę i krótką historię.

Apis

Geocaching powstał w roku 2000, gdy 
Bill Clinton nakazał udostępnienie sygna-
łu GPS prywatnym użytkownikom. Zale-
dwie dzień później ukryty został pierwszy 
skarb, a jego położenie – dokładny pomiar 
określający szerokość i długość geograficz-
ną tego miejsca – opublikowano na forum 
dyskusyjnym osób zainteresowanych no-
wymi technologiami i grami na orientację. 
Dzisiaj, piętnaście lat później na świecie 
w geocaching bawi się ponad osiem milio-
nów ludzi. Samych skarbów ukryto dotąd 
ponad dwa i pół miliona. Połowa, zarówno 
graczy, jak skarbów, przypada na Europę.

Zabawa jest bardzo popularna w Czechach, 
na Słowacji, Niemczech oraz w krajach za-
chodniej Europy i Skandynawii. Geocaching 
łączy w sobie przygodę z edukacją, prowa-
dząc odwiedzającego za pomocą schowa-

nych skarbów do smaczków 
kulturalnych, historycznych, 
przyrodniczych czy geologicz-
nych. W Polsce gra dopiero się 
rozwija, jednak bardzo dyna-
micznie – dzisiaj na terenie 
kraju istnieje blisko 20 tysięcy 
skrytek geocachingowych. 

W województwie kujaw-
sko-pomorskim, dokładnie 
w Górznie, rozbudowana in-
tensywnie sieć skrytek geoca-
chingowych (około 750 na po-
czątku projektu) w ciągu roku 
sprowadziła na teren gminy 
kilkanaście tysięcy turystów 
z 17 krajów – miasto i okolice do dzisiaj zwa-
ne są stolicą polskiego geocachingu.

Zagnańsk i okolice mają nadzwyczajny 
potencjał geocachingo-
wy, zwłaszcza ze względu 
na bogactwo geologiczne, 
ale również ze względu 
na piękną przyrodę w okoli-
cy oraz miejsca o znaczeniu 
historycznym.

Wprowadzenie dzieci 
z gminy Zagnańsk w nie-
skomplikowane tajniki za-
bawy ma na celu rozwinię-
cie aktywności turystycznej 
w okolicy właśnie z per-
spektywy geocachingowej. 
Znajdujące się na terenie 
kamieniołomu Zachełmie 

skrytki edukacyjne o tematyce geologicznej, 
tzw. earthcaches pokazały wyraźnie w ciągu 
roku, jak wielu ludzi odwiedziło z ogromnym 
zainteresowaniem gminę, przekazując pozy-
tywne wrażenia szerszej społeczności. Kurs 
dla dzieci pokazał, jak i gdzie należy zakładać 
skrytki, nie niszcząc otoczenia, a jednocześ-
nie jak powinny one wyglądać, by wzbudzić 
entuzjazm odwiedzających. Każda fizyczna 
skrytka powinna składać się ze szczelnego 
pojemnika zawierającego książeczkę wpisów, 
tzw. logbook oraz coś do pisania, jak rów-
nież – jeśli jej wielkość na to pozwala – kilka 
drobnych skarbów na wymianę.

Uczniowie szkoły w Tumlinie z wielkim 
entuzjazmem znaleźli kilka skarbów istnieją-
cych w okolicy oraz założyli 30 skrytek, które 
niebawem będą dostępne online.

Leo Walotek-Scheidegger
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