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W tym roku już po raz siódmy wręczono 
nagrody w ramach konkursu Świętokrzy-
skie Laury Piękna. Wielka gala tradycyjnie 
odbyła się w Sali Kongresowej Kieleckiego 
Centrum Biznesu. Nagrodzono najlep-
sze salony fryzjerskie, kosmetyczne, spa 
i fitness w regionie, wyróżnienia rozdano 
także w trzynastu powiatach Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.

Nie przypadkiem gala odbyła się 8 mar-
ca, w Dzień Kobiet. To w końcu piękne, 
zadbane, przedsiębiorcze, uśmiechnięte 
panie były głównymi bohaterkami i adre-
satkami wyjątkowego konkursu – VII edycji 

Świętokrzyskiego Lauru Piękna 2016. Gala 
była okazją nie tylko do wyróżnień, lecz 
także wspólnego świętowania Dnia Kobiet.

W Świętokrzyskim Laurze Piękna wy-
różniono po jednym najlepszym salonie 
kosmetycznym i fryzjerskim w powiecie 
kieleckim. Zwycięstwo w pierwszej ka-
tegorii wywalczył salon „Ogród Piękna” 
w Samsonowie. Nagrodę odebrała właści-
cielka Paulina Restecka. Co więcej, salon 
zdobył także drugie miejsce w klasyfikacji 
wojewódzkiej.

Paulina Restecka mieszkanka Zagnań-
ska poprzez swoje zaangażowanie i ciężką 
pracę odnosi sukcesy zawodowe realizując 
kolejne marzenia, jest łaścicielką salonu 
kosmetycznego „Ogród Piękna” w Samso-
nowie, w którym od 6 lat proponuje swoim 
klientom wysoki standard usług, fachowe 
doradztwo kosmetyczne, solarium i szeroki 
wachlarz usług, indywidualne podejście 

do klientów, którzy szczególnie sobie chwa-
lą zabiegi na twarz i ciało oraz makijaż. 

Paulina Restecka jest także miłośniczką 
zdrowego stylu życia, a swoje pasje aktyw-
nie realizuje w Stowarzyszeniu Zagnańsk 
Biega, prywatnie żona znanego muzy-
ka gitarzysty Piotra Resteckiego i mama 
10-letniej Poli. Jak sama często podkreśla 
– „Ogród Piękna” to mój drugi dom, stąd 
moja staranność o każdy detal, a nagroda 
którą zdobyłam to ogromna motywacja 
oraz świadomość, że praca moja i całego ze-
społu „Ogrodu Piękna” została doceniona. 
Dziękuję wszystkim, którzy we mnie wie-
rzyli, oraz tym, którzy mieli chęć poświęcić 
chwilę czasu by zagłosować na mnie.

W imieniu Gminy Zagnańsk składam 
serdeczne GRATULACJE życząc dalszych 
sukcesów.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

W Filharmonii Świętokrzyskiej odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród w Konkur-
sie Świętokrzyskiej Victorii. Gospodarzami 
gali pod hasłem: „Nie szukajmy cudzych 
gwiazd na niebie...” byli przewodniczący 
sejmiku Arkadiusz Bąk oraz marszałek 
województwa Adam Jarubas.

Uroczystość zgromadziła parlamenta-

rzystów, radnych i włodarzy powiatów oraz 
gmin z regionu, przedstawicieli instytucji 
i firm oraz środowisk artystycznych. Ideę 
nagrody przypomniał marszałek Adam 
Jarubas podkreślając iż – „…od dziewięciu 
lat nagradzamy osobowości, firmy i samo-
rządy, które dbają o to, aby Województwo 
Świętokrzyskie się rozwijało. Pasja i za-
angażowanie w działaniu, myślenie o in-
nych to cechy, które łączą nominowanych 
do Świętokrzyskiej Victorii: niezwykłe oso-

bowości oraz firmy, które tworzą miejsca 
pracy i nowe inwestycje, dzięki którym 
region cały czas się rozwija” – mówił mar-
szałek. 

W kategorii PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, 
nominowana została firma z terenu Gminy 
Zagnańsk KH-KIPPER, która założona 
została w 1997 r. KH-KIPPER to wiodący 

w Polsce produ-
cent zabudów-
- w y w r o t e k 
na samochody 
ciężarowe po-
wyżej 12 ton 
DMC. Posiada 
dwa zakłady pro-

dukcyjne w Kajetanowie, gdzie mieści się 
również siedziba firmy oraz w Skarżysko-
-Kamiennej. Łączne zatrudnienie wynosi 
obecnie 377 osób. Firma produkuje także 
urządzenia hakowe, przyczepy i naczepy, 
zajmuje się sprzedażą, montażem i serwi-
sem żurawi samochodowych, systemów 
hydrauliki siłowej oraz urządzeń hakowych 
innych producentów. Bogata oferta firmy 
obejmuje różnorodną gamę specjalistycz-
nych produktów przeznaczonych dla bran-

ży budowlanej, energetycznej, komunalnej, 
wydobywczej czy rolnictwa.

W imieniu firmy KH-KIPPER 
z Kajetanowa nominację odebrał 
Konstanty Kamionka założyciel firmy 
oraz jej wieloletni prezes, który nie krył 
dumy i zadowolenia z tak zaszczytnego 
wyróżnienia jakim jest udział w konkursie 
Świętokrzyskiej Victorii.

Świętokrzyskie Centrum Matki i No-
worodka przy ul. Prostej w Kielcach 
zwyciężyło w kolejnej edycji rankingu 
„Gazety Wyborczej” na najlepszy oddział 
położniczo-ginekologiczny w regionie. Dy-
rektorem tego szpitala jest Rafał Szpak 
mieszkaniec Zagnańska. 

Bardzo się cieszymy z kolejnego sukcesu 
naszego szpitala. To efekt starań wielu osób 
o jak najwyższą jakość usług. Na ten sukces 
składa się nie tylko szereg inwestycji, jakie 
zostały poczynione w naszym szpitalu, m.
in. nowoczesny blok operacyjny, ale przede 
wszystkim praca całej załogi pod kierowni-
ctwem dyrektora Rafała Szpaka – skomen-
tował starosta kielecki Michał Godowski.

Nowoczesny sprzęt, znakomita kadra, 
a przede wszystkim zaufanie pacjentek. 
To właśnie w szpitalu przy ulicy Prostej 
większość mieszkanek powiatu kieleckiego 
chce powitać na świecie swoje dzieci.

Czym powinien charakteryzować się 
najlepszy oddział położniczy? „Oceniając 
w tym roku czternaście świętokrzyskich 
oddziałów położniczych, wzięliśmy pod 
uwagę warunki lokalowe, kadrowe oraz 
popularność, jakim się cieszą wśród pań” 
– czytamy w rankingu „Gazety Wyborczej”.

W 2016 roku w szpitalu przy ulicy 
Prostej odebrano 1441 porodów; średnio 
w miesiącu urodziło się od 120 do 130 
dzieci. Szpital przyjął 7300 pacjentek, zaś 
w poradniach leczonych było ich ponad 13 
tys. – W 2016 roku urodziło się 14 procent 
więcej wcześniaków niż w 2015. Uratowa-
liśmy około 300 wcześniaków – podkreśla 
Rafał Szpak, dyrektor Świętokrzyskiego 
Centrum Matki i Noworodka przy ul. Pro-
stej, który od 15 lat zarządza tą placów-
ką. Jak dodaje dyrektor, szpital zapewnia 
najwyższe standardy jeśli chodzi o opiekę 
nad matką i noworodkiem. – Zarówno 
ginekologia i położnictwo, jak i neona-
tologia mają trzecie, najwyższe poziomy 
referencyjne. Nasze oddziały wyposażone 
są w najwyższej jakości sprzęt. W rankin-
gu „Gazety Wyborczej” zwrócono uwa-
gę, co mnie także bardzo cieszy, na nasz 
personel, który wie, jak pomóc kobiecie 
w zagrożonej ciąży, a gdy na świat przyj-
dzie wcześniak, w naszej lecznicy otrzyma 
najlepszą opiekę. Co ważne, kobieta może 
wybrać spośród personelu położną, która 
będzie się nią opiekować w czasie porodu 
i tuż po – mówi dyrektor Szpak.

Szpital jest jednym z trzech szpitali 
w regionie, które zapewniają znieczulenie 
zewnątrzoponowe. – Nie mamy proble-
mów z dostępnością do anestezjologa, nasi 
ginekolodzy i położnicy mają tego lekarza 
na wyłączność, nie muszą się dzielić z in-
nymi oddziałami. Nie wszystkie placówki 
w regionie mają taki komfort – podkreśla 
Rafał Szpak. – Pacjentki w naszym szpita-
lu mogą nie tylko liczyć na profesjonalna 

opiekę, ale też korzystać podczas porodu 
z wielu form łagodzenia bólu, a jedną z nich 
jest elektrostymulacja TENS – odczuwanie 
bólu przy porodzie jest blokowane przez 
prąd elektryczny o niskiej częstotliwości. 
To prosta i bezpieczna metoda łagodzenia 
bólu. – Nasz zespół: lekarze, pielęgniarki 
i inni pracownicy szpitala – zapewniają 
opiekę medyczną tysiącom pacjentów. Cie-
szymy się, że wielu z nich docenia naszą 
pracę – dziękuje Rafał Szpak. 

W 2016 roku Świętokrzyskie Centrum 
Matki i Noworodka – Szpital Specjalistycz-
ny w Kielcach otrzymało od fundacji Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy laser 
do ratowania wzroku u wcześniaków, który 
kosztuje kilkaset tysięcy. – Jesteśmy jedy-
nymi w województwie, którzy posiadają 
tego typu urządzenie – przyznaje z dumą 
Rafał Szpak. – Dzięki laserowi wcześnia-
ki narażone na retinopatię, czyli niepra-
widłowy rozwój siatkówki, mają szansę 
na szybką operację ratującą wzrok. Do tej 
pory naszych małych pacjentów po zdiag-
nozowaniu choroby musieliśmy przewo-
zić na laseroterapię do innych placówek 
w Łodzi, Warszawie czy Katowicach. Sam 
transport był dla nich kłopotliwy i bardzo 
ryzykowny.

Do uratowania wzroku dziecka zwykle 
wystarczy jeden zabieg, rzadko trzeba go 
powtarzać. Warto dodać, że szpital przy 
ul. Prostej był pierwszym w regionie, któ-
ry wprowadził poradę okulistyczną dla 
wcześniaków.

Agnieszka Madetko

Laur Piękna 2016

Świętokrzyska Victoria

Najlepszy szpital w Świętokrzyskim

Firma KH-KIPPER ma na swoim kon-
cie wiele nagród, min. wyróżnienie specjal-
ne kapituły MotoIdea w kategorii Market 
Leader – Naczepy i Zabudowy, Medal 
Targów Autostrada-Polska, ROTRA 2016 
oraz nagrodę Orzeł Eksportu 2016 w Wo-
jewództwie Świętokrzyskim w kategorii 
Innowacyjny Eksporter.

W dobie globalnej konkurencji kluczem 
do sukcesu KH-KIPPER jest elastyczność, 
dostosowanie produktu do indywidualnych 

potrzeb użytkownika, wysoka jakość oraz 
profesjonalne doradztwo techniczne. Niety-
powe projekty, będące specjalnością firmy, 
są niedostępne u większości konkurencji, 
która oferuje jedynie standardowe wyroby.

– Victoria to najbardziej świętokrzyska 
nagroda. Jakość i jej wartość wyznaczają ci, 
którzy są do niej nominowani, laureaci oraz 
uczestnicy dzisiejszej gali – dodał przewod-
niczący sejmiku Arkadiusz Bąk. Podkreślił, 
że nie wszyscy wiemy, jakie prężne firmy 

funkcjonują w regionie świętokrzyskim. – 
Doceńmy przedsiębiorców, których mamy 
i z których Polska jest dumna. Nie szukajmy 
cudzych gwiazd na niebie, bo mamy wiele 
swoich – dodał przewodniczący.

W imieniu Gminy Zagnańsk składam 
serdeczne GRATULACJE życząc dalsze-
go dynamicznego rozwoju oraz kolejnych 
spektakularnych sukcesów.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk
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W sobotę 25 lutego br. odbyło 
się spotkanie rodzinne pt. „Chrusty 
w Chrustach” zorganizowane w re-
mizie OSP Zagnańsk-Chrusty, które 
muzycznie, tanecznie i kolorowo za-
kończyło okres karnawału. Na uro-
czystości wśród zaproszonych gości 
byli m.in. poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego – Bogdan Wenta, wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Kieleckiego 
– Robert Kaszuba, przewodniczący 
Rady Gminy – Artur Kudzia i radna 
Grażyna Wawszczak oraz gospodarz 
naszej gminy wójt Szczepan Skorup-
ski. 

Na imprezie, która miała bardzo 
integracyjny charakter nie zabrakło 
dzieci, rodziców, dziad-
ków i całych rodzin 
z sołectwa Chrusty jak 
również emerytowanych 
nauczycieli oraz obec-
ne grono pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej Nr 
1 w Zagnańsku.

Akademię na powi-
tanie rozpoczęły małe 
Smerfy pod przewodni-
ctwem Sławomira Bier-
nata. Publiczność grom-
kimi brawami nagrodziła dzielnych 
przedszkolaków. Następnie wystąpili 
starsi koledzy z klasy 0 pod kierun-
kiem Beaty Adamiec. I tu również 
nie obyło się bez oklasków. Prezenta-
cja chrustu zakończona konsumpcją 
i głosowaniem wyłoniła zwycięzców, 
którzy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i puchary. Wygrała Halina Sykul-
ska z Chrustów, drugie miejsce zajęła 
Lucyna Wychowaniec z Zagnańska, 
a trzecie Danuta Papaj z Kielc.

Znakomicie i widowiskowo za-
tańczyli narodowy taniec – polone-
za gospodarze remizy: panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich „Florianki” oraz 
strażacy z OSP Zagnańsk-Chrusty. 
Do wspólnej zabawy zapraszał zielo-
ny Big Tetrapod, za którego przebrał 
się w tym roku Paweł Cieślak kierow-
nik Referatu Organizacyjnego Urzę-
du Gminy w Zagnańsku, a prywatnie 
mieszkaniec Chrustów.

Kolejny konkurs polegał na własno-
ręcznym wykonaniu jak największej 
ilości chrustu w określonym czasie. 
Konkurencję wygrała Krystyna Roz-
wadowska, która wykonała 45 fawor-
ków deklasując pozostałych przeciw-

ników, którymi byli: Barbara Gawlik, 
Robert Kaszuba i Bogdan Wenta.

Każdy uczestnik zabawy mógł 
oglądać i podziwiać wystawę starych 
fotografii miejscowości Chrusty, przy-
gotowaną przez Piotra Jedrykę oraz 
prace pań z Koła Gospodyń Wiejskich 
„Florianki”. Tańce małych i dużych 
„smerfów” umilał DJ Mirek z zespołu 
„Artemis”. Buźki najmłodszych uczest-
ników imprezy ozdabiała Dominika 
Fąfara malując na twarzach piękne 

kwiaty, motyle i inne ozdoby. 
Imprezę wspólnie prowadzili soł-

tys Chrustów Andrzej Staniec oraz 
pomysłodawca wydarzenia Sławomir 
Biernat. 

Fundusze na organizację spotkania 
rodzinnego pt. „Chrusty w Chrustach”, 
mającego na celu integrację społecz-
ności lokalnej, pochodziły z Funduszu 
sołeckiego Sołectwa Chrusty, a nagro-
dy ufundowali: Bogdan Wenta, Artur 
Kudzia oraz Urząd Gminy w Zagnań-
sku.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania dla wójta Szczepana 
Skorupskiego, europosła Bogdana 
Wenty, radnym Grażynie Wawszczak, 

Robertowi Kaszubie i Artu-
rowi Kudzia za aktywne włą-
czenie się we wspólną zabawę 
oraz dla Pań: Beaty Kopeć, 
Anny Borowiec, Karoliny 
Mendalskiej, Kornelii Weso-
łowskiej, Beaty Grabki za de-
koracje sali, jak również dla 
rodziców i nauczycieli ucz-
niów z klasy 0 Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Zagnańsku. 
Gorące podziękowania nale-
żą się również kierownikowi 

Pawłowi Cieślakowi, który wspaniale 
sprawdził się w roli Big Tetrapoda.

Organizatorami imprezy byli: Sto-
warzyszenie Razem dla Wszystkich, 
Sołtys i Rada Sołecka miejscowości 
Chrusty, Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Zagnańsku, Koło Gospodyń Wiej-
skich „Florianki”, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Zagnańsku-Chrustach oraz 
Gmina Zagnańsk.

Andrzej Staniec 
Sławomir Biernat

Walne zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze członków Koła PZW „BAR-
TEK” w Zagnańsku, które odbyło się 
26 lutego br. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Zagnańsku wybrało 

nowe władze koła.
Walne zebranie otworzył ustępują-

cy prezes Koła Jan Adamczyk, który 
na wstępie powitał zaproszonych gości: 
gospodarza gminy wójta Szczepana 

Skorupskiego, Komendanta Powia-
towego Społecznej Straży Rybackiej 
Zenona Głębickiego, obsługującego 
zebranie z ramienia Zarządu Okrę-
gu PZW w Kielcach Mariana Kubika 

CHRUSTY W CHRUSTACH

Nowe władze Koła PZW „BARTEK” w Zagnańsku

oraz przybyłych członków Koła PZW 
„BARTEK” w Zagnańsku. 

Podczas spotkania odznaczono Je-
rzego Mazura oraz Ryszarda Chrza-
nowskiego – Złotą Odznaką PZW 
z wieńcami za zasługi dla Polskiego 
Związku Wędkarskiego.

Następnie uczestnicy przeszli 
do głównych punktów zebrania tj. 
sprawozdania z działalności ustępu-
jącego Zarządu oraz wyboru członków 
nowego Zarządu.

Po odczytaniu i przyjęciu spra-
wozdania wójt Szczepan Skorupski 
bardzo serdecznie podziękował ustę-
pującemu prezesowi Janowi Adam-
czykowi za wieloletnią pracę na rzecz 
Koła PZW „Bartek”, podkreślając 
jego ogromne zaangażowanie, wysi-

łek i poświęcenie w pracy społecznej 
dla rozwoju i propagowania wędkar-
stwa wśród mieszkańców Gminy Za-
gnańsk, a zebrani koledzy przyłączyli 
się do tych podziękowań gromkimi 
brawami.

Walne zebranie sprawozdawczo-

wyborcze członków Koła PZW 
„BARTEK” dokonało wyboru nowego 
Zarządu Koła, który ukonstytuował się 
w następującym składzie:
• Prezes – Robert Hanulak,
• V-ce Prezes – Jerzy Więckowski,
• Sekretarz – Tomasz Pytka,
• Skarbnik – Mieczysław Zientara,
• Kapitan sportowy – Tomasz Chmiel,
• Gospodarz – Maciej Stąpór,
• Rzecznik Dyscyplinarny – Janusz Ste-
fański,

• Członkowie zarządu: Adam Bolek, 
Krzysztof Miądzel, Mirosław Piskulak, 
Zenon Więckowski.

Po wybraniu nowych władz koła 
odczytany został projekt pracy Zarzą-
du Koła oraz preliminarz budżetowy, 
który jednogłośną decyzją zebranych 
został uchwalony, a plan budżetowy 
zatwierdzony.

Na koniec zebrania odbyła się dys-
kusja, podczas której padło wiele py-
tań i propozycji ze strony członków 
koła, m.in.:

– w sprawie ewentualnych inwe-
stycji możliwych do przeprowadze-
nia w obrębie zbiornika wodnego 
w Umrze. Wójt wyjaśnił zebranym, 
że wszelkie działania związane z ewen-
tualnymi inwestycjami mogą być moż-
liwe dopiero po uzyskaniu zgodnej 
z obowiązującymi przepisami możli-
wości dysponowania gruntem.

 – w sprawie wykonania wiaty 
dla wędkarzy na brzegu zbiornika 
w Umrze oraz remontu kładki nad 
rzeką zasilającą zbiornik.

– w sprawie usunięcia uciążliwości 
w wędkowaniu na zbiorniku w Kanio-
wie powodowanych pozostawianiem 
w wodzie poza sezonem zakotwiczo-
nych boi i olinowania przez właściciela 
wyciągu do wakeboardu.

Zenon Więckowski

Robert Hanulak – ur. 21.03.1984 roku w Kielcach. Wędkarstwem 
pasjonuje się od 22 lat. Od 2009 roku jest członkiem Zarządu Koła 
„BARTEK” w Zagnańsku. Wielokrotny uczestnik zawodów wędkar-
skich zarówno na szczeblu okręgowym jak i krajowym. Największy 
sukces to zdobycie pierwszego miejsca w zawodach VDE Robinson 
Cup w 2013 (nagroda w wysokości 10.000,- zł).

Jan Adamczyk – ur. 5 maja 1946 r. w Sierosławicach, woj. Lubu-
skie. Swoją działalność w Polskim Związku Wędkarskim rozpoczął 
w 1970 r. Inicjator powstania koła PZW „BARTEK” w Zagnańsku. 
Podczas jego kadencji koło odnosiło wiele sukcesów w zawodach 
okręgowych, krajowych oraz kilkukrotnie w mistrzostwach świa-
ta. Uchwałą Zarządu głównego PZW w Warszawie odznaczony 
został srebrną odznaką, złotą, złotą odznaką z wieńcami a także 
medalem za wybitne zasługi w rozwoju polskiego wędkarstwa.
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Koncertowy Dzień Kobiet w SamsonowieKlub Młodzieżowy Wolna Strefa w Zagnańsku
Miło nam poinformować, iż na terenie 

naszej gminy działa Klub Młodzieżowy 
Wolna Strefa prowadzony przez Stowa-
rzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
rodziny Stowarzyszenie otworzyło sieć 
Klubów Młodzieżowych „Młoda Strefa” 
i „Wolna Strefa”, których umiejscowienie 
związane jest z dużym skupiskiem dzie-
ci i młodzieży. Klub w Zagnańsku jest 
jednym z 20 placówek znajdujących się 
w województwie świętokrzyskim. Poło-
żony jest na przepięknym wzgórzu obok 
Kościoła p.w. Św. Rozalii i Św. Marcina 
w Zagnańsku. Swój wolny czas mogą 
spędzać w nim dzieci i młodzież od 7 
do 18 roku życia. Działania prowadzo-
ne w klubie mają na celu przeciwdziałać 
patologiom i wykluczeniu społecznemu. 
Podopieczni uczestniczą w różnych sek-
cjach zainteresowań m.in. artystycznej, 
sportowej, muzycznej i kulinarnej. Dodat-
kowo prowadzone jest internetowe radio 
Wolna Strefa (www.radio.wolnastrefa.pl) 
oraz rozgrywki Ligii Wolnych Stref w piłkę 
nożną. Realizowane działania edukacyjno-
-wychowawcze mają rozwijać zdolności 
dzieci i młodzieży, pokazywać im wzorce 
pozytywnego spędzania wolnego czasu 
oraz wspomagać lokalną społeczność w jej 
integracji.

Za nami już kilka ważnych epizodów, 
w których uczestniczyli nasi podopieczni. 
Przede wszystkim prężnie udzielamy się 
podczas różnych wydarzeń sportowych. 
Kibicowaliśmy podczas meczu Korona 
Kielce – Zagłębie Lublin, gdzie w czasie 
przerwy miała miejsce koronacja zwy-
cięskich drużyn w rozgrywkach Ligi 

Wolnych Stref. Uczestniczyliśmy również 
w rozgrywkach Play Off Ligii Wolnych 
Stref, a od ferii zimowych bierzemy udział 
w treningach w ramach projektu „Super 

trenerzy dla super młodzieży”. Za nami 
treningi w piłkę nożną z M. Bartosz-
kiem – trenerem Korony Kielce i w piłkę 
ręczną z T. Dujszebajewem – trenerem 
Vive Tauron Kielce. 

Okres ferii był pełen wrażeń i zabawy. 
W klubie odbywały się liczne zajęcia pla-
styczne, kulinarne, sportowe oraz róż-
ne gry i zabawy. Klubowicze pojechali 
na wycieczkę do Centrum Leonardo 
Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. 

Zwiedzali tam m.in. Kompleks Pałacowy, 
znajdujący się niedaleko Dom Auto-
nomiczny oraz udali się do Centrum 
Nauki, gdzie zapoznali się poprzez za-
bawę i eksperymenty z organizmem 
ludzkim. Jednakże największą atrakcją 
był kulig w pobliskim lesie, który odbył 
się dwukrotnie. Jego uwieńczeniem było 
ognisko z ciepłą kiełbaską i pysznym 
bigosem. 

Ważnym wydarzeniem dla klubów 
Wolna i Młoda Strefa jest doroczny 
festiwal pod nazwą Festostrefa, który 
jest podsumowaniem całorocznej pracy 
klubów. Pierwsza tura Festostrefy miała 
miejsce w Busku-Zdroju, gdzie nasi pod-
opieczni byli jako widzowie, natomiast 
podczas drugiej tury w Kieleckim Cen-
trum Kultury klub nasz reprezentowa-
ła Karolina Grabka w utworze Grażyny 
Łobaszewskiej „Czas nas uczy pogody”. 

W dniu 28 lutego br. miało miejsce 
uroczystość oficjalnego otwarcia Klu-
bu Młodzieżowego Wolna Strefa w Za-
gnańsku, na którą przybyli: wójt Szczepan 

Skorupki, przewodniczący Rady Gminy 
Zagnańsk Artur Kudzia, dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Chrustach Anna Tuz, 
dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Zagnań-
sku Marzanna Moćko, ks. prob. Andrzej 
Drapała – założyciel Stowarzyszenia „Na-
dzieja Rodzinie” i pomysłodawca Klubów 
Młodzieżowych Wolna Strefa – ks. Lucjan 
Dudziński, dyrektor generalny Stowarzy-
szenia „Nadzieja Rodzinie” Mariusz Skad-
łubowicz, dyrektor Klubów Wolna i Mło-
da Strefa Beata Zawada oraz wychowawcy 
i podopieczni Klubów Wolna i Młoda 
Strefa. Do wszystkich zgromadzonych 
przemawiał wójt Szczepan Skorupki, dy-

rektor Beata Zawada, ks. prob. Andrzej 
Drapała oraz dyrektor Mariusz Skadłu-
bowicz. Po przemówieniach klubowicze 
zaprezentowali swoje talenty wokalne, 
taneczne i aktorskie. Na zakończenie 
Klub Wolna Strefa otrzymał upominki 
od szkół w Chrustach i w Zagnańsku 
w postaci słowników oraz pięknego 
obrazu. Po występach artystycznych 
zaproszono wszystkie dzieci do wspól-

nej zabawy tanecznej. 

Zapraszamy do uczestnictwa w zaję-
ciach prowadzonych przez nasz klub oraz 
do odwiedzania naszej strony interneto-
wej (www.zagnansk.wolnastrefa.pl), gdzie 
znajdują się informacje o bieżących dzia-
łania w naszym klubie. Klub otwarty jest 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
13.00-19.00 i w sobotę 10.00-14.00.

 Wychowawcy klubu
Milena Kaluga

Magdalena Ślefarska

Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej 
zorganizowało w dniu 10 marca br. Kon-
cert z okazji Dnia Kobiet w Dzieniu Męż-
czyzny. Aby nikt nie posądził nas o preme-
dytację, od razu postanowiliśmy obecnym 
na spotkaniu panom, zrewanżować się 
złożeniem najlepszych życzeń. Kobiety po-
trzebują wsparcia i miłości panów, a męż-
czyźni chętnie przyznają, że bez pań nie 
byliby szczęśliwi. Dlatego program obcho-
dów tego święta przeżywaliśmy wspólnie 
z obecnymi na sali mężczyznami.

Jak zwykle świetlica została przygotowa-
na i na wprost wejścia na zielonej kotarze 
zostały umieszczone serwety i serwetki 
wykonane przez Barbarę Milcarz. Zachwy-
cały różnorodnością wzorów i techniką 
wykonania, a było ich naprawdę wiele. 

Sądzę, że dawną nauczycielkę języka ro-
syjskiego, związaną z harcerstwem z tere-
nu Zagnańska znają wszyscy. Wiele osób 
było zaskoczonych jej talentem oraz ilością 
robótek, które musiały być wykonywane 
od wielu lat. Na parapetach i w oknach 
królowały wiosenne kwiaty oraz różnorod-
ne stroiki, przypominające o nadchodzą-
cych Świętach Wielkanocnych. W rogu sali 
na stole ułożyliśmy dekoracyjne wianki. 
Na gałązkach umieszczonych w glinianym 
dzbanie, zostały zawieszone kolorowe jajka. 
Wszystkie te ozdoby przygotowała człon-
kini TZS – Wiesława Barucha.

Na spotkanie przybyli m.in. przedstawi-
cielki Urzędu Marszałkowskiego – Beata 
Oczkowicz i Renata Janik Przybył, gospo-
darz gminy Szczepan Skorupski wspólnie 
z radnym Kamilem Piaseckim oraz silna 
reprezentacja Wodociągów Kieleckich, 
składająca się z prezesa Henryka Milca-
rza i dyrektora d.s. ekonomicznych Karola 

Jacewicza. Tomasz Witecki reprezentował 
jednocześnie strażaków z OSP w Samsono-
wie i Komisję Rewizyjną TZS. Cieszyliśmy 
się z przybycia ks. Józefa Smulczyńskiego, 
Doroty Chmielewskiej – dyrektora naszej 
szkoły wraz z nauczycielkami – Martą Po-
lak i Joanną Pawłowską, Anny Kapciak 
reprezentującej Gminną Bibliotekę Pub-
liczną w Samsonowie, sołtysa Tumlina – 
Zofii Korskiej. Odwiedziły nas „Florianki” 
z Chrustów. Przy pracach organizacyjnych 
pomagała nam Anna Suchoń-Jasik z Fun-
dacji Alter Edu, która wykonała dokumen-
tację fotograficzną uroczystości.

W programie uroczystości przewidzie-
liśmy występ młodych solistów z Samso-
nowa – Julii i Kasi Sobczyk oraz Kamila 
Szpankowskiego, który specjalnie na tę 

okazję przygotował pięć utworów. Był 
to repertuar, w którym nasz uzdol-
niony strażak czuje się najlepiej. 
Podobnie postąpiły młode solistki, 
przypominając najpiękniejsze polskie 
przeboje. W świetlicy OSP wszystkie 
piosenki wybrzmiały wyjątkowo wy-
raźnie i poruszyły serca publiczności. 
Wzruszenie było udziałem wszystkich 
obecnych. Po ich występie ukazał się 

publiczności artysta, który był gwoździem 
tego programu i niespodzianką dla pań. 
Niektórzy domyślili się już wcześniej, że 
wirtuozem gitary jest artysta z Zagnańska 
– Piotr Restecki. Laureat Must Be The Mu-
sic, gość programu Kuby Wojewódzkiego 
znany z wielu konkursów polskich i zagra-
nicznych. Zachwycił swą grą publiczność 
wielu krajów, również w dalekiej w Japonii. 
Współpracuje z wieloma zespołami jazzo-
wymi, bluesowymi, country i rokowymi.

Jego gra zrobiła wprost piorunujące 
wrażenie na obecnych. Panie były oszo-
łomione jego dynamicznym uderzeniem. 
Piotr Restecki grał wewnętrznie skupio-
ny i wydobywał z instrumentu taką ilość 
dźwięków, że mając jeden instrument 
brzmiał jak orkiestra oraz wykorzystywał 
do urozmaicenia dźwięków wszystkie 
elementy gitary – łącznie z jej obudową. 
Przekonał nas również, że na swojej gitarze 
może zagrać wszystko łącznie z oberkiem. 

Kiedy podziękowaliśmy młodzieży i Pio-
trowi Resteckiemu za występ, wręczając 
im kwiaty, słodycze i upominki, głos zabrał 
wójt Szczepan Skorupski, który wyraził 
uznanie dla wszechstronnych sióstr Sob-
czyk, które poza śpiewaniem wyróżniają 
się w różnych dziedzinach sportu (kolar-
stwo, karate, narciarstwo) oraz są dobrymi 
uczennicami. Złożył też życzenia wszyst-
kim kobietom. Wiele słów uznania zostało 
skierowane do Kamila Szpankowskiego, 
którego podziwiamy i kochamy, bo oprócz 
talentu do śpiewania ma wiele innych zalet 
– pracuje, studiuje i rozwija się. Jesteśmy 
z niego dumni – podkreślała Ela Korus – 
sekretarz TZS.

Następnie głos zabrał radny Kamil Pia-
secki. Miał on dla pań kolejną niespodzian-
kę. Przygotował quiz, oczywiście tylko dla 
pań, który polegał na odgadywaniu na-
zwisk znanych kobiet na podstawie odczy-
tywanego przez niego fragmentu życiory-
su. Nagrodą był aniołek, którego otrzymała 
za dobre odpowiedzi Anna Wypych sze-
fowa KGW „Florianki”, a wszystkie panie 
otrzymały symbolicznego tulipana.

Był to moment, że nasi goście Henryk 
Milcarz i Karol Jacewicz składali paniom 
najlepsze życzenia. Były one wyjątkowe, 
bo prezes i dyrektor wodociągów zaśpie-
wali w duecie fragment arii „Wielka sława 
to żart” (z operetki „Baron cygański”). Na-
stępnie na ręce przewodniczącej TZS Lidii 
Putowskiej, jako przedstawicielki zgroma-
dzonych tu pań, wręczyli bukiet kwiatów. 
W tym momencie oddaliśmy mikrofon 
Barbarze Olszowy z grupy „Tu i Teraz”, 
która przedstawiła swoich kolegów Ge-
nowefę Makowską, Grażynę Sygut oraz 
Janusza Kubarę a także zapowiadała pio-
senki i wiersze, przygotowanego przez nich 
programu. Okazało się, że reprezentanci 
uniwersytetu trzeciego wieku wykonali 
go z taką werwą i temperamentem, że nie 
ustępowali naszej młodzieży, a my kolej-
ny raz cieszyliśmy się, że spotkanie było 
udane. 

Lidia  Putowska 
Prezes TZS
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W dniu 2 marca br. została podpi-
sana umowa pomiędzy trzema samo-
rządami: Gminą Zagnańsk, Gminą 
Miedziana Góra i Województwem 
Świętokrzyskim na opracowanie do-
kumentacji projektowej dla zadania 
pn. „Budowa ciągu pieszo – rowero-
wego przy drodze wojewódzkiej Nr 750 
na odcinku Lekomin – Ćmińsk.” 

W miejscowości Umer na granicy 
dwóch gmin i w bezpośrednim są-
siedztwie drogi wojewódzkiej Nr 750 
zostało zawarte ważne porozumienie 
trójstronne. Z ramienia Województwa 
Świętokrzyskiego umowę podpisali: 
Adam Jarubas – Marszałek Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego i Jan Maćkowiak 
– Wicemarszałek Województwa Świę-
tokrzyskiego, a w imieniu gmin: wójt 
Szczepan Skorupski i wójt Zdzisław 
Wrzałka. Wkład Gminy Zagnańsk wy-
niesie 262 582,03 zł, a Gminy Miedziana 
Góra 34 120,83 zł, ogólna wartość za-
projektowania 14-kilometrowego od-

cinka ścieżki rowerowej i chodnika dla 
pieszych wyniesie 296 702,86 zł. 

Przy tym ważnym wydarzeniu obecni 
byli także Artur Kudzia – Przewodni-
czący Rady Gminy Zagnańsk i Robert 
Kaszuba – Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Kieleckiego oraz Damian Urba-
nowski – Dyrektor Świętokrzyskiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Podpisanie umowy zwieńczyło stara-
nia Gminy Zagnańsk, które doprowadzi 
do realizacji tej bardzo ważnej inwesty-
cji. Przede wszyst-
kim będzie bezpiecz-
niej – podkreślił wójt 
Szczepan Skorupski 
– ponieważ budowa 
chodnika wpłynie 
na bezpieczeństwo 
użytkowników dro-
gi w szczególności 
pieszych, ale także 
poprzez budowę 
ścieżki rowerowej 

inwestycja przyczyni się do poprawy 
i uatrakcyjnienia ruchu turystycznego 
– informuje wójt Skorupski.

Planowane zakończenie wykonania 
dokumentacji projektowej to 30 czerwca 
2018 roku, natomiast koszt wykonania 
inwestycji to około 6 mln zł. Inwestorem 
realizującym budowę chodnika i ścieżki 
rowerowej będzie zgodnie z podpisaną 
umową Świętokrzyski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach.

Artur Cieślak

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 2016 r. poz. 2147 
z późn. zm.) oraz § 6 ust. 4 i 5a Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) 
Wójt Gminy Zagnańsk informuje, że w dniu 
27 kwietnia 2017 roku o godz. 13:00 w pok. 
nr 8 (sala konferencyjna) w Urzędzie Gmi-
ny Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Za-
gnańsk, odbędzie się trzeci ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych położonych w miejscowo-
ści Zagnańsk, obręb geodezyjny Zagnańsk, 
gmina Zagnańsk oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi:

– 870/14 o pow. 0,1135 ha cena wywoław-
cza nieruchomości w wysokości 89 730,00 zł 
plus należny podatek VAT, wymagane wadium 
– 8 973,00 zł

– 870/15 i 870/17 o łącznej powierzchni 
0,1505 ha, cena wywoławcza nieruchomo-
ści w wysokości 107 390,00 zł plus należny 
podatek VAT, wymagane wadium: 10 739,00 
zł . Gmina Zagnańsk jest właścicielem przed-
miotowej nieruchomości na podstawie De-
cyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 
stycznia 2005 r., znak: SP.IV.7723-58-2/04. Dla 
ww. nieruchomości prowadzona jest przez 
Sąd Rejonowy w Kielcach, Księga Wieczysta 
KI1L/00097587/1 w której w dziale II jako 
właściciel wpisana jest Gmina Zagnańsk. Dzia-
ły III i IV ww. księgi wpisów nie zawierają.

Ogłoszenie o przetargu zostało umiesz-
czone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du Gminy i na stronie internetowej Urzędu  
Zagnańsk Gminny Portal Internetowy www.
zagnansk.pl, Biuletynie Informacji Publicznej 
www.zagnansk.biuletyn oraz na tablicy ogło-
szeń w sołectwach gminy. Wyciąg z ogłoszenia 
zostanie zamieszczony w Gazecie Wyborczej.

Szczegółowe informacje w sprawie przetar-
gu udziela Referat ds. Nieruchomości, Urzędu 
Gminy Zagnańsk w godz. pracy Urzędu (po-
niedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00 – 
15:00, środa 7:00 -17:00 pok. nr  9), telefonicz-
nie pod numerem (041) 300-13-22 wew. 43.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 4 i 5a 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1409), Wójt Gminy Za-
gnańsk informuje, że w dniu 27 kwiet-
nia 2017 roku o godz. 10:00 w pok. nr 8 
(sala konferencyjna) w Urzędzie Gminy 
w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8, 26-050 Za-
gnańsk, odbędzie się trzeci ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomo-
ści niezabudowanych położonych w miej-
scowości Zagnańsk, obręb geodezyjny Za-
gnańsk, gmina Zagnańsk oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi:

– 302/3 o pow. 0,2456 ha, cena wywo-
ławcza nieruchomości w wysokości: 152 
890,00 zł plus należny podatek VAT, wy-

magane wadium – 15 289,00 zł,
– 302/8 o pow. 0,1181 ha, cena wywo-

ławcza nieruchomości w wysokości: 54 
730,00 zł, plus należny podatek VAT, wy-
magane wadium – 5 473,00 zł,

– 302/11 o pow. 0,1307 ha, cena wy-
woławcza nieruchomości w wysokości: 
61 330,00 zł, plus należny podatek VAT, 
wymagane wadium – 6 133,00 zł,

– 302/12 o pow. 0,1450 ha, cena wy-
woławcza nieruchomości w wysokości: 
66 790,00 zł, plus należny podatek VAT, 
wymagane wadium – 6 679,00 zł.

Gmina Zagnańsk jest właścicie-
lem przedmiotowych nieruchomości 
na podstawie Decyzji Wojewody Kie-
leckiego z dnia 11.12.1997 r., znak: 
GG.VI.A-7413/58/3/97. Dla ww. nie-
ruchomości prowadzona jest przez Sąd 
Rejonowy w Kielcach, Księga Wieczysta 
KI1L/00038001/9 w której jako właściciel 

wpisana jest Gmina Zagnańsk. Dział III 
i IV ww. księgi wpisów nie zawiera.

Ogłoszenie o przetargu zostało umiesz-
czone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy, na stronie internetowej 
Urzędu – Zagnańsk Gminny Portal In-
ternetowy www.zagnansk.pl, Biuletynie 
Informacji Publicznej www.zagnansk.
biuletyn.net oraz na tablicach ogłoszeń 
w sołectwach gminy. Wyciąg z ogłoszenia 
zostanie zamieszczony w Gazecie Wybor-
czej.

Szczegółowe informacje w sprawie 
przetargu udziela Referat ds. Nieru-
chomości, Urzędu Gminy w Zagnańsku 
w godz. pracy Urzędu (poniedziałek, wto-
rek, czwartek, piątek 7:00 – 15:00, środa 
7:00 – 17:00 pok. nr 9), telefonicznie pod 
numerem (41) 300-13-22 wew. 43.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Przypominamy rodzicom dzieci 7-let-
nich o konieczności zgłoszenia dziecka 
do klasy I szkoły podstawowej. Dzieci 
6-letnie powinny odbyć roczne przygo-
towanie przedszkolne w przedszkolu lub 
oddziale przedszkolnym w szkole pod-
stawowej.

Rodzice dzieci uczęszczających 
do przedszkola lub oddziału przedszkol-
nego w SP, które w przyszłym roku szkol-
nym zamierzają kontynuować wychowa-
nie przedszkolne, zobowiązani są złożyć 

stosowną deklarację do Dyrektora przed-
szkola/szkoły w terminie minimum 7 dni 
poprzedzających rozpoczęcie rekrutacji.

Rodziców dzieci, które dotychczas nie 
były objęte wychowaniem przedszkolnym, 
prosimy o zgłaszanie do Dyrektora przed-
szkola/szkoły chęci zapisu na rok szkolny 
2017/2018.

Jednocześnie informujemy, że właś-
ciwa rekrutacja do przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych w SP dla dzieci, które 
do tej pory nie uczęszczały do przedszko-

la, a także nabór do klas I SP dla ucz-
niów spoza obwodu szkoły rozpocznie 
się w późniejszym terminie ze względu 
na wprowadzaną reformę edukacji. Wójt 
Gminy Zagnańsk ogłosi terminarz rekru-
tacji oraz kryteria naboru do przedszko-
li, oddziałów przedszkolnych w SP i klas 
I szkół podstawowych na rok szkolny 
2017/2018 do dnia 14 kwietnia br.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie in-
formuje, że w siedzibie Urzędu Gminy 
Zagnańsk (tablica ogłoszeń) został wy-
wieszony wykaz informujący 

o przeznaczeniu do wydzierżawie-
nia na okres do trzech lat części nieru-

chomości stanowiącej własność Gmi-
ny Zagnańsk, oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem 998/9 o pow. 4 m2, 
położonej w obrębie geodezyjnym Za-
gnańsk, gm. Zagnańsk.

Wykazy podaje się do publicznej wia-

domości na okres 21 dni licząc od daty 
jego wywieszenia tj. od 31 marca 2017 r. 
do 21 kwietnia 2017 roku.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Przede wszystkim bezpieczniej…WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Komunikat dla rodziców

Ogłoszenie
Pani Reginie Nowok

z powodu śmierci męża
wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wparcia i otuchy składają 

Chórzyści z Gminy Zagnańsk
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Zupełnie inny charakter niż uroczysto-
ści wielkopostne ma niedziela poprzedza-
jąca Wielki Tydzień, kiedy wspominamy 
radosne uwielbienie Chrystusa przez lud-
ność Jerozolimy, gdy Ten uroczyście wjeż-
dżał do miasta, na kilka dni przed swoją 
śmiercią. Wspominamy triumf Jezus, Króla 
i Pana przez uroczystą procesję z palmami, 
wyrażając tym samym hołd Jezusowi jako 
Jego poddani w Jego duchowym królestwie.

Palmy w Polsce zastępują gałązki wierz-
bowe z baziami, a niedzielę tę zwano Kwiet-
niową, bo zazwyczaj przypada w kwietniu. 
Już we Wstępną Środę wycinano zwykle 
rózgi wierzbowe i wstawiano do dzbanka 
z wodą, aby rozwinęły się rozkwitły, czyli 
jak mówiono „rozkiściały” na Palmową 
Niedzielę. Gdy ten dzień nastąpił, ten kto 

pierwszy wstał rano brał te witki wierzbowe 
i biegał budząc innych, smagając po gołym 
ciele i mówiąc:

„Wstawaj rano bydłu dawaj, jak nie wsta-
niesz, to dostaniesz, Palma bije, nie zabije, 
więc wstawajcie chrześcijanie, bo za tydzień 
Zmartwychwstanie”.

„Palma bije, nie zabije, kości nie poła-
mie, pamiętajcie chrześcijanie, że za tydzień 
Zmartwychwstanie”.

Po poświęceniu przechowywano palmy 
z szacunkiem, kładziono je za obrazy miały 
chronić dom i obejście przed nieszczęścia-
mi. Przypisywano właściwości lecznicze, 
wierzono, że połknięcie poświęconego 
pączka wierzbowego przynosi zdrowie. Aby 
choroby i zarazy nie dziesiątkowały bydła 
w czasie lata gospodarz wypędzał je pierw-
szy raz w pole trzymając palmę w ręku. Los 
Palmy nie ograniczał jedynie do Niedzie-
li Palmowej, palma miała cudowną moc 
i mogła służyć człowiekowi cały rok. Bicze 
jakimi okręca się palmy, służyły potem pa-
stuchom i furmanom, odpędzając złe moce 
na drogach nocną porą. Z takim biczem 
można było jechać najgłębszą nocą przez 

największe nawet uroczyska: żadne złe nie 
miało do człowieka i koni dostępu.

Palma wniesiona do stodoły wypędzała 
wszelkie robactwo. 

Tradycyjne palmy wyrabia się z pędów 
różnych roślin, w zależności od tego, jakie 
gatunki można spotkać w okolicznych la-
sach i łąkach. Dzisiaj plecie się je najczęś-
ciej z suszonych i barwionych traw. Moż-
na je przystroić. papierowymi kwiatkami 
i wstążkami. 

Doświadczone palmiarki wiedzą że 
po dorodne kwiatki na palmy najlepiej 
zbierać przed dniem świętego Jana o świcie, 
ponieważ właśnie wówczas są one najdo-
rodniejsze.

Grażyna Grudziecka

W dniu 20 marca br. w Zespole Szkoły 
Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 
w Tumlinie odbyły się Gminne Eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarni-
czej przeprowadzany na szczeblach gmin-
nym, powiatowym, wojewódzkim oraz 
krajowym ma na celu popularyzowanie 
przepisów i kształtowanie umiejętności 
w zakresie ochrony ludności, ekologii, ra-
townictwa i ochrony przeciwpożarowej. 
W szczególności służy popularyzowaniu 
wśród dzieci i młodzieży znajomości prze-
pisów przeciwpożarowych, zasad postępo-
wania na wypadek pożaru, praktycznych 
umiejętności posługiwania się podręcz-
nym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat 
techniki pożarniczej, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz historii i tradycji 
ruchu strażackiego, a ponadto może za-
chęcać do aktywnej działalności w ramach 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 Podobnie jak w latach ubiegłych, eli-
minacje gminne zostały przeprowadzone 
w dwóch grupach wiekowych: szkoły pod-
stawowe i gimnazja.

W eliminacjach gminnych wzięło 
udział 22 uczniów, którzy zostali wyłonie-
ni na drodze eliminacji szkolnych (12 osób 
z gimnazjów oraz 10 osób ze wszystkich 
szkół podstawowych z terenu naszej gmi-

ny). 
Wyniki gminnych eliminacji OTWP 

przedstawiają się następująco”
W I grupie wiekowej – szkoły podsta-

wowe:
I miejsce – Mirosław Curyło – ZSP, PiG 
w Kajetanowie.
II miejsce – Konrad Stefański – ZSP, PiG 
w Tumlinie.
III miejsce – Franciszek Krzeszowski – ZSP, 
PiG w Tumlinie.
W II grupie wiekowej – gimnazja:
I miejsce – Kamila Kobyłecka – ZSP, PiG 
w Tumlinie.
II miejsce – Kamil Cedro – ZSP nr 2, PiG 
w Zagnańsku.
III miejsce – Jakub Mróz – ZSP nr 2, PiG 
w Zagnańsku.

Zwycięzcy w poszczególnych katego-
riach wiekowych będą reprezentować Gmi-
nę Zagnańsk w Eliminacjach Powiatowych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Organizatorami Eliminacji Gminnych 
OTWP byli: Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Zagnań-
sku, Urząd Gminy 
w Zagnańsku, Nad-
leśnictwo Zagnańsk 
i Komenda Miejska 
PSP w Kielcach.

Wszyscy uczest-

nicy turnieju otrzymali upominki ufun-
dowane przez Urząd Gminy w Zagnańsku 
oraz Nadleśnictwo Zagnańsk, a cenne na-
grody dla zwycięzców turnieju (3 osoby 
w poszczególnych grupach wiekowych) 
ufundowali: Wójt Gminy Zagnańsk – 
Szczepan Skorupski i Nadleśniczy Nad-
leśnictwa Zagnańsk – Sławomir Olesiński. 

Podczas podsumowania organizatorzy 
podziękowali gospodarzowi obiektu – Pani 
Dyrektor Barbarze Domagale za wzor-
cowe przygotowanie organizacyjne oraz 
za poczęstunek dla dzieci, pracownikom 
Nadleśnictwa Zagnańsk za pomoc przy 
przeprowadzeniu turnieju oraz opiekunom 
z poszczególnych szkół, którymi byli: Pan 
Grzegorz Perczak ze szkoły w Tumlinie, 
Pan Jakub Szczepański z Samsonowa, Pan 
Sylwester Jończyk z Kajetanowa i Pan Ro-
man Piskulak ze Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Zagnańsku Chrustach), którzy od wie-
lu już lat pomagają dzieciom i młodzieży 
w przygotowaniu się do Eliminacji Gmin-
nych OTWP. 

Tomasz Witecki

W środę 22 marca br. wychowanko-
wie świetlic środowiskowych w Umrze 
i w Samsonowie uroczyście przywitali 
wiosnę.

Spotkanie w świetlicy środowiskowej 
w Umrze rozpoczęło się od projekcji krót-
kiego filmu, będącego kroniką działań pro-
wadzonych w obydwu świetlicach. Po tej 
prezentacji świetlica zamieniła się w teatr, 
w którym wychowankowie najpierw zapre-
zentowali się w spektaklu o wiośnie, a na-
stępnie dali popis muzyczny. Na zakończe-
nie odbyły się szalone zabawy i konkursy 
z nagrodami, w których udział wzięli nie 
tylko wychowankowie, lecz także rodzice 

oraz inni zaproszeni goście. Razem z nami 
świętowali: sołtys Kołomani – p. Aleksan-
dra Kwiatek, sołtys Umru – p. Edward 
Krzeszowski, radny – p. Leszek Suchenia 
oraz przewodnicząca Towarzystwa Ziemi 
Samsonowskiej – p. Lidia Putowska.

Po występach wychowanków widzowie 
mieli szansę uczestniczyć w niezwykłym 
pokazie klasycznego tańca indyjskiego od-
issi w wykonaniu Karoliny Szwed. Artystka 
jest absolwentką teatrologii na Wydziale 
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz „Lart Studio” w Krakowie. Od 2005 
roku regularnie przebywa w Indiach, gdzie 
prowadzi badania naukowe nad teatrem 

indyjskim oraz filozofią, a także praktykuje 
sztukę walki kalarippajattu, taniec odissi, 
jogę i kathakali.

Więcej informacji o Fundacji Alter Edu 
i jej działaniach: www.alteredu.pl.

Anna Suchoń-Jasik

W dniach 26 – 28 lutego br. firma 
„COMES” z Szydłowca zamontowała 
nowe kolorowe urządzenia na placach 
zabaw:

– Plac zabaw w Ścięgnach ma trzy nowe 
urządzenia: huśtawkę sprężynową BMX, 
karuzelę krzyżakową czteroramienną oraz 
siłownię plenerową kolarz + prostownik 
nóg. Środki finansowe w kwocie 10 000,- 
zł przekazało Sołectwo Gruszka.

– Plac zabaw w Janaszowie wzbogacił 
się o urządzenie siłowni plenerowej: kolarz 
+ wioślarz. Środki finansowe w kwocie 
7 386,- zł przekazało Sołectwo Janaszów.

– Plac zabaw w Chrustach wzbogacił 
się o dwa urządzenia siłowni plenerowej: 
prasa nożna + prostownik nóg oraz słup 
montażowy + Koła Tai Chi. Zakup w kwo-
cie 8 000,- zł sfinansowano z Funduszu 
soleckiego Sołectwa Chrusty.

– Plac zabaw na terenie szkoły w miej-

scowości Zabłocie ma dwa nowe urzą-
dzenia siłowni plenerowej: kolarz + pro-
stownik nóg oraz biegacz + Koła Tai Chi. 
Środki finansowe w kwocie 5 000,- zł prze-
kazało Sołectwo Gruszka i kwotę 5 347,- zł 
Sołectwo Kajetanów.

– Plac zabaw w miejscowości Umer 
wzbogacił się o trzy nowe urządzenia: zjeż-
dżalnia, huśtawka podwójna oraz mostek 
łańcuchowy. Środki finansowe w kwocie 
10 000,- zł przekazało Sołectwo Umer 
i kwotę 3 000,- zł Sołectwo Kołomań.

– Plac zabaw Zagnańsk ul. Spokojna 
ma cztery nowe urządzenia: huśtawka 
podwójna, huśtawka sprężynowa BMX, 
karuzela krzyżakowa czteroramienna oraz 
siłownia plenerowa słup montażowy + ko-
larz. Środki finansowe w kwocie 14 347,- zł 
przekazało z Funduszu soleckiego Sołe-
ctwo Zagnańsk.

Życzymy użytkownikom bezpiecznego 

i pełnego radości korzystającym z placów 
zabaw zlokalizowanych na terenie Gmi-
ny Zagnańsk – powiedział wójt Szczepan 
Skorupski odbierając zamontowane urzą-
dzenia. Wójt podkreślił również, iż bardzo 
istotne jest aby mieszkańcy dbali o urzą-
dzenia na placach zabaw oraz reagowali 
na akty wandalizmu.

W dniu 10 marca br. firma: „Symar” 
z Piasków Rudnickich zamontowała 30 mb 
piłkochwytu o wysokości 5 m z drugiej 
strony boiska w miejscowości Kołomań 
w sąsiedztwie byłej szkoły w Umrze. Środki 
finansowe w kwocie 7 350,48 zł przekazało 
Sołectwo Kołomań, które ponadto przezna-
czyło środki finansowe na zakup kosiarki 
do trawy za 1 799,- zł, oraz strojów piłkar-
skich za 1 859,00 zł. Galerię zdjęć z nowymi 
urządzeniami przedstawiamy na 16 stronie. 

Zenon Więckowski

Jaworzanki o Niedzieli Palmowej Młodzież Zapobiega Pożarom

Przywitanie wiosny

Nowe urządzenia na placach zabaw
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 Rozgrywki Zagnańskiej Ligi w Piłce 
Siatkowej Kobiet i Mężczyzn rozpoczęły 
się 11 marca a zakończą się 9 kwietnia 
2017 roku.

Organizatorem jest Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. Mecze 
rozgrywane są w każdą sobotę i niedzielę. 
Do tegorocznej ligi zgłosiło się 7 drużyn 
żeńskich i sześć męskich. Sobotnie i nie-
dzielne mecze (18 i 19 marca) choć zwycię-
skie nie były łatwe dla faworytów. W lidze 
kobiet trzy mecze i to za trzy punkty wy-
grała drużyna Salos Cortile Kielce i zdecy-
dowanie prowadzi w tabeli. Swój pierwszy 
mecz w lidze wygrała drużyna Gimnazjum 
w Ćmińsku. Bez wygranej pozostaje w li-
dze drużyna ŁKS Adamówki Łagów Junior. 
W lidze mężczyzn prowadząca w tabeli 
Sparta Zagnańsk tylko małymi punktami 
wyprzedza zespół Nie Ma Lipy. Walczący 
o III miejsce Leśnicy Radom wyprzedzają 
K.O.Alicję ponieważ rozegrali jeden mecz 
więcej. W zespole Łychy wyraźnie widać 
zwyżkę formy. Tabele zamyka zespół Five of 
Forest, ale z pewnością w tej drużynie jest 
większy potencjał niż wskazują na to do-
tychczasowe wyniki. W najbliższy week-
end kolejne mecze. Zapraszamy wszystkich 
do Hali Sportowej przy ulicy Turystycznej 
59b w Zagnańsku

Mistrz ligi zostanie wyłoniony po dwóch 
rundach rozgrywek w wyniku kolejności 
w tabeli końcowej.

Michał Ziernik
GOSiR Zagnańsk

ZAGNAŃSKA LIGA W PIŁCE SIATKOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN
Gimnazjaliści z Samsonowa uczestniczą-

cy w konkursie w ramach projektu „Postaw 
na Słońce” Fundacji Banku Ochrony Środowi-
ska odwiedzili wójta Szczepana Skorupskiego 
i zadali mu kilka pytań. 

Celem projektu „Postaw na Słońce” jest 
upowszechnienie wiedzy na temat korzyści 
środowiskowych i ekonomicznych jakie daje 
wykorzystanie OZE – odnawialnych źródeł 
energii, a w szczególności ogniw fotowolta-
icznych. 

W ramach konkursu uczniowie z Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Samsonowie przygo-
towują z pomocą nauczyciela-opiekuna krótkie 
filmy edukacyjne, wywiady i reportaże, których 
celem jest upowszechnianie wiedzy na temat 
odnawialnych źródeł energii oraz zaprezento-
wanie mikroinstalacji OZE znajdujących się 
w naszej gminie. Wywiad z wójtem przeprowa-
dzała uczennica samsonowskiego gimnazjum 
– Natalia Ślefarska.

Natalia Ślefarska: Czy mieszkańcy naszej 
Gminy korzystają z OZE?

Szczepan Skorupski: Na terenie naszej gmi-
ny są gospodarstwa domowe, które wykorzy-
stują odnawialne źródła energii twz. OZE jest 
ich jednak niewiele i są to urządzenia prywatne 
głównie kolektory słoneczne oraz ogniwa foto-
woltaiczne, wykorzystujące energię słoneczną. 
W miejscowości Umer-Zarzecze na granicy 
z Gminą Miedziana Góra zlokalizowana jest 
jedna farma wiatrowa, w której znajduje się 
pięć masztów z wiatrakami. Gmina Zagnańsk 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w 2010 roku zrealizowała zadanie 
„Budowa systemów solarnych na obiektach 
użyteczności publicznej”, które polegało na in-
stalacji kolektorów solarnych na budynkach: 
Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Za-
gnańsku, Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 2, 
Przedszkola i Gimnazjum oraz Hali sportowej 
GOSiR w Zagnańsku. Całkowita wartość ro-
bót budowlanych wyniosła ponad 170 tyś. zł., 
w tym dofinansowanie stanowiło 75% kosztów 
kwalifikowalnych. W kolejnym projekcie, który 
zakończył się w 2014 roku, Gmina Zagnańsk 
zrealizowała w ramach zadania „Podniesienie 
efektywności energetycznej obiektów użytecz-
ności publicznej na terenie Powiatu Kieleckie-
go” termomodernizację budynku Zespołu 
Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 

w Tumlinie. Zadanie to było współfinansowane 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. Całkowita wartość 
robót budowlanych wyniosła ponad 1 mln 266 
tys. zł, w tym dofinansowanie stanowiło 80% 
kosztów kwalifikowalnych. Wykonano moder-
nizację kotłowni i instalacji CO, a w ramach 
OZE wykonano na dachu szkoły instalację pa-
neli fotowoltaicznych, które są wykorzystywane 
do zasilania pomp ciepła.

N.Ś.: Czy Gmina udziela wsparcia finanso-
wego w montażu panelisłonecznych? Od kie-
dy?

Sz.S.: Gmina Zagnańsk obecnie z własnego 
budżetu nie udziela datacji do instalacji OZE, 
widząc jednak potrzebę wsparcia mieszkań-
ców w tym obszarze podjęliśmy starania, które 
pozwolą uzyskać dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego w ramach Działania 3.1. – 
Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych, a chęć uczestniczenia 
w tym projekcie zgłosiło już 265 gospodarstw 
z terenu całej gminy. W ramach tego dzia-
łania będzie można uzyskać dofinasowanie 
do 60 % kosztów kwalifikowanych netto na: 
panele solarne, panele fotowoltaiczne i pomy 
ciepła – gruntowe bądź powietrzne. Gmina 
Zagnańsk obecnie przygotowuje dokumenty 
aplikacyjne wspólnie z gminami: Miedziana 
Góra i Sitkówka Nowiny. Data ogłoszenia na-
boru zaplanowana jest na początku drugiego 
kwartału br. W tym dużym wniosku, który 
obejmuje trzy w/w gminy jesteśmy liderem.

N.Ś.: Co skłoniło Gminę Zagnańsk do ta-
kiego kroku?

Sz.S.: Gmina Zagnańsk od kilku lat jest 
członkiem Świętokrzysko Podkarpackiego 
Klastra Energetycznego prowadzonego przez 
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii w Kielcach dlatego tematyka OZE 
jest nam bliska i bardzo dobrze znana. Ponadto 
obserwujemy z niepokojem co roczne zubo-
żenie mieszkańców naszej gminy związane 
z coraz większymi wydatkami ponoszonymi 
na poczet zakupu energii elektrycznej oraz za-
kupu węgla lub gazu niezbędnego do ogrzania 
domu i podgrzania ciepłej wody. Uzyskanie 
przez gminę powyższego dofinansowania 
powinno się bardzo odczuwalnie przełożyć 
na zmniejszenie wydatków ponoszonych przez 

naszych mieszkańców w zakresie ogrzewania 
domów i cieplej wody.

N.Ś.: Czy mieszkańcy Gminy Zagnańsk 
borykają się z problemami smogu? 

Sz.S.: Mieszkańcy Gminy Zagnańsk nie 
zgłaszają na razie problemów ze smogiem, 
ale jest nam znany problem wszechobecnego 
smogu unoszącego się w niektórych miastach 
i miejscowościach Województwa Świętokrzy-
skiego. Dlatego na stronie Urzędu Gminy w Za-
gnańsku informujemy o trwającym obecnie 
naborze wniosków do realizowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – Programu „ZORZA”.

W ramach przedmiotowego programu oso-
by fizyczne – właściciele bądź użytkownicy 
domów mieszkalnych – będą mogły uzyskać 
wsparcie finansowe do wymiany kotłów/pie-
ców na nowoczesne o wyższej sprawności lub 
podłączenia do sieci gazowej.

Dofinansowanie w formie dotacji do 25% 
kosztu kwalifikowanego, przy czym maksymal-
na kwota dotacji nie może przekroczyć: – 3 000 
zł w przypadku kotłów na paliwo stałe, – 4 000 
zł dla pozostałych zadań.

Dofinansowaniem objęte są następujące 
działania w budynkach mieszkalnych jedno-
rodzinnych:

I. Wymiana pieców/kotłów na nowoczesne 
o wyższej sprawności, przy czym instalacja 
kotłów na paliwa stałe (węgle, biomasa) klasy 4 
i wyższej według normy PN – EN 303-5-2012, 
która określa standardy emisyjne dla urządzeń 
na paliwa stałe o małej mocy do 500 kW, wy-
posażonych w automatyczny podajnik paliwa 
(nie dotyczy kotłów zgazowujących) oraz nie 
mogących posiadać rusztu awaryjnego ani ele-
mentów umożliwiających jego zamontowanie, 
możliwa jest na terenach, gdzie nie ma dostępu 
do sieci ciepłowniczej i gazowej.

II. Podłączenia do sieci ciepłowniczej lub 
gazowej wraz z trwałym odłączeniem od in-
stalacji kotła/pieca.

Więcej informacji można uzyskać w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Al. Ks. Je-
rzego Popiełuszki 41, Kielce (za budynkiem 
Starostwa Powiatowego), tel. 41 366-15-12, 
41 333-52-20.

Rozmawiała Natalia Ślefarska

Postaw na OZE
LIGA KOBIET

ADAMÓWKI Łagów – SALOS CORTILE JUNIOR Kielce 0-2 18-25,19-25

SPS CONSTRUCTION Kielce – AZS UJK Kielce 2-1 25-21,15-25,15-11

Gimnazjum ĆMIŃSK – SPARTA ZAGNAŃSK 0-2 5-25,11-25

SALOS CORTILE JUNIOR – ADAMÓWKI JUNIOR ŁAGÓW 2-0  25-9,25-17

SPS CONSTRUCTION – ADAMÓWKI ŁAGÓW 2-1 21-25,25-19,15-9

SPARTA ZAGNAŃSK – SALOS CORTILE JUNIOR 2-1 25-19,29-31,15-13

ADAMÓWKI – ADAMÓWKI JUNIOR ŁAGÓW 2-0 25-15,25-23

AZS UJK KIELCE- GIMNAZJUM ĆMIŃSK 2-0 25-5,25-9

SPARTA ZAGNAŃSK- AZS UJK KIELCE 1-2 19-25,26-24,7-15

GIMNAZJUM ĆMIŃSK – ADAMÓWKI JUNIOR 2-0 25-12, 25-13

AZS UJK KIELCE – SALOS CORTILE JUNIOR 0-2 19-25, 19-25

SPARTA ZAGNAŃSK – ADAMÓWKI 2-1 21-25, 25-15, 15-6

ADAMÓWKI ŁAGÓW – GIMNAZJUM ĆMIŃSK 2-0 25-23, 25-16

SALOS CORTILE – SPS CONSTRUCTION 2-0 25-23, 25-22

ADAMÓWKI JUNIOR – SPARTA ZAGNAŃSK 0-2 11-25, 17-25

SALOS CORTILE JUNIOR – GIMNAZJUM ĆMIŃSK 2-0 25-18, 27-25

ADAMÓWKI JUNIOR – SPS CONSTRUCTION 0-2 3-25, 14-25

ADAMÓWKI ŁAGÓW – AZS UJK KIELCE 1-2 17-25, 25-16, 15-17

SPS CONSTRUCTION – GIMNAZJUM ĆMIŃSK 2-0 25-17, 25-5

LIGA MĘŻCZYZN

NIE MA LIPY Zagnańsk- K.O.ALICJA 2-0 25-22,23-25,15-10

SPARTA Zagnańsk – FIVE OF FOREST 2-0  25-15,32-30

K.O.ALICJA – LEŚNICY RDLP 0-2  25-20,19-25,15-11

ŁYCHA Kielce – Nie Ma Lipy 2-0  17-25, 19-25

LEŚNICY RDLP – ŁYCHA Kielce 2-0 25-16,25-21

SPARTA Zagnańsk – K.O.ALICJA 1-2 25-15,25-22

FIVE OF FOREST – NIE MA LIPY 2-0 25-11, 20-25, 8-15

ŁYCHA KIELCE – KOALICJA 1-2 25-22, 25-19

LEŚNICY RADOM – SPARTA ZAGNAŃSK 2-0 26-24, 19-25, 17-19

NIE MA LIPY – LEŚNICY RADOM 1-2 25-16, 25-20

ŁYCHA KIELCE – SPARTA ZAGNAŃSK 2-0 18-25, 31-29, 7-15

KOALICJA – FIVE OF FOREST 0-2 25-20, 25-20

FIVE OF FOREST – LEŚNICY RADOM 0-2 16-25, 18-25
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Ewa Błaszczyk oczarowała samsonowską publiczność
W piątek 24 marca br. w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Samsonowie 
odbył się rewelacyjny koncert. Ewa 
Błaszczyk wystąpiła z promocją książki 
i emocjonalnym, energetycznym 
recitalem z okazji 70 lecia powstania 
Biblioteki w Samsonowie.

Wspaniała aktorka, zaprezentowała 
się publiczności w rozmowie z dyrek-
tor Anną Żmudzińską o swojej nowej 
książce pt. „Lubię żyć”. Ewa Błaszczyk 
opowiadała o tym, że od najmłodszych 
lat interesowała się emocjami, ludzką 
psychiką, wspominała o mamie, która 
miała dar kreowania mody i tworze-
nia dla niej niepowtarzalnych kreacji 
w czasach modowej pustyni. Artyst-

ka mówiła o domu, który jej zdaniem 
powinien być przytulny, ciepły, cichy 
i bezpieczny i o tym, że „w głowie 
ma zawsze fotografię zapachu”. 

Ewa Błaszczyk zadebiutowała już, 
jako studentka w 1977 roku na scenie 
Teatru Współczesnego w Warszawie. 
Za rolę Klary w filmie „Nadzór”, który 
jak wspomina sama artystka był naj-
ważniejszą rolą w jej życiu, otrzyma-
ła w 1985 roku Brązowe Lwy Gdań-
skie. Aktorstwo w jej przypadku było 

sposobem na nieśmiałość, jak wiele 
ma do pokonania uświadamiał jej już 
w szkole teatralnej Tadeusz Łomnicki 
powtarzając, – „kto Cię do tej szkoły 
przyjął? ” Gwiazda nie unikała także 
pytań trudnych, o sprawy, które pre-
dysponują jej życie. Na pytanie Anny 
Żmudzińskiej, – Jaka dziś jest Ola? 
(Córka aktorki, która w 2000 roku za-
padła w śpiączkę) – odpowiedziała „Ola 
leży, ale to ona jest głównym dyrygen-
tem, to ona rozdziela role”.

Ewa Błaszczyk w rozmowie promu-
jącej książkę pt. „Lubię żyć”, mówiła 
także o pasji do śpiewania i tekstach 
nasyconych emocją. Prawdziwą ogrom-
ną dawkę tych emocji przekazała artyst-

ka widzom w trakcie recitalu. Wulkan 
energii i ekspresji. Prawdziwa gwiazda, 
która z każdej pieśni, piosenki tworzy 
całościowe, niepowtarzalne dzieło 
sztuki – miniaturę teatralną, zamyka-
jąc w kilku minutach przedstawienie, 
całą opowieść. Wyraz, ekspresja, ruch 
sceniczny – uwiódł wszystkich słucha-
czy, ale interpretacja „Koni” Władimira 
Wysockiego w tłumaczeniu Agnieszki 
Osieckiej – po prostu zwaliła z nóg. Cu-
downa artystka, która kołysała widzów 
wykonaniem „Nie zabijaj mnie powoli” 
i zrywała z foteli krzykiem scenicznym 
w innych utworach. Karuzela emocji, 
jaką widzowie otrzymali od Gwiazdy 
z pewnością na długo nie pozwoli o niej 
zapomnieć. Wypełniona po brzegi sala, 
bisy, owacje na stojąco i masa autogra-
fów, jakie rozdała Ewa Błaszczyk świad-
czą o tym jak bardzo samsonowska 
publiczność czekała na Gwiazdę tego 

formatu i dostęp do „wysokiej kultury”.
Przyczynkiem do tego wspaniałego 

koncertu była 70 rocznica powstania 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sam-

sonowie, w trakcie spotkania życzenia 
dla Dyrekcji i Pracowników Placówki 
złożyli znamienici goście, wśród któ-
rych znaleźli się Senator RP Krzysztof 
Słoń, Wójt Gminy Zagnańsk Szczepan 
Skorupski, Tomasz Zbróg – radny sej-
miku wojewódzkiego i dyrektor Tota-
lizatora Sportowego Oddział w Kiel-
cach oraz Andrzej Mikołajczyk Prezes 
Polaniki. 

Patronat nad obchodami 70. rocz-
nicy utworzenia Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Samsonowie objęli: 
Bogdan Wenta, Poseł do Parlamentu 
Europejskiego i Szczepan Skorupski, 
Wójt Gminy Zagnańsk. Imprezę wspar-
li sponsorzy: Wodociągi Kieleckie Sp. 
z o.o., Oddział Totalizatora Sporto-
wego w Kielcach, Bank Spółdzielczy 
w Samsonowie, Ośrodek Polanika, Sa-
lon by o la la..! w Galerii Korona Kielce 
i Dobra Firma Zdanowski. Organizato-
rem całorocznych obchodów jubileuszu 
70 rocznicy jest GBP w Samsonowie.

Katarzyna Baziuk



Nowe urządzenia na placach zabaw w Gminie Zagnańsk

Plac zabaw Ścięgna

Plac zabaw Chrusty

Plac zabaw Zagnańsk – ul. Spokojna

Plac zabaw Umer

Plac zabaw Janaszów

Plac zabaw Zabłocie – szkoła

Plac zabaw Zagnańsk – ul. Spokojna

Piłkochwyt boisko – Kołomań


