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Prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz został odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczy-
stość odbyła się 13 września br. podczas gali z okazji 20-lecia Izby 
Gospodarczej Wodociągi Polskie w Teatrze Kamienica w War-
szawie. Odznaczenie wręczył Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP. 

W uzasadnieniu przyznania Krzyża 
Kawalerskiego Odrodzenia Polski czy-
tamy m.in.: „Pana Henryka Milcarza 
cechuje niezwykły szacunek do pracy, 
ogromne poczucie odpowiedzialno-
ści za powierzone zadania, wyjątko-
wa umiejętność zjednywania ludzi dla 
działań prospołecznych oraz ponad 30-
letnia aktywność w działalności samo-
rządowej i wieloletnia w działalności 
parlamentarnej”.

Kapituła doceniła zarówno sukcesy 
zawodowe Henryka Milcarza, jak i jego 
działalność społeczną i polityczną. Henryk Milcarz pracuje w kielec-
kich wodociągach  od  1992  r.,  początkowo na  stanowisku  dyrekto-
ra  ds.  handlowych  i  zaplecza,  a  od  grudnia  2002  r.  na  stanowisku 
dyrektora  naczelnego. W  tym  czasie  zainicjował  i  doprowadził  do 
skutecznej realizacji wielu zadań inwestycyjnych, m.in. modernizacji 
zbiorników wody pitnej, montażu nowoczesnego systemu monitorin-
gu ujęć i ich sterowania drogą radiową, przygotowaniu aplikacji do 
Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska a potem Unii Europejskiej, 
aby  uzyskać  pomoc  w  dofinansowaniu  modernizacji  oczyszczalni 
w  Sitkówce.  Pod  jego  kierownictwem,  jeszcze  przed wstąpieniem 
Polski do UE, spółka Wodociągi  Kieleckie skutecznie pozyskiwała 
subwencje krajowe i zagraniczne na konieczne inwestycje. 

Henryk Milcarz był posłem na Sejm RP V i VI kadencji (poseł 
społeczny). Reprezentował opinie przedstawicieli branży  i był orę-
downikiem korzystnych dla przedsiębiorstw wodociągowych zmian. 

Brał  czynny  udział  w  pracach  legislacyjnych  wielu  zespołów  ro-
boczych  opracowujących  projekty  w  zakresie  dotyczącym  branży 
wodociągowej,  w  tym  ustawy  o  odpadach,  ustawy  o  utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, ustawy prawo wodne oraz ustawy 
o ochronie środowiska. 

Był  wiceprzewodniczącym  parla-
mentarnego  Zespołu  ds.  Klimatyzacji 
i  Zrównoważonego  Rozwoju.  Aktyw-
nie działał w Sejmowej Komisji Ochro-
ny Środowiska,  Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa (VI kadencja), jako jej wi-
ceprzewodniczący. W ostatniej  kaden-
cji (VI) złożył 140 interpelacji i podjął 
167  interwencji,  a  także  zabierał  195 
razy głos w sprawach objętych porząd-
kiem posiedzenia. 

Działalność  społeczną  rozpoczynał 
w swoich rodzinnych stronach. W latach 
1972–1998 sprawował mandat  radnego 

gminy Zagnańsk i przewodniczył w okresie 1992–1997 Radzie Gminy. 
Po reformie administracyjnej kraju został w 1998 r. radnym powiatu 
kieleckiego. Od początku pierwszej kadencji pełnił funkcję przewod-
niczącego Rady. W 2002  roku  ponownie  zasiadł w Radzie  Powiatu 
w Kielcach i jednomyślnie wybrany został jej przewodniczącym. 

Henryk Milcarz jest aktywnym działaczem sportowym. Od 1999 r. 
pełni  społecznie  funkcję  prezesa Zarządu Klubu Piłkarskiego LZS 
Lubrzanka-Kajetanów. W roku 1996 został oddelegowany do Zarzą-
du Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Zagnańsk i wybrany na 
prezesa Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Za-
gnańsku. Jako członek OSP wielokrotnie był odznaczany medalami: 
Za Zasługi dla Pożarnictwa (brąz, srebro, złoto), Złoty Znak Związku 
OSP, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – najwyższy medal 
w Polskim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Andrzej Piskulak

Henryk Milcarz odznaczony Krzyżem Kawalerskim

Dąb Bartek nagrodzony

Parlamentarne lobbowanie na rzecz Bartka

Foto: Paweł Cieślak

Foto: Paweł Cieślak

W siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie, wójt Szczepan Skorupski, 
Zdzisława Moćko-kierownik Referatu ds. Nieruchomości, Planowania Prze-
strzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz dyrektor Zespołu Szkół Le-
śnych – Anna Kowalska odebrali nagrodę za trzecie miejsce dębu Barka w ogól-
nopolskim konkursie na Drzewo Roku, zorganizowanym przez Klub Gaja. 

W tegorocznym finale konkursu znalazło się 11 drzew z całej Polski. Na Bart-
ka oddano 4962 głosy. Zwyciężył platan z Kóz. Biorące udział w konkursie drze-
wa zostały wybrane spośród 290 kandydatów zgłoszonych z całej Polski przez in-
dywidualne osoby, samorządy terytorialne, stowarzyszenia kulturalne i placówki 
edukacyjne.  Fotografie  nagrodzonych  drzew  opublikowane  będą w  okoliczno-
ściowym albumie.   Apis

Delegacja radnych i pracowników Urzędu Gminy pod prze-
wodnictwem wójta Szczepana Skorupskiego na zaproszenie po-
seł Marzeny Okły-Drewnowicz 10 października br. przebywała 
w Sejmie RP. Celem wizyty było lobbowanie na rzecz ratowania 
dębu Bartka.

Biorący  udział  w  spotkaniu  posłowie  –  Marzena  Okła-Drew-
nowicz, Artur  Gierada  i  Lucjan  Pietrzczyk  –  zadeklarowali  swoje 

wsparcie i wszelką niezbędną pomoc. W ramach podziękowania wójt 
Szczepan Skorupski przekazał na ręce poseł Marzeny Okła - Drew-
nowicz rycinę dębu Bartka autorstwa Aleksandra Yasina. 

W październiku br. Gmina Zagnańsk wspólnie z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Świętokrzyskiego  rozpoczęła pierwszy 
etap  przedsięwzięcia  polegającego  na  zagospodarowaniu  terenu 
w  rejonie dębu Bartka. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach ogłosił w tej sprawie przetarg nieograniczony. W planach 
przewidziano  budowę  przejścia  dla  pieszych  wraz  z  sygnalizacją 
świetlną  i  budowę  chodnika  oraz  odwodniania  przy  drodze  woje-
wódzkiej nr 750 w Zagnańsku. 

– W ten sposób razem podejmujemy działania mające na celu ochro-
nę pomnika przyrody przed zasoleniem, a jednocześnie nad poprawą 
bezpieczeństwo użytkowników drogi, w szczególności turystów odwie-
dzających Bartka i okolice – informuje wójt Szczepan Skorupski.

Po wyłonieniu wykonawcy  zostanie  podpisana  umowa  na wy-
konanie robót budowlanych, których planowany termin zakończenia 
mija 1 grudnia br.

Apis
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Z przyjemnością informujemy, że film przygotowany 
przez uczniów Gimnazjum im. St. Staszica w Zagnańsku 
w ramach Szkolnego Klubu Europejskiego na konkurs 
o zasięgu wojewódzkim „EUROŚWIĘTOKRZYSKIE – 
NOWA RZECZYWISTOŚĆ” znalazł się wśród 20 zwycię-
skich prac oraz uzyskał wyróżnienie specjalne. 

Celem powyższego konkursu jest propagowanie idei inte-
gracji europejskiej oraz wyeksponowanie pozytywnych zmian 
w  najbliższym  otoczeniu,  dzięki  wykorzystaniu  wsparcia 

W dniu 25 sierpnia 2012 r. odbyły się doroczne zawo-
dy wędkarskie o puchar Prezesa Banku Spółdzielczego 
w Samsonowie. Tym razem zawody odbyły się na zbior-
niku Umer, organizatorem, jak co roku był Zarząd Koła 
PZW „Bartek” w Zagnańsku.

Mimo niezbyt dobrych warunków pogodowych do zawo-
dów przystąpiło 16 zawodników we wszystkich kategoriach 
wiekowych. Wśród seniorów pierwsze miejsce zajęła jedyna 
kobieta biorąca udział w zawodach, Pani Teresa Miądzel, któ-
ra zdobyła 870 punktów (gramów), zdecydowanie wyprzedza-
jąc 10 panów. W kategorii juniorów z wynikiem 510 punktów 
zwyciężył Sebastian Pytka, a w kategorii kadetów do  lat 14 
– Michał Adamczyk (510 punktów). Łącznie wszyscy zawod-
nicy wyciągnęli, a następnie darowali wolność wymiarowym 
płociom, karasiom i leszczom o wadze ponad 4,5 kg.

Po zakończonych zawodach prezes Zarządu BS Józef Flo-
rek wręczył  najlepszym  zawodnikom puchary  a  Przewodni-

Andrzej Piskulak: Zacznijmy od tego, 
czego trzeba dokonać w szachach, by zo-
stać arcymistrzem?

Wojciech Moranda: Aby można było 
zostać arcymistrzem, trzeba przynajmniej 
10 lat ciężko pracować. Z takich większych 
sukcesów mogę wymienić m.in.: brązowy 
medal Mistrzostw Europy w Szachach Męż-
czyzn, piąte miejsce w Mistrzostwach Polski 
Seniorów. Do tej pory zdobyłem ponad 30 
medali Mistrzostw Polski Juniorów, mam 
wygranych kilka większych turniejów…

A.P.: Gratuluję Panu i Pańskim kole-
gom z reprezentacji tegorocznych sukce-
sów o randzie światowej…

W.M.: Polska reprezentacja akademicka 
przywiozła z rozgrywanych w Portugalii Akademickich Mi-
strzostw Świata srebrny medal zdobyty przez drużynę. Ustąpi-
liśmy Chinom, a wyprzedziliśmy Rosję. Myślę, że takie grono 
jest dla nas jak najbladziej elitarne. Indywidualnie zająłem 
piąte miejsce. Muszę dodać, że moim kolegom  udało się zdo-
być indywidualnie srebrny i brązowy medal. 

A.P.: Jak Pan ocenia poziom sportowy rywalizacji  
w Zagnańsku?

W.M.: Myślę, że turniej w Zagnańsku stał na dosyć wy-
sokim poziomie. Brali w nim udział zarówno zawodowcy, jak 
i amatorzy, czy też młode talenty. Jeśli idzie o szachy, myślę, że 
każdy znalazł dzisiaj tu dla siebie coś ciekawego.

Dwójka wyróżniona w województwie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2007–2013 (RPOWŚ). 

Ocenie  komisji  podlegała  przede  wszystkim  pomysło-
wość  i  nieszablonowe podejście do  tematu. Nagroda o war-
tości 10.000 zł, składająca się z tablicy multimedialnej, rzut-
nika  oraz  głośników  uroczyście  została  przekazana  na  ręce 
dyrektor Marzanny Moćko. Autorom pracy oraz opiekunowi  
mgr. Piotrowi Radzewiczowi serdecznie gratulujemy.

Apis 

Zawody wędkarskie
czący Rady Nadzorczej BS Krzysztof Kondrak – bony towa-
rowe na zakup akcesoriów wędkarskich.

Podsumowując przebieg zawodów, prezes Florek wyraził 
szczególne  zadowolenie  z  udziału  ludzi młodych,  być może 
niedługo członków Banku Spółdzielczego. Dodał, że w 2013 r. 
odbędą  się  zawody  jubileuszowe  z  cennymi  nagrodami  dla 
zwycięzców, nagrodą dla młodzieży będą otwarte konta w ban-
ku, oczywiście z wkładem początkowym. Apis

Aby zostać szachowym arcymistrzem,  
trzeba ciężko pracować…

A.P.: Jakie Pan ma najbliższe plany? 
W.M.: W przyszłym roku będę chciał 

się skupić na Mistrzostwach Polski senio-
rów i Mistrzostwach Europy. W planie mam 
udział w kilku turniejach. W dalszej perspek-
tywie myślę o karierze zawodowej. 

A.P.: Czy mógłby Pan coś bliżej po-
wiedzieć?

W.M.: Wczoraj zdałem egzamin wstępny 
na aplikacje radcowską. Ukończyłem studia 
prawnicze na Uniwersytecie im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu. Obecnie studiuję jeszcze 
na Uniwersytecie Europejskim we Frankfur-
cie nad Odrą. 

A.P.: Jak Pan ocenia Urodziny Bartka?
W.M.: Bardzo podobała mi się impreza. 

Gdybym nie uczestniczył w turnieju, to zapewne z zaintere-
sowaniem uczestniczyłbym we wszystkich atrakcjach, które 
zostały przygotowane przez organizatorów. Nie wykluczam,  
że w przyszłym roku ponownie przyjadę na tę interesującą im-
prezę. 

A.P.: Jakie wrażenia wywiezie Pan z Zagnańska?
W.M.: To, co zobaczyłem, przebywając dziś w gminie, na-

pawa optymizmem. Widziałem, że gmina się rozwija, że dużo 
się w niej inwestuje. Moje wrażenia są jak najbardziej pozy-
tywne.

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

(Rozmowa z arcymistrzem Wojciechem Morandą)
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12 września br. przedstawiciele Urzędu Gminy i GOKSiR
-u w Zagnańsku spotkali się z członkami i szefami organizacji po-
zarządowych działających na terenie naszej gminy.

Głównym tematem była konsultacja treści „Rocznego pro-
gramu współpracy gminy Zagnańsk z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na 2013 
rok”. Próbowano określić budżet na przyszły rok, zdefiniować 
i rozwiązać bieżące potrzeby oraz problemy NGO (skrót angiel-
skiego non-govermental organization, określający organizacje 
pozarządowe, w Polsce tzw. trzeci sektor).

W spotkaniu wzięło udział 18 osób reprezentujących: stowarzy-
szenia, fundacje, instytucje, kluby sportowe czy koła gminne. Roz-
począł je wójt Szczepan Skorupski, wyjaśniając ideę i dobre zasady 
współpracy  pomiędzy  samorządem  a  trzecim  sektorem.  Skarbnik 
Robert Szechnicki dookreślił, na co nie mogą zostać przeznaczone 
pieniądze z budżetu gminy. Rozmawiano o metodach pozyskiwania 
środków finansowych na  realizację pomysłów, bezpłatnym doradz-
twie księgowym i problemach lokalowych, z jakimi borykają się or-
ganizacje pozarządowe. 

Wójt  zachęcał  do  wymiany  doświadczeń,  wzajemnej  pomocy 
pomiędzy poszczególnymi organizacjami, nawiązywania współpracy 
z instytucjami mającymi podobne cele statutowe, a także do udziału 
w zebraniach sołeckich, na których w najbliższym czasie będą rozdy-
sponowywane środki finansowe z funduszu sołeckiego. 

Wspomnieć należy, że zarówno wójt Skorupski,  jak  i wicewójt 
Kaszuba mają  wieloletnie  doświadczenie  w  pracy  na  rzecz  NGO, 
dlatego znają tematykę od podszewki. Obaj szczególnie podkreślali 

Co dla NGO w gminie Zagnańsk w 2013 r.?
doskonalenie umiejętności pozyskiwania pieniędzy z  różnych kon-
kursów,  funduszy UE czy od sponsorów. Taki „wieloskładnikowy” 
budżet pozwala bowiem na realizację zadań na wysokim poziomie. 
Ważniejsze od pieniędzy stają się wtedy: możliwość wykorzystania 
własnych  umiejętności,  szansa  pomocy  innym,  chęć  zdobycia  do-
świadczenia czy promocja pomysłu. Ogromne zaangażowanie orga-
nizatorów i sympatyków, ludzi w różnym wieku, o różnych talentach, 
wizjach czy predyspozycjach, którzy potrafią się „dogadać” i stwo-
rzyć coś wspólnego, ma bowiem wartość trudną do przecenienia.

Na  spotkanie  kierownik  GOKSIR-u  Michał  Salwa  dostarczył 
też materiały szkoleniowe dotyczace „Małych projektów” przekaza-
ne przez LGD Dorzecze Bobrzy. Poprosił o wpisanie pomysłów na 
przygotowaną listę lub składanie ich bezpośrednio do urzędu gminy, 
najlepiej do końca września br. Informacje o planach i zamierzeniach 
niezbędne będą przy ustalaniu budżetu przeznaczonego na realizację 
„Rocznego programu współpracy gminy Zagnańsk z organizacjami 
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  pożytku  publicznego  na 
2013 rok”. Propozycję zmian treści programu można wysyłać na ad-
res: sekretariat@goksir.zagnansk.info.pl.

Wstępne potrzeby, które wynikły z dyskusji na spotkaniu, to: zor-
ganizowanie usług doradczych dla działających organizacji, utworze-
nie rady sportu w gminie Zagnańsk, wypracowanie dobrych praktyk, 
co  do  zakupu  usług  od  stowarzyszeń  oraz  prelekcje  o  działalności 
NGO na lekcjach wychowawczych w szkołach. 

Grażyna Sobczyk
GOKSiR Zagnańsk

W dniu 18 września br. w Zagnańsku w restauracji „Chatka” 
odbyło się seminarium realizowane w ramach projektu „Przed-
siębiorca społeczny na rynku pracy”. Jego celem było przekaza-
nie wiedzy mieszkańcom naszej pięknej gminy na temat sytuacji 
podmiotów ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim 
oraz w naszej gminie, a także zaprezentowanie dobrych praktyk, 
z których można zaczerpnąć inspirację do działania. 

Przestawiane podmioty i projekty zostały również rozbite na te ze 
szczebla wojewódzkiego, oraz te z „naszego podwórka”. Ponad czte-
rogodzinne spotkanie zostało wypełnione prelekcjami zaproszonych, 
posiadających bogate doświadczenie trenerów, jak również dyskusją 
z uczestnikami. Osoby, które się pojawiły, w głównej mierze repre-
zentowały  jednostki  PES,  były  zainteresowane  ich  otwarciem  lub 
ogólnie  omawianą  tematyką.  Czy  tego  typu  spotkania  są  w  ogóle 
potrzebne? Moim zdaniem, jak najbardziej tak. Mógłbym się nawet 
pokusić o stwierdzenie, że bardzo. Około tydzień przed seminarium 
w Urzędzie Gminy Zagnańsk  odbyło  się  spotkanie  przedstawicieli 
organizacji działających w trzecim sektorze z władzami samorządo-
wymi. Na  tym spotkaniu były omawiane kwestie dotyczące możli-
wych płaszczyzn współpracy między gminą a poszczególnymi NGO-
sami. 

Pojawiły  się  tam  głosy  dotyczące  konieczności  wsparcia  od 
strony formalnej (rozliczenia kadrowo-płacowe i tym podobne), jak 
również  możliwości  sfinansowania  pewnych  działań.  Organizacje 
pozarządowe  są  niejednokrotnie  solą  terytorium,  na  którym  dzia-
łają. Naturalnym jednak jest, że bez zewnętrznego wsparcia pewne 
działania będą w stanie uruchomić tylko w ograniczonym zakresie, 
a innych wcale. Ośrodków, które są w stanie udzielić nieodpłatnego 
wsparcia zagnańskim organizacjom, jest kilka na terenie Kielc. 

Jeśli chodzi zaś o możliwość sfinansowania pewnych działań, to 
spektrum miejsc, do których możemy aplikować, jest jeszcze szersza. 
Wyzwaniem jest jednak dotarcie z wiedzą na ten temat do wszystkich 
interesariuszy. Seminaria takie jak to, które się odbyło, dają możli-
wość uzyskania w jednym miejscu tak potrzebnej w obecnych cza-
sach wiedzy, jak również nawiązania kontaktów z innymi osobami, 
co z kolei daje możliwość nawiązania współpracy, partnerstw, a co za 
tym idzie, tak pożądanego efektu synergii. Ilość i jakość nawiązywa-
nych partnerstw jest swoistego rodzaju wskaźnikiem rozwoju danego 
regionu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż organizacje pozarządo-
we mogą się łączyć ze sobą np. w postaci federacji, czyli stowarzy-
szenia stowarzyszeń, fundacji itp. 

Przykładem może być np. Fundacja Europomost, która jest jednym 
z  członków  założycieli  Federacji  Edukacyjnej  „Forum Wiedzy”. Czy 
warto jest się łączyć z innymi? Jak najbardziej. Podobnie jak wcześniej, 
pewnych działań  sami nie będziemy w stanie zrealizować. Natomiast 
łącząc potencjały poszczególnych członków, możemy wspólnie podej-
mować zdecydowanie szerzej zakrojone działania. Nie oznacza to oczy-
wiście, że indywidualna działalność poszczególnych członków zostanie 
zamrożona,  bo  tak  się  nie  stanie.  Nadal  każdy  będzie  indywidualnie 
realizował założone wcześniej cele, plany.  Jednak oprócz  tego będzie 
pojawiała się możliwość realizowana innych, komplementarnych lub po 
prostu o większej skali działań. Możliwości uzyskania wsparcia naszych 
pomysłów, realizacji pasji, pomocy innym są dostępne. I nie podejmując 
próby  ich  pozyskania, musimy  się  zastanowić,  jak  powiedział  Prezes 
Zarządu  Fundacji  Regionalis,  czy  przypadkiem  nie  dopuszczamy  się 
grzechu zaniedbania.  Jeśli więc pragną Państwo przybliżać  się do  re-
alizacji postawionych celów, przyczyniać się do budowania dobrobytu 
i poprawy w poszczególnych dziedzinach w naszej gminie, to nie pozo-
staje nic innego, jak „zakasać rękawy” i rozpocząć zdobywanie wiedzy.

Szczepan Bogucki

Przedsiębiorca społeczny w naszej gminie

Szczepan Bogucki jest mieszkańcem Zagnańska. Ukończył studia 
na  Politechnice  Świętokrzyskiej  na Wydziale  Zarządzania  i Mo-
delowania Komputerowego na kierunku Zarządzanie  i  Inżynieria 
Produkcji. Obecnie pracuje w Izbie Gospodarczej „Grono Targowe 
Kielce”,  jako specjalista ds. organizacji zajęć  i kontaktu z praco-
dawcami oraz jako trener – freelancer. Jest dyrektorem w Akade-
mickim  Inkubatorze Przedsiębiorczości  i  prezesem Zarządu Fun-
dacji Europomost.  Interesuję się przedsiębiorczością akademicką, 
trzecim sektorem oraz literaturą fantasy i science fiction.
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Październik 2012

Od 1 października br. do 30 czerwca 2013 r. w Zespo-
le Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum im. 
St. Staszica będzie realizowany projekt o wymownej nazwie 
„Uwierz w siebie”, współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie bezpłat-
nych zajęć edukacyjnych dla uczniów ww. placówki. Uczniowie 
zarówno podstawówki,  jak i gimnazjum będą mieli okazję sko-

Okazja dla uczniów, by uwierzyli w siebie

18 września br. w restauracji „Chata” w ramach projektu 
„Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy” odbyło się orga-
nizowane przez kielecką Fundację Regionalis bezpłatne semi-
narium dotyczące ekonomii społecznej i sytuacji III sektora 
w gminie Zagnańsk. 

Prelegenci  przedstawili  problematykę  ekonomii  społecznej 
w aspektach teoretycznym i praktycznym. Znaczna część semina-
rium poświęcona była sytuacji podmiotów ekonomii społecznej 
na terenie gminy Zagnańsk.

Łukasz Chlebny w swym referacie podkreślił,  że na  terenie 
gminy Zagnańsk funkcjonuje ok. 30 organizacji trzeciego sekto-
ra, najwięcej w formie prawnej stowarzyszenia rejestrowego.

– Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sekto-
rem, gdyż działają obok sektora publicznego (władz, administra-
cji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsiębiorczości) – wy-
jaśniał. Zdaniem  prelegenta,  organizacje  pozarządowe  – w  od-
różnieniu od organów publicznych i firm biznesowych – działają 
w interesie publicznym a nie prywatnym.

Wśród najbardziej znanych organizacji Łukasz Chlebny wy-
mienił  m.in.:  Stowarzyszenie  Razem  dla  Wszystkich,  Stowa-
rzyszenie na rzecz Wychowania,  Edukacji i Rozwoju „Knieja”, 
Stowarzyszenie  „Goszen”, Stowarzyszenie Zwykłe Przymierze, 
Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej, Szałas 2012, Fundację „Eu-
ropomost”, LGD Dorzecze Bobrzy, Ochotnicze Straże Pożarne, 
Towarzystwo Aktywnych Kobiet TAK i inne.

Seminarium adresowane było do osób zamieszkałych na te-
renie gminy Zagnańsk związanych z podmiotami ekonomii spo-
łecznej,  w  szczególności  z  organizacjami  pozarządowymi,  za-
trudnionych w  instytucjach, w administracji publicznej, a  także 
do  bezrobotnych,  nieaktywnych  zawodowo  deklarujących  chęć 
prowadzenia  działalności w  sektorze  ekonomii  społecznej  oraz 
studentów i uczniów, zainteresowanych działalnością w podmio-
tach ekonomii społecznej.

Projekt „Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy” współfi-
nansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Andrzej Piskulak 

Organizacje pozarządowe  
w gminie Zagnańsk

W gminie Zagnańsk 12 września br. gościła grupa stu-
dentów i doktorantów z Ukrainy, Rosji i Polski. Uczestniczyli 
oni w organizowanym po raz piąty w Kielcach cyklu  Pol-
sko-Ukraińsko-Rosyjskich Spotkań Kulturalnych oraz w In-
terdyscyplinarnym Seminarium Naukowym dla Studentów 
i Doktorantów w ramach Międzynarodowego Projektu Inte-
gracyjnego „SZKOŁA OTWARTEGO UMYSŁU”. Zwiedzali 
m.in.: kopalnię w Zachełmiu, gdzie odkryte zostały ślady te-
trapoda sprzed 390 mln lat temu, ruiny Huty Józef w Samso-
nowie i podziwili wiekowego Bartka.

Zagraniczni goście spotkali się w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy  z wójtem Szczepanem Skorupskim.  Ich przedstawiciele 
z uznaniem wypowiedzieli się na temat  inwestycji,  jakie  trwają 
w naszej gminie. Wójt dziękując za bardzo dobrze układającą się 
współpracę gminy Zagnańsk z Uniwersytetem Jana Kochanow-
skiego w Kielcach, życzył młodym naukowcom miłych, owoc-
nych i inspirujących wrażeń z pobytu i zwiedzania słupów milo-
wych dziedzictwa narodowego, jakimi są: kopalnia w Zachełmiu 
z odkrytymi tam śladami stworzeń sprzed milionów lat, dąb Ba-
retk i ruiny Huty Józef w Samsonowie. Wszystkim wręczył pa-
miątkowy folder gminy Zagnańsk. Gości oprowadzał po gminie 
i opowiadał o wspomnianych atrakcjach red. Andrzej Piskulak. 

Udział  w  przedsięwzięciu  wzięła  młodzież  akademicka 
z  Uniwersytetu  Jana  Kochanowskiego  w  Kielcach,  Akademii 
Techniczno-Humanistycznej  w  Bielsku-Białej,  Narodowego 
Uniwersytetu im. I. Ogijenki w Kamieńcu Podolskim (Ukraina), 
WSP w Krzemieńcu im. T. Szewczenki (Ukraina), Uniwersytetu 
Humanistyczno-Pedagogicznego w Moskwie  (Rosja)  oraz Uni-
wersytetu im. Jarosława Mądrego w Nowgorodzie Wielkim (Ro-
sja) (ogółem 45 osób). 

rzystać z dodatkowych zajęć z  języka polskiego,  języka angiel-
skiego, matematyki oraz kursu efektywnego uczenia się. Ponadto 
gimnazjaliści  będą  mogli  uczestniczyć  w  zajęciach  doradztwa 
edukacyjno-zawodowego, które zakładają rozpoznanie własnych 
predyspozycji i oczekiwań zawodowych uczniów, poznanie i zro-
zumienie trendów na rynku pracy oraz stworzenie, wspólnie z na-
uczycielem prowadzącym, indywidualnych planów kariery zawo-
dowej. Opr. Apis 

Zagraniczni studenci 
na tropie tetrapoda 
w naszej gminie

Celem seminarium była integracja studentów i młodych na-
ukowców  Polski,  Ukrainy  i  Rosji,  która  stworzy  podstawy  dla 
przyszłej  współpracy  w  dziedzinie  nauki,  gospodarki  oraz  ży-
ciu społecznym na szczeblu współpracy międzypaństwowej, jak 
i międzyregionalnej.

Na zakończenie w hotelu „Pod Jaskółką” w Umrze zorganizo-
wana została w ramach wyżej opisanego projektu wspólna konfe-
rencja naukowa pt.: „Różnorodność przestrzeni kulturowej: historia 
i perspektywy – gmina Zagnańsk w zjednoczonej Europie”.  Apis
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W Zespole Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum w Kajetanowie 
odbyła się 9 września uroczystość nadania imienia Armii Krajowej 
i jubileuszu 50-lecia jego istnienia.    Rozpoczęła ją Eucharystia po-
lowa na boisku szkolnym koncelebrowana przez ks. Leszka Stru-
zika, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wi-
śniówce,   ks. Jacka Kopcia, dyrektora Zespołu Szkół Katolickich 
Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki i ks. Przemysława 
Moćkę, absolwenta szkoły. Na wstępie licznie zaproszonych kom-
batantów II wojny światowej, gości i mieszkańców gminy przywi-
tał wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski. 

Uroczystości prowadziły absolwentki szkoły Aleksandra Milcarz, 
magister prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Agnieszka Dworak, 
laureatka Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego, 
obecnie studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wójt Szczepan Skorupski witając zaproszonych gości, pogratu-
lował szkole patrona.  Przewodniczący Rady Gminy Zagnańsk Woj-
ciech   Chłopek  (absolwent  szkoły)  odczytał  uchwały Rady Gminy 
o nadaniu Publicznej Szkole 
Podstawowej i Publicznemu 
Gimnazjum  w  Kajetanowie 
imienia  Armii  Krajowej. 
Z  kolei  historyk  Marek  Joń-
czyk (absolwent szkoły) z In-
stytutu  Pamięci  Narodowej 
w Kielcach przedstawił histo-
rię  szkoły  oraz  opowiedział 
o patronie.

Ceremoniału  poświęcenia 
sztandaru dokonał ks. Leszek 
Struzik w asyście księży cele-
bransów i kapitana Zbigniewa 
Mielczarka, prezesa Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej w Kielcach. Rodzicami chrzestnymi poświęconego 
sztandaru  byli:  wojewoda  świętokrzyski  Bożentyna  Pałka-Koruba 
i fundator sztandaru, prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz 
(absolwent szkoły).  

W imieniu dyrekcji, rady pedagogicznej, uczniów, absolwentów 
i rodziców Henryk Milcarz poprosił księdza proboszcza o poświęce-
nie i pobłogosławienie sztandaru.  

– Prosimy również o modlitwę, aby nasi uczniowie – nasze dzieci, 
w swoim życiu czcili wartości, jakimi dla każdego Polaka są BÓG, 
HONOR, OJCZYZNA – mówił fundator sztandaru. Po poświęceniu 
zapewniał: My, nauczyciele i rodzice będziemy starali się wywiązy-
wać z obowiązku, jaki na nas spoczywa – aby nasze dzieci szły drogą 
prawdy, miłości i sprawiedliwości.

Następnie rodzice chrzestni przekazali sztandar dyrektorce Stani-
sławie Skowerze, która przyklękła na prawe kolano i ucałowała jego 
brzeg. Rodzice chrzestni wyrazili przekonanie, że sztandar będzie od 
tej pory symbolem tradycji patriotycznych i szacunku dla człowieka, 
jego hartu ducha i wartości, które stanowią fundament pracy wycho-
wawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli.   

Dyrektorka Skowera dziękując za  tak cenny dar, zapewniła, że 
będzie on  symbolem wartości, które  są  i będą  fundamentem pracy 
wychowawczej kierowanych przez nią szkół. Z jej rąk sztandar prze-
jęty został ceremonialnie przez uczniów wchodzących w skład pocz-
tu sztandarowego. 

Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Rewers jest koloru biało-
czerwonego. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe – orzeł 
srebrno – złoty z głową ozdobioną złotą koroną – zwróconą w pra-
wo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, 
gotowość  do  pokonywania  przeszkód  i  trudności.  Orzeł  otoczony 
jest na okręgu słowami BÓG HONOR OJCZYZNA NAUKA. Awers 
jest w kolorze  chabru,  jak kolor  kwiatów w  łanach polskich  zbóż. 
Centralną część stanowi mapa Polski z zaznaczonym konturem woje-
wództwa świętokrzyskiego i jego symboliką: herbem benedyktynów 
łysogórskich,  jodłą  świętokrzyską  oraz  znakiem  Armii  Krajowej. 
W górnej części awersu znajduje się nazwa szkoły: Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Armii Krajowej, a w dolnej napis „w Kajetanowie”. 
Sztandar ma wymiary 100 cm na 100 cm, obszyty jest złotymi frędz-
lami,  drzewiec  o wysokości  2 m  20  cm  zakończony  jest  okuciem 
z metalowym orłem. Integralną częścią sztandaru jest biała szarfa ze 
złotymi literami z napisem „Publiczne Gimnazjum im. Armii Krajo-
wej”, umocowana do drzewca.

W czasie kazania ks. Leszek Struzik zwrócił uwagę na to, że na-
leży  się  otwierać  na  dobroć w  stosunku  do  drugiego  człowieka.  – 
Gdziekolwiek jesteśmy, to zawsze powinniśmy być bliźnimi. Musimy 
dbać o takie wartości, jak patriotyzm i dobroć. Bóg pomaga nam, aby 
każdy z nas czynił dobro – mówił ks. Struzik.

Po Mszy św. odbyło się ślubowanie na sztandar dzieci reprezen-
tujących wszystkie klasy. Przysięgę odczytała kurator oświaty Mał-
gorzata Muzoł. Potem odbyło  się odsłonięcie  tablicy pamiątkowej, 
znajdującej się w holu szkoły. Podczas tego ceremoniału zaproszeni 
goście złożyli wiązanki kwiatów. 

Występ artystyczny uczniów, którzy przedstawili utwory poetyc-
kie o tematyce niepodległościowej i patriotycznej, wzbudził zainte-
resowanie i zachwyt nie tylko licznych widzów, ale także organizato-
rów uroczystości rocznicowych upamiętniających powstanie państwa 
podziemnego, które odbędą się 30 września w kieleckiej katedrze.  

Po części oficjalnej odbył się  festyn  rodzinny, podczas którego 
można  było  skosztować  potraw  przygotowanych  przez  rodziców 

i  złożyć  dobrowolny  datek 
na  cele  szkoły.  Można  też 
było  też  nabyć  specjalnie  na 
uroczystość  wydaną  księgę 
pamiątkową  szkoły,  kupując 
„cegiełkę”  na  rzecz  pomocy 
szkole. 

W  holu  szkoły  można 
było zwiedzić dwie wystawy. 
Jedną z nich ukazującą na 20 
planszach  plan  „Burza”  udo-
stępnił  historyk  IPN  Marek 
Jończyk. Na drugiej, dotyczą-
cej historii szkoły, zaprezento-

wane zostało ponad 70 fotografii archiwalnych. Przy niej wystawiona 
była księga pamiątkowa, w której wpisywali  się  zaproszeni goście 
i absolwenci. Przygotowany był  także uroczysty posiłek dla ponad 
170 osób. Uroczystość zakończyła się ok. godz. 18.  

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: europoseł Jacek Włosowicz, 
senator Krzysztof Słoń, poseł Krzysztof Lipiec, wojewoda świętokrzy-
ski Bożentyna Pałka-Koruba,  świętokrzyski  kurator  oświaty Małgo-
rzata Muzoł, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kieleckiego i dyrek-
tor Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Renata Janik, pełno-
mocnik  Zarządu Województwa  Świętokrzyskiego  ds.  Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Karol Fijałkowski, dyrektor OKE O. Kielce 
Jan Korczyński, wiceprezes Zarządu Głównego Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie Piotr Kurek, prezes Zarządu 
Okręgu ŚZŻAK w Kielcach kapitan Zbigniew Mielczarek, pułkownik 
Władysław Dobrzański  reprezentujący Związek Weteranów  i Rezer-
wistów WP oraz radny powiatu kieleckiego Mirosław Gębski.

Z Rady Gminy w Zagnańsku  zaproszeni  byli:  przewodniczący 
RG Wojciech Chłopek, wiceprzewodniczący: Aneta Rutowicz, Ste-
fan Grudzień  i Kazimierz Tomasiak, przewodniczący komisji dzia-
łających w gminie: Tomasz Dąbrowski – Komisja Rewizyjna, Ewa 
Kita – Komisja Planowania, Budżetu i Finansów, Agnieszka Gębska 
– Komisja  Promocji, Turystyki i Rolnictwa, Artur Pierzak – Komisja 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, Kamil Piasecki 
– Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia, 
Anna Piotrowska – Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktu-
ry Technicznej, z Urzędu Gminy: wicewójt Robert Kaszuba, sekre-
tarz gminy Mirosława Badzińska, kierownik GOPS Elżbieta Korus.

Sponsorami  uroczystości  byli:  prezes Wodociągów  Kieleckich 
– Henryk Milcarz, fundator sztandaru, prezydent Staropolskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Kielcach – Ryszard Zbróg, fundator ta-
blicy pamiątkowej, sekretarz Staropolskiej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej – Grzegorz Ściwiarski, Henryk Dłużewski – projektant tabli-
cy, Józef Dąbek – prezes Kopalni Wapienia MORAWICA SA, Józef 
Florek  –  prezes  BS  Samsonów, Konstanty Kamionka  – właściciel 
KH-KIPPER, Sławomir Krawczyk – właściciel firmy EL-BUDEX, 
Andrzej Król  – właściciel  firmy KRÓL, Artur  i Bogusława Kołda 
– właściciele firmy BOG&ART, Edyta i Bogdan, Agnieszka i Zeno-
biusz, Anna i Grzegorz Foksowie – właściciele firmy FOKSDROB, 
Jarosław  Fąfara,  Sławomir Węglarczyk, Marek  Radek, Marek  Pa-
stuszko, Marek  Jończyk, Małgorzata  i Andrzej  Ksel  –  właściciele 
firmy RENOMA, OSP Zabłocie, Alina Wesołowska. 

Andrzej Piskulak

Armia Krajowa patronem szkoły w Kajetanowie
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Ponad 100 szachistów, z arcymistrzem i mistrzami między-
narodowymi, w plenerowym turnieju szachowym, „Rykowisko”, 
czyli pasowanie na leśnika, koncerty, warsztaty plastyczne, pokaz 
rycerski i tort lizakowy ufundowany przez wójta – to najważniej-
sze atrakcje 1012 urodzin dębu Bartka. Doroczna impreza dedy-
kowana najstarszemu drzewu w Polsce odbyła się 30 września br. 
na pobliskim parkingu. Kilkaset osób na widowni i zaproszeni 
goście odśpiewali wiekowemu drzewu toast „Dwa tysiące lat!”

W tym roku motywem przewodnim festynu była ekologia. Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku zaprosił szachistów 
z  całego  kraju,  województwa  i  gminy  na 
turniej  szachów  szybkich. Wraz  z  arcymi-
strzem (GM) Wojciechem Morandą z Kielc 
przybyli  m.in.:  mistrz  międzynarodowy 
(IM) Zbigniew Strzemiecki  z Polonii War-
szawa, mistrzowie Międzynarodowej Fede-
racji Szachowej (FM) – Nazar Ustiyanovich 
z Ukrainy i Leszek Bakalarz z Kielc. 

Oficjalnego  otwarcia  festynu  dokonał 
wójt  Szczepan  Skorupski  wraz  zaproszo-
nymi gośćmi, posłem RP Arturem Gieradą, 
prezesem Zarządu Wodociągów Kieleckich 
Henrykiem Milcarzem,  prezesem  Święto-
krzyskiego  Związku  Szachowego  Toma-
szem Stefaniakiem,   międzynarodowym  sędzią  szachowym Lucja-
nem Samsonem,  dyrektor  Zespołu  Szkół  Leśnych Anną Kowalską 
i nadleśniczym Tomaszem Kuszewskim. 

Wójt Szczepan Skorupski witając publiczność i gości, podkreślił, 
że solenizant Bartek nadal rośnie i owocuje oraz wyraził zadowolenie 
z tak licznego udziału w 2012 urodzinach wiekowego drzewa.

Poseł Artur Gierada, dziękując za zaproszenie na festyn, podkre-
ślił, że dąb Bartek jest symbolem polskości i stabilności. – Obserwu-
jemy od kilku lat, że politycy lubią się grzać w blasku dębu Bartka. 
Muszę jednak dodać, że drzewo to w naszym parlamencie ma wielu 
przyjaciół, niezależnie od tego, jaka partia była przy władzy, a jaka 
w opozycji. Tu chylę czoła przed Henrykiem Milcarzem. Także i ja 
uczestniczyłem przy działaniach, jakie prowadził wójt Skorupski, ma-
jących na celu pozyskanie funduszy na ratowanie Bartka. Na nas mo-
żecie zawsze liczyć. Nie będziemy się uchylać od wszelakiej pomocy  
– zadeklarował poseł Gierada. 

Dyrektor  Anna  Kowalska  zapraszając  na  obrzęd  pasowania 
pierwszoklasistów na leśnika, znany jako „Rykowisko”, podkreśliła, 
że ślubowanie ma też szerszą wymowę, gdyż zobowiązuje pierwsza-
ków do ochrony i dbania o Bartka jako pełnoprawni leśnicy. Dyrek-
tor poinformowała, że 10 października br. na polach mokotowskich 
Technikum  Leśne  będzie  odbierało  drugą  nagrodę,  którą  zdobyło 
w konkursie „Na Drzewo Roku”.

Nadleśniczy  Tomasz  Kuszewski  dziękując  w  imieniu  Lasów 
Państwowych wszystkim świętującym urodziny wiekowego drzewa, 
zachęcał do wycieczki w okolice Bartka, by zobaczyć jak się on do-
brze miewa. 

Z kolei prezes Henryk Milcarz zaczął swoją wypowiedź od ry-
mowanki:  „Zebrała  się  niezła  paka,  bo  dąb Bartek  świętuje Dzień 
Chłopaka”. W  swym wystąpieniu  podziękował  publicznie  posłowi 
Gieradzie za jego działania na rzecz ratowania Bartka. – Bo najistot-
niejsze jest to, że to piękne drzewo, symbol Polski, będzie służyć do-
brze także innym pokoleniom – powiedział  prezes Milcarz.

Wójt  Skorupski  witając  przedstawicieli  władz  Świętokrzyskie-
go Związku Szachowego, ujawnił, że Lucjan Samson, znany sędzia 
szachowy i działacz, zachęcał go do organizacji turnieju w taki oto 
sposób: „Zagrajmy w szachy, w najstarszą w świecie z gier pod naj-
starszym w Polsce z drzew”.

Sędzia Samson w swym wystąpieniu podkreślił niezwykłą ekolo-
giczną, przyrodniczą oprawę turnieju szachowego. – Pan wójt wyko-
nał właściwy ruch na naszej szachownicy organizacyjnej imprezy, by 
szachy mogły zaistnieć w Zagnańsku, a impreza mogła się rozrastać 
– wyraził nadzieję. Z kolei prezes Tomasz Stefaniak podkreślił mię-
dzynarodową rangę turnieju.  

Po wystąpieniach zaproszonych gości mecz pionkami o wysoko-
ści  40–60  cm na  dużej  szachownicy  o wymiarach  5  na  5 metrów, 
rozłożonej na parkingu rozegrali obecny poseł Artur Gierada z byłym 
posłem Henrykiem Milcarzem. Po zaciętym boju zawodnicy jedno-
myślnie  uznali,  że  najlepszym  wynikiem  będzie  remis.  Następnie 

wójt  zaprosił wszystkich  gości  do wspólnego  zdjęcia  przy Bartku. 
Specjalną zgodę na wejście poza ogrodzenie wyraził nadleśniczy. 

Grupy turniejowe do lat 8, 10, 13 i open (seniorów i starszych ju-
niorów) były rozmieszczone w dwóch wielkoformatowych namiotach. 
Zawody zostały  rozegrane pięciorundowym systemem szwajcarskim 
przy tempie 15 minut na zawodnika i komputerowym kojarzeniu par.  
Sędzią głównym był Tomasz Stefaniak, a sędzią koordynatorem – Lu-
cjan Samson. Kierownikiem zawodów – Michał Salwa. 

W kategorii open wygrał Zbigniew Strzemiecki, drugie miejsce 
zajął Wojciech Moranda,  trzecie – Leszek Bakalarz, czwarte – Na-

zar Ustiyanovich. W tej kategorii medaliści 
otrzymali  także nagrody pieniężne. W po-
zostałych kategoriach zwycięzcami zostali: 
do lat 8 – Mateusz Wątły, do lat 10 – Marek 
Gutowski, do lat 13 – Weronika Posuniak. 
Wszyscy zawodnicy uhonorowani zostali 
medalami, dyplomami i nagrodami rze-
czowymi. W gronie 100 zawodników przy 
szachownicy zmagało się także 15 z naszej 
gminy. Najmłodszy miał 6 lat. Uwagę mi-
strzów szachownicy zwrócił także syn wój-
ta – Bartek, zajmując dobrą lokatę w swojej 
kategorii wiekowej.

Ogromne  zainteresowanie  wzbudziła 
bardzo dynamiczna inscenizacja „Rykowiska – Pasowania na Boru-
sa” w wykonaniu uczniów Technikum Leśnego. W obecności dyrek-
tor  szkoły Anny Kowalskiej uczniowie  starszych klas ucharaktery-
zowani  na  ludzi  lasu maczugami  i  rogami  pasowali  na  przyszłych 
leśników uczniów pierwszej klasy. 

W  części  artystycznej  na  scenie  wystąpili:  Tumlinianie,  mło-
dzi artyści z Młodzieżowego Domu Kultury, zespół coverowy oraz 
uczniowie z Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 Gimnazjum i Przed-
szkola w Zagnańsku, Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku, którzy 
jednocześnie wzięli udział w międzyszkolnym konkursie na najlep-
szy  happening  ekologiczny.  Obie  placówki  oświatowe  otrzymały 
równorzędne nagrody finansowe. Natomiast Elżbieta Korus w imie-
niu  Towarzystwa  Ziemi  Samsonowskiej  przekazała  Gimnazjum 
w  Zagnańsku  obraz  zatytułowany  „Dąb  Bartek  –  z  opiekuńczym 
aniołem”, który  namalowała malarka Henryka Brych.

Z imprez towarzyszących zainteresowanie wzbudziły pokazy ry-
cerskie, warsztaty plastyczne prowadzone przez kieleckich artystów 
plastyków – Annę Wojdan i Krzysztofa Piotrowskiego oraz niezapo-
wiedziany, spontaniczny pokaz konny w wykonaniu Klubu Miłośni-
ków  Wycieczek Konnych z gmin Zagnańsk i Bliżyn.

Artysta Krzysztof Piotrowski w  rozmowie z  „GZ” wyjaśniając 
sens prowadzonych przez siebie warsztatów plastycznych, poinfor-
mował,  że  tym  razem dzieci  będą wykonywały  biżuterie  i  ozdoby 
m.in. z żołędzi i z wykorzystaniem ich części.

Artysta rzeźbiarz Krzysztof Wesołowski zaprezentował ze swej 
bogatej kolekcji pokaźną rzeźbę mężczyzny.  

Nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym czuwali strażacy OSP 
Zagnańsk-Chrusty  pod  dowództwem  (radnego)  Tomasza  Dąbrow-
skiego. Czuwał też ratownik Leszek Mączka.

Organizatorem imprezy był wójt gminy Zagnańsk oraz Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. Współorganizato-
rem – Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach i Świętokrzyski Zwią-
zek Szachowy w Kielcach.

Honorowy patronat nad imprezą sprawowali: wojewoda swięto-
krzyski Bożentyna Pałka-Koruba, marszałek województwa  święto-
krzyskiego Adam Jarubas, starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, wójt 
gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski, prezes Zarządu Wodociągów 
Kieleckich   Henryk Milcarz, prezes Świętokrzyskiego Związku Sza-
chowego Tomasz Stefaniak. 

Patronatem medialnym imprezę objęły redakcje: Telewizja Pol-
ska  – TVP Kielce,  Polskie Radio Kielce,  „Echo Dnia”, Wiadomo-
ści24.pl i „Gazeta Zagnańska”. 

Sponsorami  imprezy  byli:  Bank  Spółdzielczy  w  Samsonowie, 
PPH Foksdrob, 4 Sports, Barlinek, Pepe Rosso, Mega Sport. Hotel 
Medical Miodowy Zdrój,  Lipowy Dwór,  budownictwo Król,  Cen-
trum Materiałów Budowlanych TES. 

Swoje stoiska miały  instytucje  i organizacje: Nadleśnictwo Za-
gnańsk, Zespól Szkół Leśnych i Towarzystwo Aktywnych Kobiet.

Tekst i zdjęcie: Andrzej Piskulak

Na 1012 urodziny Bartka toast „Dwa tysiące lat!”
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Budynek po zlikwidowanej w 2011 r. Szkole Podstawowej 
w Umrze przejęło we wrześniu br. Stowarzyszenie Wsi Kołomań 
i Umer „Nasza Szkoła”. Organizowane są w nim cykliczne przed-
sięwzięcia mające na celu integrację mieszkańców obu sołectw.

Jak  poinformowała  prezes  „Naszej  Szkoły”,  Małgorzata  Be-
kier-Bochenek,  w  budynku  po  byłej  szkole  prowadzone  są  m.in.: 
zajęcia fitness dla pań oraz zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. 
Utworzony  został  Klub Małego Dziecka  i  Klub  Seniora.  Znalazło 
się też miejsce dla młodzieży na grę w tenisa stołowego. Planowa-
ne są warsztaty teatralne, szkolenia komputerowe, korepetycje, kurs 
języka angielskiego, prelekcje dla nauczycieli  i  rodziców, wykłady 
na temat zdrowego odżywiania i trybu życia, szkolenia z udzielania 
pierwszej pomocy itp.  

W niedzielę, 30 września br. na  terenie byłej szkoły odbyła się 
biesiada  przy  ognisku  inaugurująca  działalność  Stowarzyszenia. 
Wzięło  w  niej  udział  ok.  120 mieszkańców  obu  sołectw.  Imprezę 

Niż demograficzny sprawił, że z edukacyjnej mapy gminy 
Zagnańsk w tym roku zniknęły dwie placówki oświatowe w Bel-
nie i Zachełmiu, a w roku ubiegłym zlikwidowana została szko-
ła w Umrze. Tylko w Szałasie rodzice i nauczyciele podjęli trud 
prowadzenia od 1 września br. Niepublicznej Szko-
ły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego. Jako 
wójt często spotykam się z pytaniem: „Jakie korzyści 
zyskała gmina w wyniku przeprowadzonej reformy 
oświaty?”. Mówiąc o korzyściach, należy uwzględnić 
dwa aspekty – ekonomiczny i społeczny. 

Pierwszy, to on w głównej mierze wywołał temat 
niewydolności subwencji oświatowej w finansowaniu 
naszych szkół, jak pamiętamy w roku 2011 do otrzy-
manej subwencji oświatowej w wysokości 9 mln 140 
tys. zł gmina musiała dołożyć ponad 51 proc., czyli 4 
mln 679 tys. zł. Oszczędności ekonomiczne wynikają 
nie tylko z braku kosztów utrzymania budynków, które 
również i teraz gmina musi ponosić, ale głównie z ograniczenia licz-
by  zatrudnionych  nauczycieli  i  pracowników obsługi.  Przypomnij-
my, iż w roku 2011 wynagrodzenia w oświacie wyniosły 11 mln 512 
tys.  zł,  co  stanowiło  ponad  30  proc. wszystkich wydatków gminy. 
W roku bieżącym te oszczędności nie będą jeszcze widoczne, ponie-
waż odchodzący nauczyciele otrzymali odprawy, natomiast kolejne 
lata przyniosą nam wymierne korzyści. 

Duża grupa nauczycieli, którzy do tej pory pracowali w Umrze, 
Belnie, Zachełmiu i Szałasie znalazła zatrudnienie w innych placów-
kach naszej gminy na miejscu tych, którzy odeszli na emerytury lub 
tych, którym skończyły się umowy o pracę na czas określony. 

W mojej  ocenie  przyczyn  kryzysu  ekonomicznego w  oświacie 
należy  upatrywać  w  szeroko  rozbudowanych  przywilejach,  jakie 
gwarantuje Karta Nauczyciela, w  której mamy  zapis mówiący  np. 
o tym, że na lekcjach nauczyciel musi spędzić 18 godzin tygodniowo 
plus 2 godziny karciane. Oznacza to, że pozostałe 20 godzin braku-
jące do typowego 40-godzinnego tygodnia pracy przeznacza na inne 
zajęcia  opiekuńcze,  wychowawcze,  przygotowywanie  się  do  zajęć 
czy  samodoskonalenie.  Natomiast  z  najnowszego  raportu  OECD 

„Education at a Glance 2011” wynika, że nauczyciele w Polsce pra-
cują najmniej w Europie, ponieważ rocznie spędzają w szkole tylko 
489 godzin, a średnia dla krajów UE to 779 godzin. Nasuwa się za-
sadnicze pytanie: Czy nas na to stać?

Paradoksalnie,  likwidacja  szkół  przyniosła  rów-
nież korzyści społeczne. Uczniowie zamkniętych szkół 
w zdecydowanej większości uczęszczają teraz do na-
szych  większych  placówek,  które  zapewniają  dużo 
lepsze  warunki  dydaktyczne  oraz  bazę  rekreacyjną. 
Dzieci nie uczą się już w klasach łączonych, korzysta-
ją natomiast z sal gimnastycznych, boisk sportowych, 
pracowni  komputerowych  itp. Mają większy kontakt 
z  rówieśnikami  z  innych miejscowości  oraz większe 
szanse na uczestnictwo w wielu ciekawych projektach 
i  dodatkowych  zajęciach,  co  sprzyja  ich  rozwojowi 
oraz  integracji  społecznej.  Zdecydowaną  korzyścią 
społeczną jest również to,  iż wzrosła jakość edukacji 

w naszej gminie, co dla dobra naszych dzieci na pewno pozytywnie 
zaowocuje w przyszłości. Kolejna zauważalna korzyść społeczna to 
ogromna aktywność środowisk lokalnych, w tych sołectwach, gdzie 
szkoły zostały zlikwidowane bądź przekształcone. Powstało szereg 
nowych stowarzyszeń, wśród których są takie, które prowadzą pla-
cówki oświatowe –  jak Stowarzyszenie  „Szałas 2012” –  lub  takie, 
które integrują społeczności lokalne – jak Stowarzyszenie Wsi Koło-
mań i Umer „Nasza Szkoła”, czy też takie, które planują prowadze-
nie warsztatów terapii zajęciowej – jak Stowarzyszenie „Braterskie 
Serca” z Belna. Wierzę w to,  iż przy wsparciu gminy i aktywności 
społeczności  lokalnej wszystkie budynki po byłych szkołach mogą 
służyć swoim mieszkańcom i stać się centrami życia społeczno-kul-
turalnego. Dotychczasowe zmiany w naszej oświacie były niezwykle 
trudnym czasem dla nas wszystkich, jak i dla mnie osobiście. Mimo 
inicjatywy referendalnej o odwołanie wójta, mimo wielu protestów 
udało mi  się wspólnie z  radnymi  te zmiany przeprowadzić,  jednak 
bez gruntownych przemian systemowych, które może jedynie wpro-
wadzić  polski  parlament,  podobne  sytuacje  mogą  się  powtórzyć 
w przyszłości. Szczepan Skorupski

zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych 
w osobach wójta Szczepana Skorupskiego, wicewójta Roberta Ka-
szuby,  radnego  powiatowego  Mirosława  Gębskiego,  radnego  wo-
jewódzkiego  Mieczysława  Gębskiego  oraz  sołtysów  –  Krzysztofa 
Gębskiego i Edwarda Krzeszowskiego. 

Prezes Małgorzata Bekier-Bochenek, witając zebranych podzię-
kowała  mieszkańcom  obu  sołectw  za  przekazanie  znacznej  części 
(ponad 23 tys. zł) funduszu sołeckiego na organizację w roku 2013 
przedsięwzięć o charakterze integracji społeczności lokalnej.

Odbył się występ wokalno-muzyczny aktora Zdzisława Reczyń-
skiego oraz pokaz lepienia naczyń glinianych w wykonaniu garnca-
rza z Chałupek Jana Armańskiego. Ochotnicy mogli sami spróbować 
swoich sił na kole garncarskim. Żurek i kiełbaskę przygotował Seba-
stian Chrapkiewicz z Kołomani.  

Stowarzyszenie Wsi Kołomań i Umer „Nasza Szkoła” zawiąza-
ło się w listopadzie 2011 r., a w marcu 2012 r. zostało wpisane do 
Krajowego Rejestru Sądowego. Członkami Stowarzyszenia  jest  27 
mieszkańców obu sołectw. We wrześniu br. podpisało ono z Gminą 
Zagnańsk umowę najmu.

W  skład Zarządu Stowarzyszenia Wsi Kołomań  i Umer  „Nasza 
Szkoła”  weszli:  prezes  Małgorzata  Bekier-Bochenek,  wiceprezes 
Grzegorz Szwed, skarbnik Agnieszka Lisowska, sekretarz Marcela Ar-
mańska, członek Małgorzata Solnica. 

Komisję Rewizyjną stanowią: Przewodniczący Zbigniew Śnioch, 
z-ca Leszek Suchenia i sekretarz Renata Krzeszowska.   

Bodźcem do założenia Stowarzyszenia była chęć zagospodaro-
wania budynku po zlikwidowanej szkole w Umrze. Stowarzyszenie 
na  zebraniach  z mieszkańcami  obu  sołectw  zaprezentowało  swoje 
pomysły na zorganizowanie przedsięwzięć pn.  „Świetlica wiejska” 
które spotkały się z dużą aprobatą społeczną.   Opr. Apis

Budynek szkolny w Umrze będzie miejscem integracji

Oświatowe korzyści  
w aspekcie ekonomicznym i społecznym
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Andrzej Piskulak: Proszę powiedzieć o swoim 
zaangażowaniu w pracę na rzecz gminy…

Artur Kudzia: Ta kadencja to przede wszystkim 
praktyczne rozpoczęcie w gminie Zagnańsk realizacji 
budowy kanalizacji z Funduszu Spójności. Szacunkowa 
wartość tego zadania tylko dla naszej gminy to około 
80 mln złotych. Machina poszła w ruch, po podpisaniu 
umowy, obecnie ogłoszony jest przetarg na inżyniera 
kontraktu dla gminy Zagnańsk. Temat ten jest mi bar-
dzo bliski z tego względu, że wspólnie z wójtem Szcze-
panem Skorupskim jesteśmy przedstawicielami gminy 
w MZWiK w Kielcach, a jeszcze kilka tygodni temu 
była realna groźba, że tego projektu nie będzie wcale, 
dopiero na wrześniowym posiedzeniu podjęliśmy jako 
Zgromadzenie ostateczną decyzję o realizacji tego megaprojektu. Bardzo ważnym 
przedsięwzięciem w realizacji, którego od samego początku uczestniczyłem i byłem 
jego jednym z pomysłodawców było uruchomienie w Zagnańsku Lokalnego Punk-
tu Informacyjno Konsultacyjnego. Jako Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kielcach Punkt ten bezpośrednio nadzoruję. Cieszę się z tego realizowane-
go pomysłu ponieważ słyszę coraz to więcej zadowolonych osób, którzy załatwiają 
wszystkie sprawy na miejscu i nie muszą jeździć do Kielc.

A.P.: … i swojego okręgu wyborczego.
A.K.: W ramach zadania kanalizacyjnego będzie realizowana budowa kanali-

zacji zarówno w Chrustach (2,1 km), jak i na Jaworzach i Siodłach (4,7 km). In-
westycje realizowane i planowane w moim okręgu to, jak wspomniałem wcześniej, 
budowa kanalizacji. Myślę, że na wiosnę wodociągi ogłoszą przetarg na wyłonienie 
wykonawcy. Mamy w budżecie zaplanowane środki na budowę chodnika przy bardzo 
niebezpiecznym odcinku drogi wojewódzkiej w Chrustach, od Ścięgien do przejazdu 
kolejowego. W budżecie na ten rok zaplanowana jest również duża inwestycja rozbu-
dowy i remontu strażnicy w Chrustach – zadanie to realizowane będzie przy dużym 
udziale radnego Tomasza Dąbrowskiego. Bardzo ważną dla mnie inwestycją jest także 
budowa świetlicy w Jaworzu, której zakończenie planowane jest na koniec listopada 
br. Jestem pewien, że świetlica to będzie swoiste centrum kultury ludowej naszej gmi-
ny, ale i naszego regionu.

A.P.: Co do tej pory udało się zrealizować?
A.K.: Z zakończonych inwestycji w moim okręgu należy wymienić przede wszyst-

kim: wybudowanie kanalizacji w części sołectw Chrusty i Jaworze, rozbudowę oświe-
tlenia ulicznego w tych sołectwach, budowę placu zabaw z funduszu sołeckiego.

A.P.: Jakie ma Pan plany na przyszłość, jeśli chodzi o inwestycje i inne dzia-
łania na rzecz gminy?

A.K.: Będę się powtarzał, ale dokończenie procesu skanalizowania nie tylko mo-
jego okręgu, ale całej gminy, co jest myślę bardzo realne do 2014–2015 roku. Bar-
dzo chciałbym, żeby stanowisko nadleśnictwa było trochę bardziej elastyczne, tak by 
w końcu gmina mogła zacząć adaptację terenu przy dębie Bartku, zgodnie z oczekiwa-
niami mieszkańców. Bardzo ważną sprawą jest również zagospodarowanie terenów 
przy znalezisku śladów tetrapoda w Zachełmiu. Pierwszym krokiem było podjęcie 
przez Radę Gminy, na ostatniej sesji, uchwały o wpisaniu tej inwestycji do Wielolet-
niego Planu Finansowego, co pozwoliło nam jeszcze w tym roku złożyć wniosek do 
wojewody o dofinansowanie tej inwestycji.

A.P.: Proszę ocenić reformę oświatową w gminie: czy była ona potrzebna, co 
zyskała gmina i czy reforma będzie nadal prowadzona?

A.K.: System oświaty w tej kadencji to trudna sprawa, jak wiemy, decyzją Rady 
Gminy z powodu coraz mniejszej liczby dzieci oraz coraz większych kosztów utrzyma-
nia, zostały zlikwidowane cztery szkoły: Umer, Zachełmie, Belno i Szałas, ta ostatnio 
działa jako stowarzyszenie. Te decyzje były bardzo trudne, poprzedzone godzinami 
rozmów i analiz, rozważaliśmy również bardzo poważnie redukcję liczby gimnazjów, 
z czterech do dwóch. Jestem przekonany, że decyzje te przyniosły taki skutek, że dzieci 
z likwidowanych szkół znalazły lepsze warunki w nowych, większych szkołach, a po 
okresie przejściowym część pieniędzy będzie można przeznaczyć na jeszcze lepsze 
doposażenie funkcjonujących szkół. Na moim ostatnim spotkaniu w SP nr 2 w Za-
gnańsku, słyszałem dużo pozytywnych opinii ze strony rodziców dzieci, które zostały 
przeniesione z likwidowanych szkół. Dzieci są zadowolone z nowej szkoły i szybko 
zaaklimatyzowały się wśród rówieśników.

A.P.: Czy chciałby Pan jeszcze coś dodać?
A.K.: Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim radnym za konstruktywne 

działania na rzecz gminy. Chociaż często mamy różne zdania na dane tematy, to potrafimy 
wszyscy ze sobą rozmawiać i dochodzić w najważniejszych decyzjach do konsensusu.

A.P.: Dziękuję za rozmowę.

(Komentarza dotyczącego reformy oświatowej 
w gminie Zagnańsk udzielił redakcji radny Kamil 
Piasecki, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia)

Problem związany z oświatą 
dotknął w ostatnich latach całą 
Polskę, a w tym i naszą gminę. 
Demograficzny niż, którego efek-
tem jest spadek liczby uczniów 
i nieadekwatny wzrost subwencji 
oświatowej do wzrostu pensji na-
uczycielskich, to główne powody, 
dla których cierpią dzieci, ro-
dzice, nauczyciele oraz radni ze 
swoimi wójtami, burmistrzami 
czy prezydentami miast na czele. 

Okres  ostatnich  dwóch  lat, w  czasie  których  prze-
prowadzana była w naszej  gminie  reforma oświatowa, 
był niezwykle trudny. Nikt tak na dobrą sprawę nie chce 
likwidacji jakiejkolwiek placówki oświatowej. Niestety, 
szeroko  rozumiane  zmiany,  jakie  nastąpiły  w  polskiej 
oświacie, wymusiły  konieczność  podjęcia  określonych 
działań. 

Uczniowie  zamkniętych  szkół  w  zdecydowanej 
większości  uczęszczają  teraz  do  naszych  większych 
placówek,  które  zapewniają  dużo  lepsze  warunki  dy-
daktyczne i bazę sportowo-rekreacyjną. Jest to dla tych 
młodych mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej 
niezwykle istotne, ponieważ przyczynia się w znacznej 
mierze  do  podniesienia  jakości  ich  kształcenia.  Innym 
czynnikiem,  także  mającym  niemały  wpływ  na  ko-
nieczność  przeprowadzenia  reform  był  niezwykle  wy-
soki koszt utrzymania placówek. Kiedy mowa o dobru 
dziecka, o jakości edukacji w naszej gminie, trudno jest 
łączyć to z finansami, niestety, realia okazały się takie, 
że w 2011 roku wszyscy dołożyliśmy do szkół około 4,5 
mln zł! Sytuacja wymagała więc koniecznej reakcji. 

Prawie wszyscy nauczyciele, którzy do tej pory uczy-
li w Belnie, Szałasie, Umrze i Zachełmiu znaleźli zatrud-
nienie  w  innych  placówkach  naszej  gminy.  Niewielka 
część  osób  odeszła  na  emerytury. Kilku  nauczycieli  ze 
szkoły w Szałasie, która jest prowadzona teraz przez sto-
warzyszenie „Szałas 2012”, nadal będzie w niej uczyć. 

Każdy  z  byłych  dyrektorów wspomnianych  placó-
wek znalazł zatrudnienie właśnie w naszych gminnych 
szkołach  i  tak  na  przykład Halina Tkaczyk  ze  Szkoły 
Podstawowej w Umrze pracuje w Zespole Szkoły Pod-
stawowej,  Przedszkola  i Gimnazjum  im.  Janusza Kor-
czaka w Tumlinie, Elżbieta Ślewa, która była dyrekto-
rem Szkoły Podstawowej w Belnie uczy od września br. 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Na-
uczania w Zagnańsku,  podobnie  jak Sławomir Biernat 
będący dotychczas dyrektorem w Szkole Podstawowej 
w Szałasie. Anna Fąfara,  która była dyrektorem Szko-
ły Podstawowej w Zachełmiu, pracuje teraz w Zespole 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Armii Krajowej 
w Kajetanowie.

Dotychczasowe zmiany w naszej oświacie,  jak  już 
wcześniej wspomniałem, były niezwykle  trudnym cza-
sem  dla  nas  wszystkich.  Liczę  na  to,  że  w  przeciągu 
najbliższych lat nie będzie już konieczności podejmowa-
nia kolejnych trudnych decyzji. Nie jestem ich zwolen-
nikiem. Sytuacja w oświacie  jest  stosunkowo  złożona, 
wymaga szerokiego dialogu  i ustaleń pomiędzy wielo-
ma środowiskami na arenie ogólnokrajowej. Może ulec 
oczywiście uzdrowieniu, pozytywnym zmianom i dlate-
go w wielkim stopniu zależeć będzie przede wszystkim 
od organów władzy ustawodawczej w naszym kraju. 

Kamil Piasecki

Okres reformy 
oświatowej był czasem 
niezwykle trudnym

Trybuna radnego

(Z radnym Arturem Kudzią rozmawiał Andrzej Piskulak)

Chociaż często mamy różne zdania, to 
potrafimy wszyscy ze sobą rozmawiać…
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Pragniemy przypomnieć o dotychczasowych sukcesach uczniów Zespołu 
Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Tum-
linie. Dyrektor Barbara Domagała przygotowała zestawienie najbardziej zna-
czących osiągnięć. 

 Zeszłoroczni absolwenci  tumlińskiego gimnazjum uzyskali najlepszy wynik 
w powiecie, a IX w województwie w przeprowadzanych w całej Polsce egzaminach 
gimnazjalnych. Na tak wysoką pozycję złożyły się następujące rezultaty. W części 
humanistycznej  z  języka polskiego – 76,4 proc.  (świętokrzyskie – 65 proc.,  kraj  
– 65 proc.), historii – 69,1 proc. (świętokrzyskie – 60 proc., kraj – 61 proc.), w części 
matematyczno-przyrodniczej z  matematyki – 63,9 (świętokrzyskie – 46 proc., kraj 
– 47 proc.) z przedmiotów przyrodniczych – 58,5 (świętokrzyskie – 49 proc., kraj – 
50 proc.) oraz z języka angielskiego (podstawowy) – 67 (świętokrzyskie – 61 proc., 
kraj – 63 proc.), (rozszerzony) – 50,7 (świętokrzyskie – 42 proc., kraj – 46 proc.).

 Na sukcesy szóstoklasistów składa się średni wynik kwietniowego sprawdzia-
nu, który był równy 26,93 pkt. Na tle kraju (22,75) i województwa (22,33) wygląda 
to imponująco. Tym samym Tumlin okazał się najlepszy w gminie i został sklasyfi-
kowany na 5. miejscu w powiecie, a 21. w całym świętokrzyskim.  „Perły w koronie 
świętokrzyskiej oświaty” – te zaszczytne słowa skierowane zostały do  laureatów 
konkursów przedmiotowych przez wicekuratora oświaty Grzegorza Bienia. W wy-
różnionym gronie znalazło się trzech gimnazjalistów: Aleksandra Solnica i Paweł 
Salwin,  przygotowani  przez Agnieszkę  Piwowarczyk,  uzyskali  tytuły  laureatów 
konkursu matematycznego. Ogromne gratulacje należą się także Emilii Szcześniak, 
która w minionym roku trafiła do grona najlepszych umysłów ścisłych wojewódz-
twa. Została laureatką konkursu matematyczno-przyrodniczego. Nad nauką Emilki 
pieczę sprawowały Agnieszka Piwowarczyk i Elżbieta Stefańska.

Szkoła  może  się  poszczyć  sukcesami  sportowymi.  Chłopcy  przygotowani 
przez Marka Szafarczyka zakwalifikowali się do finału czwórboju lekkoatletyczne-
go i wyjechali na ogólnopolskie zawody, przywożąc wysokie, 8 miejsce. Na zawo-
dach w Siedlcach Tumlin, gminę, a także całe województwo reprezentowali: Piotr 
Wójcicki, Kacper Kiniorski, Mikołaj Salwa, Adam Masaczyński, Jakub Rogowski, 
Mateusz Stefański, Mikołaj Iwański.

Troje podopiecznych Moniki Farot: Aleksandra Solnica, Konrad Sejud i Karol 
Kasowski dotarło do finału konkursu chemicznego. By uzyskać tytuł laureata, za-
brakło im zaledwie kilku punktów. Do finału konkursu polonistycznego zakwalifi-
kował się Dominik Pietrzyca przygotowany przez Grażynę Sosnowską.

Jak  co  roku,  uczniowie  uczestniczyli  w  Konkursie  Recytatorskim  im.  Jana 
Gejzlera. Pierwsze miejsce zajęła Malwina Olesińska (opiekunka G. Sosnowska), 
drugie  – Konrad Grosicki (M. Wesołowska), wyróżnienie Marcelina Mróz (G. So-
snowska).

Tumlin  zaistniał  także w Oblęgorku. Triumfy  święciły  tam  Julia Domagała, 
Karolina Ziaja i Eliza Wesołowska.

Mateusz Ziomek zajął III miejsce w Wojewódzkich Biegach Niepodległościo-
wych w Strawczynie. Agata Sidło została wicemistrzynią Polski UKS-ów – pool 
bilard, podwójną brązową medalistką Mistrzostw Polski Juniorów. Najlepsi szkolni 
lekkoatleci mogą się także poszczycić osiągnięciami indywidualnymi. Piotr Wój-
cicki zajął III miejsce w Polsce, II w województwie w klasyfikacji indywidualnej 
czwórboju, IV miejsce w Polsce w skoku w dal, V miejsce w Polsce w biegu na 
60 m, III miejsce w Wojewódzkich Biegach Przełajowych w Rytwianach. Mikołaj 
Salwa zajął III miejsce w województwie w klasyfikacji indywidualnej czwórboju. 
Sztafeta „szwedzka” (P. Wójcicki, K. Kiniorski, A. Masaczyński, M. Salwa) zajęła 
I miejsce w wojewódzkich biegach rozstawnych w Strawczynie. Natomiast sztafeta  
(P. Wójcicki, K. Kiniorski, M. Salwa, A. Masaczyński, J. Rogowski, M. Stefański, 
M. Iwański, P. Nawara, K. Wójcik) zajęła I miejsce w wojewódzkich sztafetowych 
biegach przełajowych w Nowinach.

W minionym roku szkolnym po raz pierwszy zorganizowano w gminie Zagnańsk 
Turniej Szachowy. Tumlin zdeklasował rywali. Pierwsze  miejsce zajął Wojciech Ba-
ran, II – Jakub Sumara, III – Mikołaj Salwa, IV  – Natalia Stąpór. Wszyscy uczniowie 
zostali przygotowani do turnieju przez Monikę Lisowską i Izabelę Salwę.

Rokrocznie uczniowie ZSPPiG w Tumlinie uczestniczą w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym Kangur.  Swoje  umiejętności  sprawdzić mają  okazję 
zarówno młodsi,  jak  i gimnazjaliści. Konkurs podzielony  jest na kilka grup wie-
kowych. W ostatniej edycji wyróżnieni zostali: Paweł Salwin – opiekun A. Piwo-
warczyk, Jakub Mierzwa – M. Olesińska, Paweł Rywacki – M. Olesińska, Wiktoria 
Szcześniak – B. Kurek, R. Wróbel, Zuzanna Zolbach – B. Kurek, R. Wróbel, Ga-
briela Gluza – H. Grosicka.

Ostatni rok był dla absolwentki naszego gimnazjum Marceliny Mróz wyjątko-
wo męczący. W sierpniu 2011 r. podbiła serca publiczności i jury w Pradze. W listo-
padzie znowu zwyciężyła. Tym razem w Berlinie. W czerwcu odwiedziła Włochy, 
gdzie wyśpiewała wyróżnienie. Okazała się też bezkonkurencyjna podczas festiwa-
lów w Małogoszczu i Częstochowie. 

Rok  2012  uchwalony  został  Rokiem  Korczaka,  który  jest  patronem  szkoły 
w Tumlinie, uczniowie chętnie podejmowali różnorakie inicjatywy, mające przybli-
żyć im postać Henryka Goldszmita. Uczestniczyli w projektach opracowywanych 
i realizowanych właśnie z okazji Roku Korczakowskiego. Zabłysnęli w konkursie 
przeprowadzonym pod hasłem „Marzyciele  i  ich sny” przez Muzeum Lat Szkol-
nych Stefana Żeromskiego. Zwyciężyła Katarzyna Wójcik, drugie miejsce zajęła 
Aleksandra Wawrzeńczyk. Wyróżniono prace Konrada Wójcika, Pauliny Kozy, Pio-
tra Lesińskiego, Weroniki Filipiak oraz Klaudii Adach.  Opr. Apis

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie Zespołu Szkoły 
Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Samsonowie uczestniczyli w licznych konkursach wiedzy 
i artystycznych, rywalizowali z rówieśnikami w zawodach 
sportowych. Podejmowane działania przyniosły sukcesy na 
szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim.

Listę osób z największymi osiągnięciami otwiera uczennica 
gimnazjum  Wioletta  Olesińska.  Przygotowana  przez  Ludmiłę 
Gębską została  laureatką X Konkursu  Języka Rosyjskiego. Na-
uczycielka  historii,  Ewelina  Naszydłowska  przygotowywała 
gimnazjalistów  do  udziału w Międzyszkolnym Konkursie wie-
dzy o Janie Karskim (III miejsce dla Kingi  Ślefarskiej, Karoliny 
Bugaj, Magdaleny Rutkiewicz) oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Myśli Jana Pawła II (laureatami zostali: Agnieszka Ubysz, Seba-
stian Wrona, Daria Katanowska). 

Uczniowie 
z Samsonowa najlepsi 
z rosyjskiego i historii

Liczne wyróżnienia przyniósł  także Ogólnopolski Konkurs 
Geograficzny  organizowany  przez  Centrum  Edukacji  Szkolnej 
w Warszawie. Uczniowie Anny Więch  zajęli w  nim powyższe 
miejsca: I miejsce – Patrycja Pokrzywińska, V miejsce – Seba-
stian Wrona, VIII miejsce – Daria Katanowska.

Najmłodsi    wychowankowie,  z    przedszkola  (opiekunka 
Wioletta Cedzyńska-Jędrzejczyk) zajęli III miejsce w zorganizo-
wanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach konkursie pla-
stycznym „Natura w rękach dzieci”.

Uczniowie  szkoły  podstawowej  zajęli  z  kolei  V  miejsce 
w Wojewódzkim Konkursie „Patron naszej szkoły” (opiekunka 
Dorota Makuch). Podobną rangę miał także konkurs plastyczny 
pod  nazwą  „Piękno  oraz walory  przyrodnicze  regionu  święto-
krzyskiego”. Patrycja Ścibisz przygotowana przez Elizę Hajdas 
zajęła w nim II miejsce na etapie powiatowym oraz III miejsce 
w województwie.

Na szczeblu gminnym bezkonkurencyjny w rywalizacji po-
żarniczej  okazali  się  podopieczni  Jakuba  Szczepańskiego  (za-
równo, ci ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjum).

Szkoła może poszczycić się  także osiągnięciami sportowy-
mi. Bezkonkurencyjne w gminie dziewczęta rywalizujące w mi-
nipiłce  nożnej  zajęły  II  miejsce  w  półfinale  wojewódzkim  tej 
dyscypliny. Na  najwyższym  stopniu  podium w  gminie  stanęły 
też  dziewczęta  biorące  udział  w  sztafetowych  biegach  przeła-
jowych (SP i gimnazjum) oraz turnieju tenisa stołowego. Wiele 
laurów zgromadziły na swoim koncie siostry Sobczyk; nie mają 
one równych sobie zimą – na stokach, stąd też tytuły i miejsca 
zdobyte w III Mistrzostwach Województwa o „Puchar  Święto-
krzyski” w narciarstwie zjazdowym:

I miejsce – Julia Sobczyk – w kategorii IV–VI SP,
II miejsce – Małgorzata Sobczyk – w kategorii 0–III SP,
II miejsce – Katarzyna Sobczyk – w kategorii gimnazjum.
– Zaprezentowana powyżej lista obejmuje jedynie najwięk-

sze sukcesy szkoły. Pamiętajmy jednak,  że często liczy się nie 
tylko zwycięstwo, ale i sam udział. By przystąpić do rywalizacji 
z rówieśnikami potrzeba bowiem gruntowego przygotowania, 
mrówczej pracy wykonanej zarówno przez uczniów, jak i ich na-
uczycieli – podkreśliła dyrektor Dorota Chmielewska.

Opr. Apis.

Bardzo dobre wieści 
oświatowe z Tumlina
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W ubiegłym roku  we wrześniu rozpoczęto intensywne przygotowania do 
uroczystości jubileuszowych. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji placówki oraz 
nauczycieli wydano Księgę pamiątkową „Dwójki”, zawierającą m.in. histo-
rię szkoły – owoc wielomiesięcznej pracy Mirosławy Litwińskiej, Cezarego 
Brachy i Marzeny Pawlik. 19 listopada zorganizowano w szkole uroczystość 
„Powróćmy jak za dawnych lat”, na którą zaproszono władze samorządowe, 
przedstawicieli Kościoła, absolwentów, dawną i obecną kadrę pedagogicz-
ną. Program artystyczny wspólnie przygotowali uczniowie Zespołu SP nr 2, 
Przedszkola i Gimnazjum im. St. Staszica, przy wsparciu absolwentów szkoły 
współtworzących chór. 

Indywidualne  osiągnięcia  uczniów  dwójki  również  pozwalają  z  optymi-
zmem patrzeć w przyszłość. Na szczególną uwagę zasługuje znakomita postawa 
uczniów  szkoły  podstawowej, 
którzy  reprezentowali  Za-
gnańsk  na  szczeblu  ogólno-
polskim  i  wojewódzkim.  Pa-
tryk  Cedro,  pod  opieką Anny 
Gębskiej  i Agnieszki Raczyń-
skiej,  został  laureatem  IX 
Wojewódzkiego  Konkursu 
Matematyczno-Przyrodnicze-
go  dla  szkół  podstawowych, 
a  także  laureatem  Konkursu 
Biblijnego Diecezji Kieleckiej, do którego przygotowała go Henryka Górzyńska. 
Z kolei Maria Strzelec (opiekunka Anna Lis) została wyróżniona w prestiżowym 
międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny”. Sukcesy odnosili oczy-
wiście nie tylko młodsi członkowie szkolnej społeczności, ale także ich starsi ko-
ledzy – wśród gimnazjalistów na wyróżnienie zasługuje Jan Rodak, który został 
laureatem VIII Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego (opiekun Stefan Gru-
dzień). Podopieczna Eweliny Kundery Maja Wlazły, dotarła do szczebla finało-
wego IX Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Majowy wyjazd do stolicy 
Polski, z pewnością miło będzie wspominać uczennica pierwszej klasy gimna-
zjum, Dominka Jeruzalska. Przygotowana przez Damiana Konickiego, wróciła 
do Zagnańska jako laureatka II Ogólnopolskiego Konkursu o Życiu i Twórczości 
Fryderyka Chopina. 

Uczniowie szkoły w Zagnańsku zaprezentowali w tym roku nie tylko wyso-
ką sprawność intelektualną, ale i fizyczną – odnosząc znaczne sukcesy sportowe 
na  szczeblu ogólnopolskim  i wojewódzkim. Warto  zwrócić  uwagę na  fakt,  że 
osiągnięcia dotyczą sportów zespołowych, w których najistotniejszą rolę odgry-
wa współpraca, duch drużyny, a także przygotowanie taktyczne. Reprezentacja 
szkoły,  prowadzona  przez Andrzeja  Jantarskiego,  zajęła XXIII miejsce w Mi-
strzostwach  Polski  w minipiłce  siatkowej  dziewcząt.  XXII  lokata w Mistrzo-
stwach Polski w minipiłce siatkowej chłopców w Zabrzu, którą zajęli podopieczni 
Mirosława Kowalskiego również stanowi ponadprzeciętne osiągnięcie. Drużyna 
Cezarego Brachy zajęła VI pozycję w tabeli ogólnopolskiego turnieju piłki siat-
kowej młodzików, potwierdzając wysoki poziom gimnazjalnej piłki  siatkowej. 
Ta  sama drużyna wywalczyła  także  II miejsce w wymagającej pod względem 
sportowym Świętokrzyskiej Lidze Młodzików. Na wyróżnienie zasługuje także 
postawa szkolnej drużyny badmintona, która uplasowała się na wysokim, trzecim 
miejscu w województwie; opieka Anna Zalewska. 

Szkoła im. Stanisława Staszica umożliwiła wymianę doświadczeń z rówie-
śnikami z innych państw. Delegacje młodzieży i nauczycieli odwiedziły w tym 
roku aż trzy kraje: Turcję, Bułgarię i Portugalię – było to możliwe dzięki uczest-
nictwu w Programie Comenius, w którym zagnańskie gimnazjum partycypuje już 
po raz drugi z rzędu. Koordynatorką projektu jest Dorota Starz. 

W Zespole SP nr 2, PiG w Zagnańsku sukcesy odnosi  także przedszkole, 
którego innowacyjna działalność została doceniona przez ŚCDN. Placówka orga-
nizowała konferencje, szkolenia i spotkania, m.in. seminarium dla kadry kierow-
niczej z Klubu Twórczych Dyrektorów. Nowoczesny obiekt był prezentowany 
dyrektorom przedszkoli publicznych województwa świętokrzyskiego. W trakcie 
wizyty goście oglądali także przedstawienie pt. „Czarownice z Łysej Góry”, któ-
re  wielokrotnie  uatrakcyjniało  rozmaite  imprezy;  przedszkolaki  występowały 
podczas Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów w Muzeum Narodowym w Kiel-
cach (na zaproszenie marszałka województwa świętokrzyskiego) oraz na Targach 
Edukacyjnych 2012 (program był prezentowany przedstawicielom 20 krajów). 
Nauczycielki przedszkola zorganizowały także w czerwcu festyn rodzinny, pod-
czas którego zbierano fundusze na zakup nowych zabawek. Przedszkole realizuje 
w kolejnym roku projekt unijny koordynowany przez Marię Przepiórę.

Działania podejmowane przez Gimnazjum, SP nr 2 i Przedszkole w Zagnań-
sku zostały wysoko ocenione w raporcie z ewaluacji zewnętrznej sporządzonym 
przez Kuratorium w Kielcach (badano obszar współpracy placówki ze środowi-
skiem  lokalnym). Uzyskano oceny na  poziomie B  (wysoki  poziom  spełniania 
wymagań) oraz jedną na poziomie A (bardzo wysokim) w obszarze partnerstwa 
rodziców w działaniach przedszkola.   

U  progu  nowego  roku  szkolnego  bardzo  dobrą  informacją  dla  szkolnej 
społeczności były ogłoszone 6.09.2012 r. wyniki wojewódzkiego konkursu dla 
Gimnazjów Województwa Świętokrzyskiego „Euroświętokrzyskie – nowa rze-
czywistość”. Gimnazjaliści z Zagnańska (pod opieką Piotra Radzewicza) zdobyli 
I miejsce, co wiąże się z cenną nagrodą.  Beata Wojtiuk-Ślęk 

W minionym roku szkolnym szkoła w Kajetanowie za prio-
rytetowe zadanie uznała  budowanie kapitału społecznego po-
przez nawiązanie współpracy z lokalnym środowiskiem oraz 
instytucjami i stowarzyszeniami patriotycznymi i kulturalny-
mi. Zadanie to ściśle wiązało się z przygotowaniami szkoły do 
uroczystości nadania jej sztandaru i imienia Armii Krajowej.  

Od września organizowane były spotkania uczniów i nauczy-
cieli z kombatantami – żołnierzami Armii Krajowej, którzy gościli 
u  nas  z  okazji  rocznicy  powstania  Polskiego  Państwa  Podziem-
nego, Święta Niepodległości czy rocznicy powołania Armii Kra-
jowej.  Podczas dyskusji i rozmów goście dzielili się z uczniami 
własnymi wojennymi i powojennymi wspomnieniami, tłumaczy-
li,  co  to znaczy być patriotą w wolnej Polsce. Szkoła nawiązała 
współpracę  z:  Okręgiem  Kieleckim  Światowego  Związku  AK, 
ze  Stowarzyszeniem  Sympatyków  i  Żołnierzy Czwartego  Pułku 
Legionów w Kielcach, Związkiem Strzeleckim „Strzelec”, żołnie-
rzami z Oddziału „Wybranieccy” oraz Kielecką Delegaturą IPN. 
Jej  pracownik Marek  Jończyk wygłosił w  szkole  specjalny wy-
kład na temat bitwy kajetanowskiej podczas II wojny światowej. 
Uczniowie klas I i II gimnazjum realizowali projekty edukacyjne 
związane z historią Armii Krajowej na ziemi świętokrzyskiej oraz 
historią szkoły w Kajetanowie i losami jej absolwentów. Podczas 
minionego roku szkolnego delegacje nauczycieli i uczniów kilka-
krotnie brały udział w wydarzeniach o charakterze patriotycznym 
mających związek z historią Armii Krajowej. W związku z przy-
gotowaniami do uroczystości  szkoła nawiązała szeroką współpra-
cę z rodzicami, ale także z mieszkańcami Kajetanowa, absolwen-
tami, lokalnymi przedsiębiorcami i firmami. Ci partnerzy na różny 
sposób wspierali szkołę przed uroczystościami.  

Wierzymy, że ten  społeczny kapitał, jaki udało nam się zbudo-
wać przez ostatni rok stanie się  fundamentem do osiągania przez 
uczniów szkoły coraz lepszych wyników w nauczaniu,  przyczyni 
się do kształtowania wśród młodego pokolenia potrzebnych dziś 
postaw obywatelskich, społecznych i patriotycznych. 

W dwójce z optymizmem  
w przyszłość

Szkoła w Kajetanowie 
buduje kapitał 
społeczny

W ubiegłym roku szkolnym uczniowie szkoły w Kajetanowie 
niejednokrotnie znaleźli się wśród laureatów konkursów na szcze-
blach gminnych, wojewódzkich  i ogólnopolskich.  Jakub Moskal 
zajął I miejsce w konkursie ekologicznym „Zbieramy makulaturę”. 
Uczniowie klas I–III zajęli III miejsce w Wojewódzkim Konkur-
sie Plastycznym „Natura w rękach dzieci”.  Kacper i Daniel We-
sołowscy zdobyli  I miejsce w Gminnym Konkursie „Ekoludek”, 
Karolina  Stępień  została  laureatką  Ogólnopolskiego  Konkursu 
Plastycznego „Malowanie poezją”, Rozalka Janaszek i Joasia To-
porek – III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  na 
najciekawszy komiks „Mój przyjaciel wyszedł z książki”. Szkoła 
może pochwalić się również znaczącymi sukcesami sportowymi. 
Uczniowie klas  I–III zajęli  I miejsce w Gminnym Turnieju Gier 
i  Zabaw,  I miejsce w  eliminacjach  dziewcząt  II Turnieju Orlika 
o Puchar Premiera Donalda Tuska, II miejsce w Świętokrzyskich 
Igrzyskach  Młodzieży  Szkolnej  w  Turnieju  Powiatowym  Gier 
i Zabaw w Kostomłotach, II miejsce w Gminnym Turnieju Tenisa 
Stołowego chłopców i dziewcząt, III miejsce w drugim etapie II 
Turnieju dziewcząt Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. A to 
nie wszystkie sukcesy naszej szkoły. Więcej na stronie interneto-
wej szkoły.    Katarzyna Dobrowolska
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Osiągnięcia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Nauczycieli Tajnego 
Nauczania w Zagnańsku w roku szkolnym 2011/2012.

Od  lat  zagnańska  jedynka,  która  nosi  imię Nauczycieli Tajnego 
Nauczania, kształtuje postawy patriotyczne uczniów i propaguje wie-
dzę o przeszłości. Dzieci pod opieką wychowawców systematycznie 
troszczą się o miejsca pamięci w najbliższej okolicy, a szkolny poczet 
sztandarowy uczestniczy w uroczystościach o charakterze patriotycz-
nym. Działania te przynoszą owoce w postaci sukcesów, przykładami 
są: I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Zbigniewie Kru-
szelnickim ps. „Wilk” (drużynę tworzyli uczniowie klasy VI: Zuzanna 
Cieślak, Jakub Borek, Grzegorz Kwiatkowski) oraz I miejsce w Mię-
dzyszkolnym Konkursie Wiedzy  na  temat Armii Krajowej Korpusu 
„Jodła”  (drużyna  to  uczniowie  klasy VI:  Zuzanna Cieślak,  Patrycja 
Konieczna, Jakub Borek). Szkoła ściśle współpracuje z wieloma orga-
nizacjami, np. Światowym Związkiem Żołnierzy AK, aktywnie działa 
także w Stowarzyszeniu Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej.

Dbając o wszechstronny rozwój uczniów i kształtując postawy pro-
ekologiczne,  nauczyciele  zachęcają  dzieci  do  udziału w  konkursach. 
Efektem tej pracy w ubiegłym roku szkolnym były sukcesy: III miejsce 
w Gminnym Konkursie Ekologicznym na najlepszą organizację i segre-
gację surowców wtórnych oraz w konkursie plastycznym „Ekoludek”. 

W VII edycji Świętokrzyskiej Niezapominajki II miejsce zdobyła 
uczennica kl. III Marysia Cieślak za pracę plastyczną „Wyczarowane 
z drewna” oraz II miejsce drużyna w składzie: Nikola Mojecka, Sara 
Zagnińska, Michał Wróblewski w konkursie „Szukanie skarbów”. Na-
leży podkreślić, że dzieci czerpią wiele korzyści ze ścisłej współpracy 
szkoły z Nadleśnictwem Zagnańsk.

Niezwykle istotnym elementem wychowania dzieci jest kształto-
wanie  prawidłowych  zachowań  w  sferze  bezpieczeństwa.  Systema-
tycznie organizowane są spotkania z przedstawicielami policji i straży 

Szkoła to nie tylko nauka

pożarnej. Tu również godne podkreślenia są sukcesy uczniów: II miej-
sce w powiatowym etapie konkursu dla klas piątych „Bezpieczeństwo 
na piątkę” (drużynę tworzyły: Nikola Mojecka, Katarzyna Sobierajska, 
Zuzanna Węgier). 

W eliminacjach gminnych Konkursu Wiedzy Pożarniczej II miej-
sce uzyskała uczennica Patrycja Konieczna. 

Propagując idę zdrowego stylu życia, nie zapominamy także o roz-
woju  fizycznym  dzieci.  Nasi  uczniowie  odnosili  sukcesy  w  zawodach 
sportowych: II miejsce klas drugich w Gminnym Konkursie Gier i Zabaw, 
I miejsce dziewcząt z klasy trzeciej w drużynowym powiatowym turnieju 
szkół podstawowych „O puchar Tymbarku”. Szkoła jest także inicjatorem 
i organizatorem Gminnego Konkursu Szachowego.

Młodzież w  zagnańskiej  jedynce  uzyskuje  bardzo  dobre wyniki 
w nauce, dzięki temu na zakończenie roku szkolnego pięcioro uczniów: 
Zuzanna Cieślak, Sara Zagnińska, Klaudia Działak, Joanna Gacek, Ja-
kub Borek otrzymało stypendium Wójta Gminy Zagnańsk. 

Pasje  i  działania  nauczycieli  znajdują wyraz w  podejmowanych 
inicjatywach, czego przykładem może być opracowanie merytoryczne 
ścieżki edukacyjnej „Na królewskim szlaku”, a także współorganizacja 
imprez, np. VII edycji Świętokrzyskiej Niezapominajki.

Przygotował Roman Piskulak

„Szkoła bez kompleksów” to tytuł projektu realizowany 
w ZSP, PiG im. Jana Pawła II w Samsonowie. Przewidziane w nim 
działania potrwają od 1 października br. przez cały rok szkolny 
do 30 czerwca 2013 r.  Chęć udziału w projekcie zadeklarowało 
160 osób.

Dzieci i młodzież szkolna będą miały szansę wziąć udział w róż-
norodnych zajęciach podporządkowanych nadrzędnemu celowi,  ja-
kim jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic edukacyjnych 
w jakości usług edukacyjnych.

W Samsonowie szkoła jest bez kompleksów
W ofercie szkoły znalazły się:
– zajęcia wyrównawcze pomyślane jako sposób uzupełnienia wiedzy 

z przedmiotów ścisłych i humanistycznych,
– zajęcia dodatkowe mające umożliwić realizację pasji oraz poszerze-

nie zainteresowań,
– zajęcia dające szansę na wzrost świadomości oraz ekspresji kultu-

rowej uczniów,
– doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas gimnazjalnych.
Budżet projektu to kwota 271.980 zł w całości sfinansowana ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Opr. Apis 

Dobiega końca budowa świetlicy środowiskowej w Jaworzu. 
Planowane zakończenie inwestycji jest przewidziane na listopad 
br. Obecnie trwają prace tynkarskie wewnątrz budynku. Koszt 
zrealizowania prac wynosi 643.290 zł. Inwestycja jest współfi-
nansowana w ramach działania: „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013.

Wykonawcą  robót  zostało  Przedsiębiorstwo  Usługowo-Budow-
lane  z  Kajetanowa.  Budynek  świetlicy  ma  powierzchnię  zabudowy  
276 m kw. Wyposażony zostanie w instalację wodno-kanaliazacyjną, 
elektryczną,  gazową  oraz  centralne  ogrzewanie.  Projekt  przewidu-
je  także wybudowanie  drogi  dojazdowej wraz  z miejscami  postojo-
wymi oraz chodnikami, altany 
o powierzchni zabudowy ponad  
32 m kw. Otoczony będzie ogro-
dzeniem panelowym z dwoma 
bramami i furtką.

Świetlica  środowiskowa 
będzie  swego  rodzaju wiejskim 
centrum kultury i edukacji, 
w  którym  znajdą  się  rekwizy-
ty  upamiętniające  odchodzącą 
w  zapomnienie  wieś  święto-
krzyską. Uwagę na pewno zwróci m.in. zamontowany w dużej izbie 
piec chlebowy i dawne urządzenia oraz wyposażenie wiejskiej chaty. 
Świetlica będzie jednak przede wszystkim miejscem zajęć, warszta-
tów,  spotkań  i zebrań dla dzieci  i młodzieży oraz starszych miesz-

kańców Jaworzy i Siodeł. Będzie w niej można pożytecznie spędzić 
wolny czas, rozwijając swoje zainteresowania edukacyjne, kulturalne 
i artystyczne. Opiekę merytoryczną nad nią sprawować będą człon-
kowie Zespołu Ludowego Jaworzanki.

W dużej izbie planowane są m.in. próby zespołu obrzędowego, 
artystyczne  występy  okolicznościowe,  prelekcje,  różnego  rodzaju 
prezentacje, zajęcia edukacyjne dla dzieci, itp. 

Ideą świetlicy środowiskowej jest także organizacja czasu wolne-
go dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych. Chodzi tu m.in. 
o  kształtowanie  pozytywnych postaw  społecznych,  patriotycznych, 
a także rozwijanie postaw społeczeństwa informatycznego. 

W  tym  celu  będą  organizo-
wane  różnorodne  zajęcia  arty-
styczne, plastyczne, informa-
tyczne, teatralne, a także rozwi-
jające  sprawność  ruchową,  np. 
aerobik.

W  ramach  kształtowania 
więzi  ze  środowiskiem  lokal-
nym  odbywać  się  będą  spotka-
nia  z  ciekawymi mieszkańcami 
gminy i regionu świętokrzyskie-

go,  zajęcia  kulinarne  angażujące  członków  środowiska  lokalnego, 
spacery i wycieczki po najbliższej okolicy. Działalność prowadzona 
będzie według opracowanego planu pracy i harmonogramu.

Apis 

Dobiega końca budowa świetlicy w Jaworzu
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W czwartej, ostatniej części  naszej publikacji rozpoczętej 
w lipcowym wydaniu gazety kończymy opis szlaku, na którym 
znajduje się opisywane torowisko dawnej wąskotorówki.

Decydując się na kontynuowanie wycieczki z „Trójkąta” do Su-
chedniowa po minięciu sąsiedniej składnicy, pozostawiamy po lewej 
północno-zachodnie „ramię” trójkąta – w pobliżu tego torowiska od-
naleźć można miejsce  po dawnej  stacji  „Dalejów”.  Istniejący  tutaj 
budynek wzniesiono po wybudowaniu połączenia pomiędzy kolejką 
samsonowską  a  biegnącą  z Suchedniowa do Świniej Góry  kolejką 
bliżyńską,  którą  zbudowano  w  1929–30  roku. W  okresie  między-
wojennym mieszkała  tutaj  rodzina Góreckich – mąż pracował  jako 
robotnik, zaś żona była telefonistką na kolejce. Wojna tragicznie do-
świadczyła te rodzinę – w 1945 roku, podczas ofensywy styczniowej 
Górecki zabrany został przez radzieckich czołgistów jako przewod-
nik. Niestety czołg, którym jechał został przez Niemców zniszczony 
w rejonie Bliżyna, nikomu nie udało się uratować. Po tym zdarzeniu 
wdowa wraz  z dziećmi opuściła Dalejów, przenosząc  się  do Dale-
szyc, gdzie podjęła pracę na kolejce Kielce – Złota Woda. Wkrótce 
po  zakończeniu wojny budynek  stacji  został  spalony,  pozostała  po 
nim  tylko zarastająca polanka, kilka okruchów cegieł  i nazwa uro-
czyska leśnego – Barak. Wzdłuż głównej linii kolejki prowadzi dalej 
uczęszczana  droga  leśna.  Przy  budowie  kolejki  parowej  wykorzy-
stano na tym odcinku torowisko wcześniejszej kolejki konnej,  jaką 
w 1904 roku wybudował znany suchedniowski przemysłowiec Anto-
ni Wędrychowski. Kolejką tą wywoził on rudę żelaza z okolicznych 
kopalń, m.in. „Ludwik” i „Emilia” koło osady Świnia Góra. Całość 
została zaprojektowana tak,  iż  ładowne wagoniki samoczynnie sta-
czały  się w  kierunku  Suchedniowa,  konie  natomiast  podciągały  je 
z powrotem, po opróżnieniu. Po pewnym czasie linia kolejki poko-
nuje drewniany mostek, po czym biegnie dalej wzdłuż utwardzonej 
drogi leśnej (czarny szlak pieszy, niebiesko-zielony szlak rowerowy). 
W pobliżu skrzyżowania dróg  leśnych znajdowała się w  latach 50. 

mijanka i składnica Piekło (obecnie – duży plac). Ze względu na sto-
sunkowo niewielką atrakcyjność dalszego odcinka torowiska kolejki, 
w wielu miejscach znacznie zarośniętego oraz trudności z jego po-
konaniem w  związku  z  budową  nowej  drogi  szybkiego  ruchu  pod 
Krukiem, dalszą część trasy do Suchedniowa zaleca się kontynuować 
czarnym szlakiem turystycznym, mijając po drodze pomnikowy okaz 
dębu.  Osobom  szczególnie  zainteresowanym  pozostałościami  po 
kolejce  proponuję  zobaczenie  dodatkowo Szpica,  znajdującego  się 
w lesie na północ od Kruka – można tutaj prześledzić w terenie jak 
zmieniono koncepcję pokonania przez kolejkę głębokiego parowu. 
Pierwotnie zdecydowano się na zastosowanie ślepo kończącego się 
toru, który wcinał  się bardzo głębokim przekopem w przeciwległy 
skłon terenu – to rozwiązanie wymuszało zastosowanie mijanki i każ-
dorazowe przemieszczanie parowozu na drugi koniec składu. Później 
natomiast zastosowano tor ciągły, który przebiegał krawędzią wspo-
mnianego parowu. Pozostałości tych przedsięwzięć, wyraźnie zacho-
wane w formie przekopów i nasypów można oglądać do dziś.

Zanim  wsiądziemy  w  Suchedniowie  w  pociąg  do  Zagnańska 
warto obejrzeć  jeszcze położoną przy przejeździe kolejowym dużą 
betonową rampę przeładunkową, gdzie do 1970 roku z wąskotoro-
wych  koleb  przesypywano  na wagony  normalnotorowe  glinkę  ka-
mionkową  z  kopalni  Baranów  (dokąd  z  okolic  Szpica  prowadziła 
bocznica kolejki). W tym samym miejscu znajdowała się wcześniej 
drewniana  rampa Wędrychowskiego,  służąca  do  przeładunku  rudy 
żelaza. Warto także udać się za miejscowy cmentarz, aby zobaczyć 
bardzo  dobrze  zachowany,  duży  most  kolejki  nad  Kamionką.  Co 
ciekawe, do dziś zachowały się pod nim pozostałości wcześniejszej 
konstrukcji drewnianej.

W Suchedniowie trasa kolejki przebiega pod linią PKP, po czym 
biegnie równolegle do torów w okolice Wierzbki, gdzie zagłębia się 
w Puszczę, prowadząc przez Opal i Czarny Las do Krzyżówek nieda-
leko od Wykusu. Koniec.

Szlakiem dawnej wąskotorówki (część IV)
Bartosz Kozak

Owacjami na stojąco publiczność nagrodziła artystów, któ-
rzy zagrali i zaśpiewali „Kazania świętokrzyskie” podczas dwu-
godzinnego koncertu – 22 września br. w kościele pw. Przenaj-
świętszej Trójcy na Świętym Krzyżu. Muzykę do zabytkowego 
utworu napisał Józef Skrzek. Wśród wykonawców kompozycji 
muzycznej był mieszkaniec naszej gminy artysta, muzyk, mul-
tiinstrumentalista Włodzimierz „Kinior” Kiniorski. 

W  wywiadzie  udzielonym  na  dwa  dni  przed  koncertem  niżej 
podpisanemu  Józef  Skrzek  podkreślił,  że  bardzo  sobie  ceni  profe-
sjonalizm Włodzimierza Kiniorskiego. I to zdecydowało, że zaprosił 
artystę z Zagnańska do projektu, jakim jest zagranie jego kompozycji 
muzycznej do zabytkowego utworu „Kazania świętokrzyskie”. 

– Włodek Kiniorski jest tu na Świętym Krzyżu swojakiem. Z Włod-
kiem znam się lata. Razem gramy. Jesteśmy kumplami, bo mamy te same, 
powiedziałbym, „ustawienia zegarków” – powiedział Józef Skrzek.

„Kazania świętokrzyskie” zaśpiewali Józef  Skrzek i  Marek Pie-
karczyk,  charyzmatyczny  wokalista  z  TSA  wraz  z  prawosławnym 
Chórem Oktoich z  cerkwi prawosławnej  św. Cyryla  i Metodego we 
Wrocławiu pod batutą protodiakona ks. Grzegorza Cebulskiego. Opra-
wę muzyczną stanowiła gra Józefa Skrzeka na instrumentach elektro-
nicznych i organach piszczałkowych, Apostolisa Anthimosa na gitarze 
i  instrumentach  perkusyjnych  oraz   Włodzimierza  Kiniorskiego  na 
bębnach i saksofonie. W rolę średniowiecznego kaznodziei wcielił się 
aktor Teatru im. Stefana Żeromskiego Marcin Brykczyński.  

Organizatorami i producentami koncertu byli kieleccy biznesmeni 
Jan Tarnawski, szef Biura Podróży Busferie i Marcin Majewski. Współ-
organizatorem zaś jest Zakon Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 

Teksty kazań przygotował dla artystów prof. Krzysztof Bracha, 
korzystając  z wcześniejszej  pracy  prof. Wiesława Wydry  z Pozna-
nia, który dokonał transliteracji staropolskiego języka „Kazań świę-
tokrzyskich”, oraz z wysiłku prof. Wacława Twardzika z Krakowa, 
który dokonał ich transkrypcji.

Pochodzące z XIV wieku „Kazania świętokrzyskie” to najstarszy 
zapis prozy polskiej. Zabytek składa się z jednego całego kazania (na 
dzień św. Katarzyny) i fragmentów pięciu innych. Spisane zostały na 
pergaminie, który w XV w. posłużył – pocięty na paski – do opra-

wy rękopiśmiennego kodeksu, zawierającego łaciński tekst Dziejów 
Apostolskich i Apokalipsy. 

Zabytkowe  dzieło  należało  do  opactwa  benedyktynów  na  św. 
Krzyżu, na początku XIX w., po powstaniu  listopadowym, wywie-
zione zostało wraz z innymi zbiorami do Rosji.  Ponownego odkrycia 
ich dokonał w 1890 r. Aleksander Brueckner, podczas swoich badań 
naukowych, które prowadził w Bibliotece Cesarskiej w Petersburgu. 
On  też nadał nazwę „Kazania świętokrzyskie”. Zabytkowy rękopis 
powrócił do Polski w 1925 r. Obecnie jest skatalogowany i przecho-
wywany w Bibliotece Narodowej.  

„Kinior” zagrał „Kazania świętokrzyskie”

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane 
są nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Od X w. do kasacji opac-
twa w 1819 r. gospodarzami sanktuarium byli benedyktyni, obecnie 
opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.  

Andrzej Piskulak
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

Jesteś rolnikiem lub domownikiem rolnika? 
Chcesz zdobyć nowy zawód? 

Zgłoś się na bezpłatne szkolenia! 

 Operator koparko-ładowarki klasy III.  

 Operator koparki jednonaczyniowej klasy III.  

 Florystyka-bukieciarstwo.   

 Wizaż. 

 Gastronomia prozdrowotna z elementami dietetyki. 

Liczba miejsc ograniczona! 
 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji 
Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Biuro projektu „Nowy zawód szansą na pracę – program 
przekwalifikowania dla osób odchodzących z rolnictwa – II edycja”: 

 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój 
ul. Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce 

tel.: (041) 361 04 92, fax.: (041) 361 11 61, 
e-mail: nowyzawod@sir.com.pl,  

www.nowyzawod.sir.com.pl 

Prywatny Gabinet Lekarski  
- lek. med. Marzena Dreczka  

(specjalista psychiatra, neurolog)
przyjmuje w poniedziałki w godzinach 

9:00-12:00 w Ośrodku Zdrowia  
w Zagnańsku. 

Zapisy na wizytę przyjmowane są 
telefonicznie pod nr.  41 300-10-57. 

Gabinet czynny  
od 15 października 2012 r.

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Naszą Drogą Koleżankę

Zdzisławę Ostrowską,
która odeszła od nas na zawsze 28 października br.

Pozostaniesz w naszej pamięci Człowiekiem, którego filozofią życia  
było czynienie dobra. Byłaś wzorem człowieka, nauczyciela, wychowawcy, 

koleżanki.
Wyrazy głębokiego współczucia dla Męża Ryszarda i Jego Rodziny 

składają koleżanki i koledzy.

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Mamy
dla Pani Anety Rutowicz, 

Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Zagnańsk
składają

Wójt Gminy Zagnańsk wraz z pracownikami Urzędu Gminy 
Przewodniczący Rady Gminy Zagnańsk wraz z radnymi
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Przebudowa centrum Zagnańska, Tumlina i Samsonowa, 
modernizacja dróg gminnych i powiatowych, budowanie wiat 
przystankowych oraz instalowanie oszczędnościowego oświetla-
nia przydrożnego – to inwestycje mające na celu poprawienie 
estetyki i bezpieczeństwa gminy oraz oszczędzanie energii elek-
trycznej.  

Droga powiatowa z Zagnańska do Kielc jest już otwarta
Droga powiatowa łącząca Zagnańsk z Kielcami została otwarta 

29 sierpnia br. W związku z przebudową mostu nad kielecką obwod-
nicą była ona zamknięta od maja 2011 roku. Dzięki  licznym inter-
wencjom  ze  strony  władz  gminy,  termin  otwarcia  drogi  udało  się 
przyspieszyć o kilka miesięcy.

Estetyzacja centrum Zagnańska 
W centrum Zagnańska trwają prace przy przebudowie parkingu 

przed  budynkiem Urzędu Gminy  i  porządkowe wzdłuż  ulicy  Spa-
cerowej. Wykonywane 
są  w  ramach  rewitaliza-
cji gminy. Całość prac to 
koszt  rzędu  525.210  zł, 
z  czego  ponad  50  proc. 
stanowią  środki  z Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego.

Zakres  prac  przy 
przebudowie parkingu 
przed budynkiem Urzędu Gminy obejmuje m.in.: budowę kanalizacji 
deszczowej,  przebudowę  niezbędnych  mediów,  podniesienie  płyty 
parkingu w obrębie wejść do budynku, budowę podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych.  Ponadto w  ramach  przedsięwzięcia wykonane 
zostaną schody terenowe z czerwonej kostki jako zejście bezpośred-
nio  z  chodnika  drogi  powiatowej.  Zaplanowano  grafitowe miejsca 
parkingowe, a pozostałe elementy – szare.  

Prace porządkowe wzdłuż ulicy Spacerowej 
W ramach porządków zplanowano m.in. nasadzenia ozdobnymi 

roślinami, wycinkę części drzew i oczyszczenie terenu. Prowadzony 
jest także remont murka na skwerze przy skrzyżowaniu drogi woje-
wódzkiej i powiatowej. Zostanie on obłożony kamieniem.  Dodatko-
wo na wysokości wilii „Marysieńka” (własność Państwa Wolskich) 
zostaną ustawione ozdobne donice.

Modernizacja drogi w Janaszowie
W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Janaszów pracownicy 

Referatu Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej dokonali moder-
nizacji drogi łączącej skrzyżowanie dróg Jasiów, Janaszów z Bartko-
wem. Szeroki  zakres  robót obejmował: wyłożenie  rowu korytkami 
na długości 50 mb oraz zebranie poboczy, wykonanie dwóch mijanek 
dla samochodów oraz wysypanie tłucznia, zagęszczenie wysiewki na 
drodze. Prace zostały zakończone 21 września br.

Nowe wiaty przystankowe w Bel-
nie, Tumlinie, Kajetanowie i Zagnań-
sku

We wrześniu br.  ze  środków  fundu-
szu sołeckiego sołectwa Belno zakupio-
no cztery wiaty przystankowe. Pracowni-
cy Referatu Gospodarczego i Gospodar-
ki Komunalnej własnymi  siłami  ułożyli 
kostkę oraz wykonali i zamontowali zna-
ki  przystankowe.  Dzięki  temu  oczeku-
jący  na  przyjazd  autobusu  mieszkańcy 
Belna oraz goście, będą mogli usiąść lub 
schronić się przed deszczem. W sierpniu 

br.  do  użytku  oddano  przeszklone  wiaty  wykonane  ze  sztucznego 
tworzywa – dwie w Zagnańsku, dwie w Tumlinie i jedną, zrealizo-
waną wspólnie z gminą Masłów, w Kajetanowie.

Przebudowa drogi Długojów
W październiku br. przebudowywana jest droga w Długojowie. 

Wykonywanych  jest  szereg  prac m.in. wymiana  przepustów, miej-
scowe wzmocnienie podbudowy drogi, udrożnienie rowów odwad-
niających oraz roboty towarzyszące, w tym położenie warstwy wy-
równawczej z masy asfaltowej. Do zakończenia  inwestycji pozosta-

Estetyzacja, oszczędzanie  
i dbanie o bezpieczeństwo gminy

ły prace wykończeniowe 
oraz wykonanie nowej 
nakładki  asfaltowej  jako 
warstwy  ścieralnej.  In-
westycja  o  całkowitej 
wartości  566.844,27  zł 
realizowana jest wspólnie 
z powiatem kieleckim, 
przy  czym wkład  gminy 
wynosi 378 tys. zł.

Przebudowa ulicy Dębowej i łącznika do Borowej Góry
Trwa  przebudowa  ulicy  Dębowej,  wzdłuż  zalewu,  do  końca 

zabudowań i łącznika do Borowej Góry, a także budowa chodnika, 
oświetlenia i odwodnienia.  Budowana jest również kanalizacja sani-
tarna w pasie projektowanej drogi.

–  Po latach oczekiwań mieszkańców, wielu przeciwnościach 
proceduralnych wynikających z projektowego zakresu, dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu gminy w ostatnim czasie nareszcie uzyskane 
zostało pozwolenie na budowę –  informuje Grzegorz Milcarz,  kie-
rownik Referatu Budownictwa  i Pozyskiwania Śródków Zewnętrz-
nych Urzędu Gminy w Zagnańsku. 

  Inwestycja  ta  ma  zapewnione  dofinansowanie  w  wysokości  
60 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego i musi być zakoń-
czona w ramach kontraktu do czerwca 2013. Całkowita wartość in-
westycji wynosi: 1.986.369,62 zł, z dofinansowaniem w wysokości 
ponad 50 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego.  

Upiększanie działki 
w Tumlinie 

W Tumlinie na gmin-
nej  działce  zasadzono 
sz lache tne  odmiany 
drzew:  irgę  błyszczącą, 
sosnę  górską  i  tawułę 
grew chew. Jest to kolej-
ny etap prac moderniza-
cyjnych, które poprawiają wizerunek gminy. Wykonane prace zostały 
sfinalizowane z funduszu sołeckiego.

W Samsonowie przyozdobiono centrum 
Ozdobne tuje zakupione z funduszu soleckiego w kwietniu br. 

z inicjatywy sołtys Honoraty Durlik zostały posadzone przy pomni-
ku  upamiętniającym  ludzi  pomordowanych  w  czasie  wojny  koło 
ruin huty  im. Józefa. Ma  to na celu podniesienie estetyki otoczenia 
oraz walorów turystycznych  terenu, zarówno krzyża,  jak  i zabytko-
wych ruin huty.  

Prace porządkowe na ulicy Widokowej
Na wniosek radnej Agnieszki Gębskiej pracownicy Referatu Go-

spodarczego  i  Gospodarki  Komunalnej  własnymi  siłami  wykonali 
prace  porządkowe  na  ulicy Widokowej.  Zakres  wykonanych  prac 
obejmował: usunięcie z rowów odrostów drzew i krzewów, zebranie 
poboczy, udrożnienie istniejących rowów, wyrównanie nawierzchni 
drogi i utwardzenie jej klińcem. Jest to pierwszy etap prac, które będą 
kontynuowane w następnych latach.    

Oszczędnościowe lampy oświetleniowe 
W Samsonowie-Ciągłe zamontowano we wrześniu br. 25  lamp 

oświetleniowych. W ten sposób sprawdzono możliwości oszczędze-
nia środków budżetowych przeznaczonych na energię elektryczną. 

Przebudowa drogi w Ścięgnach 
Przebudowa drogi w miejscowości Ścięgna, która rozpoczęła się 

w wakacje, ma zapewnić polepszenie komfortu jazdy pojazdów oraz 
obniżenie  poziom  hałasu  i  emisji  spalin.  Natomiast  wybudowanie 
chodnika przy ww. drodze zwiększy bezpieczeństwo pieszych, którzy 
dotychczas poruszali się wąskimi poboczami. Koszt realizacji inwe-
stycji wynikający z przeprowadzonego przetargu wynosi ponad 737 
tys. zł. Inwestycja realizowana jest w ramach środków pozyskanych 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012–2015. 
Dzięki niej poprawiona zostanie estetyka miejscowości. 

Andrzej Piskulak
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W Kajetanowie

Urodziny Bartka


