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Drodzy Mieszkańcy Sołectw Tumlin, Umer, Kołomań i Belno

Renata Janik w ławach sejmowych

Władysława Bałchanowska z Samsonowa-Piechotnych 
30 września br. obchodziła 100. rocznicę narodzin. Listy gratulacyj-
ne przysłali m.in.: premier Donald Tusk i wojewoda świętokrzyski 
Bożentyna Pałka-Koruba. Wójt Szczepan Skorupski do życzeń zło-
żonych osobiście dołączył dyplom okolicznościowy, kosz kwiatów 
i praktyczny podarunek – koc z pościelą.

Na uroczystość do 100-letniej Władysławy Bałchanowskiej przybyła 
liczna rodzina, przedstawiciele Urzędu Gminy wraz z wójtem Szczepa-
nem Skorupskim na czele oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wójt Szczepan Skorupski wręczając kwia-
ty, złożył dostojnej Jubilatce w 100. rocznicę 
urodzin wyrazy uznania i głębokiego szacunku 
oraz życzenia wszelkiej pomyślności, dalszych 
długich i szczęśliwych lat życia.

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk w spe-
cjalnym liście, zwracając się do Jubilatki w dniu 
wspaniałego jubileuszu 100-lecia urodzin, pod-
kreślił, że dane było pani Władysławie Bałcha-
nowskiej przeżyć cały wiek polskiej historii, do-
świadczyć trudów i radości z nią związanych. 

100 lat życia Władysławy Bałchanowskiej
„Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Pola-

ków. Głęboko wierzę, że wielu ludzi czerpie z niej obficie, ponieważ Pani 
sędziwy wiek jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem. Papież 
Jan Paweł II w Liście do ludzi w podeszłym wieku pisał: »Cechą cywili-
zacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i miłość dla ludzi starych, dzięki 
którym mogą oni czuć się żywą częścią społeczeństwa«. Niech mi zatem 
będzie wolno tą drogą podziękować Pani w imieniu własnym i całego 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej za wszelkie trudy i owoce minionych stu 
lat oraz złożyć życzenia zdrowia i pogody ducha na kolejne lata” – napisał 

z wyrazami szacunku premier Donald Tusk.
Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba skła-

dając najserdeczniejsze życzenia, jednocześnie 
podziękowała, że Jubilatka dała młodym pokole-
niom przykład pięknego i dobrego życia: „Taka 
postawa dowodzi wewnętrznej siły, dojrzałości 
i niezwykłej wrażliwości na drugiego człowie-
ka. Życzę wiele sił, zdrowia oraz jak najwięcej 
powodów do radości. Niech każdy dzień wno-
si w Pani życie coraz więcej ciepła i miłości’’.
 Apis 

Spotkanie poetycko-muzyczne 
Wieczorem 6 września za sprawą Stowarzyszenia „Razem dla 

Wszystkich” w Świetlicy Środowiskowej Jaworze miało miejsce wy-
jątkowe wydarzenie kulturalne – spotkanie poetycko-muzyczne.

Wśród wielu gości, którzy swą obecnością uświetnili spotkanie, zna-
leźli się: wójt Szczepan Skorupski oraz posłanka Renata Janik. Gospo-
darze wieczoru: prezes Stowarzyszenia „Razem 
dla Wszystkich” Leszek Grudziński oraz człon-
kini Stowarzyszenia Urszula Piękoś w imieniu 
wszystkich członków organizacji złożyli ser-
deczne gratulacje pani poseł z okazji objęcia 
nowego stanowiska. 

W kameralnej atmosferze przybyłych go-
ści swoją poezją oczarowała Elżbieta Gacek 
– prawnik, sędzia, wicemarszałek Sejmu IX 
kadencji, działaczka społeczna, wolontariuszka, 
poetka. Autorka czterech tomików poezji oraz 
własnej biografii, współautorka zbioru anegdot 
sądowych. Nagrodzona trzykrotnie w kolej-

nych konkursach ogłoszonych przez Radio Plus na kolędy i pastorałki. 
W 2005 r. w IV edycji konkursu pt. „Śladami Żeromskiego” otrzymała 
nagrodę główną.

O oprawę muzyczną wieczoru zatroszczył się artysta muzyk Marek 
Bucki. Najpierw zachwycał utworami Marka Grechuty we własnej aran-

żacji, a następnie zabrał wszystkich w podróż 
sentymentalną do lat 60. Podczas spotkania miał 
również miejsce wernisaż rzeźb autorstwa arty-
sty Krzysztofa Jana Wesołowskiego oraz obra-
zów malarki Marii Anny Niciejewskiej.

Spotkanie poetycko-muzyczne jest częścią 
cyklu imprez kulturalnych organizowanych 
przez Stowarzyszenie „Razem dla Wszystkich” 
pod wspólnym tytułem „Powiatowa przygoda 
z kulturą” w ramach realizacji zadania publicz-
nego z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu 
i turystyki, powierzonego przez Starostwo Po-
wiatowe w Kielcach. Urszula Piękoś

W środę, 11 września br. na 48. po-
siedzeniu Sejmu Renata Janik złożyła 
ślubowanie poselskie. W tym ważnym 
dniu towarzyszyli jej m.in.: mąż, córka, 
zaprzyjaźnieni księża oraz reprezentujący 
Gminę Zagnańsk – wójt Szczepan Sko-
rupski i radni: Anna Piotrowska (siostra), 
Agnieszka Gębska, Grażyna Wawszczak, 
Artur Kudzia, Tomasz Dąbrowski. 

Posłanka Platformy Obywatelskiej 
przynależy do komisji - gospodarki, spra-
wiedliwości i praw człowieka, nadzwy-
czajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, 

podkomisji stałej do spraw nowelizacji 
prawa karnego oraz do Parlamentarnego 
zespołu ds. ekonomii i przedsiębiorczości 
społecznej. W pierwszych dniach zasia-
dania w ławach sejmowych zgłosiła dwie 
interpelacje w sprawie: limitów ogranicza-
jących możliwości pracy zarobkowej dla 
osób pobierających rentę socjalną oraz re-
fundacji sprzętu stomijnego i urologiczne-
go. Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Re-
naty Janik mieści się przy Al. IX Wieków 
Kielc 6 m. 30 w Kielcach.

Apis

Trwają przygotowania do realizacji II etapu inwestycji polega-
jącej na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie 
Gminy Zagnańsk w ramach projektu: Kompleksowa Ochrona Wód 
Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej. 

W ramach II etapu sieć kanalizacji sanitarnej wykonana będzie w miejsco-
wościach: Tumlin-Dąbrówka, Tumlin-Osowa, Tumlin-Węgle, Tumlin-Zaci-
sze, Kołomań, Umer, Belno. Przyłącza kanalizacyjne wykonywane będą przez 
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Koszt udziału 
mieszkańców w tym przedsięwzięciu wynosić będzie jedynie 1230 zł.

Warunkiem wykonania przyłącza jest podpisanie stosownej umowy, 
która będzie również podstawą ubiegania się przez MZWiK o dofinanso-
wanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. Umowy podpisywać mogą zarówno osoby, dla których jest 
zaprojektowane przyłącze kanalizacyjne, które mają zaprojektowane przyłą-
cza we własnym zakresie jak również te do których będzie to możliwe.

W październiku i listopadzie 2013 roku pracownicy Urzędu Gmi-
ny, radni i sołtysi odwiedzą nieruchomości, które mogą być podłą-
czone do kanalizacji realizowanej w ramach ww. projektu i spiszą 
stosowne umowy. 

Osoby, które nie będą mogły podpisać umowy od razu otrzymają 
umowę wraz z pismem informującym o terminie i sposobie doręcze-
nia przedmiotowej umowy. Wszelkie informacje w zakresie umów moż-
na uzyskać w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, w pok. nr 14 oraz telefonicz-
nie pod nr. 41 300 13 22 wew. 35. 

W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o niezwłoczne 
zawieranie umów dotyczących finansowania i realizacji podłączenia ka-
nalizacyjnego nieruchomości, bowiem tylko one zagwarantują wykona-
nie przyłącza z dofinansowaniem za wskazaną kwotę.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk
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Umowę na wykonawstwo rozbudowy Oczysz-
czalni Ścieków w Bartkowie gm. Zagnańsk podpi-
sano w czwartek, 5 września br. w siedzibie Wodo-
ciągów Kieleckich. 

Inwestycja jest niezbędna w związku z prowa-
dzoną na terenie gminy budową kanalizacji sanitarnej 
w ramach projektu „Kompleksowej Ochrony Wód 
Podziemnych aglomeracji kieleckiej”. Umowę podpi-
sał w imieniu wykonawcy – firmy INSTAL Warszawa 
S.A. – prezes Zarządu Andrzej Grygo.

Zakończono inwestycje drogowe, które zapewniają bezpieczne poruszanie się po 
gminie i dają możliwość parkowania samochodów w miejscach do tego przeznaczonych. 
Oddano do użytku place zabaw i skatepark. Koszt przeprowadzonych prac w większości 
pokryty został ze środków zewnętrznych, głównie z funduszy Unii Europejskiej. 

Skatepark oddany do użytku
Od niedawna teren placów zabaw 

i skateparku oblegany jest przez miłośni-
ków deskorolek oraz spragnionych czyn-
nego wypoczynku na świeżym powie-
trzu. Skatepark przy ul. Kieleckiej został 
oddany do użytku publicznego i od razu 
zrobił furorę, gdyż jest przeznaczony dla 
osób w każdym wieku. Dzieci i młodzież 
mają do dyspozycji miejsca gier i zabaw, 
opiekunowie, w zależności od upodobań, 

mogą grillować, grać w tenisa stołowego lub oddawać się lekturze w cieniu drzew. Główną 
atrakcją jest odnowiona lokomotywa z wagonikiem. W ramach przedsięwzięcia wykonano 
dodatkową platformę z przeznaczeniem na imprezy okolicznościowe np. Dzień Dziecka. Aby 
takie miejsca zapewniały bezpieczeństwo użytkownikom, zamontowano monitoring oraz prze-
widziano dozór ochrony. Całość inwestycji wynosi ok. 900 tys. zł, z czego ponad 50 proc. 
stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Budowa drogi Zachełmie 
Od Ścięgien w stronę kościoła pw. 

św. Rozalii i św. Marcina ułożono war-
stwę asfaltu oraz wykonano parking 
z kostki brukowej. W ramach I etapu 
prac wykonano kanalizację sanitarną, 
system odwodnienia liniowego, rowy 
oraz oświetlenie drogowe. Równolegle 
w miejscach niebezpiecznych zamonto-
wane zostaną bariery ochronne oraz ozna-
kowanie w tym wyznaczone przejścia dla 
pieszych. Obecnie prace skoncentrowane są na wysokości cmentarza, gdzie wymieniono stary 
wodociąg oraz wybudowano kanalizację sanitarną, wykonano podbudowę pod drogę oraz 
zjazdy na posesje. Na ukończeniu są chodniki z kostki brukowej.

Całość przedsięwzięcia będzie kosztować 2,8 mln. W ramach programu realizowane są za-
dania drogowe jednoroczne obejmujące remonty, przebudowy lub budowy dróg o charakterze 
lokalnym. Wcześniej gmina realizowała drogi z NPPDL, m.in. w Ścięgnach, Zabłociu oraz do 
Borowej Góry.

Zakończona budowa drogi przy ul. Dębowej 
Przy zbiorniku wodnym w Kaniowie zakończona została duża inwestycja – budowa ul. Dę-

bowej wraz z łącznikiem do Borowej Góry. Realizacja zadania zdecydowanie poprawi bezpie-
czeństwo na drodze w okresie wzmożonego ruchu, jak również usprawni komunikację między 
Borową Górą a Kaniowem. Nie bez znaczenia jest komfort przejazdu, gdzie wcześniej w okre-
sie letnim kurz utrudniał korzystanie z drogi dla pieszych oraz rowerzystów. W ramach przedsię-
wzięcia wykonano chodnik oraz zamontowano progi zwalniające, a także bariery ochronne.

Realizacja inwestycji zdecydowanie wykraczała poza zakres drogowy: przebudowano 
także sieć wodociągową oraz gazową i wybudowano nowy odcinek kanalizacji sanitarnej 
oraz oświetlenie drogowe. Ustawione zostały ławeczki oraz kosze na śmieci.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 1 986 369,62 zł z dofinansowaniem w wysokości 
ponad 50 proc. z RPO.

Parking w Samsonowie-Piechotnych 
Poszerzono parking przy cmentarzu 

w Samsonowie-Piechotnych oraz wyko-
nano dodatkowy zjazd. Całość utwardzo-
no kostką brukową. Nowe rozwiązanie 
zdecydowanie poprawi komunikację, 
szczególnie podczas uroczystości, kiedy 
natężenie ruchu jest stosunkowo duże. 
Na ostatniej sesji Rady Gminy, 24 wrze-
śnia br. dzięki staraniom radnego Kamila 
Piaseckiego i na jego wniosek, na parking 

przeznaczono kolejne fundusze w kwocie 15 000 zł. – Będzie ona polegała na powiększeniu 
placu o następne nowe miejsca parkingowe. Pomysł o przeznaczeniu nowych pieniędzy na 
to zadanie w głosowaniu poparła zdecy-
dowana większość radnych – komentuje 
radny Kamil Piasecki. 

Parking nad zalewem
Nad zalewem w Umrze zakończono 

budowę parkingu wraz z drogą dojaz-
dową i chodnikami. Dla bezpieczeństwa 
pieszych zamontowano barierki ochron-
ne, wykonano schody terenowe na skar-
pie i uporządkowano teren wokół.

Opr. Apis

Dojazdy, parkingi i bezpieczny wypoczynek Oczyszczalnia  
będzie rozbudowana 

Zaawansowana budowa 
kanalizacji

W czwartek, 26 września br. odbyło się posie-
dzenie Rady Budowy – spotkanie przedstawiciela 
inwestora – Wodociągów Kieleckich – z wykonaw-
cą kanalizacji w gminie Zagnańsk w ramach pro-
jektu Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych 
Aglomeracji Kieleckiej. Podsumowano stan reali-
zacji budowy na koniec sierpnia br. 

– Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, 
a na niektórych odcinkach z niewielkim wyprzedze-
niem – poinformował GZ Ziemowit Nowak, rzecznik 
prasowy Wodociągów Kieleckich. 

Wykonano dotychczas 1580 m kanalizacji w Sam-
sonowie-Piechotnych, co stanowi 50,7 proc. zaawanso-
wania ogólnego. W Zachełmiu, w rejonie ul. Spokojnej 
i Kościelnej Górki wykonano już całość 642-metrowego 
odcinka. Obecnie trwa kamerowanie (sprawdzanie sta-
nu kanałów przy pomocy zdalnie sterowanej kamery) 
i próby szczelności.

Kolejny odcinek kanalizacji w Zachełmiu wyko-
nano na długości 241 m, co stanowi wprawdzie tylko 
3,6 proc. całego zakresu tego zadania, ale jest ono re-
alizowane z wyprzedzeniem. Według harmonogramu 
miało się bowiem rozpocząć w marcu 2014 r. 

Rozpoczęła się również budowa przepompowni 
u wylotu ul. Spokojnej. Wykonano już przekładkę 
sieci gazowej, która kolidowała z budową. Przepom-
pownie są niezbędne, aby ścieki tam, gdzie nie mogą 
spływać grawitacyjnie płynęły do oczyszczalni.

Budowę odcinka w Samsonowie-Komornikach 
i Dutkowie wykonawca planuje rozpocząć w paź-
dzierniku br. Trwa procedura przetargowa w ramach 
drugiego kontraktu na budowę kanalizacji w Zagnań-
sku. Otwarcie ofert nastąpi 3 października. Apis 

Kolejny etap rozbudowy Oczyszczalni Ścieków 
w Bartkowie jest odpowiedzią na wzrastające potrze-
by w związku z prowadzoną równolegle przez Wo-
dociągi Kieleckie inwestycją unijną, w ramach której 
znacznie wzrośnie stopień skanalizowania gminy Za-
gnańsk – podkreślił prezes Henryk Milcarz. 

Wodociągi Kieleckie podjęły starania o pozyska-
nie na realizację rozbudowy Oczyszczalni Ścieków 
w Bartkowie unijnego dofinansowania w ramach VIII 
Konkursu i wiele wskazuje na to, że ten kolejny już 
grant UE otrzymają.

Funkcjonująca w Bartkowie biologiczna oczysz-
czalnia powstała w celu ochrony wód ujęcia Zagnańsk. 
W roku 1992 decyzją wojewody kieleckiego oczysz-
czalnia została przekazana Związkowi Komunalnemu 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.  Apis
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Specjalistyczny kombinezon chroniący przed groźnymi owadami (szerszeniami) otrzymali 
strażacy z Zagnańska podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 24 września br. w sali konfe-
rencji Urzędu Gminy w Zagnańsku.

Kombinezon ufundowany z funduszu sołectwa Zagnańsk odebrał druh Robert Kopeć, naczelnik Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Zagnańsku. W sposób uroczysty wręczyli go – radna, sołtys Grażyna Wawszczak 
i Waldemar Wiech, przewodniczący Rady Sołeckiej. Dzięki kombinezonowi strażakom nie będą straszne 
groźne owady. Do ich usunięcia są coraz częściej wzywani przez mieszkańców gminy. Apis 

Koniec sierpnia i początek września br. to czas kiedy odby-
wały się zawody strażackie różnych szczebli: wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych. Bardzo aktywni byli w nich druhowie 
z ochotniczych straży pożarnych w gminie Zagnańsk. 

Zmagania wojewódzkie
W dniu 31 sierpnia br. na zbiorniku wod-

nym w Chańczy odbyły się XII Mistrzostwa 
Województwa Świętokrzyskiego Grup Szyb-
kiego Reagowania na Wodzie. Po raz pierw-
szy w mistrzostwach udział wzięła drużyna 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagnańsku-
Chrustach, która osiągnęła bardzo dobry wy-
nik, zajmując 17. miejsce. Na tle powiatu jest 
to jedno z czołowych miejsc. W zawodach 
udział wzięło 61 drużyn, wśród nich były 
zespoły z państwowych straży pożarnych, 
ochotniczych straży pożarnych oraz Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i policji. Do zawodów 
drużynę przygotowywał druh Leszek Mączka. W skład drużyny OSP 
Zagnańsk weszli druhowie: Mateusz Papros, Dariusz Nyga, Karol 
Wiśniewski, Piotr Dąbrowski.

Zawody gminne
W dniu 7 września br. na boisku leśnym w Zagnańsku odbyły 

się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Pierwsze miejsca zajęli: 
w kategorii seniorów – strażacy z OSP Szałas, w kategorii kobiet – 
OSP Zagnańsk-Chrusty, w kategorii młodzieżowej – OSP Zagnańsk-
Chrusty. W zawodach wzięły udział drużyny seniorów z ochotniczych 
straży pożarnych Samsonów, Szałas, Zabłocie i Zagnańsk oraz Kobie-
ca i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Zagnańsk. Ogromnego 
pecha w przygotowaniach linii gaśniczej miały drużyny z OSP Za-
gnańsk i Zabłocie – węże nie wytrzymały ciśnienia. Jednostki te nie 
ukończyły zadania bojowego. Znakomicie z tym zadaniem poradziły 
sobie drużyny z Szałasu i Samsonowa. Wspaniały popis dały również 

KDP i MDP 
z Zagnańska, 
u z y s k u j ą c 
z n a k o m i t e 
czasy w swo-
ich konkuren-
cjach. Puchary 
i nagrody dla 
w s z y s t k i c h 
drużyn bio-
rących udział 
w zawodach 

Strażakom nie będą straszne szerszenie

Strażackie zmagania sportowe
wręczyli wójt Szczepan Skorupski oraz radni Grażyna Wawszczak 
i Tomasz Dąbrowski. Drugie miejsce zajęła OSP Samsonów, trze-
cie – OSP Zabłocie, czwarte – OSP Zagnańsk. Nagrody ufundowali 
wójt Szczepan Skorupski oraz prezes Wodociągów Kieleckich Hen-

ryk Milcarz. Na zakończenie zawodów nie mogło zabraknąć trady-
cji strażackiej – kąpieli zwycięskich drużyn w zbiorniku z wodą, nie 
ominęło to również przedstawicieli władz naszej gminy wójta Szcze-
pana Skorupskiego oraz radnego Tomasza Dąbrowskiego.

Rywalizacja powiatowa 
Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych kate-

goriach, reprezentowały gminę Zagnańsk w VII Powiatowych Zawo-
dach Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP i Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych, które odbyły się 22 września w Strawczynku.

Na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Olimpic” 
w Strawczynku do zmagań stanęło blisko 450 zawodników z 37 dru-
żyn strażackich, w tym sześć drużyn dziewcząt i dziewięć – chłop-
ców. Były to najlepsze drużyny z poszczególnych gmin. W klasyfika-
cji generalnej zawodów Kobiecych Drużyn Pożarniczych 6. miejsce 
zajął zespół z OSP Zagnańsk. W kategorii MDP chłopców 9. miejsce 
wywalczyła drużyna OSP Zagnańsk. W kategorii Męskich Drużyn 
Pożarniczych 10. miejsce przypadło dla OSP Szałas. Zmagania stra-
żaków obserwowali: starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, wicestarosta 
Zenon Janus, członek Zarządu Powiatu w Kielcach Michał Godow-
ski oraz radny powiatowy Ireneusz Żak. Zdaniem starosty Zdzisława 
Wrzałki, młodzi druhowie są przyszłością Straży Pożarnej. – To wy 
będziecie brać udział w akcjach i ratować życie. Dzisiejsze zmagania 
dowodzą, że w młodzieżowych drużynach pożarniczych rosną godni 
następcy zawodowych strażaków – podkreślił starosta Wrzałka. Pod-
czas zawodów drużyny musiały zmierzyć się w sztafecie pożarniczej 
i ćwiczeniach bojowych, strażacy dali popisy akcji gaśniczych, mu-
sieli uruchomić motopompy i zassać wodę, podać wodę ze stanowisk 
gaśniczych czy pokonać dwumetrową ścianę. Apis 

Panoramę zabytkowych ruin huty w Samsonowie z ekologicznym przesłaniem namalował 
na szarym szkolnym murze prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz wspólnie z harce-
rzami z Samsonowa. Mur upiększało w sumie osiem zespołów. Wspólne malowanie przygoto-
wali organizatorzy Festiwalu Eko Sztuki Ulicy w Kielcach.

Festiwal Eko Sztuki Ulicy organizują wolontariusze ze Stowarzyszenia Spektrum Możliwo-
ści. Tym razem za cel wybrali szary mur przylegający do boiska Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych przy ul. Wspólnej. Mur podzielono na osiem odcinków, za które odpowiedzialnych było 
ośmiu kapitanów – polityków, samorządowców i VIP-ów. 

Wśród nich był prezes Henryk Milcarz, którego drużyna malowała panoramę ruin zabyt-
kowej huty w Samsonowie, na tle sielskiego krajobrazu, z napisem „Po stokroć proszę, nie 
zapominajcie o przyrodzie”. Obok swoje dzieła przygotowywały zespoły pod dowództwem 
m.in. poseł Renaty Janik i senatora Krzysztofa Słonia. Wszystkie malunki łączyła tematyka 
ekologiczna, promująca zrównoważony rozwój oraz świętokrzyską faunę i florę.  Apis 

Murał ruin samsonowskiej huty
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ce’a o wędrówce i podróży w głąb stuleci, traktuje o miłości do świata, 
i ziemskich zauroczeń cudami wszechświata” – napisał do mnie autor 

w korespondencji mailowej. 
„W moim rozumieniu Morze i Zwierciadło to 

traktat o »odysei kierunków« w sztuce i literaturze, 
ale nie tylko. To zbiór reminiscencji, i cytatów na 
wzór twórczości Thomasa Stearnsa Eliota. Chodzi 
mi głównie tu o Ziemię jałową i inne utwory” – 
dodał poeta. 

Według poety, „Morze” w tytule oznacza nie-
skończoność metafory. Poemat jest także „Tarczą”, 
jaką opisał Wergiliusz w VIII pieśni Eneidy, która 
stanowi ogromne wrota do literatury nowożytnej. 
W twórczości młodego poety można też się doszu-
kać motywów inspirowanych twórczością m.in. 
Borgesa oraz nieskodyfikowanej jaźni, jak u Ar-
thura Rimbauda. Choć wiersze i poematy czyta się 

z zainteresowaniem i z przyjemnością, to nie są one łatwe w odbio-
rze, gdyż wymagają oczytania, jakie posiada ich autor.

Andrzej Piskulak

Konrad Stawiarski ma 30 lat i mieszka w Kaniowie. Pisze 
wiersze. W konkursie literackim zorganizowanym wiosną br. 
przez Kielecki Oddział Związku Literatów Pol-
skich jego wiersze zostały zauważone przez ju-
rorów i wysoko ocenione. 

Zajmując się przez prawie 30 lat pisaniem re-
cenzji utworów poetyckich, rzadko zdarzało mi się 
pisać o tak niezwykłych wierszach, jakie stworzył 
Konrad Stawiarski. Są to poematy, będące zarazem 
esejami, traktami o literaturze w pełnym tego słowa 
znaczeniu. Ich autor posiadający nadwrażliwość 
poetycką i niezwykłą wyobraźnię, jest zarazem 
skromnym i cichym człowiekiem. Ma też ogrom-
ną wiedzę na temat literatury polskiej i światowej. 
Jest wszechstronnie oczytany. Posiada w związku 
z tym ogromną kulturę literacką. 

„Czym więc jest mój poemat? W moim pisar-
stwie kieruję się najzwyklejszą zasadą treści samej w sobie. Napisałem 
moją własną interpretację Morza i Zwierciadła na wzór wybitnego po-
ety angielskiego Wystana Hugha Audena. Mój poemat jest jak u Joy-

Przedstawiciele Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Zagnańsku spotkali się z członkami i sze-
fami organizacji pozarządowych działających na terenie naszej 
gminy. Celem spotkania była wymiana dotychczasowych do-
świadczeń i określenie współpracy na rok 2014.

W spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób, reprezentujących 
stowarzyszenia, fundacje, instytucje, kluby sportowe i ochotnicze 
straże pożarne. Uczestnicy po przedstawieniu swoich organizacji 
rozmawiali o metodach pozyskiwania środków finansowych na reali-
zację pomysłów i problemach, z jakimi borykają się na co dzień. 

Wójt Szczepan Skorupski w swym wystąpieniu pokrótce wy-
jaśniał ideę i zasady współpracy pomiędzy samorządem a organi-
zacjami pozarządowymi. Gospodarz gminy zachęcał do wymiany 

Po raz czwarty załoga Katażuk Team z Władysławem Bar-
tłomiejem Kowalewskim z zagnańskiej gminy wzięła udział 
w Charytatywnym Rajdzie „Złombol”, który odbył się w sierp-
niu br. Tegoroczna siódma ekspedycja miała na celu dotrzeć do 
Nordkapp w Norwegii – najdalej wysuniętego na północ skrawka 
Europy. Załoga wystartowała 10 sierpnia br. w południe z Kato-
wic spod sławnego Spodka. W Zagnańsku pod dębem Bartkiem 
w obecności wójta Szczepana Skorupskiego – jednego ze sponso-
rów rajdu – odbyła się odprawa przez podróżą. 

„Złombol” to rajd charytatywny samochodów produkowanych 
w RWPG, w dawnych krajach socjalistycznych. Jest to ekstremal-
na wyprawa mająca na celu uzbieranie pieniędzy na zakup rzeczy 
dla dzieci z domów dziecka. Darczyńcy wykupują powierzchnię na 
pojazdach na swoje reklamy i w ten sposób zasilają konto Fundacji 
Nasz Śląsk im. gen. Jerzego Ziętka. 

– Nie sposób w kilku zdaniach opisać jej przebieg. Powiem 
krótko, było ekstremalnie od startu aż do mety. Załoga, z którą prze-
mierzam bezdroża Europy, to młodzi żądni przygód ludzie z różnych 
części naszego kraju. Ja natomiast w głównej mierze dbam o bezpie-
czeństwo ich i bolidu, bo to nasz koń, dzięki któremu się przemiesz-
czamy – opowiada uczestnik Władysław Kowalewski.

– Litwę i Łotwę pokonaliśmy z marszu, w Estonii spotkała nas 
poważna awaria bolidu.

Straciliśmy przednią szybę, po chwili konsternacji zapadła de-
cyzja jedziemy dalej. W Talinie zakupiliśmy grubą pleksi, następnie 
przeprawiliśmy się przez Bałtyk promem do Finlandii. Po drodze od-
wiedziliśmy Rovaniemi, miasto świętego Mikołaja, gdzie przekroczy-
liśmy koło podbiegunowe. Tu odmówił posłuszeństwa rozrusznik, któ-
ry musiałem potraktować młotkiem, aby odwiesić szczotki. Na szlaku 
pojawiło się opuszczone miasteczko poszukiwaczy złota, które złupili-
śmy doszczętnie – snuje swoją opowieść uczestnik „Złombolu”. 

 Załoga, aby mogła dotrzeć do Nordkapp, musiała pokonać jesz-
cze wiele stromych wzniesień i tuneli. Jeden z nich miał długość po-
nad sześć kilometrów i przebiegał w części pod oceanem. Po tych 
ekstremalnych trasach uczestnicy dotarli do mety. Po odśpiewaniu 
złombolowego hymnu, licytacji fanowej koszulki, odbiorze dyplomu 
nastąpiła integracyjna impreza. 

Pierwsza wyprawa była do Azji, a ściślej do Istambułu. Druga do 
Szkocji, do sławnego jeziora Loch Ness. Trzecia do Grecji – Olimpu. 

 Podczas sesji Rady Gminy w Zagnańsku Władysław Bartłomiej 
Kowalewski podziękował wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu za 
wsparcie finansowe i patronat.  Apis

Poeta czekający na odkrycie

Organizacje pozarządowe w gminie

Zagnańsk na „Złombolu”

doświadczeń, wzajemnego pomaganie sobie, nawiązywania współ-
pracy z instytucjami mającymi podobne cele statutowe. Szczególnie 
podkreślał doskonalenie umiejętności pozyskiwania pieniędzy z róż-
nych konkursów, funduszy UE czy od sponsorów. 

Kierownik GOKSiR Michał Salwa oraz koordynatorka spotkania 
Anna Żmudzińska poprosili uczestników o wpisanie pomysłów na 
przygotowaną listę lub złożenie ich bezpośrednio do Urzędu Gminy 
do końca września br. Informacje o planach i zamierzeniach niezbęd-
ne będą bowiem przy ustalaniu budżetu przeznaczonego na realizację 
„Rocznego programu współpracy Gminy Zagnańsk z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na 
2014 rok”.

Apis
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Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Policjanci reagują szybko i zdecydowanie

Konferencja na temat projektu „Godność – Szacunek – Miłość 
– NIE przemocy w Rodzinie” adresowanego do rodzin zagrożonych 
przemocą odbyła się 5 września br. w Szklanym Domu w Ciekotach. 
Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Kielcach we współpracy z gminami Masłów i Zagnańsk.

W konferencji wzięli udział m.in. przed-
stawiciele policji, Niebieskiej Linii, proku-
ratury, Caritas oraz ośrodków pomocy spo-
łecznej. Zaprezentowane zostały m.in. tematy 
związane z prawami przysługującymi osobom 
doznającym przemocy oraz formami pomocy 
pokrzywdzonym. 

– O tym, że przemoc w rodzinie to bardzo 
poważne i niepokojące zjawisko, które nie jest 
związane z żadną określoną grupą społeczną, 
świadczy to, że pojawia się zarówno w rodzi-
nach inteligenckich, zamożnych, jak i tych, które borykają się z problemem 
bezrobocia czy alkoholizmu – mówił starosta kielecki Zdzisław Wrzałka.

Wójt Szczepan Skorupski w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na to, 
że najważniejszym w życiu uniwersytetem jest rodzina: – Często jednak 
ta rodzina wymaga wsparcia. I tu z mojej strony składam ogromne po-
dziękowania dla wszystkich Państwa, którzy właśnie wspieracie rodziny 
i dla wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji i tej konferencji, 
i tego projektu. Często widzimy, że rodziny wymagają wsparcia i trzeba 
im pomóc, ale musimy walczyć o to, by w tych rodzinach zwyciężyły do-
broć, szacunek i miłość – podkreślił wójt Szczepan Skorupski. 

W obradach uczestniczyli także: członek Zarządu Powiatu w Kiel-
cach – Jacek Barański, wójt gminy Masłów – Ryszard Pazera, radny 

Nadkomisarz Tomasz Jarosz, komendant I Komisariatu Policji 
w Kielcach uroczyście przedstawiony został przez wójta Szczepa-
na Skorupskiego radnym i mieszkańcom podczas sierpniowej sesji 
Rady Gminy w Zagnańsku. Do jego zadań bowiem należy dbanie 
o bezpieczeństwo m.in. w gminie Zagnańsk.

Po likwidacji na przełomie 2012/13 r. posterunków w Zagnańsku i Ma-
słowie teren ten został przydzielony I Komisariatowi Policji w Kielcach. 
– Po reorganizacji na terenie gminy Zagnańsk zostali ci sami dzielnicowi 
i nie było potrzeby ich zmiany. Przygotowujemy analizę stanu bezpieczeń-
stwa na terenie gminy i do połowy października będzie ona przekazana 
wójtowi gminy Zagnańsk – powiedział komendant Tomasz Jarosz. 

Społeczna debata o bezpieczeństwie

powiatowy – Tomasz Lato, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego – Mieczysław Gębski, dyrektor Wydziału Polityki Spo-
łecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – Renata Murawska, 
zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Alek-
sandra Marcinkowska, a także przedstawiciele policji, ośrodków pomocy 

społecznej i organizacji pozarządowych.
Uczestnicy konferencji obejrzeli spek-

takl „Lustro” w wykonaniu teatru Kapitalny 
z Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych. 
Swoje umiejętności taneczne zaprezentowa-
li uczniowie z Zespołu Szkoły Podstawowej 
nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku.

10 czerwca br. został rozstrzygnięty otwar-
ty konkurs w ramach programu osłonowego 
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorial-
nego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie”. Projekt pn. „Godność – Szacunek – Miłość – Nie 
Przemocy w Rodzinie” opracowany wspólnie przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Masłowie, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku spełnił wymogi for-
malne oraz został pozytywnie oceniony przez Zespół Monitorujący ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej. Projekt uzyskał wysoką ocenę i został uhonorowany wyróż-
nieniem. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 72 900,00 w tym 
dofinansowanie w formie dotacji dla Powiatu Kieleckiego jako wniosko-
dawcy wynosi 56 000,00 zł, udział własny powiatu kieleckiego, gminy 
Masłów i gminy Zagnańsk wynosi 16 900,00 zł. Projekt jest realizowany 
od września do grudnia br.  Andrzej Piskulak

Z inicjatywy komendanta Zbigniewa Kotarskiego z Komendy 
Miejskiej Policji i I Komisariatu Policji w Kielcach zorganizowana 
została społeczna debata na temat bezpieczeństwa w Kielcach oraz 
w gminach Zagnańsk i Masłów. Odbyła się ona 27 września br. w kie-
leckim klubie „Polonez”. 

Wzięli w niej udział funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji z in-
spektorem Zbigniewem Kotarskim, wójt Szczepan Skorupski oraz przed-
stawiciele kieleckiego magistratu i Urzędu Gminy Masłów. Przybyli także 
uczniowie, pedagodzy szkolni i przedstawiciele kierownictwa placówek 
oświatowych z Kielc, Zagnańska, Sam-
sonowa i Masłowa. Obecna też była licz-
na grupa osób reprezentujących gminne 
ośrodki pomocy społecznej, Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie, Nadleśnic-
twa Zagnańsk, Straż Miejską, radnych, 
duchowieństwo i kieleckie organizacje 
zajmujące się pomocą społeczną.

Nadkomisarz Tomasz Jarosz, ko-
mendant I Komisariatu Policji, przedsta-
wiając zebranym dzielnicowych, zwrócił 
uwagę na formy przestępstw, z jakimi mają najczęściej do czynienia. Są 
to m.in.: kradzieże w galeriach handlowych, sklepach, kradzieże samo-
chodów, włamania do domów osób prywatnych, pobicia, wybryki chuli-
gańskie, handel narkotykami, przemoc w rodzinach. 

Komendant przedstawiając efektywność pracy policyjnej (128 ujaw-
nionych przestępstw, wykroczeń, 170 zlikwidowanych upraw roślin 
odurzających, ponad 6,5 tys. wykroczeń ujawnionych i zakończonych 
postępowaniem mandatowym i sądowym), podkreślił, że znacznie zo-
stał skrócony czas przyjazdu patrolu policyjnego na miejsce zdarzenia od 

momentu zgłoszenia. Przykładowo w Zagnańsku policjanci pojawiają się 
w kilkanaście minut. Na zakończenie komendant zaapelował o to, by nie 
być obojętnym na dziejące się wokół przestępstwa i zgłaszać je policji. 

Wójt Szczepan Skorupski dziękując komendantowi miejskiemu poli-
cji za zaproszenie na debatę, podkreślił, że w gminie Zagnańsk widać już 
efekty pracy funkcjonariuszy policji. – Pod koniec ubiegłego roku miesz-
kańcy gminy przeżywali duży stres z powodu likwidacji posterunku w Za-
gnańsku. Nie ukrywam, że ówczesne nasze obawy nie były jednak trafione. 
Chciałbym tu podziękować za bardzo dobrą współpracę z kierownictwem 

I Komisariatu Policji. Jako wójt częściej 
widzę policjantów na terenie naszej gmi-
ny podczas różnego rodzaju interwencji 
oraz na sesjach Rady Gminy – mówił 
wójt Szczepan Skorupski. 

Komendant miejski policji insp. Zbi-
gniew Kotarski mówiąc o genezie debat 
społecznych na temat bezpieczeństwa 
publicznego, podkreślił ich znaczenie 
zarówno dla policjantów, jak i obywateli 
narażonych na różnego rodzaju prze-

stępstwa. – Debaty odbywają się na poziomie wszystkich komisariatów 
policji w województwie świętokrzyskim. Ma to swój wymiar. Chcemy być 
jeszcze bliżej społeczeństwa. Mam nadzieję, że przy okazji kolejnych spo-
tkań będzie więcej odważnych wniosków i szczerości w wypowiedziach. 
Do czego zachęcam. Chcę, aby to od was wyszła inicjatywa. Chodzi tu 
przede wszystkim o dbałość o własne otoczenie – mówił komendant Ko-
tarski. 

Celem spotkania było zidentyfikowanie zagrożeń i ustalenie, w jaki 
sposób można je zniwelować.  Andrzej Piskulak 

W dalszej części swojego wystąpienia komendant poinformował, że 
z uwagi na liczne akty wandalizmu, jakie miały miejsce w ostatnich mie-
siącach na terenie gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zaangażo-
wanych zostało dodatkowo wielu policjantów. – Z uwagą analizujemy 
i sprawdzamy każde zgłoszenie o wandalizmie i chuligaństwie. Staramy się 
reagować szybko i zdecydowanie. Średni czas naszej reakcji w zależności 
od odległości, to 17 minut od chwili zgłoszenia – podkreślił komendant. 

27 września br. odbyła się w kieleckim klubie „Polonez” społecz-
na debata na temat stanu bezpieczeństwa z udziałem policjantów oraz 
przedstawicieli Rad Gminnych oraz stowarzyszeń działających na terenie 
Kielc, Masłowa i Zagnańska.  Apis 
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Na terenie gminy Zagnańsk znajdują się cztery gimnazja, 
pięć szkół podstawowych i cztery przedszkola. Organem prowa-
dzącym dla nich jest Gmina Zagnańsk. Od września 2012 roku 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szałasie i Punkt Przedszkol-
ny funkcjonuje w tym samym budynku, w którym wcześniej 
mieściła się szkoła publiczna. Na terenie gminy znajduje się też 
jedna szkoła średnia – Zespół Szkół Leśnych, których organem 
prowadzącym jest Ministerstwo Środowiska. 

Technikum Leśne w Zagnańsku to szkoła z ponad 45-letnią 
tradycją, która powstała dzięki ogromnemu zaangażowaniu le-
śników i drzewiarzy. Decyzję o utworzeniu szkoły podjął ówcze-
sny minister leśnictwa i przemysłu drzewnego Roman Gesing 
– obecnie patron szkoły. Ciekawy, lecz trudny i odpowiedzialny 
zawód leśnika młodzież zdobywa w tak niezwykłym miejscu. 
Dzięki wsparciu organu prowadzącego, którym jest minister 
środowiska, szkoła może prawidłowo rozwijać się oraz odnosić 
sukcesy. Wszystko to dzieje się pod okiem dyrektor szkoły Anny 
Kowalskiej. 

Głównym zadaniem szkoły le-
śnej jest przygotowanie absolwen-
tów do pracy w leśnictwie. Cel ten 
jest możliwy do zrealizowania dzię-
ki wsparciu Nadleśnictwa Zagnańsk 
i innych Nadleśnictw Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Radomiu oraz Generalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych. Wysoko 
wykwalifikowana kadra pedago-
giczna oraz stale wzbogacana baza 
dydaktyczna zapewniają naszej 
społeczności szkolnej możliwość 
wszechstronnego rozwoju, zarówno 
w dziedzinie przedmiotów ogól-
nokształcących, zawodowych, jak 
i w sferze wychowania i opieki. Ze 
względu na specyfikę kształcenia szkoła zaangażowana jest w działal-
ność ponadregionalną oraz międzynarodową. Od wielu lat trwa współ-
praca i wymiana doświadczeń z zaprzyjaźnionymi szkołami leśnymi 
z Niemiec i Słowacji. 

W ostatnim czasie szkoła korzysta również z dodatkowo pozy-
skanych środków z Unii Europejskiej, realizując projekty „Awangar-
da dla przyszłości” oraz z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści – „Równać szanse”, działając w przedsięwzięciu „MiŚ, czyli My 
i Środowisko”, których celem jest wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów oraz popularyzacja wśród młodzieży fauny i flory Gór Świę-
tokrzyskich. Istniejący przy szkole od wielu lat Ośrodek Rehabilitacji 
Ptaków Drapieżnych oraz Koło Sygnalistów Myśliwskich stały się 
organizacjami ponadregionalnymi, kultywującymi tradycje związane 
z leśnictwem i łowiectwem. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szałasie i Punkt Przed-
szkolny funkcjonują od września 2012 roku w tym samym bu-
dynku, w którym wcześniej mieściła się szkoła publiczna. Prowa-
dzone są przez Stowarzyszenie „Szałas 2012”, które dba o rozwój 
i edukację dzieci na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
– obecnie działają tu tylko 3 klasy, zaś całkowita liczba wycho-
wanków nieznacznie przekracza dwadzieścioro. W bieżącym 
roku szkolnym placówka zatrudnia czterech nauczycieli, funkcję 
dyrektora pełni mgr Maria Mazur. 

Pomimo tak nielicznej grupy dzieci, w szkole regularnie odbywa-
ją się ciekawe imprezy, wykraczające poza ramy tradycyjnych szkol-
nych uroczystości. Wymienić można choćby organizowaną w formie 
happeningu „Ekolekcję”, skutecznie propagującą wśród najmłod-
szych picie mleka i marcowy Tydzień Kultury Języka, w czasie któ-
rego uczniowie zmagają się z niuansami polskiej ortografii. 

Gminny kaganek oświatowy

Szkoła z 45-letnią tradycją

Niepubliczne nauczanie w Szałasie

W placówkach oświatowych – gimnazjach, podstawówkach 
i przedszkolach prowadzanych przez Gminę Zagnańsk łącznie uczy 
się 1317 uczniów i przedszkolaków. Liczba nauczycieli przedstawia 
się następująco: 12 w SP nr 1 w Zagnańsku-Chrustach, 51 w ZSP 
nr 2 PiG w Zagnańsku, 31 w ZSPPiG w Tumlinie, 28 – w ZSPPiG 
w Samsonowie i 21 w ZSPPiG w Kajetanowie. Na dalszych stronach 
wydania publikujemy osiągnięcia dydaktyczne wszystkich szkół.

Apis

Placówka organizuje również uroczystości upamiętniające krwawą 
pacyfikację wsi Szałas. Biorą w nich udział zarówno mieszkańcy wioski, 
jak i przedstawiciele gminy. W ubiegłym roku nieocenionego wsparcia 
w obchodach 73. rocznicy tych dramatycznych wydarzeń udzieliło Sto-
warzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” z Kielc.

Kadra nauczycielska zapewnia swym podopiecznym nie tylko naukę, 
ale także ruch, zabawę i rozrywkę. Regularne wycieczki rowerowe, wyjazdy 
na krytą pływalnię, a w sezonie zimowym na lodowisko, sprzyjają rozwo-
jowi dzieci. Uczniowie bardzo chętnie pracują i współpracują ze sobą oraz 
z opiekunami, kameralny charakter zajęć sprzyja powstawaniu trwałych, nie-
mal rodzinnych więzi. W minionym roku szkolnym uczniowie klas IV–VI 
brali udział w gminnym konkursie wiedzy pożarniczej, a także w licznych 
konkursach międzyklasowych i szkolnych (konkursy plastyczne, czytelni-
cze, recytatorski). Wychowankowie placówki odnotowali również znaczące 
sukcesy w sportach walki, zdobywając kolejne stopnie karate. Opr. Apis 

Szkoła aktywnie bierze udział również w edukacji ekologicznej 
społeczeństwa poprzez działalność w Leśnym Kompleksie Promocyj-
nym – Puszcza Świętokrzyska. Uczniowie naszej szkoły w ostatnich 
pięciu latach odnosili znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach, 
zwłaszcza w dziedzinie biologii, ekologii oraz przedmiotach zawodo-
wych – wyróżnienie w konkursie „Mój Las”, edycja XXVI, etap woje-
wódzki. Temat wyróżnionej pracy brzmiał: „Wielofunkcyjna gospodar-
ka leśna w lasach mojego regionu”. Dwóch uczniów zostało finalistami 
etapu wojewódzkiego XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. 

Trzech uczniów naszej szko-
ły osiągnęło miejsca na podium 
w konkursie „Mój Las”, edycji 
XXV na etapie wojewódzkim. 
Dwie uczennice zostały finalistka-
mi etapu centralnego Olimpiady 
Wiedzy Ekologicznej. W Olimpia-
dzie Wiedzy i Umiejętności Rolni-
czych szkoła ma dwóch laureatów. 

W Mis t rzos twach  Szkó ł 
w Umiejętnościach Leśnych 
w 2013 roku uczniowie zaję-
li pierwsze miejsce w kategorii 
„ścinka drzew”, trzecie miejsce 
w kategorii „zmiana łańcucha”. 

W konkursie Ministerstwa 
Środowiska na temat „Bioróżno-
rodność w lasach” uczniowie zajęli 

drugie miejsce. W konkursach ornitologicznych zajmowali czołowe 
miejsca w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. Przykładem 
tego jest podsumowanie 40 lat pracy mgr inż. Irminy Wisłockiej – 
nauczycielki biologii leśnej. W Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej 
szkoła ma 17 finalistów etapu centralnego. W Olimpiadzie Ochrony 
Środowiska – czterech finalistów i jednego laureata etapu central-
nego. W Konkursach Ornitologicznych – 41 laureatów etapu woje-
wódzkiego i 12 laureatów etapu centralnego. W Konkursie Przyrod-
niczym „Mój Las” – siedmiu laureatów etapu wojewódzkiego i jedną 
laureatkę etapu centralnego.

Zespół Szkół Leśnych obchodził 5 października br. podwójny 
jubileusz – 45-lecia istnienia szkoły i 40-lecia działalności internatu. 
Relacja z uroczystości opublikowana zostanie w wydaniu listopado-
wym gazety.  Opr. Apis 
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To był naprawdę dobry rok: 16 uczniów Zespołu Szkoły Pod-
stawowej nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku uzyskało za-
szczytne tytuły laureatów wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów 
przedmiotowych, plastycznych i muzycznych, 9 uczniów zostało fi-
nalistami. W gronie laureatów 10. edycji wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych dla gimnazjum znaleźli się następujący uczniowie: 
Michał Kondrak – matematyka (opiekun Anna Wodecka), Anna Go-
sek – historia (opiekun Mirosława Litwińska), Aleksandra Krzyżak 
– j. polski (opiekun Ewelina Kundera), Aleksandra Łakomiec oraz 
Jan Jastrzębski – j. polski (opiekun Beata Wojtiuk-Ślęk). 

 Ważnym osiągnięciem było także 
zakwalifikowanie się do wojewódzkiego 
finału konkursów przedmiotowych. Uda-
ło się to Michałowi Kondrakowi – został 
finalistą konkursu chemicznego (opie-
kun Celina Lenartowicz) oraz fizycz-
nego (opiekun Małgorzata Dąbrowska), 
Agacie Szmidt – fizyka (opiekun Małgo-
rzata Dąbrowska), Gabrielowi Knezowi 
– historia (opiekun Mirosława Litwiń-
ska), Dominice Jeruzalskiej – geografia 
(opiekun Stefan Grudzień) oraz Natalii 
Borek – finalistce XVIII Diecezjalnego 
Konkursu Biblijnego (opiekun Bożena 
Musiał). Uczennica VI klasy – Maria Strzelec była finalistką trzech kon-
kursów wojewódzkich: matematyczno-przyrodniczego (opiekunowie Anna 
Lis i Agnieszka Raczyńska), humanistycznego (opiekun Ewelina Kundera) 
oraz języka angielskiego (opiekun Aleksandra Zagórska). 

Dwoje uczniów szkoły podstawowej – Maria Strzelec i Wiktor Wil-
czyński (opiekun Damian Konicki) – zostało laureatami Konkursu Wie-
dzy o Twórczości F. Chopina odbywającego się w Warszawie, natomiast 
Damian Zieliński uzyskał tytuł laureata XVIII Diecezjalnego Konkursu 
Biblijnego (opiekun Henryka Górzyńska). 

Cyprian Papros z kl. IV a zdobył Grand Prix w konkursach „Zareklamuj 
Swoją Szkolną Bibliotekę” oraz „Zaprojektuj Plakat Reklamujący Szkolną 
Bibliotekę”. W pierwszym z wymienionych konkursów 1. miejsce zajęła 
Klaudia Ozimek z IV a, 2. miejce Kacper Kiniorski z IV b oraz Patrycja 
Brzezińska z II a gimnazjum, 3. miejce Karolina Zapała z VI b. W konkur-
sie „Zareklamuj Czytelnię Muzeum Narodowego w Kielcach” 2. miejce 
zajęli Mateusz Tokarczyk z III b, Michał Paryska z II b oraz Patrycja Karcz 
z II a, natomiast 3. miejce przypadło Annie Krzysztofek z II b. Wszyscy 
laureaci konkursów plastycznych są podopiecznymi Anny Gębskiej. 

Mateusz Sobierajski i Małgorzata Ślefarska z kl. VI b (opiekun Anna 
Gębska) zajęli 2. miejsce w projekcie „Ekstraklasa” (uczestniczyło w nim 

Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum w Sam-
sonowie od siedmiu lat nosi imię Jana Pawła II. Miniony rok, pod 
względem osiągnięć, nie odbiegał poziomem od lat ubiegłych. Na 
początku kwietnia uczniowie klasy szóstej podstawówki z powodze-
niem napisali sprawdzian, a jego wyniki ( przypomnijmy – 26,36 pkt. 
na 40 możliwych) uplasowały szkołę na drugim miejscu w rankin-
gu podstawówek z terenu gminy Zagnańsk. Średnia uzyskana przez 
dzieci okazała się o ponad 2 pkt. wyższa od średnich województwa, 
OKE w Łodzi oraz kraju. 

Pod koniec kwietnia do egzaminu gimnazjalnego przystąpiła wyłącz-
nie jedna klasa trzecia (w latach ubiegłych były to dwie klasy równoległe). 
Uczęszczający do niej uczniowie z poszczególnych części sprawdzianu uzy-
skali następujące średnie (dane podano w przeliczeniu na procenty): historia 
– 50,4 proc., język polski – 62,3 proc., matematyka – 48,6 proc., przedmioty 
przyrodnicze – 52,7 proc,, język angielski (podstawa) – 64,2 proc., język 
angielski (rozszerzenie) – 47 proc., język rosyjski (podstawa) – 70,8 proc.

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, jak co roku, brali udział 
w konkursach przedmiotowych (o różnych profilach tematycznych). 
Uczestniczyli w zmaganiach artystycznych. Listę osiągnięć w tej mierze 
otwiera Mikołaj Zamaryka – uczeń klasy II a gimnazjum. Wywalczył on 
zaszczytny tytuł finalisty X Konkursu Języka Polskiego. W ostatecznej 
rywalizacji z 84 najlepszymi polonistami ze świętokrzyskich gimnazjów 
uzyskał on 21pkt. na 30 możliwych, w związku z czym został sklasyfiko-
wany na 34. miejscu. Pieczę nad uczniem sprawowała Marta Jass.

Na uwagę zasługują także osiągnięcia młodzieży z Samsonowa 
w ogólnopolskich konkursach pod nazwą „Pingwin 2012”. Punktowa-
ne miejsca w matematycznej edycji zmagań zajęły: Małgorzata Sobczyk 
i Marlena Bochenek (SP) oraz Szymon Kuliński i Daniel Haba (gimna-

„Dwójka” wszechstronnie rozwija talenty

Osiągnięcia i ambitne wyzwania w Samsonowie

2000 szkół z całej Polski). W nagrodę szkoła otrzymała sprzęt multime-
dialny o wartości 6000 zł. Natomiast uczennica gimnazjum – Kamila 
Grabowska otrzymała wyróżnienie w X Ogólnopolskim Programie Edu-
kacyjnym „Moja szkoła w UE” realizowanym przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych.

Miniony rok szkolny będzie także dobrze wspominany przez spor-
towców. Siatkarki i siatkarze z klas sportowych 15 razy zajmowali miej-
sca na podium w różnych turniejach. Wymieniamy tu jedynie najważniej-
sze osiągnięcia wspaniałych sportowców z „dwójki”. Drużyna siatkarzy 
wywalczyła 1. miejsce w finale wojewódzkim SZS i reprezentowała 

województwo świętokrzyskie na mi-
strzostwach ogólnopolskich (trener 
Cezary Bracha). Drużyna siatkarzy za-
jęła 1. miejsce w VII Świętokrzyskiej 
Lidze Gimnazjów w Piłce Siatkowej 
Chłopców (trener Mirosław Kowalski). 
Świetnie radziły sobie również nasze 
siatkarki. Ich drużyna zajęła 1. miejsce 
w wojewódzkim półfinale i 4. miej-
sce w finale Świętokrzyskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej 
Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych (tre-
ner Andrzej Jantarski). 

Również badminton ma swoich 
entuzjastów, którzy trenują pod opieką Anny Zalewskiej. Największym 
sukcesem badmintonistów ze szkoły podstawowej (Piotra Górzyńskie-
go, Bartłomieja Jaska, Patryka Kurzaka i Dariusza Mączki) było zajęcie 
7. miejsca w finale wojewódzkim Świętokrzyskiej Ligi Badmintona.

Dzięki projektowi „Uwierz w siebie” (na kwotę 143 705 zł) koor-
dynowanemu przez Piotra Radzewicza, uczniowie mogli uczestniczyć 
w dodatkowych zajęciach wyrównawczych z języka polskiego, matema-
tyki i języka angielskiego oraz w zajęciach z doradztwa zawodowego. 
Po raz drugi nasza szkoła uczestniczyła w programie Comenius, który 
umożliwia międzynarodową wymianę młodzieży. Tym razem krajami 
partnerskimi były Portugalia, Włochy, Turcja i Bułgaria. Na realizację 
projektu „Doskonalenie podstawowych umiejętności poprzez wymianę 
kulturową” (koordynator Dorota Starz) szkoła otrzymała dotację wyso-
kości 20 000 euro. 

Pani Dorota Starz pozyskała również kwotę 11 700 zł na realizację 
innego projektu dotowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wol-
ności. Uczniowie SP nr 2 wraz z kolegami z SP w Tumlinie przygotowali 
przedstawienie pt. „Around the Little Red Riding Hood”, które było wie-
lokrotnie prezentowane podczas uroczystości szkolnych i środowisko-
wych, także w WDK w Kielcach.   B.W.

zjum) – opiekun Urszula Rysińska. W analogicznym konkursie z zakresu 
geografii wyróżniono dyplomami uznania aż 12 uczniów z klasy II i III 
gimnazjum przygotowywanych przez panią Annę Więch. Ten sam na-
uczyciel czuwał nad Sebastianem Wroną – uczniem klasy III g, który 
zajął 23. miejsce w ogólnopolskim konkursie fizycznym. 

Pani Jolanta Żmuda – nauczycielka przyrody, biologii i plastyki 
wspierała wysiłki uczestników i laureatów gminnych konkursów na: 
zbiórkę surowców wtórnych (2. miejsce), ekologiczną doniczkę (Jowita 
Gruba, kl.V – 1. miejsce, Nikola Salwa, kl.V – 2. miejsce, Oliwia Salwa, 
kl. I g – miejsce, Nika Rysińska, kl. I g – 2. miejsce), pracę plastyczną 
pod hasłem: „Piękno ukryte w …” (Nikola Salwa, kl.V 1. miejsce).

 Wśród godnych odnotowania osiągnięć należy jeszcze przypomnieć 
1. miejsce w kategorii poezja (uczniowie gimnazjum) wywalczone przez 
Nikę Rysińską w ramach „Świętokrzyskiej Wiosny Literackiej” (opiekun – 
Marta Jass). Z kolei podczas IV Powiatowego Konkursu Pieśni i Poezji Pa-
triotycznej i Żołnierskiej 2. miejsce zajął zespół w składzie: Patryk Lisowski, 
Karolina Gębska, Daria Katanowska, Emilia Sosnowska, Kamil Zaczkiewicz 
(wszyscy ww. uczniowie to podopieczni Eweliny Naszydłowskiej).

Szkoła może poszczycić się także osiągnięciami sportowymi, za któ-
rymi stoi pani Jolanta Barucha. Trenowane przez nią zawodniczki zajęły 
3. miejsce w zawodach powiatowych oraz 4. w Półfinale Wojewódzkim 
w „ Minipiłce Nożnej” dziewcząt szkół podstawowych. W zakresie rywa-
lizacji sportowej prawdziwą dumą społeczność szkolną napawają sukcesy 
sióstr Sobczyk. Przypomnijmy, że najstarsza – Kasia – była w minionym 
roku szkolnym uczennicą klasy II a gimnazjum, Julia uczęszczała do kla-
sy VI podstawówki, zaś najmłodsza Małgosia – do klasy IV. Wszystkie 
trzy dziewczynki nie znalazły dla siebie konkurencji na świętokrzyskich 
stokach oraz w zawodach rowerowych.  Opr. Apis 
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Październik 2013

W ciągu roku udało się zrealizować przez Publiczną Szkołę Pod-
stawową i Publiczne Gimnazjum im. Armii Krajowej w Kajetano-
wie szereg inicjatyw. Uczniowie wraz z panem Markiem Jończykiem 
z IPN oraz opiekunami odwiedzili w lesie barczańskim groby żoł-
nierzy, którzy polegli w bitwie pod Kajetanowem we wrześniu 1939 
roku, uczestniczyli w rajdzie Szlakiem Oddziału „Wybranieckich” 
w lasach Cisowskich. 

W szkole odbyło się również spotkanie ze Stowarzyszeniem Rekon-
strukcji Historycznej „Jodła”, z jego prezesem Dionizym Krawczyńskim, 
który w niezwykle barwny sposób przedstawił historię dowódców AK 
z rejonu ziemi świętokrzyskiej. W czerwcu po raz pierwszy w szkole od-
był się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Baw się 
z nami bez nałogów”. 

Maciej Dworak, uczeń klasy II gimnazjum, pod opieką nauczycielki 
fizyki Marty Majkowskiej, został finalistą XI Wojewódzkiego Konkursu 
Fizycznego dla uczniów gimnazjum zorganizowanego przez Kuratorium 
Oświaty w Kielcach. Maciek zdobył też wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Kangurku Matematycznym.

Uczniowie klasy III naszego gimnazjum zajęli 2. miejsce w gmin-
nym konkursie wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych. Luiza 
Nawrot i Marta Moćko z kl. III gimnazjum zdobyły wyróżnienie w po-
wiatowym konkursie plastycznym pt. „Barwy jesieni”. Wyróżnienie zdo-
była również Kinga Szwed z kl. V SP w konkursie plastycznym „Przepis 
na zdrowie”, w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kiedy się śmieje 
dziecko, śmieje się cały świat” wyróżniona została Julia Janczyk z kl. 
III SP. Uczniowie naszej szkoły reprezentowali placówkę w wielu in-
nych konkursach plastycznych m.in. „Skąd się bierze woda”, „Zwierzęta 
w książkach”, „Pamięć o powstaniu i powstańcach styczniowych”, „Ra-
dość w moim życiu”, „Poznajemy przyrodę naszych parków krajobra-
zowych”, „Kultury świata – Etiopia”, „Zielona energia”, w konkursie 
literackim „Magia dziecięcej wyobraźni”. Dużą popularnością cieszy się 

W Zespole Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum 
w Tumlinie średni wynik sprawdzianu szóstoklasisty wyniósł w mi-
nionym roku szkolnym 28,23 pkt., co na tle gminy, powiatu, woje-
wództwa i kraju prezentuje się imponująco (gmina – 25,18, powiat 
– 23,76, województwo – 23,72, kraj – 24,03). Taki rezultat ulokował 
absolwentów SP w Tumlinie na 3. miejscu w powiecie, a 34. w woje-
wództwie świętokrzyskim (przy 496 szkołach podstawowych). Jesz-
cze lepiej spisali się gimnazjaliści. Poniższe wyniki zagwarantowały 
im 1. miejsce w powiecie, a 13. w województwie. Szczególne wyrazy 
uznania należą się nauczycielom przedmiotów przyrodniczych, a tak-
że historii i WOS. Te części egzaminu wypadły bowiem najlepiej.

W przedmiotach ścisłych aż dwóch laureatów przygotowała pani 
Monika Farot. Julia Domagała została laureatką Konkursu Chemiczne-
go, natomiast Mikołaj Salwa laureatem 
Konkursu Biologicznego. Do finału 
„olimpiad” dotarli: Agata Sidło (mate-
matyka), Dominik Pietrzyca (chemia) 
i Piotr Wasiński (biologia). Kolejna 
edycja konkursów rusza już na przeło-
mie września i października. 

Uczniowie z podstawówki zajęli 1. 
miejsce w wojewódzkich biegach roz-
stawnych – sztafeta szwedzka w Straw-
czynku (100 m – Konrad Wójcik/ 200 
m – Tymoteusz Szlufik/ 300 m – Paweł 
Zapała/ 400 m – Adam Masaczyński). 
Awansowali do zawodów ogólnopol-
skich w Łodzi. Wywalczyli 3. miejsce w wojewódzkich biegach prze-
łajowych 10x1000 m w Nowinach oraz 3. miejsce w wojewódzkich 
drużynowych biegach przełajowych w Bałtowie. Drugie miejsce w wo-
jewództwie przypadło Adamowi Masaczyńskiemu – w klasyfikacji indy-
widualnej trójboju L.A. w Rytwianach. Wywalczył on także 2. miejsce 
w wojewódzkich zawodach L.A. Ludowych Zespołów Sportowych (bieg 
na 1500 m). Tymoteusz Szlufik zajął pierwsze miejsce w Biegach Nie-
podległościowych w Strawczynku, 5. miejsce w zawodach wojewódzkich 
w trójboju lekkoatletycznym w Rytwianach, 1. miejsce w Wojewódzkich 
Zawodach w Czwórboju L.A. w Strawczynku.

Gimnazjalista Nikodem Bazak zajął 1. miejsce w wojewódzkich za-
wodach L.A. w Kielcach w skoku w dal. Pierwsze miejsce w wojewódz-
kich zawodach L.A. w Kielcach w biegu 110 m przez płotki przypadło 
Mikołajowi Salwie. Pierwsze miejsce w wojewódzkich zawodach L.A. 

Sukcesy uzdolnionych uczniów z Tumlina

Budowanie postaw patriotycznych u uczniów z Kajetanowa

w Sandomierzu zdobył Kacper Kiniorski w rzucie piłeczką palantową. 
Drugie miejsce w wojewódzkich zawodach L.A. w Sandomierzu przypa-
dło Piotrowi Wójcickiemu w biegu na 300 m oraz w skoku w dal. Drugie 
miejsce w województwie w sztafecie 4x100 m zajęli zawodnicy Rado-
sław Zapała, Jakub Pańszczyk, Nikodem Bazak, Konrad Hojnacki. 

Jak co roku szkoła w Tumlinie wzięła udział w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym Kangur. Wyróżnienia zdobyli: Piotr Salwin, 
Agata Sidło, Julia Domagała i Zuzanna Zolbach. Joanna Stefańska zajęła 
natomiast 3. miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym „I Ty 
możesz zostać Pitagorasem”. 

Patryk Piwowarczyk zajął 2. miejsce w Recytatorskim Konkursie 
Gajzlera w Suchedniowie. Konrad Grosicki zajął 3. miejsce w Recytator-
skim Konkursie Poezji Twardowskiego (etap rejonowy), a także uczest-

niczył w eliminacjach wojewódzkich. 
Kinga Konieczkowicz zdobyła wy-
różnienie w Recytatorskim Konkursie 
Poezji Twardowskiego (etap rejonowy) 
i razem z Konradem sprawdziła swo-
je siły w eliminacjach wojewódzkich. 
Iga Bętkowska wywalczyła natomiast 
wyróżnienie w IV Międzyszkolnym 
Konkursie Recytatorskim „Boże Naro-
dzenie w literaturze polskiej”.

Najbardziej imponująco przedsta-
wiają się sukcesy Joanny Stefańskiej, 
tegorocznej absolwentki Gimnazjum 
w Tumlinie. Asia uczestniczyła w 40. 

Jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Harcerskim. Jej występ 
został uhonorowany Złotą Jodłą w kategorii soliści w wieku 14–16 lat. 
Ponadto jury doceniło wdzięk sceniczny Asi i zaprosiło nastolatkę na 
prestiżowy Festiwal Piosenki Polsko-Niemieckiej. Artystka, jako jedyna 
uczestniczka Festiwalu Harcerskiego, pojedzie do Monachium. Tomasz 
Kiniorski wywalczył Srebrną Jodłę w kategorii soliści i wokaliści w wie-
ku 14–16 lat. Iga Bętkowska zajęła natomiast 3. miejsce w Wojewódzkim 
Przeglądzie Piosenki Harcerskiej, co zapewniło jej udział w Koncercie 
Gospodarze – Gościom. Eliza Wesołowska, najmłodsza spośród wy-
mienionych, zdobyła pierwsze wyróżnienie we wspomnianym już Prze-
glądzie Piosenki Harcerskiej. Wszystkich muzyków przygotowała pani 
Agata Macek. Uczniowie Szkoły Podstawowej wywalczyli w trakcie 
obchodów Święta Niezapominajki Puchar Przewodni. 

Opr. Apis

wśród dzieci i młodzieży szkolny konkurs czytelniczy, w którym poznają 
dziecięcą literaturę polską i zagraniczną. 

W międzyszkolnym konkursie recytatorsko-graficznym poezji Juliana 
Tuwima wyróżniony został Patryk Strząbała z klasy III SP. Uczeń kl. V 
Michał Furmańczyk zdobył wyróżnienie w wojewódzkim konkursie ge-
nealogicznym „Moja rodzina”, organizowanym przez Archiwum Państwo-
we w Kielcach. Uczniowie II klasy gimnazjum: Maciej Dworak, Konrad 
Mróz, Dawid Jaros zajęli 5. miejsce w Świętokrzyskim Turnieju Technolo-
gii i Innowacji. Uczeń klasy II gimnazjum Jakub Surma został wyróżniony 
w konkursie plastyczno-profilaktycznym „Młodzi przeciwko złu” organi-
zowanym przez Świętokrzyski Klub Abstynenta „Raj” w Kielcach. 

W Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej Konrad Mróz pod 
opieką nauczyciela techniki Sylwestra Jończyka zajął 1. miejsce w elimi-
nacjach gminnych i awansował do zawodów na szczeblu powiatowym. 
Mamy także osiągnięcia sportowe. Uczennice ze szkoły w Kajetanowie 
znalazły się w finale wojewódzkim „Sztafetowych biegów przełajowych 
dziewcząt 10x800m” SP i gimnazjum, uczniowie gimnazjum zajęli 
V miejsce w finale wojewódzkim turnieju piłkarskiego „Z podwórka na 
stadion o Puchar Tymbarku”. Od dwóch lat, jako jedyna szkoła w gmi-
nie realizujemy zajęcia z wychowania fizycznego w szkole podstawowej 
i gimnazjum według formuły 3+1, zapewniając uczniom wybór w reali-
zacji czwartej godziny zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Może to 
być turystka piesza, tenis stołowy, piłka nożna czy też piłka siatkowa 
w hali sportowej w Zagnańsku. 

Rok szkolny 2013/2014 rozpoczynamy w Kajetanowie ważną uro-
czystością – 8 września został odsłonięty i poświęcony Pomnik Żołnierzy 
Września 1939 r., którzy polegli w bitwie pod Kajetanowem w dniach 
5–7 września 1939 roku. To szczególne miejsce pamięci otoczą opieką 
uczniowie szkoły w Kajetanowie, stając się depozytariuszami pamięci 
o bohaterach 1939 roku.

kdob
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Od lat zagnańska „jedynka” kształtuje postawy patriotyczne 
uczniów i propaguje wiedzę o przeszłości. Dzieci pod opieką wycho-
wawców systematycznie troszczą się o miejsca pamięci w najbliższej 
okolicy, a szkolny poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach 
o charakterze patriotycznym. Jesteśmy współorganizatorami ważnych 
imprez gminnych, np. obchodów Narodowego Święta Niepodległości. 

Działania te przynoszą owoce: przykładem jest wyróżnienie w VII 
Międzyszkolnym Projekcie Edukacyjnym „Śladami Żołnierzy AK »Wy-
branieccy« oraz miejsc męczeństwa mieszkańców Wzdołu i okolic”. Pla-
cówkę reprezentowała drużyna w składzie: Aleksandra Opiłowska z kl. 
V, Katarzyna Sobierajska z kl. VI, Piotr Kożuchowski z kl. VI. Szkoła 
ściśle współpracuje ze 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. Efek-
tem tej pracy w ubiegłym roku szkolnym były: wyróżnienie w Gminnym 
Konkursie Ekologicznym na najlepszą organizację i segregację surowców 
wtórnych otrzymali uczniowie klasy IV – Bartosz Pięta i Michał Zagniń-
ski oraz drugie miejsce uczniów klasy IV – Marii Cieślak, Kamila Cedro, 
Magdaleny Snoch w Konkursie Wiedzy Ekologicznej podczas VIII edy-
cji Świętokrzyskiej Niezapominajki. Należy podkreślić, że dzieci czerpią 
wiele korzyści ze ścisłej współpracy szkoły z Nadleśnictwem Zagnańsk.

Niezwykle istotnym elementem wychowania jest kształtowanie 
prawidłowych zachowań w sferze bezpieczeństwa. Systematycznie or-
ganizowane są spotkania z przedstawicielami policji i straży pożarnej. 

Dzieci z natury są bardzo dociekliwe i myślą nieszablonowo, dla-
tego warto podsycać ich twórczość, aby w przyszłości dobrze wyko-
rzystać rodzący się potencjał.

A wystarczy na początek wspólne organizowanie czasu z ćwiczenia-
mi i zabawami. Dzięki dużemu wsparciu dyrektorek przedszkoli w Tum-
linie i Zagnańsku – Barbary Domagały i Marzanny Moćko – oraz po-
mocnej dłoni władz gminy, udało się zorganizować ciekawe spotkania. 

Radość i przyjacielska atmosfera zapanowały 17 czerwca w zagnań-
skim przedszkolu. Pięciolatki przygotowały dla 4- i 6-latków z przed-
szkola w Tumlinie pokaz tańców. Spotkanie upłynęło na wspólnych śpie-
wach i zabawach przy słodkim poczęstunku. Pokłady energii wyzwolone 
podczas wspólnych zabaw wykorzystano podczas podchodów zorganizo-
wanych 19 czerwca w Tumlinie. 

Grupa 6-latków pod opieką Agnieszki Kaszuby oraz Beaty Pietras 
przygotowała trasę obfitującą w ciekawe zadania i opowieści. Grupy 

„Jedynka” dba o wszechstronny rozwój uczniów

DOBRE PRAKTYKI – czyli uczymy kreatywnie

Tu również godny podkreślenia jest sukces ucznia klasy VI Piotra Kożu-
chowskiego, który zajął drugie miejsce w eliminacjach gminnych Kon-
kursu Wiedzy Pożarniczej. 

W szkole nauczyciele dbają również o rozwój talentów literackich, 
czego wymiernym efektem są nagrody dla uczennic klasy IV – Marii Cie-
ślak i Weroniki Kapuścińskiej w konkursie „Świętokrzyska Wiosna Li-
teracka”. Dużą satysfakcję sprawiło dzieciom opublikowanie na łamach 
lokalnej prasy prób literackich w postaci autorskich legend związanych 
z ziemią zagnańską.

Młodzież uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce, dzięki temu na 
zakończenie roku szkolnego dwie uczennice: Maria Cieślak i Wiktoria 
Tkacz otrzymały stypendium Wójta Gminy Zagnańsk. 

Roman Piskulak

5-latków wraz z wychowawczyniami Dagmarą Szymkiewicz, Marzanną 
Knez i Beatą Szwed-Błońską wykazały się wytrwałością w dążeniu do 
mety. A wszystko zaczęło się od tropienia „czarnych stóp” oraz intere-
sującej historii Stworka Potworka. Na końcu trasy na wszystkie dzieci 
czekała słodka nagroda.

Takie spotkania integrują i bawią. Zapewniają wszechstronny roz-
wój dzieci, uczą współdziałania w grupie oraz dają możliwość kreatyw-
nego a przede wszystkim twórczego zdobywania nowych umiejętności 
manualnych, ruchowych oraz społecznych.Także nauczyciele cenią taką 
integrację jako sposób wymiany doświadczeń, pomysłów i spostrzeżeń. 
Każdy z nich mógł znaleźć dla siebie coś, co z pewnością wykorzysta 
w swojej dalszej pracy z dziećmi.

Pragniemy podziękować wszystkim Rodzicom za pomoc przy orga-
nizacji spotkań oraz za czynny w nich udział. 

Agnieszka Kaszuba, Dagmara Szymkiewicz
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W Kajetanowie odsłonięto pomnik obrońców Ojczyzny

Poświęcenie pomnika Bohaterów Września 1939 roku

Pomnik Żołnierzom Września Poległym w bitwie w 1939 roku 
odsłonięty został w niedzielę, 8 września br. w Kajetanowie. Uroczy-
stości rozpoczęła Mszą św. w miejscowym kościele pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej, odprawiona w intencji poległych za Ojczyznę. Eu-
charystię koncelebrowali: ks. ppłk Witold Mach, proboszcz parafii 
garnizonowej w Kielcach i ks. Leszek Struzik, proboszcz parafii 
w Wiśniówce. 

Eucharystię poprzedził występ uczniów ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Kajetanowie, którzy zaprezentowa-
li okolicznościowy program słowno-muzyczny. Zarówno recytacja, jak 
i wzruszające pieśni partyzanckie spowodowały, że ludziom zgroma-
dzonym w kościele zakręciła się łza w oku. Występem zachwycona była 
Katarzyna Dowbor – prezenterka telewi-
zyjna i wnuczka płk. Bronisława Kowal-
czewskiego. Po zakończeniu uroczystości 
w rozmowie z dyrektorką szkoły w Kaje-
tanowie stwierdziła, iż dawno nie widziała 
tak wspaniałego występu młodych ludzi 
i tak dużego ich zaangażowania w pielę-
gnowanie pamięci o tych, którzy polegli 
w obronie Ojczyzny. Słowa pani Dowbor 
bardzo ucieszyły młodych aktorów. 

W programie słowno-muzycznym 
wzięli udział: Dawid Jaros, Maciej Dwo-
rak – z klasy III gimnazjum oraz Patryk Strząbała, Jakub Foks, Jakub 
Mróz – z klasy IV oraz Martna Danielewska, uczennica klasy V. Do wy-
stępu uczniowie zostali przygotowani pod okiem nauczycielek: Małgo-
rzaty Mostowik, Joanny Kołodziejczyk i Moniki Chaby. O oprawę mu-
zyczna zadbała Anna Pawlik i szkolny chór w składzie: Magdalena Mo-
lenda, Sandra Papros, Diana Kondera, Martyna Danielewska, Weronika 
Łoboda i Elżbieta Pastuszko. Wszystkim uczniom dziękujemy z całego 
serca za wspaniały występ w tym uroczystym dniu.

Potem poczty sztandarowe, delegacje, zaproszeni goście i mieszkań-
cy przeszli na plac przy pętli w Kajetanowie, gdzie monument został 
odsłonięty i poświęcony. 

W uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika uczestniczyła 
rodzina dowódcy płk. Bronisława Kowalczewskiego – wnuczka, dzien-
nikarka Katarzyna Dowbor ze swoim bratem Tomaszem Kokocińskim. 
Obecne były także córki – Krystyna Kokocińska i Hanna Rytko. 

Poświęcenie odnowionego pomnika żołnierzy poległych w dniach 
5–7 września 1939 r. pod Kajetanowem i Zagnańskiem odbyło się 29 
września br. na cmentarzu parafialnym w Zachełmiu. Poprzedziła go 
uroczysta Eucharystia w kościele pw. św. Rozalii i św. Marcina i oraz 
procesja wiernych na cmentarz. 

We Mszy św. koncelebrowanej przez ks. prof. Julisława Łukomskie-
go i ks. prof. Jana Nowaka wraz wiernymi uczestniczyli przedstawiciele 
władz gminy – wójt Szczepan Skorupski oraz radni – Grażyna Wawsz-
czak i Tomasz Dąbrowski. Swoje poczty sztandarowe wystawiły – Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Zagnańsku-Chrustach im. Nauczycieli Tajnego 
Nauczania oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Zagnańska-Chrustów. 

W swym kazaniu ks. prof. Jan 
Nowak odwołując się do wydarzeń 
wojennych z września 1939 r., które 
upamiętnia odnowiony pomnik, za-
apelował, by nie bać się poznawać 
prawdy historycznej. – Mamy obowią-
zek czcić pamięć poległych obrońców 
Ojczyzny i wyciągać wnioski, bo wojna 
to pogarda dla człowieka. Tam, gdzie 
pojawia się pogarda, tam też pojawia 
się pierwsza fazy wojny – podkreślił 
kaznodzieja. 

Po Mszy św. z wykładem do ze-
branych w kościele wystąpił historyk 
Roman Piskulak, nauczyciel SP nr 1. Przypomniał w nim tło historycz-
ne i przebieg wydarzeń wojennych, jakie miały miejsce 5–7 września 
1939 r. pod Kajetanowem i Zagnańskiem. 

– Po zakończeniu wojny w rejonie Kajetanowa, Barczy i Lekomina 
przeprowadzono od 1947 r. ekshumacje i większość ciał żołnierzy prze-
niesiono na cmentarz parafialny i złożono we wspólnej mogile, która znaj-
duje się pod murem od zachodniej strony w środkowej części nekropolii. 
W omówione działania niezwykle zaangażowali się mieszkańcy Lekomi-

Historię bitwy pod Kajetanowem przybliżył Marek Jończyk z kie-
leckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Historyk podkreślił, że 
między 5 a 8 września 1939 doszło do jednej ze 150 najważniejszych 
bitew oręża polskiego podczas II wojny światowej.

– Żołnierze ponieśli bardzo duże straty, zatrzymując na trzy dni zma-
sowany atak Niemców. Przez lata jedynym śladem tych wydarzeń była 
zbiorowa mogiła 80 żołnierzy na cmentarzu parafialnym w Zagnańsku 
oraz samotne mogiły w lesie w Barczy – mówił Marek Jończyk

Katarzyna Dowbor w swej wypowiedzi podkreśliła to, że choć oso-
biście nie poznała dziadka, to właśnie od niego uczyła się patriotyzmu. – 
Nie sądziłam, że będzie to tak wielka i wzruszająca uroczystość – mówiła. 
– Słyszałam, że dziadek, którego nie poznałam, był bohaterem. Mimo że 

go nie poznałam, wiele znaczył w moim 
życiu. Od niego nauczyłam się patrioty-
zmu – podkreśliła.

Wójt Szczepan Skorupski w swym 
wystąpieniu podziękował szczególnie 
mieszkańcom gminy za wkład w wyko-
nanie pomnika. 

Po wystąpieniach odczytany został 
apel pamięci, po którym kompania hono-
rowa z Centrum Przygotowań do Misji Za-
granicznych pod dowództwem por. Adriana 
Zająca wykonała salwę honorową. Dowód-

cą uroczystości był mjr. Tadeusz Banaszek. Uroczystość uświetnił występ 
Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i Orkiestry Dętej z Nowin.

Komitet Budowy Pomnika Żołnierzom Poległym w Bitwie pod Ka-
jetanowem został zawiązany 15 lutego 2013 roku w szkole w Kajetano-
wie podczas obchodów rocznicowych powstania Armii Krajowej.

Organizatorem uroczystości była Gmina Zagnańsk we współpracy ze 
szkołą w Kajetanowie. Patronat honorowy objęli: Ministerstwo Obrony Na-
rodowej, Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego, Starosta Powiatu Kieleckiego oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

Odsłonięcie pomnika upamiętniło 74. rocznicę walk obronnych prowa-
dzonych w dniach 5–7 września 1939 r. przez żołnierzy z rejonów Kajetano-
wa, Barczy, Lekomina i Zagnańska. Walki na tym terenie z armią niemiecką 
prowadziła Grupa Operacyjna „Kielce” dowodzona przez oficerów ze Szta-
bu Naczelnego Wodza WP płk. dyplomowanego Kazimierza Glabisza i ppłk 
dyplomowanego Bronisława Kowalczewskiego. Andrzej Piskulak 

na, Ścięgien, Kajetanowa i Gruszki – mówił historyk Roman Piskulak. 
– Pomnik wykonano w kamieniu. Na cokole ustawiono blok w kształ-

cie prostokąta, na którym wykuto napis: „Ku czci żołnierzy Wojska Pol-
skiego poległych w dniu 7 września 1939 r. w walce z niemieckim na-
jeźdźcą hitlerowskim na terenie Barcza. Społeczeństwo Zagnańska 28 
września 1969 r.” – dodał. 

Po przejściu procesjonalnym na cmentarz dalsze uroczystości pro-
wadził również historyk Roman Piskulak. Ks. płk Tadeusz Skrzyniarz 
– proboszcz parafii poświęcił odnowiony pomnik. Uczniowie SP nr 1 od-
czytali zobowiązanie do opieki nad pomnikiem. W imieniu mieszkańców 
gminy i władz samorządowych wiązankę i znicze złożyli: wójt Szczepan 

Skorupski, dyrektor SP nr 1 Anna Tuz 
i radna Grażyna Wawszczak. 

Wójt Szczepan Skorupski w swym 
wystąpieniu podziękował: ks. prof. Ju-
lisławowi Łukomskiemu, ks. prof. Ja-
nowi Nowakowi, ks. płk Tadeuszowi 
Skrzyniarzowi, ks. Pawłowi Kowal-
skiemu, dyrektor SP nr 1 Annie Tuz, 
uczniom i harcerzom, radnym – Gra-
żynie Wawszczak i Tomaszowie Dą-
browskiemu, Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Zagnańsku, pełniącym wartę 
członkom grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznych 4. Pułku Piechoty Legionów, 

oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do odnowienia pomnika – 
pracownikom Urzędu Gminy w Zagnańsku oraz Zenonowi Więckow-
skiemu, który prace nadzorował. – Bardzo ważne jest dzisiaj, żebyśmy 
pamiętali o tych obrońcach, których zostało już niewielu. Pamięć o nich 
powinna pozostać – podkreślił wójt Szczepan Skorupski. 

Szerzej na temat wydarzeń historycznych związanych z pomnikiem bę-
dzie można przeczytać w listopadowym wydaniu „Gazety Zagnańskiej”.

Andrzej Piskulak 
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Młodzież z gminy Zagnańsk otrzymała dyplomy za udział w pro-
jekcie „Mania Działania”. Wręczono je podczas 8. urodzin Fundacji 
Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa ze Staszowa, które odbyły 
się w Filharmonii Świętokrzyskiej. 

Podczas wyjątkowej uroczystości poznaliśmy laureatów pierwszej 
edycji konkursu „Nowa Przestrzeń. Najlepsza praktyka województwa 
świętokrzyskiego w zakresie społecznej aktywizacji młodzieży”. Jego 
celem było wyłonienie najlepszej praktyki (metody) w zakresie społecz-
nej aktywizacji młodzieży, której rezultatem jest wykreowanie młodzieży 
realnej przestrzeni wpływu na swoje środowisko.

Pierwszą nagrodę otrzymała Fundacja Studio TM ze Skarżyska-Ka-
miennej, wyróżnienia przyznano Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju 
Lokalnego w Rakowie oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Odrowążku. 
Nagrodę specjalną otrzymał Świętokrzyski Ruch 4H działający przy Świę-
tokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Nagrody 
w konkursie wręczyła wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz 
oraz marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Kazimierz Gurda uroczy-
ście poświęcił nowy Biskupi Krzyż, który postawiony został w 1661 r. 
na Szlaku Królewskim w lasach koło Siodeł na terenie parafii św. Jó-
zefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku. Eucharystię polową koncele-
browali księża proboszczowie czterech parafii znajdujących się na 
terenie administracyjnym gminy Zagnańsk. 

Bp Kazimierz Gurda w swym kazaniu, nawiązując do święta Pod-
wyższenia Drzewa Krzyża Świętego oraz historycznego napisu umiesz-
czonego w odlanej z żeliwa ozdobnej tarczy na krzyżu „Za dusze, które 
ratunku i miłosierdzia Bożego oczekują, a doczekać się nie mogą, prosi-
my Cię Panie”, podkreślił znaczenie krzyża koniecznego do zbawienia.

Hierarcha przypomniał też, że krzyż swą nazwę zawdzięcza królowi 
Janowi Kazimierzowi, który w owym czasie podróżował tędy z biskupem 
krakowskim Andrzejem Trzebickim, fundatorem kościoła pw. św. Rozalii 
i św. Marcina w Zagnańsku. Na zakończenie swej homilii biskup wyraził 
życzenie, by nowy Biskupi Krzyż nadal przez lata przypominał o początkach 
i chlubnej historii gminy Zagnańsk, ale też o męstwie bezimiennych bohate-
rów walczących o wolność Ojczyzny m.in. podczas II wojny światowej. 

Wójt Szczepan Skorupski w imieniu Urzędu Gminy i Rady Gminy 
Zagnańsk oraz lokalnej społeczności złożył na ręce biskupa Kazimierza 
Gurdy podziękowanie za zorganizowane uroczystości poświęcenia histo-
rycznego krzyża. – Krzyż dla nas, Polaków jest symbolem wiary, ale rów-
nież i wolności, i walki o niepodległość – podkreślił gospodarz gminy.

Nadleśniczy Tomasz Kuszewski podkreślił znaczenie Biskupiego Krzy-
ża. Przypomniał, że pomysł odnowienia go zrodził się w ubiegłym roku pod-
czas uroczystego otwarcia ścieżki dydaktycznej „Na królewskim szlaku”. 

Liturgię eucharystyczną uświetnił występ chóru parafialnego pod kie-
rownictwem organisty Łukasza Gronostaja. W strojach ludowych przybyły 
na uroczystość panie z Zespołu Ludowego Jaworzanki. Rolę gospodarza 
uroczystości pełnił ks. Ryszard Niemiec, proboszcz parafii w Zagnańsku. 

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele władz gminy Za-
gnańsk, kierownictwa Nadleśnictwa oraz placówek oświatowych złożyli 
pod krzyżem wiązanki kwiatów. Uczestnicy wraz z biskupem Kazimie-
rzem Gurdą go ucałowali.

Nowy Biskupi Krzyż wykonany został z inicjatywy i staraniem pa-
rafii św. Józefa Oblubieńca NMP i Nadleśnictwa Zagnańsk. Zrobił go 
z drzewa modrzewiowego Kazimierz Majchrzyk z Kaniowa, a oprawił 
Bogusław Sarnat z Kaniowa. Zakotwiczenia dokonał leśniczy Dariusz 
Staniszewski ze swą załogą. 

Krzyż ogrodzony jest drewnianym płotkiem i ma 12 m wysokości. 
W drewnie zachowany został napis: „PÓJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY 
I NAŚLADUJCIE ŻYCIE MOJE’ROK 1944’ SERCE EUCHARYSTYCZ-
NE JEZUSA’ OGNISKO BOŻEJ MIŁOŚCI’ DAJ POKÓJ ŚWIATU”. Przy 
szczycie nad figurą Chrystusa wisi żelazna tabliczka z napisem: INRI. Po-
środku drzewca zawieszono odlaną z żeliwa ozdobną tarczę z napisem:

Odnowiony Biskupi Krzyż

Młodzież nagrodzona za udział w „Manii Działania” 

„ZA DUSZE, KTÓRE RATUNKU I MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
OCZEKUJĄ, A DOCZEKAĆ SIĘ NIE MOGĄ, PROSIMY CIĘ, PANIE”.

Sobotnią Eucharystię poprzedziła niecodzienna lekcja historii dla 
uczestników uroczystości, którą przeprowadził Roman Piskulak, nauczy-
ciel w Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku i zarazem autor wydanego 
staraniem i nakładem Nadleśnictwa Zagnańsk okolicznościowego folde-
ru pt. „Na królewskim szlaku”. Lekcja przebiegała w dość nietypowych 
warunkach, gdyż rozpoczęła się na polanie, gdzie 15 sierpnia 1944 roku 
odbyła się polowa Msza św. żołnierzy szykujących się do wymarszu na 
pomoc Warszawie. Apis

Podczas uroczystości wręczono także dyplomy dla laureatów tego-
rocznej „Manii Działania”, w tym dla młodzieży z gminy Zagnańsk, któ-
ra w tym roku prowadziła na swoim terenie pilotaż akcji. Wyróżnienia 
dla Skały Division oraz PAKD – Zgrana Paczka wręczył zastępca wójta 
gminy Zagnańsk Robert Kaszuba.

Prezes Fundacji FARMa Barbara Zamożniewicz oraz wiceprezes Ju-
styna Górska-Sekuła podziękowały osobom, które pomagając FARMIe, 
stały się jej przyjaciółmi. Piękne, ręcznie malowane witraże otrzymali 
m.in. marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, radny 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Izydor Grabowski, prezes Wo-
dociągów Kieleckich Henryk Milcarz oraz Polskie Radio Kielce.

Specjalne wyróżnienie z rąk prezes odebrały wiceprezes fundacji 
FARMa Justyna Górska-Sekuła oraz współtwórczyni kampanii Nowa 
Przestrzeń Anna Żmudzińska.

Podczas uroczystości w Filharmonii artystycznych wrażeń dostar-
czył zespół Big Band z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. 
Ludomira Różyckiego w Kielcach pod kierunkiem Marcina Stojka. 

Scenografią natomiast były piękne rzeźby autorstwa Krzysztofa We-
sołowskiego z Zagnańska oraz bukiety z darów lasu przygotowane przez 
Katarzynę Kozieł ze Świetlicy Środowiskowej Jaworze.

Wśród zaproszonych gości była także poseł na Sejm RP Renata Ja-
nik, która brała udział w kampanii „Nowa Przestrzeń” w Zagnańsku. 
W ramach projektu realizowanego w zagnańskiej Jaworzy poseł Renata 
Janik uczestniczyła w warsztatach „Wymiana Pokoleń”, gdzie Jaworzan-
ki uczyły młodzież regionalnych tańców, a młodzież zachęcała starsze 
pokolenie do tańczenia zumby.

Anna Żmudzińska, GOKSiR Zagnańsk
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Październik 2013

Szanowni Państwo!
Po raz kolejny chcielibyśmy podzielić się refleksjami na te-

mat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie 
Zagnańsk. Wciąż pojawia się dużo uwag związanych z funkcjo-
nowaniem nowego systemu. Do największych uciążliwości za-
liczyć należy czasami brak solidności ze strony firmy Fart-Bis. 
Wszystkie problemy zgłaszane przez Państwa są przekazywane 
na bieżąco do firmy.

Po raz kolejny pragniemy Państwu podziękować, ponieważ 
współpraca społeczeństwa lokalnego gminy Zagnańsk pozwala na 
rozwiązywanie zaistniałych problemów.

Ponadto informujemy, że firma Fart-Bis dostarczała dla miesz-
kańców worki czarne tylko do końca września br. Pozostałe worki, 

Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie informuje, że w sie-
dzibie Urzędu Gminy Zagnańsk (tablica ogłoszeń) został 
wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do wy-
dzierżawienia na okres powyżej trzech lat części działki 
oznaczonej nr 1386, o pow. 60 m2 stanowiącej własność 
Gminy Zagnańsk, położonej w obrębie geodezyjnym  
Kaniów, gm. Zagnańsk.

Wykazy podaje się do publicznej wiadomości na okres 
21 dni, licząc od daty ich wywieszenia tj. od 30 września do 
21 października 2013 roku.

Z głębokim żalem i smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Piotra Bórzyńskiego
Radnego Gminy Zagnańsk pierwszej kadencji

Jego Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom
składają wyrazy współczucia

Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Chłopek  
wraz z radnymi Gminy Zagnańsk

Wójt Gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski  
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Sołtys i Rada Sołecka Kołomani

tj. kolorowe na odpady segregowane będą dostarczane sukcesywnie 
przy odbiorze odpadów na zasadzie wymiany.

Każdy mieszkaniec, który nie posiada kosza, odpady niesegregowane 
może wystawiać w worku czarnym zakupionym we własnym zakresie.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z „Regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku na terenie gminy Zagnańsk”, każda nieru-
chomość musi być wyposażona w pojemnik na odpady.

Uwzględniając trudności związane z pozyskaniem pojemników, 
zdecydowaliśmy, aby na okres przejściowy, tj. do 30 września br. 
firma świadcząca usługi związane z odbiorem odpadów dostarczała 
czarne worki.

Przypominamy, że do końca października opłacamy ratę za III 
kwartał. 

Marcin Jędras - UG

Stowarzyszenie „Braterskie serca” ogłasza nabór kandyda-
tów do zajęć w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej. Warszta-
ty prowadzone będą w budynku po szkole podstawowej w Belnie 
prawdopodobnie od stycznia 2014 roku. Odbywać się one będą 
w godz. 8.00–15.00.

Warunkiem uczestnictwa w ww. warsztatach jest posiadanie orze-
czenia niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
z zaleceniem „uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej” 
oraz ukończenie 18. roku życia.

Zadaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja spo-
łeczna i zawodowa zmierzająca do poprawy ogólnego rozwoju oraz 
sprawności każdego uczestnika, niezbędnej do możliwie niezależ-
nego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. W ramach 
warsztatów chcemy poprowadzić osiem pracowni: gospodarstwa do-

Ogłoszenie!
Drodzy Mieszkańcy Gminy Zagnańsk!

mowego, informatyczną, plastyczną, bukieciarsko-ogrodniczą, kra-
wiecko- tkacką, stolarską, muzyczną, rehabilitacyjną. 

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma również 90,00 zł na 
miesiąc w ramach tzw. treningu finansowego. W placówce pro-
wadzone będą również zajęcia z psychologiem.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia „Braterskie 
serca” zwraca się z prośbą o zgłaszanie się wszystkich zaintereso-
wanych udziałem w zajęciach pod numer telefonu: 660 722 008 oraz 
bezpośrednio do prezes stowarzyszenia Elżbiety Ślewy w siedzibie 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku-Chrustach. 

Informacji dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej udziela 
również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku oraz 
członkowie stowarzyszenia roznoszący KARTY ZGŁOSZENIA 
UCZESTNICTWA DO WTZ. Zwracamy się do wszystkich, którzy 
mają w swoim otoczeniu osoby z orzeczoną niepełnosprawnością 
o przekazanie im powyższych informacji.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia:  
Elżbieta Ślewa i Anna Tuz 

Wiedzą, że potrafią
W okresie od 01.09.2013 do 30.06.2014 na terenie SP nr 2 

i Gimnazjum im. St. Staszica będzie realizowany kolejny już 
gminny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten, bę-
dący kontynuacją ubiegłorocznego projektu „Uwierz w siebie”, 
przewiduje przeprowadzenie bezpłatnych zajęć edukacyjnych 
dla uczniów ww. placówki. 

Uczniowie zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum będą 
mieli okazję skorzystać z dodatkowych zajęć z języka polskiego, 
języka angielskiego oraz matematyki. Ponadto uczestnicy projektu, 
który w tym roku realizowany jest pod nazwą „Wiem, że potrafię” 

będą mogli uczestniczyć w prelekcjach dotyczących motywacji i po-
prawy samooceny, kursie efektywnego uczenia się oraz będą mogli 
przygotować karty swoich mocnych i słabych stron lub też indywidu-
alne plany kariery zawodowej.

Wszystkie zajęcia będą przeprowadzone z wykorzystaniem no-
woczesnych metod nauczania, a uczestnicy projektu otrzymają dar-
mowe materiały dydaktyczne, takie jak podręczniki, słowniki a nawet 
elektroniczne czytniki książek. Rekrutacja uczestników potrwa do 
10.10.2013. Mamy nadzieje, że podobnie jak w zeszłym roku projekt 
zakończy się sukcesem, a uczniowie z radością będą uczestniczyć 
w zajęciach.  Apis 

W PROGRAMIE: Etykieta, Protokół, Zasady poprawnego zachowania, Autoprezentacja,  
Sztuka mówienia, Drama, Asertywna komunikacja, Pisanie listu motywacyjnego,  

Pisanie życiorysu, COACHING – Nowoczesne Narzędzie Motywacji.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA JAWORZE ZAPRASZA NA
WARSZTATY PR

WSTĘP WOLNY. ZAPISY W ŚWIETLICY LUB POD NUMEREM TEL. 506 194 868

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk
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Jan III Sobieski na urodzinach dębu Bartka
Piknik historyczny pt. „Jan III Sobieski na urodzinach dębu 

Bartka” odbył się 29 września br. koło dębu Bartka w Zagnańsku 
w 330. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Zorganizowane zostały 
liczne pokazy, prezentacje, konkursy oraz widowisko o tematyce 
historycznej. 

Podczas rozpoczęcia imprezy wójt Szczepan Skorupski w swym 
wystąpieniu, witając zebranych, podziękował współorganizatorom 
z partnerskich gmin – Spiczyn, Wólka, Cieszanów, Horyniec Zdrój, 
Chęciny oraz Nadleśnic-
twu Zagnańsk i Zespołowi 
Szkół Leśnych, że można 
uczcić tak ważne wyda-
rzenie w dziejach Europy, 
jakim jest 330. rocznica 
Odsieczy Wiedeńskiej. 

– Dzisiaj jest bardzo 
ważny dzień dla gminy 
Zagnańsk i dla jej miesz-
kańców, gdyż nasz sza-
cowny dąb Bartek obcho-
dzi swoje 1013. urodziny. 
I są one bardzo szczegól-
ne, ponieważ spędzamy je 
razem z królem Janem III 
Sobieskim – mówił wójt 
Szczepan Skorupski.

W wywiadach udzie-
lanych do mediów gospo-
darz gminy podkreślił to, 
że w tym roku dzięki fi-
nansowej pomocy z Unii 
Europejskiej może odby-
wać się widowisko historyczne „Jan III Sobieski na urodzinach dębu 
Bartka”. – Wykorzystujemy legendę, która mówi, że wracając spod 
Wiednia, król zatrzymał się tutaj, a na pamiątkę do dziupli włożył 
cenne dary m.in. miecz i kielich. Nikt ich, co prawda nie znalazł, ale 
wszyscy w to wierzą – podkreślił wójt Skorupski.

Przed rozpoczęciem pikniku historycznego wójt Szczepan Sko-
rupski oraz prezes Świętokrzyskiego Związku Szachowego Tomasz 
Stefaniak i sędzia klasy państwowej Lucjan Samson wręczyli nagro-
dy zwycięzcom Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy Za-
gnańsk z okazji 1013. Urodzin Dębu Bartka. Rozegrany on został 
w godzinach przedpołudniowych w hali Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Do udziału w nim zgłosiło się ponad 70 zawodników. 
Wśród nich byli także szachiści z tytułami mistrzów Polski. Wręcza-
jąc nagrody wszystkim uczestnikom turnieju, wójt Szczepan Skorup-
ski nie krył zadowolenia z obecności szachistów na urodzinach dębu 
Bartka. Wszyscy obecni przyjęli z satysfakcją i radością zaproszenie 
wójta na następne spotkanie za rok.

Po ceremonii odbył się doroczny obrzęd pasowania na Borusa 
pierwszoklasistów z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. Sylwa-
nowi i jego pomocnikom ubranym w skóry dzikich zwierząt podczas 
ceremoniału leśnego towarzyszyła dyrektor szkoły Anna Kowalska. 

Podczas pikniku historycznego można było obejrzeć widowisko 
historyczne pt. „Pod Wiedeń”. Znany aktor Lech Sulimierski wcielił 
się w rolę króla Sobieskiego. Był on także autorem inscenizacji. Była 
to bardzo ciekawa publiczna lekcja historii. 

Towarzyszyły jej także m.in.: konkurs wiedzy historycznej, de-
gustacje potraw regionalnych, pokaz siedemnastowiecznych tańców 
szlacheckich, konkurs łuczniczy, a także prezentacje konne, sokol-
nicze, artyleryjskie oraz musztra. Odbyły się także koncerty muzyki 
barokowej oraz pieśni współczesnych napisanych do muzyki siedem-
nastowiecznej. 

Po przemowie „króla” uwagę widzów przykuła defilada wojsk, 
a potem prezentacja jego dworu i żołnierzy, którzy razem z nim ru-

szyli na Wiedeń. Wśród 
licznych grup rekonstruk-
cyjnych, które przybyły 
do Zagnańska zaprezento-
wała się młodzież szkolna 
z Buska Zdroju ubrana 
w dworskie szaty. Były 
także Chorągiew Ziemi 
Staszowskiej, rycerze 
z Chęcin, z Szydłowca, 
Kompania Wolontarska 
z Kielc, Kompania i Cho-
rągiew z Warszawy.

Zaprezentowani zo-
stali żołnierze ćwiczą-
cy musztrę, strzelający 
z muszkietów i dział oraz 
walczący pieszo. Husarzy 
pokazali swój kunszt jeź-
dziecki podczas pokazów 
waliki z włócznią i strze-
lania z łuku podczas koń-
skiego galopu. Szefowie 
grup rekonstrukcyjnych 

przez mikrofon komentowali i opowiadali o tajnikach XVII-wiecz-
nych sposobów walki i o uzbrojeniu, jakie mieli na wyposażeniu ów-
cześni rycerze. 

Prezentacjom wojskowym towarzyszyły m.in. pokazy kulinarne: 
pieczenie szynki, gotowanie prażoków, parzenie kawy na trzy sposo-
by – po turecku, francusku i włosku. Na miejscu można było w żar-
nach zemleć siemię lniane i wyciskać olej. Można było zobaczyć, 
jak ciężka jest praca kowali i garncarzy. Zespół Ludowy Jaworzanki 
częstował regionalnym jadłem: kapustą z grochem, pierogami i za-
lewajką. Nadleśnictwo Zagnańsk zorganizowało loterię o tematyce 
leśnej i zabawy edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz wystawę pro-
mującą Lasy Państwowe. 

Niemałe koszty zorganizowania imprezy pokryte zostały z pro-
jektu unijnego pn. „Szlak Jana III Sobieskiego Parasolowym Pro-
duktem Rozwoju Polski Wschodniej”, do którego gmina Zagnańsk 
przystąpiła w 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej. 

Podstawą projektu jest dziedzictwo szlacheckie związane z ro-
dem Sobieskich, w szczególności z postacią Jana III Sobieskiego, 
w tym zarówno dziedzictwo materialne (pałace, parki, miejsca po-
bytu, miejsca bitew), jak i niematerialne (legendy, podania, przepi-
sy kulinarne, pamięć o mieszkających tu znamienitych postaciach). 
Według legend i podań pod dębem Bartkiem bywali liczni królowie, 
w tym również i Jan III Sobieski, który wracając spod Wiednia zosta-
wił w dziupli Bartka cenny skarb. Apis



15

Październik 2013

Andrzej Piskulak: Jak Pan się czuje w roli Jana III Sobieskie-
go na urodzinach dębu Bartka?

Lech Sulimierski: Czuję się świetnie. Znam jego życiorys i spo-
sób myślenia. Jest mi on bardzo bliski. Moim zdaniem, należy stale 
przypominać osiągnięcia polskiego oręża, w tym także Wiktorię Wie-
deńską, i temu służy dzisiejsza impreza. Jestem autorem spektaklu.

A.P.: Proszę opowiedzieć o kulisach tworzenia spektaklu 
i oczywiście sylwetki króla Sobieskiego. 

L.S.: Siadając do tworzenia spektaklu, chciałem pokazać, że 
Wiktoria Wiedeńska, jest właściwie Wiktorią Sobieskiego. Przecież 

nasz król znał świetnie język turecki i tatarski. Znał Turków na wylot 
i cały ówczesny Wschód. On wreszcie znał ich myślenie. 

A.P.: W oparciu o jakie materiały źródłowe napisał Pan tę 
inscenizację? 

L.S.: Trudno mi wskazać konkretne materiały źródłowe. Ja cały 
czas siedzę w tym temacie i całej tej problematyce. Wiele materiałów 
jest mi bardzo bliskich. 

A.P.: Jakie Pan wywiezie wrażenia z imprezy w Zagnańsku? 
L.S.: Wrażenia mam bardzo miłe. Cieszę się bardzo, że podczas 

niej realizowany był nurt edukacyjny. Moim zdaniem, powinien on 
mieć zawsze miejsce. Bo my zbyt mało wiemy o naszej historii. Cały 
ten projekt uważam za bardzo cenną akcję, która cementuje pokole-
nia. Dąb Bartek jest dla mnie magiczny.

A.P. Pobyt w okolicach dębu Bartka Jana III Sobieskiego jest 
legendą…

L.S.: Właśnie na finał zaśpiewana została piosenka, która mówi 
o tej legendzie i o tym, jak to Sobieski wracając spod Wiednia, zatrzy-
mał się pod Bartkiem i ciesząc się zwycięstwem, włożył do dziupli 
turecką szablę, bukłak wybornego wina i pękatą sakiewkę…

Rozmawiał Andrzej Piskulak

Dąb Bartek jest magiczny
(Rozmowa z Lechem Sulimierskim – odtwórcą roli Jana III Sobieskiego podczas pikniku historycznego)

Jan III Sobieski na urodzinach dębu Bartka
w obiektywie Andrzeja Piskulaka

Lech Sulimierski jest aktorem znanym szerokiej publiczności 
m.in. ze sceny Teatru im. Żeromskiego w Kielcach. Zajmuje się 
amatorskim ruchem teatralnym. Współpracuje z Wojewódzkim Do-
mem Kultury w Kielcach i agencjami artystycznymi. Od 30 lat jego 
pasją jest genealogia. 



Uroczystości religijno-patriotyczne
w Kajetanowie, Siodłach i Zachełmiu

w obiektywie Anny Chmielewskiej - Piskulak i Andrzeja Piskulaka

GAZETA ZAGNAŃSKA (Nakład: 1200 sztuk)  
Wydawca: Urząd Gminy w Zagnańsku, 26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, tel.: 41 300-13-22, www.zagnansk.pl, e-mail: sekretariat@zagnansk.pl

Redagują: Andrzej Piskulak – redaktor naczelny oraz zespół, e-mail: apispress@windowslive.com, piskulak50@interia.eu, tel.: 662 088 008. Druk: BOGART
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.

Poświęcenie odnowionego  
pomnika w Zachełmiu

Poświęcenie odnowionego  
Krzyża Biskupiego w Siodłach

Odsłonięcie pomnika 
w Kajetanowie


