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W uroczystości 25 – lecia Samorządności 
w Polsce, która odbyła się 27 września br. 
w Wojewódzkim domku Kultury w Kielcach 
gminę Zagnańsk reprezento-
wali – przewodniczący Rady 
Gminy Artur Kudzia oraz wójt 
Szczepan Skorupski, którzy 
z rąk starosty kieleckiego Mi-
chała Godowskiego odebrali 
pamiątkowy dyplom i statuet-
kę upamiętniające te obchody.

Jubileusz 25 – lecia Samo-
rządności w Polsce świętowali 
przedstawiciele Starostwa Po-
wiatowego w Kielcach, gmin 
z terenu powiatu kieleckiego 
oraz osoby, które współtwo-
rzyły i współtworzą samorządy 

regionu świętokrzyskiego, a także radni samorzą-
dów wszystkich szczebli. W uroczystości wzięli 
udział: wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka 

– Koruba oraz członek Zarzą-
du Województwa Świętokrzy-
skiego Kazimierz Kotowski.

Starosta Michał Godowski 
w swym wystąpieniu przypo-
mniał, że 25 lat temu powstały 
gminy, które niedługo później 
stworzyły wspólnotę samorzą-
du powiatowego. Dodał, że po-
wiat kielecki jako największy 
w Polsce jest współtworzony 
aż przez 19 gmin.

Ważnym punktem części 
oficjalnej była także debata 
poświęcona funkcjonowaniu 

administracji samorzą-
dowej oraz osiągnięciom 
samorządności.

Punktem kulmina-
cyjnym uroczystości 
było wręczenie pa-
miątkowych statuetek 
dla włodarzy i przed-
stawicieli samorządów 
wszystkich gmin z terenu 
powiatu kieleckiego oraz dla samorządu woje-
wództwa świętokrzyskiego. Pamiątkową statuet-
kę otrzymała również wojewoda świętokrzyski. 
Jak powiedział starosta kielecki, statuetki mają 
podkreślać ważny jubileusz oraz symbolizować 
solidarną pracę nad rozwojem regionu, powiatu 
i gminy.

Apis

Wójt Szczepan Skorupski przekazał 3 ro-
wery dla osób niepełnosprawnych. Gmina 
Zagnańsk zawarła umowę ze Świętokrzyskim 
Odziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego 
Krzyża, w ramach której PCK zobowiązał się 
do przekazania za pośrednictwem Gminnego 
Ośrodka Pomocy społecznej w Zagnańsku, 
na rzecz osób niepełnosprawnych zamiesz-
kałych na terenie gminy Zagnańsk, rowerków 
rehabilitacyjnych.

Rowery są przekazywane przez Fundację 
ECO TEXTIL w ramach prowadzonego progra-
mu „Rower dla niepełnosprawnego od Was dla 
Was”. Trafiły one do Arturka Pichety, Martynki 

Marciniak i Witolda Brachy. Dzieciom 
już dorosłym, ale ciągle wymagającym 
pomocy towarzyszyły mamy. Arturek 
i Martynka wykonali próbny przejazd 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Zagnańsku. Uśmiech na ich twarzach 
oznaczał radość i satysfakcję, że potrafią.

Darczyńcy i przekazujący rowerki 
wójt Szczepan Skorupski mają nadzieję, 
że sprzęt spełni oczekiwania obdarowa-
nych i będzie pomocny w codziennej re-
habilitacji oraz w aktywnym spędzaniu 
wolnego czasu.

Elżbieta Korus

Bank Spółdzielczy w Samsonowie zaku-
pił stroje dla mężczyzn z Zespołu Ludowego 
Jaworzanki. Mają one służyć kultywowaniu 
tradycji i obyczajów folklorystycznych.

Zakupione stroje, to sukmany męskie. Po-
zwolą one Jaworzankom na kultywowanie w spo-
sób autentyczny tradycji regionalnych podczas 
prezentacji i występów estradowych. Członkom 
zespołu stroje wręczył Józef Florek, prezes Zarzą-
du BS Samsonów. Członkowie wyrazili radość 
i złożyli serdeczne podziękowania sponsorowi 
za umożliwienie zakupu tak ważnych dla wize-
runku zespołu artystycznego strojów.

Zespół Ludowy Jaworzanki założy-
ły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
w Jaworzu w 1973 roku. Celem działal-
ności zespołu jest kultywowanie tradycji 
Regionu Świętokrzyskiego poprzez m.in.: 
muzykę, taniec, śpiew, organizację imprez, 
festynów, przeglądów zespołów ludowych, 
prowadzenie lekcji folklorystycznych, pre-
zentację strojów regionalnych, obrzędów 
oraz zbieranie rekwizytów i pamiątek 
dokumentujących życie na wsi. Dzięki 
staraniom artystów-amatorów, kultura 
przodków wciąż żyje a jej echa docierają 

do najodleglejszych zakątków kraju, nawet 
przekraczają jego granice.

Apis

Drużyna OSP Szałas, a także młodzieżo-
wa drużyna pożarnicza i kobieca drużyna 
pożarnicza – obie z OSP Zagnańsk-Chrusty, 
wzięły udział w VIII Powiatowych Zawodach 
Sportowo – Pożarniczych OSP i Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych, które odbyły się 
w niedzielę, 20 września w Strawczynku.

Druhowie z Szałasu zajęli 12 miejsce, mło-
dzież – 8, kobiety – 9. Do zawodów stanęło 40 
drużyn strażackich. Sporą grupę, bo 18 drużyn 
stanowiły dziewczęta. Na zawodach prezento-

wały się najlepsze drużyny z poszczególnych 
gmin powiatu kieleckiego.

Uczestnicy zawodów zmierzyli się w kon-
kurencjach: pożarnicza sztafeta na 400 me-
trów z przeszkodami, sztafeta 7x50 metrów 
z przeszkodami, rozwinięcie bojowe czy akcje 
gaśnicze jak m.in. zbudowanie linii ssawnej, 
uruchomienie motopompy i zassanie wody, 
podanie dwóch prądów wody ze stanowisk 
gaśniczych.

Apis

25 - lecie Polskiej Samorządności

Rower dla niepełnosprawnych

BS Samsonów wspiera „Jaworzanki”

Nasi strażacy na zawodach powiatowych



Gazeta Zagnańska

– 3 –

inwestycje

Dobiega końca rozbudowa drogi w Kaniowie
Dobiega końca rozbudowa drogi przy 

ulicy Dębowej w Kaniowie. Został ułożony 
asfalt na całej długości, wykonano chodniki 
i odwodnienie. Do zrealizowania pozostały 
prace porządkowe oraz wykończeniowe.

Jednocześnie 21 września br. wójt Szcze-
pan Skorupski podpisał z Wojewodą Święto-
krzyskim umowę o dofinansowanie zadania 
pn. „Rozbudowa drogi i budowa chodnika 

w pasie drogi gminnej ul. Dębowa w miej-
scowości Kaniów, gm. Zagnańsk” w ra-
mach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych”.

Koszty całego zadania wynoszą ok. 750 
tys. zł., natomiast dofinansowanie wynosi 
331 217,00 zł, co stanowi 50% kosztów 
kwalifikowanych całego przedsięwzięcia. 
Wszystkie prace zakończą się w listopadzie 

bieżącego roku.
Przy ulicy Dę-

bowej w Kaniowie 
zostanie dokoń-
czona budowa 
drogi,  budowa 
chodnika oraz zo-
stanie przebudo-
wane skrzyżowanie 
z drogą powiatową. 
Prace mają na celu 
poprawę bezpie-

czeństwa i komfortu w ruchu kołowym i pie-
szym, szczególnie w okresie wakacyjnym 
ze względu na dojazd do zbiornika wodnego.

Rozbudowa drogi jest kolejną inwesty-
cją, na którą gmina uzyskała dofinansowa-
nie ze środków pochodzących z budżetu 
państwa w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II. Bez-
pieczeństwo –Dostępność – Rozwój.

Apis

Dobiegają końca prace przy budowie 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
realizowanych w ramach inicjatyw lokal-
nych. Do zakończenia robót budowlanych 
pozostały w większości prace niwelacyjno-
-porządkowe oraz odbiorowe. Wartość wy-
konanych inwestycji: 173.441,18 zł.

Wójt Szczepan Skorupski podpisał 27 
lipca br. z inicjatorami pięć umów na rea-
lizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
które będą finansowane ze środków finanso-
wych osób prywatnych oraz budżetu Gmi-
ny Zagnańsk. W ramach zawartych umów 

została sfinansowana 
realizacja sieci wodo-
ciągowej w miejsco-
wościach: Samsonów - 
Kępa, Siodła, Zagnańsk 
i Tumlin - Węgle oraz 
sieci kanalizacyjnej 
w Gruszce.

Umowy zawarte zo-
stały z wykonawcami 
wyłonionymi w drodze 
przetargu.

Apis

Budowa sieciwodociągowych i kanalizacyjnych w ramach inicjatyw lokalnych

Gmina Zagnańsk podpisała z Minister-
stwem Sportu i Turystyki umowę o dofinan-
sowanie zadania pn. „Wykonanie prac remon-
towych i doposażenie hali sportowej 
w Zagnańsku”.

Przedsięwzięcie przewiduje napra-
wę parkietu w hali sportowej, dopo-
sażona zostanie sala fitness i siłownia 
oraz zakupiona zostanie specjali-
styczna maszyna czyszcząca do płyty 
boiska.

Planowane całkowite koszty wynoszą 
ponad 253 tys. zł z czego dofinansowanie 
wynosi 126 700,00 zł, co stanowi 50% kosz-

tów kwalifikowalnych zadania. Zakończenie 
prac przewidziane jest na I kwartał 2016r.

Apis

Remont hali sportowej

W dniu 28 września br. w Urzędzie 
Gminy w Zagnańsku wójt Szczepan 
Skorupski podpisał umowę na kolejne 
odcinki „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Belno”.

W ramach inwestycji zostaną zre-
alizowane sieci kanalizacji sanitarnej 
od studni S17a do S18 oraz od studni S69 
a do S69 c. Roboty budowlane przepro-
wadzi firma Akwedukt Sp. z o.o. Kielc. 
Prace mają ruszyć już niebawem, a za-
kończą się w październiku br.

Apis

Umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Belnie
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Z okazji zakończenia moderniza-
cji i rozbudowy oczyszczalni ścieków 
w Bartkowie odbyło się 24 września br. 
uroczyste spotkanie kierownictwa Wodo-
ciągów Kieleckich oraz władz Międzyg-
minnego Związku Wodociągów i Kana-
lizacji (MZWiK), które tworzą gminy: 
Masłów, Sitkówka– Nowiny, Zagnańsk 
oraz miasto Kielce. Zaproszeni goście 
oraz dziennikarze mogli zwiedzić cały 
obiekt oraz wziąć udział w konkursie 
na najładniejsze życzenia dla dębu 
Bartka z okazji jego 1015 urodzin.

„Aby cofnąć czas dla 31-letniej oczysz-
czalni ścieków w Bartkowie potrzeba było 
18 miesięcy. Tyle bowiem trwała rozbudowa 
i modernizacja pracującego od lat 80-tych 
obiektu. Na dokonany tu lifting oczyszczalni 
zrzuciły się Unia Europejska i Wodociągi 
Kieleckie. Zakończenie inwestycji przypadło 
na rok 2015, kiedy obchodzimy 1015. sym-
boliczne urodziny Dębu Bartka. Znacznie 
młodsza od niego sąsiadka będzie odtąd stała 
na straży czystości środowiska naturalnego. 
Czy można sobie wymarzyć lepszy prezent 
urodzinowy? ” - rozpoczęła tymi słowami 
spotkanie prowadząca Milena Gładyszew-
ska – Dawid, kierowniczka Zespołu Prawno 
Administracyjnego Wodociągów Kieleckich.

Zdaniem wójta Szczepana Skorup-
skiego, zmodernizowana w bieżącym 
roku oczyszczalnia w Barczy oraz dzi-
siaj otwarta odnowiona oczyszczalnia 
w Bartkowie wpisują się w system, który 
dba o środowisko naturalne w gminie 
Zagnańsk. - Czysta woda, powietrze 
i gleba, to skarb i życie na wysokim 
poziomie – podkreślił wójt Szczepan 
Skorupski..

Z kolei zdaniem prezesa Henryka 
Milcarza, wizytówką i potwierdzeniem 
dobrze wykonanej pracy są pływające 
liczne kaczki w stawie, w którym jest czy-
sta woda. - Kiedyś w tym miejscu były 
ścieki, których oczyszczalnia nie zdążyła 
przerabiać – wyjaśniał prezes Henryk 
Milcarz.

Zlokalizowana w Bartkowie oczysz-
czalnia ścieków pracuje nieprzerwa-
nie od 1984r. Przez spółkę Wodociągi 
Kieleckie jest eksploatowana od 1997r. 
i w tym czasie już 3-krotnie była roz-
budowywana. Rozpoczęta we wrześniu 
2013r. i zakończona 18 miesięcy później 
ostatnia inwestycja w Bartkowie sprawiła, 
że w tej chwili oczyszczalnia może przyjąć 
dwa razy więcej ścieków niż dotychczas 
i oczyścić je zgodnie z polskimi i europej-
skimi normami. Przy realizacji rozbudo-
wy na obszarze 2 hektarów wykorzystano 
przeszło 1 600 m3 betonu i ponad 150 
ton stali zbrojeniowej i konstrukcyjnej.

To wszystko można było podziwiać 
w Bartkowie na oczyszczalni podczas jej 

zwiedzania. Część obiektów technolo-
gicznych jest nowa. Najlepszy przykład 
to serce oczyszczalni, czyli wybudo-
wane od podstaw trzy wielkie reaktory 
biologiczne z wydzielonymi strefami 
do usuwania związków azotu i fosforu 
oraz strefą separacji, pomieszczą 1463m3 
ścieków każdy.

Modernizacja oczyszczalni polegała 
na przebudowie istniejących obiektów, 

czasem ze zmianą ich dotychczasowego 
przeznaczenia i funkcji. W wyniku in-
westycji uzyskano znaczną redukcję za-
nieczyszczeń w ściekach odpływających. 
Ścieki oczyszczone posiadają parametry 
dużo niższe niż wymagane przepisami 
krajowymi i unijnymi. Rozbudowa i mo-
dernizacja OŚ w Bartkowie o wartości 13 
mln 218 327 zł. została przeprowadzona 
w ramach Projektu „Rozwój gospodarki 
ściekowej w gminie Kielce i gminie Za-
gnańsk” z udziałem Funduszu Spójności.

Osady wywożone są do działającej 
w Sitkówce Stacji Termicznej Utylizacji 
Osadów Ściekowych, również należą-
cej do Wodociągów Kieleckich. Umowę 
na rozbudowę i modernizację oczyszczal-
ni w Bartkowie podpisano we wrześniu 
2013 r. Wykonawcą była firma INSTAL 
Warszawa S.A. 

Zmodernizowana i rozbudowywana 
oczyszczalnia ścieków w Bartkowie osiąg-

nęła wyniki zgodne z polskimi norma-
mi ochrony środowiska. To niewątpliwy 
sukces tej inwestycji prowadzonej przez 
Wodociągi Kieleckie. Przepustowość 
oczyszczalni wzrosła z 1000 do 1700 
metrów sześciennych na dobę.

Przeprowadzone badania potwier-
dzają, że wyniki prób laboratoryjnych 
ścieków oczyszczonych w Bartkowie są 
zgodne z polskimi normami ochrony 

środowiska. Oznacza to, 
że zgodnie z założenia-
mi osiągnięto nie tylko 
zwiększenie przepusto-
wości oczyszczalni, ale 
też zmodernizowano jej 
pracę.

Czwartkowe odwie-
dziny na oczyszczalni 
w Bartkowie były też 
doskonałą okazją, aby 
z pespektywy 2015r. 
i kończonych właśnie 
przez Wodociągi Kiele-
ckie ważnych inwesty-
cji ściekowych spojrzeć 
na to, jak wielki postęp 
dokonał się wokół nas, 
ale i w nas samych.

Dowodem na to były 
życzenia urodzinowe 
dla dębu Bartka, o któ-
rych napisanie i odczy-
tanie poproszeni przez 
Wodociągi Kieleckie 
zostali przybyli goście. 
Zapisane na specjal-
nie przygotowanych 
pocztówkach stanowić 
będą szczególną kartkę 
urodzinową dla Jubilata 
i znak świadomości eko-

logicznej dla przyszłych pokoleń.
W imieniu Wodociągów Kieleckich ży-

czenia urodzinowe dla wiekowego drzewa 
złożył prezes Henryk Milcarz:

„Każdego dnia wspólnie uczymy się 
i wspólnie rozwijamy w sobie naszą świa-
domość ekologiczną. To bardzo ważna 
cecha współczesnego człowieka. Bez niej 
nie potrafilibyśmy zrozumieć: po co bu-
dować sieci kanalizacyjne, modernizować 
oczyszczalnie ścieków. Za nami ogromna 
praca. Budowa kilometrów nowej kana-
lizacji jest tak samo ważna, jak wielki 
rozwój wrażliwości ekologicznej, jaki 
się w nas dokonał. Dziękuję wszystkim 
ludziom, zaangażowanym w realizację 
inwestycji, które zmieniły na lepsze wa-
runki naszego życia, ale odmieniły rów-
nocześnie nas samych. Matce Naturze 
składamy dziś w darze wielki postęp, 
którego dokonaliśmy wspólnie”.

Apis

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Bartkowie
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Wyremontowana „organistówka”

Dobiega końca przebudowa drogi powiatowej

Rozpoczęły się roboty drogowe w Jasiowie

Unieszkodliwianie azbestu w gminie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Rozalii i św. Marcina skorzystała z pro-
jektu „Remont budynku organistówki przy 
kościele pw. Św. Rozalii i św. Marcina w Za-
chełmiu”. Adresatami wyremontowanej 
„organistówki” są przede wszystkim ludzie 
młodzi. Kwota dofinansowania wyniosła 
110 521,00 zł. Jest to 80 proc. kosztów za-
dania. Parafia pokryła 20 proc. środków, 
co stanowi kwotę – 27 630, 97 zł.

Celem projektu była między innymi ak-
tywizacja społeczności lokalnej, a w szcze-

gólności ludzi młodych, poprzez organi-
zowanie czasu wolnego, co za tym idzie 
doprowadzenie do integracji i współ-
działania lokalnych inicjatyw. „Organi-
stówka” jest miejscem, w którym można 
kontynuować realizację wspólnych za-
łożeń, takich jak spotkania młodzieży 
szkolnej. Dzięki dalszemu rozwojowi 
„organistówki” będzie możliwe inwesto-
wanie w lokalną młodzież i organizację 
wolnego czasu.

Apis

Dobiega końca przebudowa drogi po-
wiatowej Samsonów – Szałas – Odrowąż 

na odcinku Samsonów-Ciągłe – Szałas, 
która jest bardzo ważna, gdyż łączy dwa 
powiaty. Jest to największe przedsięwzięcie 
drogowe powiatu kieleckiego w tym roku.

Zadanie to obejmuje swym zakresem 
przebudowę drogi na odcinku 7,5 km. In-
westycja kosztuje 4,5 mln zł, z czego wkład 
własny samorządów powiatu i gminy wy-
nosi po 1,5 mln zł. Reszta kwoty pochodzi 
z dofinansowania programu tzw. schety-
nówek.

Dodatkowo powstaną: chodniki, zatoki 
autobusowe, bezpieczne przejścia dla pie-

szych, zmodernizowane zostanie oświet-
lenie uliczne.

Inwestycja realizowana jest w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Do-
stępność i Rozwój.

Podczas sesji Rady Gminy Zagnańsk, 
która odbyła się 25 września br. radni 
uchwalili stanowisko w sprawie wykona-
nia badań laboratoryjnych na wybranych 
odcinkach modernizowanej drogi w celu 
sprawdzenia jakości realizowanych robót.

Apis

Ruszyła warta 1 114 820 zł inwestycja 
drogowa w Jasiowie. Prace prowadzone 
pod nadzorem Powiatowego Zarządu Dróg 
dotyczą m.in.: kapitalnego remontu mostu, 
budowy chodnika i kładki dla pieszych.

„Minister finansów w porozumieniu z mi-
nistrem właściwym do spraw transportu przy-
znał dla Powiatu Kieleckiego kwotę ponad 
651 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowa-
nie inwestycji drogowej właśnie w sołectwie 
Janaszów-Jasiów. Pozostała ogromna kwota 
pochodzi z budżetu Powiatu Kieleckiego” – in-
formuje Kamil Piasecki - wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Zagnańsk.

„Inwestycja nie byłaby oczywiście możliwa 
bez opracowania projektu przebudowy mostu 
i bez projektu budowy chodnika, które zostały 
sfinansowane z budżetu Gminy Zagnańsk. Te 
dwa projekty łącznie kosztowały 75 350 zł. Ten 

niewątpliwie ogromny sukces, który w istotny 
sposób zwiększy na długie lata bezpieczeństwo 
w ruchu kołowym i pieszym, a także podniesie 
estetykę naszego sołectwa to efekt licznych 
zasług” – dodaje radny.

Radny Kamil Piasecki wyraził też serdeczne 
podziękowania posłance Renacie Janik, którą 
wielokrotnie prosił o wsparcie w tej sprawie 
i która nigdy tej pomocy nie odmówiła, a także 
władzom Powiatu Kieleckiego za zabezpiecze-
nie w swoim budżecie koniecznych, środków 
finansowych, wójtowi Szczepanowi Skorup-
skiemu, wszystkim radnym oraz sołtys Natalii 
Wójcik i Radzie Sołeckiej.

Z uwagi na zaawansowane prace drogowe, 
które trwać będą ok. 2 miesięcy, zamknię-
ty został most w Jasiowie. Podróżni jadący 
do tej miejscowości muszą przygotować się 
na utrudnienia. Dla ułatwienia i prawidłowego 

informowania kierowców na sieci drogowej 
ustawione zostały znaki i tablice drogowe in-
formujące o trasie objazdu.

Apis 

Pod koniec sierpnia 
br. Gmina Zagnańsk 
podpisała z Woje-
wódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach, umowę 
o dofinansowanie za-
dania pn. „Usuwanie 
i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest z budyn-

ków i posesji zlokalizowanych na terenie 
gminy Zagnańsk”.

Zadanie będzie polegać na demontażu po-
kryć dachowych wykonanych z wyrobów azbe-
stowych oraz ich usunięciu. Cała operacja będzie 
realizowana z udziałem środków w wysokości 
35% udostępnionych przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach oraz w wysokości 50% z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Wartość całego zadania 

wynosi 60 547,72 zł, z czego dofinansowanie 
sięga 85% kosztów kwalifikowalnych. Całe 
przedsięwzięcie 
zostanie wykona-
ne w IV kwartale 
2015r.

Apis
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Podczas dorocznej imprezy edukacyjno 
– promocyjnej pn. III Dary Świętokrzyskich 
Lasów, która odbyła się 20 września br. w Kiel-
cach, swoje stoiska mieli uczniowie Technikum 
Leśnego w Zagnańsku. Na terenie Nadleśnictwa 
Zagnańsk odbyło się też towarzyszące imprezie 
„Wielkie Grzybobranie”.

Impreza została zorganizowana przez Regio-
nalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Rado-
miu i Nadleśnictwa wchodzące w skład Leśnego 
Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Święto-
krzyska”.

Mieszkańcy Kielc i okolic wzięli udział 
w organizowanym przez leśników „Wielkim 
Grzybobraniu”, które stanowiło jedną z wielu 
atrakcji i zwieńczone zostało wyborem najlep-
szych grzybiarzy.

Zainteresowani z bliska podziwiali pięknie 
udekorowane stoiska wystawowe m.in.: LKP 
„Puszcza Świętokrzyska”, Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego, Zespołu Świętokrzyskich 
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Pol-
skiego Związku Łowieckiego, Tartaku „Olczyk” 
czy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej, brali udział w licz-
nych konkursach i zabawach 
z nagrodami, oraz Zespołu 
Szkół Leśnych w Zagnań-
sku, na którym Kielczanie 
mogli zobaczyć na żywo 
ptaka drapieżnego. 

Oprócz sokolniczych 
prezentacji były także po-
kazy karate i jarmark arty-
kułów z darów natury oraz 
ciekawe wystąpienia na te-
mat grzybów i owoców leś-
nych – ich rozpoznawania, 
zbierania, przechowywania 
i zastosowania w kuchni. 

Na zakończenie każdy mógł skosztować zupy 
gulaszowej z dzika z dodatkiem wcześniej zna-
lezionych w lesie, borowików.

Apis

Gmina Zagnańsk i Nadleśnictwo Zagnańsk 
wraz z 16 Nadleśnictwami i 54 Gminami zaan-
gażowały się w projekt, który wraz z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Świętokrzy-
skiego, które zainicjował Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach. Dzięki niemu wokół obszarów 
przyrodniczo chronionych w naszym regionie 
powstanie 1600 km szlaków, tras i ścieżek uzbro-
jonych w obiekty infrastruktury turystycznej.

W tej sprawie Rada Gminy Zagnańsk 
na swym posiedzeniu 25 września br. uchwa-
liła swoje stanowisko. Czytamy w nim m.in.: 
„W związku z możliwością ubiegania się o do-
finansowanie w ramach działania 2.4 ochrona 
przyrody i edukacja geologiczna Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014 – 20120” Rada Gminy Zagnańsk deklaruje 
przystąpienie do realizacji projektu grupowego 
w z Nadleśnictwami, jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz Świętokrzyskim Parkiem 
Narodowym i zapewni swój wkład w wysoko-
ści 15 proc. udziału finansowego w projekcie, 
w przypadku jego realizacji”.

Zdaniem marszałka Adama Jarubasa, 
województwo świętokrzyskie będzie mogło 
zaproponować unikalną ofertę, ponieważ nie 
ma dzisiaj w Polsce projektu o takiej skali. Au-
torzy projektu chcą w jak najlepszy sposób wy-
korzystać niezwykłe walory przyrodnicze woje-
wództwa świętokrzyskiego. Na terenie regionu 
jest 160 tys. ha obszarów chronionych. - 65 
procent powierzchni województwa świętokrzy-
skiego podlega ochronie, co daje w skali kraju 
pierwsze miejsce. Znajduje się tu 40 obszarów 
Natura 2000 – dwa z nich dotyczą ochrony 
ptaków, a 38 ochrony siedlisk. Pomiędzy tymi 
obszarami chcemy spróbować ukierunkować 
ruch turystyczny – mówi Adam Jarubas.

Przedsięwzięcie ma być uzupełnieniem 
projektu tras rowerowych Polski Wschodniej 
Green Velo. Celem jego jest ochrona obszaru 
Natura 2000 na terenie województwa. Efektem 
będzie udostępnienie tych terenów turystom - 
pieszym czy rowerzystom - tak, aby wartości 
przyrodnicze wspomnianych obszarów zostały 
zachowane, a jednocześnie stały się częścią 
oferty edukacyjnej.

Prace nad projektem trwają od półto-
ra roku. Obok Urzędu Marszałkowskiego 
i WFOŚiGW zaangażowały się w niego Świę-
tokrzyski Park Narodowy oraz Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu. 

Na szlakach, które powstaną w ramach pro-
jektu, planowana jest budowa obiektów takich 
jak wiaty, ławki, tablice informacyjne, punkty 
widokowe, place zabaw i siłownie. Wprowa-
dzone zostaną dwa warianty wspomnianej 
architektury – 
tradycyjny, na-
wiązujący do et-
nografii naszego 
regionu oraz 
nowo czesny, 
charakteryzują-
cy się minima-
lizmem formy 
oraz moduło-
wym charakte-
rem elementów.

Dodatkowo 
wprowadzona 
zostanie apli-
kacja mobilna, 
która daje moż-
liwość zaprojek-
towania przebie-
gu wycieczek. 

Tam uwzględnione zostaną najciekawsze 
miejsca znajdujące się w sąsiedzie budowa-
nych obiektów.

- Szansą tego projektu będzie połączenie 
tras z atrakcjami kulturalnymi, turystycznymi, 
a nawet zasobami kulinarnymi. Ktoś, kto bę-
dzie korzystał z tej infrastruktury, będzie mógł 
sobie zaplanować dłuższy pobyt w naszym 
regionie. To jest pierwszy tak duży projekt, 
o którym można śmiało powiedzieć, że zrewo-
lucjonizuje turystykę przyrodniczą w naszym 
województwie – podkreślił marszałek Adam 
Jarubas.

 Koszt przedsięwzięcia szacowany jest 
na kwotę 80 mln zł. Pomysłodawcy liczą na do-
finansowanie w 85 procentach z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Apis

Dary Świętokrzyskich Lasów 2015

Prawdziwka o wadze 1, 3 kg zna-
lazł w lasach w gminie Zagnańsk 
sołtys Jan Adach z Kajetanowa.

Prawdziwek – borowik szlachet-
ny jest najbardziej poszukiwanym 
grzybem jadalnym. Często można 
go znaleźć w lasach w gminie Za-
gnańsk. Miarą znaczenia tego grzyba 
jest to, że grzybiarz zapytany o ilość 
znalezionych grzybów na początku 
wymienia liczbę prawdziwków. Jak 
widać na fotografii, sołtys Jan Adach 
miał nie lada fart, bo nie tylko zna-
lazł okazałego grzyba, ale też cały 
koszyczek mniejszych.

Apis 

Prawdziwek jak się patrzy

Leśne ścieżki turystyczne w gminie
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ludzie i pasje

W dniu 11 września 2015 r. w wieku 82 
lat odszedł Mieczysław Karyś, emerytowany 
nauczyciel matematyki Technikum Leśnego 
w Zagnańsku. Pedagog, który całe swoje życie 
zawodowe spędził w gminie Zagnańsk.

Msza św. żałobna odbyła się w dniu 14 wrześ-
nia 2015 r. w Kościele Św. Józefa Oblubieńca 
NMP w Zagnańsku. Uczestniczyło w niej oraz 
w ostatniej drodze na cmentarz parafialny 
w Tumlinie bardzo wielu Przyjaciół, przedsta-
wiciele wielu instytucji, urzędów, szkół, w tym 
Zespołu Szkół Leśnych, gminnych placówek 
oświatowych, Urzędu Gminy, Nadleśnictw, 
a także liczni absolwenci leśnej szkoły.

Na terenie obecnej gminy Zagnańsk znalazł 
się przypadkiem w sierpniu 1951 roku otrzy-
mując modny w latach 50-tych nakaz pracy. 
Otrzymał go do Szkoły Podstawowej w Sam-
sonowie, gdzie przepracował 20 lat z przerwą 
na służbę wojskową w latach 1953 – 1956. Choć 
był młodym chłopcem, już wtedy dał się poznać 
jako dobry nauczyciel i organizator. Założył i był 
lektorem radiowęzła w Ćmińsku.

Posiadał dwa fakultety: będąc matematykiem, 
ukończył również drugi kierunek studiów- wy-
chowanie fizyczne. Był również niestrudzonym 
sportowcem i działaczem Ludowego Zespołu 
Sportowego. Sam czynnie uprawiał sport i zachę-
cał również swoich uczniów do jego uprawiania. 
To pod jego opieką w Samsonowie uczniowie 
trenowali różne dyscypliny sportowe, szczegól-

nie zimowe np. hokej na lodzie. Można powie-
dzieć, że był prekursorem tej dyscypliny sportu 
w naszej gminie i do dziś jego byli uczniowie 
wspominają wspólne gry na zaimprowizowanym 
na stawie lodowisku.

Od września 1970 roku rozpoczął pracę na-
uczyciela matematyki w Technikum Leśnym 
w Zagnańsku. Przepracował tu prawie 30 lat. 
Odszedł na emeryturę w sierpniu 1999 roku 
po przepracowaniu 48 lat w szkołach gminy 
Zagnańsk. Z oświatą w gminie związany był 
do końca swego 82 letniego życia.

W latach 70. podczas studiów doktoranckich 
z matematyki, jako pierwszy na terenie woje-
wództwa kieleckiego zastosował technologię 
informatyczną do prowadzenia lekcji dydak-
tycznych. Założył pracownię matematyczną 
przystosowaną do nauczania programowego, 
ze stołem sterującym, umożliwiającym kon-
takt nauczyciela z uczniem. Będąc na studiach 
doktoranckich z dydaktyki matematyki prowa-
dził wraz ze studentami badania naukowe nad 
wprowadzeniem nauczania wielopoziomowego 
z maksymalnym wykorzystaniem jednostki lek-
cyjnej. Były to innowacyjne jak na lata 70 –te 
metody pracy dydaktycznej.

Będąc już na emeryturze dalej aktywnie 
uczestniczył w życiu szkoły. Interesował się 
zwłaszcza wynikami nauczania matematyki, 
do końca swoich dni prosił aby przynosić mu 
zadania maturalne, które rozwiązywał i groma-
dził w swoim domowym archiwum.

Za zasługi dla polskiej edukacji otrzymał 
liczne odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 
Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę 
ZNP, Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego oraz Odznakę za Zasługi dla Kie-
lecczyzny.

Wychowując nowe pokolenia leśników uczył 
ich logicznego myślenia. Przez wiele lat był prze-
wodniczącym Zespołu Wychowawczego w szko-
le, przez lata był prezesem Zarządu Oddziału 
ZNP w Zagnańsku. Społecznie pracował jako 
ławnik Rejonowego Kolegium Orzekającego ds. 
Wykroczeń Nieletnich przy Prezydencie Miasta 
w Kielcach.

Był człowiekiem, który lubił ludzi, lubił prze-
bywać z młodzieżą, dla której był niezwykle wy-
rozumiały. Jego wychowankowie zawsze mogli 
liczyć na radę, uśmiech i pomoc. Miał niezwykłe 
poczucie humoru. Zawsze uśmiechnięty, weso-
ły i pogodny zarażał wszystkich optymizmem. 
Do dziś wśród jego wychowanków krążą śmiesz-
ne i dowcipne anegdoty.

Mimo choroby do końca był aktywny fizycz-
nie, w siatkówkę ze swoimi przyjaciółmi ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 i Technikum Leśnego grał 
jeszcze nie tak dawno. Bardzo chciał wrócić 
do formy. Często wspominał życie sportowe, 
turnieje szachowe i brydżowe, zawody sportowe 
organizowane przez nauczycieli obu zaprzyjaź-
nionych od wielu lat szkół.

Aktywność sportowa była dla Niego bar-
dzo ważna, ale wszystkie te imprezy pozwalały 
mu spotkać się z ludźmi, których szanował bez 
wyjątku, kiedy była taka potrzeba pocieszał ich 
lub rozśmieszał. Myślę, że wielu ludzi wspomi-
na do dziś wspólne działania i przedsięwzięcia 
na niwie sportowej, społecznej i dydaktycznej.

Odszedł dobry, spokojny i kochający mło-
dzież człowiek. Pamięć o Nim będzie tak długa, 
jak zachowane przez nas wszystkich związane 
z Nim wspomnienia.

Iwona Karyś-Szostek

Odszedł od nas Dusza Człowiek

Podziękowania
Wszystkim Sąsiadom, Przyjaciołom 

i Znajomym, Uczniom i Absolwentom Tech-
nikum Leśnego, którzy towarzyszyli w ostat-

niej drodze i pożegnali z nami na zawsze 
emerytowanego nauczyciela matematyki

Ś.P.
Mieczysława Karysia

składa Rodzina
Szczególne podziękowania dla pracowni-

ków zespołu Szkól Leśnych, Urzędu Gminy, 
Nadleśnictwa, Zagnańsk za pomoc w przy-

gotowaniu uroczystości.

Na zalewie w Umrze odbyły się 30 sierpnia 
br. Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa B.S. 
w Samsonowie Józefa Florka. Organizatorem 
Zawodów było Koło PZW Bartek w Zagnań-
sku, sponsorem Rada Banku Spółdzielczego 
w Samsonowie.

W imprezie startowało 18 zawodników 
w kategorii open. Pierwsze miejsce zajął Janusz 
Adamczyk, zdobywając 2850 punktów, drugie 
- Adam Bolek (2510 pkt), trzecie - Łukasz Nycz 
(1810 pkt).

Po zakończeniu zawodów i ogłoszeniu wy-
ników prezes Florek oraz Krzysztof Kondrak 

wręczali zwycięzcom puchary i nagrody 
rzeczowe. Wszyscy zawodnicy otrzymali 
od sponsora zanęty wędkarskie znanych 
firm (W hodowli ryb zanętą nazywa się 
silnie aromatyzowane pożywienie służą-
ce do utrzymania ich w łowisku).

Sędzią głównym był Jan Adamczyk, 
sędzią kontrolno-wagowym - Tomasz 
Chmiel. Na zakończenie prezes Adam-
czyk podziękował wszystkim zawodni-
kom za udział w zawodach oraz Zarzą-
dowi Banku Spółdzielczego za nagrody.

Apis

Zawody wędkarskie o Puchar BS w Samsonowie
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W Zagnańsku 26 września br. na parkingu 
odbył się festyn ekologiczno-historyczny pn. 
„115. urodziny Dębu Bartka”. Uzupełnieniem 
było ślubowanie pierwszych klas Zespołu Szkół 
Leśnych w Zagnańsku pn. „Pasowanie na bo-
rusa”.

Piknik zaszczycili swoją obecnością zapro-
szeni goście, wśród których byli m.in.: minister 
spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, wice-
minister obrony narodowej Beata Oczkowicz, 
euro poseł Bogdan Wenta, posłowie - Renata 
Janik, Andrzej Bętkowski, Jan Cedzyński, rad-
ni wojewódzcy - Mieczysław Gębski, Henryk 
Milcarz, Krystian Jarubas, radni powiatu kiele-
ckiego - Mirosław Gębski i Robert Kaszuba, wójt 
Szczepan Skorupski, wójt gminy Miedziana Góra 
Zdzisław Wrzałka, Anna Kowalska – dyrektorka 
ZSL w Zagnańsku, nadleśniczy Nadleśnictwa 
Zagnańsk – Tomasz Kuszewski, a także radni 
gminy Zagnańsk z przewodniczącym Arturem 
Kudzią.

Organizatorzy, posłowie i przedstawiciele 
rządu w swych wystąpieniach podkreślali, że 
dąb Bartek znany jest nie tylko w regionie 
świętokrzyskim, ale w całej Polsce. Wyrazili 
nadzieję, że będzie on trwał wiecznie i roz-
sławiał gminę i region świętokrzyski, gdyż 
kojarzy się on w Polsce najpierw ze Świętym 
Krzyżem, a zaraz potem z wiekowym Bart-
kiem. Minister spraw zagranicznych Grzegorz 
Schetyna zaakcentował w swym krótkim wy-
stąpieniu, że dąb Bartek jest skarbem narodo-
wym. – Jest on symbolem polskiej Korony, 
polskiego królestwa potęgi, władzy i histo-
rii – podkreślił minister. Politycy odśpiewali 
drzewu życzenia, by żyło setki lat.

Wyróżnienie Gminy Zagnańsk otrzymała 
z rąk ministra Grzegorza Schetyny posłanka 
Renata Janik. Wniosek o jego nadanie wysto-
sowało do Rady Gminy Zagnańsk Stowarzy-
szenie Razem dla Wszystkich. W uzasadnieniu 
wnioskodawcy podkreślili, że „Renata Janik 
ma duszę społecznika, jest pracowita, życzliwa 
i zawsze uśmiechnięta”.

„Zaangażowana w życie społeczne naszej 
gminy, swe pierwsze działania kilka lat temu 
skierowała do przyparafialnej świetlicy. Zaczę-
ło się od miejsca spotkań, a skończyło na orga-
nizacji wyjazdów wakacyjnych dla najbardziej 

potrzebujących. Przez kilka lat działalności 
społecznej udało jej się również pozyskać wiele 
środków na renowację zabytków sakralnych 
diecezji kieleckiej. To przede wszystkim oso-
ba konkretna i konsekwentnie realizująca 
swoje pomysły. Działa w kilku stowarzysze-
niach zajmujących się propagowaniem wie-
dzy o regionie świętokrzyskim, kultury oraz 
tradycji wiejskiej – „Razem dla Wszystkich”, 
„W Krainie Tetrapoda” oraz „Braterskie Serca”, 
gdzie zostały uruchomione warsztaty terapii 
zajęciowej.

Zawsze systematycznie i z dużą determina-
cją jako radna oraz wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Kieleckiego starała się rozwiązywać 
problemy mieszkańców naszej gminy. Obecnie, 
jako poseł na Sejm RP realizuje swój program 
będący polityką dobra wspólnego a swą ciężką 
pracą, ogromnym zaangażowaniem jest zawsze 
blisko ludzi. Tryska energią, przekładającą się 
na wiele pozytywnych efektów dla społeczno-

ści lokalnych. Jej chęć bezinteresownej 
pomocy wielu zrozpaczonym osobom 
znajdującym się w tragicznej życiowej 
sytuacji, które giną w ogromie regulami-
nów, umów i kruczków prawnych, skło-
niła ją do zorganizowania bezpłatnych 
porad prawnych dla wszystkich potrze-
bujących mieszkańców naszego miasta 
i województwa. Mając na uwadze rzeczy 
najważniejsze dla osób starszych, czyli 
zdrowie i bezpieczeństwo, zaangażowała 
się w organizację cyklu konferencji dla 
seniorów. Prezentacje przygotowane przez 
prelegentów spotkały się z wielkim zain-

teresowaniem słuchaczy.
Renata Janik – to osoba, która urzekła nas 

swą pracą, zaangażowaniem w różne dziedziny 
życia społecznego i optymizmem, działając 
na rzecz innych osób. Jako osoba konsekwentna 
i oddana społeczeństwu potrafi w swe dzia-
łania zaangażować zarówno najmłodszych 
jak i tych najstarszych mieszkańców, nie tylko 
z naszej gminy ale również z naszego regionu. 
Chcielibyśmy, aby to wyróżnienie było dla niej 
jednocześnie motywacją do dalszego działania” 
– czytamy w uzasadnieniu podpisanym przez 
prezes Agnieszkę Gębską i skarbnika Marka 
Buckiego.

Dyrektorka Zespołu Szkół Leśnych Anna 
Kowalska zaprosiła przybyłych rodziców 
oraz mieszkańców gminy na ślubowa-
nie pierwszoklasistów pn. „Pasowanie 
na borusa”. Uczeń ucharakteryzowany 
na ducha lasu Sylwana wraz z innymi 
leśnymi stworami dokonali pasowania 
pierwszoklasistów. Uściśnięciem dłoni 
każdemu uczniowi dyrektorka szkoły 
przypieczętowywała ten akt. Po ślubo-
waniu wszyscy udali się do wspólnego 
zdjęcia koło dębu Bartka.

Oficjalnie rozstrzygnięty został kon-
kurs „Mój piękny ogród 2015”. Wójt 

Szczepan Skorupski uroczyście wręczył na-
grody. Zwycięzcami zostali: Józef Smulczyński 
z Samsonowa i Elżbieta Ślewa ze Ścięgien. 
Trzecie miejsce przypadło Aleksandrze Dzi-
woń z Bartkowa. Dwa równorzędne wyróż-
nienia przyznane zostały: Marcie Muszyńskiej 
z miejscowości Jaworze i Marcie Skrobisz 
z miejscowości Umer.

W dniu 14 lipca br, komisja konkursowa 
dokonała wizji lokalnej 9 ogrodów zgło-
szonych do konkursu „Mój Piękny Ogród”. 
W trakcie oględzin, właściciele oprowadzali 
komisję po swoich ogrodach i opowiadali o ich 
tworzeniu, o pracy nad małą architekturą, 
o rodzajach i gatunkach roślin oraz o sposo-
bach ich pielęgnacji.

Wójt także wręczył uroczyście statuetkę 
sołtysa roku w województwie świętokrzyskim, 
którą otrzymała radna Grażyna Wawszczak. 
Przy okazji poinformowano, że do Zarządu 
Koła Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów 
Ziemi Kieleckiej weszła ponownie Grażyna 
Wawszczak, obejmując funkcję sekretarza oraz 
Andrzej Staniec jako członek zarządu.

Urodzinową uroczystość dębu Bartka 
uświetniły występy zespołów ludowych: „Ja-
worzanki” i „Wilkowianie” oraz młodych ar-
tystów z terenu gminy Zagnańsk: Tumlińskiej 
Orkiestry Dętej, dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Tumlinie, z Przedszko-
la i Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku, 
które zaprezentowały tańce narodowe krajów 
Unii Europejskiej, miedzy innymi greckie 
i hiszpańskie, oraz ze Szkoły Podstawowej 
z Samsonowa. Młodzież z Kabaretu „Wyjście 
Awaryjne” w swym programie kabaretowym 
przedstawiła najciekawsze skecze. Jubileusz 
zwieńczyły: koncerty solowy Natalii Jończyk 
oraz występy grup muzycznych: „Folya” 
i „Tacy Sami”.

Odbyły się także pokazy wojów zbrojnych 
w wykonaniu Klubu Historycznego „HIRD”. 
Można było zobaczyć na stoiskach najcie-
kawsze prace plastyczne artysty rzeźbiarza 
Krzysztofa Wesołowskiego. Swój samochód 
zaprezentował radny Władysław Kowalew-
ski, który przejechał nim rajd pn. Złombol.

Na stoisku Nadleśnictwa Zagnańsk moż-
na było zagrać w koło fortuny i wygrać in-
teresujące gadżety. Na specjalnie przygo-

1015. urodziny dębu Bartka i ślubowanie pierwszoklasistów

dokończenie na str. 9
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W Kajetanowie 13 września br. podczas 
Mszy św. i pod pomnikiem Żołnierzy Wrześ-
nia 1939 r. mieszkańcy wraz przedstawicie-
lami władz państwowych i samorządowych 
uczcili pamięć żołnierzy Wojska Polskiego 
walczących we wrześniu 1939 r. w bitwie pod 
Kajetanowem. Uhonorowali również ofia-
ry zbrodni katyńskiej poprzez posadzenie 
na placu szkolnym Zespołu Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum im. Armii Krajowej dębu 
i umieszczenie symbolicznej tablicy.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w miejsco-
wym kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
odprawiona w intencji poległych za Ojczyznę. 
Celebrowana była przez ks. Leszka Struzika, 
proboszcza parafii w Wiśniówce.

Uczestniczyli w niej m.in.: poseł Krzysztof 
Lipiec, radni wojewódzcy – Mieczysław Gębski, 
Henryk Milcarz, radny powiatowy – Mirosław 
Gębski, radni Gminy Zagnańsk – Urszula Joń-
czyk i Marcin Fąfara, wójt Szczepan Skorupski, 
mjr Zbigniew Mielczarek – prezes Zarządu 
Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Kielcach i Anna Łakomiec – prezes 
Stowarzyszenia Kieleckiej Rodziny Katyńskiej, 
a także przedstawiciele organizacji i szkół sto-
warzyszonych, noszących imiona bohaterów 
II wojny światowej oraz przyjaciele szkoły 
w Kajetanowie.

Wspólną modlitwę poprzedził występ ucz-
niów z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum im. Armii Krajowej w Kajetanowie, któ-
rzy zaprezentowali okolicznościowy program 
słowno-muzyczny. Liturgię uświetniła Gminno 

– Szkolna Orkiestra Dęta Sitkówka - Nowiny
Po Eucharystii poczty sztandarowe jedno-

stek OSP i uczniów ze szkół z terenu gminy, de-
legacje, zaproszeni goście i mieszkańcy przeszli 
na plac przy pętli w Kajetanowie, pod pomnik 
Żołnierzy Września 1939.

Gospodarz uroczystości wójt Szczepan 
Skorupski, przedstawiając przybyłych gości 
w swym wystąpieniu podziękował szczególnie 
mieszkańcom gminy za wkład w wykonanie 
pomnika.

Historię bitwy pod Kajetanowem przybliżył 
dr Marek Jończyk, pracownik 
kieleckiej Delegatury Instytu-
tu Pamięci Narodowej. Histo-
ryk podkreślił, że między 5 a 8 
września 1939 doszło do jednej 
ze 150 najważniejszych bitew 
oręża polskiego podczas II wojny 
światowej. Opowiedział również 
o tym, że ponad 2 tys. mieszkań-
ców regionu świętokrzyskiego 
zostało zamordowanych przez 
Sowietów m.in. w Katyniu i w in-
nych miejscach na terytorium 
dawnego ZSRR.

Odczytany został także list 
do uczestników uroczystości na-
pisany przez Beatę Oczkowicz, 
wiceminister MON, w którym 
podziękowała zebranym za postawę patrio-
tyczną i pielęgnowanie pamięci o uczestnikach 
trudnych walk w wojnie obronnej 1939 r.

Poseł Krzysztof Lipiec i radny wojewódzki 
Henryk Milcarz w swych krót-
kich wystąpieniach dziękowali 
za to, że pomnik w Kajetano-
wie stał się miejscem zadumy 
nad tymi, którzy bez wahania 
oddali swoje życie dla kraju.

Po wystąpieniach i modli-
twie ks. Leszka Struzika w in-
tencji poległych w obronie Oj-
czyzny, odczytany został apel 
pamięci, po którym kompania 
honorowa z Centrum Przygo-
towań do Misji Zagranicznych 
wykonała salwę honorową. 
Dowódcą uroczystości był mjr 
Tadeusz Banaszek. Uroczystość 
pod pomnikiem uświetnił wy-

stęp Gminno – Szkolnej Orkiestry Dętej Sit-
kówka - Nowiny.

Po złożeniu wieńców przez przedstawi-
cieli oraz zapaleniu zniczy, uczestnicy udali 
się na plac szkolny Zespołu SP, Przedszkola 
i Gimnazjum im. im. Armii Krajowej, gdzie 
posadzony został Dąb Pamięci dedykowany 
porucznikowi Walerianowi Śniadowskie-
mu - zamordowanemu strzałem w tył głowy 
w Charkowie w 1940 r. W miejscu posadzenia 
drzewka wysypana została ziemia z cmentarza 
w Katyniu, którą przekazał dr Marek Jończyk.

– Tym symbolicznym aktem pragniemy 
uczcić pamięć wszystkich pomordowanych 
na nieludzkiej ziemi – podkreśliła w swym 
krótkim wystąpieniu dyrektor Stanisława 
Skowera.

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy umiesz-
czonej w pobliżu Dębu Pamięci dokonała Anna 
Łakomiec – prezes Stowarzyszenia Kieleckiej 
Rodziny Katyńskiej.

Na zakończenie dyrektor Stanisława Sko-
wera podziękowała wszystkim uczestnikom 
uroczystości i serdecznie zaprosiła do budynku 
szkoły na wystawę o zbrodni katyńskiej, otrzy-
maną dzięki uprzejmości IPN oraz na gro-
chówkę ufundowaną przez prezesa Wodocią-
gów Kieleckich Henryka Milcarza.

Uroczystość zorganizowana została przez 
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
im. Armii Krajowej Kajetanowie i Gminę 
Zagnańsk.

Apis

towanych stoiskach swoje oferty i foldery 
prezentowały instytucje i firmy m.in.: Punkt 
Informacji Turystycznej w Zagnańsku, Wo-
dociągi Kieleckie, Stowarzyszenie Razem 
dla Wszystkich oraz KGW Florianki. Firma 
Anatomia Smaku zapewniła poczęstunek dla 
artystów i obsługę gastronomiczną festynu.

Nad bezpieczeństwem czuwali druho-
wie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagnańsku-

-Chrustach oraz w Samsonowie i ratownicy 
medyczni - Leszek Mączka i Marek Piskulak. 
Pomocy technicznej udzielili pracownicy Wo-
dociągów Kieleckich, a konkretnie pracownicy 
ujęcia wody w Zagnańsku oraz oczyszczalni 
w Bartkowie, podczas użytkowania agregatu 
prądotwórczego.

Organizatorem imprezy była Gmina Za-
gnańsk. Współorganizatorami: GOSiR w Za-

gnańsku, Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku, 
Nadleśnictwo Zagnańsk., Wodociągi Kiele-
ckie. Patronatem medialnym imprezę objęły 
redakcje: TVP Kielce, Telewizja Świętokrzy-
ska, Radio Kielce, „Echo Dnia”, Agencja Arty-
styczno – Promocyjna Exploart oraz „Gazeta 
Zagnańska”.

Apis

W Kajetanowie uczczono obrońców Ojczyzny i uhonorowano ofiary katyńskie

dokończenie ze str. 8
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Piękna pogoda sprzyjała uroczystości, która 
odbyła się w ruinach samsonowskiej huty 12 
września o godz. 16. W gronie przybyłych gości 
wyróżniała się, jak zwykle uśmiechnięta - Re-
nata Janik – poseł na Sejm PR, zauważyliśmy 
skupionego Mieczysława Gębskiego – radne-
go Sejmiku Świętokrzyskiego oraz przybyłego 
z prosto z konferencji dendrologów Szczepana 
Skorupskiego – wójta gminy Zagnańsk. Na pla-
cu przed hutą zgromadzili się także przedsta-
wiciele kieleckiego środowiska naukowego, 
członkowie Towarzystwa Ziemi Samsonow-
skiej, osoby z rodziny Fertów i Pobochów oraz 
mieszkańcy zainteresowani historią naszego 
regionu. Dr Adam Czmuchowski przywitał 
serdecznie wszystkich zebranych na placu przed 
murami huty.

Pierwszym punktem programu był akt osło-
nięcia tablicy, celowo zakrytej białym materia-
łem. Dokonali go wspólnie gospodarz gminy 
Szczepan Skorupski i dr Adam Czmuchowski 
z Wrocławia (rodzinnie związany z Samsono-
wem). Jako reprezentant pomysłodawców i wy-
konawca ich woli przypomniał, że od narodzenia 
się idei do jej realizacji upłynęło 15 lat a przy-
czyną był brak środków finansowych. W grupie 
inicjatywnej oprócz niego byli: mgr inżynier 

Feliks Wiśniewski, 
reprezentujący NOT 
we Wrocławiu oraz 
mgr inż. Heliodor 
Kmieć- przedstawi-
ciel Naczelnej Orga-
nizacji Technicznej 
w Kielcach, stojący 
dziś w pierwszym 
rzędzie gości. Przypo-
mniał także, że jeszcze 
wtedy nie było innych 
tablic informacyjnych, 
omawiających dzieje 
huty „Józef”, oprócz 
tej odsłoniętej również uroczyście w 1998 r.

Przypomniał także o Koncepcji Otwartego 
Muzeum Przemysłu w Samsonowie, którą 
na zamówienie Lokalnej Grupy Działania 
„Dorzecza Bobrzy” opracował w części 
merytorycznej, zaś kształt architektonicz-
ny nadali jej mgr inż. arch. Anna Szewczyk 
i pochodzący z Zagnańska - mgr inż. arch. 
Wojciech Świątek. Upewnił wszystkich, że 
nadal będzie propagował ideę realizacji tej 
koncepcji, ponieważ ożywiłoby to mury za-
bytku i zwiększyłoby ilość przybywających 
do gminy turystów.

Po odsłonięciu tablicy dr Adam Czmu-
chowski objaśnił umieszczone na niej godła 
i przeczytał tekst. Na górze tablicy znajduje 
się polski Orzeł, następnie herb ziemi sam-
sonowskiej (rezultat konkursu ogłoszonego 
przed laty przez TZS) oraz herb Kielc.

Po podniosłym momencie odsłonięcia 
pamiątkowej tablicy wysłuchaliśmy wiązanki 
pieśni ludowych i patriotycznych przygo-
towanych z tej okazji przez zespół ludowy 

„Tumlinianie”. Pięknie prezentowały się kolo-
rowe stroje zespołu na tle zabytkowych ruin 
huty. W samym środku stała założycielka grupy 
i nestorka Marianna Kłosowska.

I tak przyszedł czas na oddanie głosu obec-
nym na uroczystości gościom. Szczepan Skorup-
ski – gospodarz gminy i Lidia Putowska wręczyli 
dr Adamowi Czmuchowskiemu nagrodę TZS 
w formie statuetki i dyplomu, przyznaną z okazji 
20-lecia Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej. 

Potem kolejno zabrali głos wójt gminy, poseł 
Renata Janik i dr Andrzej Rembalski. Wszyscy 
mówcy nawiązywali swych w wypowiedziach 
do dziejów huty i opracowanej w 2007 roku dla 
LGD „Dorzecze Bobrzy” Koncepcji Otwartego 
Muzeum Przemysłu w Samsonowie, która oby 
doczekała się w kolejnych latach realizacji (dzięki 
funduszom unijnym).

Następnie dr Andrzej Rembalski (przewod-
nik świętokrzyski, członek Zarządu Świętokrzy-
skiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysło-
wego) zaprosił poseł Renatę Janik i Mieczysława 
Gębskiego do wręczenia dr Adamowi Czmu-
chowskiemu odznaki „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”, która jest przyznawana przez Ministra 
Kultury. Nadmienił także o działalności dra Ada-
ma Czmuchowskiego na niwie pracy społecznej, 
prowadzonej na co dzień w Towarzystwie Ziemi 
Księskiej we Wrocławiu, ale również udzielanie 
się w Towarzystwie Ziemi Samsonowskiej.

W imieniu rodziny głos zabrał mec. Ryszard 
Pobocha, który przypomniał i przybliżył obec-
nym osobę Józefa Ferta- ostatniego właściciela 
huty „Józef”, który do roku 1976 sprawował 
opiekę nad jej murami. Na tym zakończyła się 
część oficjalna. Na dalszą część spotkania goście 
przenieśli się do świetlicy naszej szkoły, gdzie 
„Tumlinianie” po raz kolejny umilali im czas 
swoimi piosenkami.

Odsłonięta tablica ma walor edukacyjny 
i będzie dobrze służyć odwiedzającym naszą 
gminę turystom.

Lidia Putowska

Pomimo chłodu i fatalnej pogody grupa ucz-
niów Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku - 
Chrustach, ich rodzice i nauczyciele wzięli udział 
w XVI Świętokrzyskim Rajdzie na Święty Krzyż. 
Miał on miejsce 26 września br. W strugach pa-
dającego deszczu i podczas wiejącego wiatru 
uczestnicy pokonali 9 – kilometrową trasę pieszą, 
która rozpoczynała w Hucie Nowej. Celem rajdu 
pielgrzymkowego był między innymi klasztor 
Krzyża Świętego oraz przygotowanie do Świa-
towych Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie.

Pomimo trudności jakich dostarczała ekstre-
malna pogoda, maszerujących nie opuszczał 

dobry humor i wspaniała atmosfera. Około 
godziny 13 uczestnicy dotarli do celu, czyli 
najstarszego sanktuarium na Świętym Krzyżu. 
Tam wspólnie z innymi uczestnikami, a było 
ich ponad 4 000, wzięli udział w uroczystej 
Mszy św. w świętokrzyskiej bazylice, celebro-
wanej pod przewodnictwem biskupa seniora 
Kazimierza Ryczana. Po uroczystości, w stru-
gach deszczu, uczestnicy wrócili do Huty 
Szklanej, gdzie czekał autobus szkolny.

Opiekunowie: 
M. Garecka, B. Misterkiewicz, C. Lenar-

towicz

Odsłonięto pamiątkową tablicę w Samsonowie

Uczniowie „Jedynki” na Świętokrzyskim Rajdzie
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W dniu 21.09.2015 r. odbyła się w Zespole 
Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 
w Tumlinie lekcja na temat wiedzy o uzbro-
jeniu i wyposażeniu wojskowym z udziałem 
podsekretarza stanu w MON Beaty Oczkowicz. 
Zajęcia były fantastyczną okazją do zachęty 
młodych ludzi do zasilenia szeregów Wojska 
Polskiego, w tym Narodowych Sił Rezerwo-
wych. Poniżej publikujemy wypowiedź pani 
wiceminister na ten temat.

Ta stosunkowo nowa forma służby wojsko-
wej stanowi niesamowitą okazję do zapoznania 
się z realiami działania współczesnej armii bez 
konieczności porzucania swoich codziennych, 
„cywilnych”, zajęć. Zarazem dla wielu stanowi 
przepustkę do dalszej kariery zawodowej w mun-
durze Wojska Polskiego.

Utworzone w 2010 r. NSR składają się 
z żołnierzy rezerwy, którzy ochotniczo zawarli 
kontrakt na pełnienie służby wojskowej i po-
zostają w dyspozycji do wykonywania zadań 
w przypadku realnych zagrożeń militarnych 
i niemilitarnych, w oparciu o nadane tzw. przy-
działy kryzysowe. Inspiracją do powstania tej 
formacji była amerykańska Gwardia Narodowa. 
Podstawowe zadania NSR wynikają z przezna-
czenia Sił Zbrojnych RP i realizacji przez nie 
konstytucyjnych zadań w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa kraju i potrzeb obronnych pań-
stwa. Stanowią także wzmocnienie potencjału 
jednostek wojskowych realizujących zadania 
z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. biorących 
udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwi-
dacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych 
oraz ratowniczych, a także w oczyszczaniu terenu 
z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych 

pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkod-
liwianiu.

Służbę w NSR, może pełnić każdy żołnierz 
rezerwy posiadający wyszkolenie wojskowe. 
Ponadto, warunkiem formalnym jest spełnie-
nie ogólnych wymagań dotyczących powoła-
nia do czynnej służby wojskowej tj.: posiadanie 
obywatelstwa polskiego, odpowiedniego wieku 
oraz zdolności fizycznej i psychicznej do pełnie-
nia służby. W zamian za zasilenie NSR żołnie-
rze mają zapewnione określone korzyści, jak 
np. uposażenie za każdy dzień służby, zwrot 
kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby, 
bezpłatne zakwaterowanie, umundurowanie 
oraz wyżywienia. Natomiast, chyba największym 
atutem tej służby jest jej cykliczny charakter, bo-
wiem polega na odbywaniu rotacyjnych ćwiczeń 
wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby 
wojskowej.

Rotacyjne ćwiczenia wojskowe żołnierzy NSR 
to czynna służba wojskowa pełniona w wymia-
rze do 30 dni w danym roku kalendarzowym. 

Żołnierze NSR mogą też wykonywać obowiązki, 
w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych, w zakre-
sie zarządzania kryzysowego lub poza granicami 
państwa. W pozostałym zakresie czasu żołnierze 
mają prawo pracować u cywilnego pracodaw-
cy, a w przypadku konieczności stawiennictwa 
w jednostce ich cywilne etaty podlegają ochronie, 
przy zachowaniu wszelkich uprawnień wynika-
jących z przepisów prawa pracy.

Szczerze zachęcam wszystkich zaintereso-
wanych wojskiem do zasilania szeregów NSR. 
Jest to na pewno niesamowita przygoda, możli-
wość wspierania swoich społeczności lokalnych, 
a także szansa na karierę w armii zawodowej. 
Szczegółowe informacje o wymaganiach i pro-
cedurach przyjęcia znajdziecie Państwo na stro-
nach macierzystych Wojskowych Komend Uzu-
pełnień lub pod adresem www.wojsko-polskie.
pl. A dla tych, którzy od razu są zainteresowani 
karierą zawodowego oficera zachęcam do wizyty 
na stronach internetowych uczelni wojskowych.

Beata Oczkowicz

I Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecz-
nych o Grand Prix Wójta Gminy Zagnańsk 
oraz Ogólnopolska Gala Mistrzów Tańca, 
Zagnańsk ‘2015 odbędą się 21 listopada br. 
w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu 
w Zagnańsku. Organizatorami są: Gmina 
Zagnańsk, Akademia Tańca Kamili Drezno 
oraz Studio Tańca i Stylu REWANŻ Tomasza 
Rowińskiego.

Do rywalizacji zaproszone zostały dzie-
cięce i młodzieżowe zespoły - w kategoriach 
do 11 lat, od 12 do 15 lat, powyżej 15 lat - 
uprawiające różne formy taneczne, m.in.: 
show dance, jazz, modern, disco, hip-hop, 
taniec współczesny, inscenizację taneczną, 
widowisko taneczne, etiudę taneczną. Mile 
widziane są zespoły tańca towarzyskiego 
oraz tańców karaibskich.

Celem imprezy jest promocja gminy 
Zagnańsk, a także prezentacja dorobku 
dziecięcych i młodzieżowych zespołów 
i grup tanecznych, doskonalenie warsztatu 
artystycznego oraz wymiana pomysłów i do-
świadczeń w zakresie prezentowanych progra-
mów między instruktorami, choreografami 
i uczestnikami.

– Pragniemy także popularyzować dzie-
cięcą i młodzieżową twórczość artystyczną. 
Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci 
i młodzieży możliwe jest także poprzez bez-
pośredni kontakt z tańcem i muzyką. Naszym 
celem jest też integracja środowiska tanecz-
nego – informują Kamila Drezno i Tomasz 
Rowiński, organizatorzy Festiwalu.

- To będzie wielkie artystyczne wydarzenie 
promujące gminę Zagnańsk. Ogólnopolski 
zasięg, piękna scenografia, najlepsi i najbar-
dziej znani tancerze w Polsce zatańczą właśnie 
u nas – dodają organizatorzy.

Na wieczornej Gali wystąpią tancerze po-
pularnego programu TV POLSAT,, Dancing 
With The Stars”: Tomasz Barański, Magdalena 
Soszyńska i wielu innych. Nie zabraknie Ma-
cieja Zakliczyńskiego- autora wielu choreo-
grafii programu i Piotra Galińskiego, który 
będzie gospodarzem wieczoru.

Zatańczą także aktualni mistrzowie świata 
stylu Show Dance ze szkoły 
Tańca i Stylu Rewanż Toma-
sza Rowińskiego oraz tance-
rze Akademii Tańca Kamili 
Drezno. Niewątpliwie kolejną 
atrakcją wieczoru będą pre-
zentacje umiejętności tanecz-
nych VIP-ów z województwa 
świętokrzyskiego.

Honorowym patronatem 
imprezę objęli: Wojewoda 
Świętokrzyski, Marszałek 
Województwa Świętokrzy-

skiego, Starosta Powiatu Kieleckiego, Prezy-
dent Miasta Kielce. Patronami medialnym są: 
TVP Kielce, Echo Dnia, Radio Em i Gazeta 
Zagnańska.

Apis

Ogólnopolski festiwal taneczny w Zagnańsku

Każdy może być żołnierzem, czyli kilka słów o Narodowych Siłach Rezerwowych

Studio Tańca i Stylu REWANŻ - Mistrzowie Świata Show Dance - Praga 2014
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Jest to System Informacji Lokalnej stworzony 
na potrzeby mieszkańców i podróżujących 
odwiedzających między innymi Gminę Za-
gnańsk. Oprócz Zagnańska SILO obejmuje 
swym zasięgiem gminę Piekoszów, Straw-
czyn oraz Miedziana Góra. Jest to znakomite 
narzędzie promocji i określania lokalizacji 
miejsca wartego uwagi lub po prostu celu 
podróży.

Znajdziemy tutaj adresy miejsc noclegowych, 
punktów gastronomicznych oraz opisy atrakcji 
turystycznych. Dzięki załączonemu filmikowi 
użytkownicy SILO mogą z perspektywy drona 
obejrzeć najbardziej atrakcyjne i urokliwe zakąt-
ki Gminy. SILO przede wszystkim zbiera naji-
stotniejsze informacje i umieszcza je w jednym 
miejscu. W naszym interaktywnym serwisie 
znajdziemy panoramę Bartka oraz Krainy Tetra-
poda. Z lotu ptaka możemy obejrzeć Hutę Józefa 
w Samsonowie oraz panoramę tego obiektu. 
Oprócz działania niezależnej strony SILO twórcy 
aktywnie działają w sieciach społecznościowych 
wspierając lokalne stowarzyszenia i kluby.

Twórcy systemu włożyli w jego stworzenie 
mnóstwo pracy docierając nawet tam, gdzie 
rzadko zapuszczają się mieszkańcy. Dzięki 
temu wszyscy mogą dowiedzieć się o tym, 
jak wiele pięknych miejsc jest w ich zasięgu. 
Narzędziem, dzięki któremu możemy m.in. 
skorzystać z SILO, jest InfoKiosk. Poza tą funk-
cją InfoKiosk może pełnić też rolę hot spotu. 
Rozumiemy przez to, że urządzenie umożli-
wia bezpłatne korzystanie z dostępu do In-

ternetu na prywatnych 
smartfonach, laptopach 
itp. W tym momencie 
z InfoKiosku można ko-
rzystać w Ośrodku Zdro-
wia w Miedzianej Górze.

Nasz System Infor-
macji Lokalnej powstał 
dzięki dofinansowaniu 
z funduszy SWISS Con-
tribution, czyli programu 
współpracy Szwajcarii 
z nowymi krajami człon-
kowskimi Unii Europej-

skiej, a także pomocy Ośrodka Promowania 
Przedsiębiorczości w Sandomierzu oraz pro-
gramu Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłoś-
cią. Realizatorem i pomysłodawcą Systemu 
Informacji Lokalnej jest firma I-TEL Paweł 

Bąk, której siedziba mieści się w Kielcach przy 
ul. Batalionów Chłopskich 89.

Firma szerzej znana jest pod marką NE-
-TRIX.COM, która w Zagnańsku i okolicach 
świadczy usługi dostępu do Internetu. Jed-
nym z punktów, w których możemy korzystać 
z w/w usługi jest hot spot w Szkole Podstawo-
wej w Samsonowie. Usługę dostępu to Inter-
netu świadczymy również w Zespole Szkoły 

Podstawowej Nr 2 Przedszkola i Gimnazjum 
w Zagnańsku. Zachęcamy do odwiedzania 
strony internetowej SILO – System Informacji 
Lokalnej. Wszystkie linki znajdziecie poniżej:

FACEBOOK.COM/SYSTEM.INFROMA-
CJI.LOKALNEJTWITTER.COM/BIURO_
SILO YOUTUBE: SILO – SYSTEM INFOR-
MACJI LOKALNEJ.

Czym jest SILO?

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

wydzierżawi budynek pod działalność gospodarczą.

Osiedle Wrzosy 17A. Telefon kontaktowy: 530404200

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Ojca 

dla Pana Józefa Florka 
Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Samsonowie 
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Banku.
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W dniach 5 – 6 września br. nad zalewem 
w miejscowości Umer odbył się I Maraton Rowe-
rowy na Orientację „Odyseja Zagnańska 2015”, 
w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób. Jego 
organizatorem było Zagnańskie Stowarzysze-
nie Rowerowe „Pod Bartkiem” w partnerstwie 
z Urzędem Gminy w Zagnańsku, Starostwem 
Powiatowym w Kielcach, oraz Gminnym 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.

- Jest to nowa forma zawodów wprowadzona 
przez Stowarzyszenie polegająca na wyszuka-
niu w terenie kilkunastu charakterystycznych 
punktów zaznaczonych na mapie. Następnie 

na udokumentowaniu „zdobycia” odciśnię-
ciem znacznika na karcie kontrolnej i powrotu 
na metę – poinformował organizator Marcin 
Kraska.

- Wydawać by się mogło, że jest to prosta 
zabawa. Poza umiejętnościami kolarskimi, trzeba 
było wykazać się sprytem wyznaczając optymal-
ną trasę, kalkulując kolejność i liczbę punktów 
kontrolnych do zdobycia. Taka przygoda zwią-
zana z posługiwaniem się mapą i kompasem, 
poznawanie ciekawych miejsc oznaczonych 

w terenie pomarańczowo-białymi lampionami 
spodobało się zawodnikom i już zapowiedzieli 
udział w przyszłorocznej edycji - dodał.

Przez dwa dni zawodnicy Odysei Zagnańskiej 
okupowali Hotel „Pod Jaskółką” udostępniony 
przez państwo Szwedów - partnerów imprezy, 
którzy także wzmocnili wszystkich zawodników 
gorącym posiłkiem, stawiając ich na nogi po bli-
sko 100 km rowerowej podróży. Tradycyjnie nie 
zabrakło wsparcia Prezesa Banku Spółdzielczego, 
firmy Konzbi oraz Wodociągów Kieleckich.

Uroczyście zawody otworzył wójt gminy Za-
gnańsk Szczepan Skorupski wraz z posłanką 
Renatą Janik oraz wiceprzewodniczącym Rady 
Powiatu Kieleckiego Robertem Kaszubą.

Blisko 50 dwuosobowych zespołów wyruszy-
ło na trasę. Organizatorzy wytyczyli elastycznie 
miejsca kontrolne tak, aby każdy mógł spró-
bować własnych sił, od najmłodszego 7-latka 
po prawdziwych seniorów sportów rowerowych. 
Na liście startowej pojawili się przedstawiciele 
wielu środowisk rowerowych z Krakowa, Łodzi, 
Opoczna, Suchedniowa i wielu innych miejsc 
w Polsce.

Zwieńczeniem pierwszego dnia zawodów 
było Rowerowe Kino Letnie odtwarzając film 
„Life Cycles” stanowiący hołd dla roweru MTB 
i samej filozofii pedałowania. Przez całe popo-
łudnie oraz w trakcie projekcji uczestnicy zawo-
dów korzystali z masaży wykonywanych 
przez masażystki BIO-Relax Aleksandra 
Wójciaka, a najmłodszy uczestnik 7-letni 
Jeremiasz Bętkowski rozlosował wśród 
wszystkich uczestników nagrody, pleca-
ki, rękawiczki i bidony rowerowe.

Drugi dzień zmagań w słonecznej 
aurze po kilkudziesięciokilometrowej 
walce wyłonił zwycięzców podzielonych 
zgodnie z zasadami fair-play na gości 
i gospodarzy. Wśród przyjezdnych 
na dystansie do 170 km podium zajęli: 
Ewa i Jarosław Adamczyk z Konstan-
tynowa Łódzkiego, Piotr Banszkiewicz 

z Łodzi, Monika Jagodzińska i Jarosław Kędzio-
rek z Kielc oraz najwyższy stopień podium: 
Agata Motyl-Adamczyk i Bartosz Adamczyk 
z Krakowa. Do grona zwycięzców królewskiego 
dystansu dołączyli jedyni reprezentanci naszej 
Gminy na tym dystansie: Marcin Kos i Paweł 
Strząbała. Na dystansie rekreacyjnym, lecz 
jednak liczącym ponad 100 km, wśród gości 
trzecie miejsce zajęli Bartosz Gamoński i Adam 
Chrzęszczyk z Kielc, drugie: Dariusz Barański 
i Grzegorz Tomaszczyk z Suchedniowa oraz 
zwycięzcy: Andrzej Grabowicz i Jarosław Sta-
wiarz z Krakowa. Kategorię gospodarze na tym 
dystansie obsadzili członkowie Stowarzyszenia 
Pod Bartkiem: Mateusz Szwed i Rafał Ludwinek, 
Katarzyna Sobczyk i Artur Boszczyk oraz zwy-
cięzcy - Michał Sobczyk i Seweryn Boszczyk.

Mnogość atrakcji podczas zawodów spowo-
dowała, iż uczestnicy wysoko ocenili organizację 
maratonu i być może w przyszłym roku zostanie 
wpisana w listę Ogólnopolskiego Pucharu Mara-
tonów na Orientację. A to już za niespełna rok. 
Z niecierpliwością wyczekujemy tej imprezy, 
dziękując wszystkim za wsparcie i udział... Bo-
gatą fotorelację oraz filmy z zawodów obejrzeć 
można na stronie www.podbartkiem.pl, oraz 
www.facebook.com/podbartkiem.

Apis

Odyseja zagnańska na orientację

Wójt Szczepan Skorupski spotkał się 12 
września br. przy dębie Bartek z uczestnika-
mi konferencji szkoleniowo - naukowej pn: 
„Skarby Przyrody Regionu Świętokrzyskiego. 
Ochrona i pielęgnacja drzew pomnikowych”. 
Byli to członkowie Polskiego Towarzystwa Chi-
rurgów Drzew - NOT, którzy przez kilka dni 
przebywali regionie świętokrzyskim.

Dendrolodzy z całej Polski z zainteresowa-
niem wysłuchali wykładu Stanisława Janickie-
go - emerytowanego nauczyciela Technikum 
Leśnego i jednocześnie autora książek popula-
ryzujących gminę Zagnańsk. Goście zwiedzi-
li też szkołę leśną. Dyrektor Anna Kowalska 
opowiedziała o historii placówki i jej sukcesach.

Wójt Szczepan Skorupski mówiąc o planowa-
nych inwestycjach przy dębie Bartek podkreślił, 
że bardzo mu zależy na owocnej współpracy 

z dendrologami – znawcami drzew, z których 
fachowymi opiniami bardzo się liczy. W odpo-
wiedzi prezes Barbara Stępień zadeklarowała 
chęć takiej współpracy i wręczyła wójtowi oraz 
dyrekcji Technikum Leśnego upominki i gadżety. 
Zdaniem prezes Barbary Stępień, Region Świę-
tokrzyski należy do najczystszych ekologicznie 

obszarów Polski. Wyso-
ka ranga świętokrzyskiej 
przyrody w międzyna-
rodowym i krajowym 
systemie przyrodniczym 
związana jest z wystę-
powaniem ważnych 
elementów europejskiej 
sieci ekologicznej NA-
TURA 2000 i programu 
ECONET.

Polskie Towarzystwo 
Chirurgów Drzew – NOT, mające swą siedzibę 
w Szczecinie to organizacja skupiająca ludzi, któ-
rym nie jest obcy los drzew. Zrzesza specjalistów 
z całej Polski zajmujących się zawodowo proble-
matyką ratowania i ochrony drzew ozdobnych.

Apis

Chirurdzy drzew przy legendarnym Bartku
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Uroczystość wręczenia dorocznych Na-
gród Wójta Gminy Zagnańsk, przyznanych 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła 
się w środę, 14 października br. w Zespole 
Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimna-
zjum im. Janusza Korczaka w Tumlinie.  Na 
wniosek wójta gminy Zagnańsk, Nagrodę 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty otrzyma-
ła Dorota Chmielewska – dyrektor Zespołu 
Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimna-
zjum w Samsonowie. 

Wójt Szczepan Skorupski, gospodarz spot-
kania, zaprosił na uroczystość m.in.: nagrodzo-
nych przez niego pedagogów, przedstawicieli 
Sekcji Emerytów i Rencistów, emerytowanych 
nauczycieli oraz Zarząd Gminny ZNP w Za-
gnańsku.   Nauczycieli i zaproszonych gości 
przywitała dyrektor Barbara Domagała.  

Inscenizacja pt. „Wypiórki tumlińskie” 
wzbudziła żywe zainteresowanie publiczności, 
która nagrodziła występujących burzliwymi 
oklaskami. Członkowie Zespołu Ludowego 
Tumlinianie przedstawili obrzęd darcia pierza. 
Uzupełnieniem spektaklu był występ wokalno 
– taneczny pięcio- i sześciolatków z Tumlina.

Wójt Szczepan Skorupski, z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, podziękował nauczy-
cielom za pracę, poświęcenie oraz serce, które 
wkładają w edukację i wychowanie najmłod-
szych obywateli gminy. Życzył wielu wspania-
łych sukcesów i wytrwałości w kształtowaniu 
umysłów i charakterów młodego pokolenia 
oraz miłości i szczęścia w życiu osobistym. 

Gospodarz gminy odczytał ,w imieniu 
świętokrzyskiej kurator oświaty Małgorzaty 
Muzoł życzenia dla nauczycieli i pracowników 
oświaty w gminie Zagnańsk. „Z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze 
życzenia dla całej społeczności szkolnej gminy 
Zagnańsk. Życzę Państwu wielu wspaniałych 
sukcesów i wytrwałości w kształtowaniu umy-
słów i charakterów  młodego pokolenia, oraz 
miłości i szczęścia w życiu osobistym” – napisała 
kurator oświaty. 

Zgodnie z regulaminem wynagradzania na-
uczycieli, wójt Szczepan Skorupski przydzielił Na-
grody Wójta Gminy Zagnańsk dla wyróżniających 
się w pracy zawodowej nauczycieli i  dyrektorów 
szkół.   Regulamin przyznawania nagrody określa, 
że jej wnioskodawcą dla nauczyciela jest dyrektor 
szkoły oraz wójt, a dla dyrektora szkoły właściwy 
przedstawiciel Urzędu Gminy. W tym roku na-
grodę otrzymało 32 nauczycieli.

Nagrody Wójta Gminy Zagnańsk w 2015 r. 
otrzymali następujący nauczyciele z gminnych 
placówek oświatowych: z Zespołu Szkoły Podsta-
wowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnań-
sku – dyrektor Marzanna Moćko, Małgorzata 
Dąbrowska, Paulina Bolmińska-Baran, Dorota 
Chyb, Anna Gębska, Stefan Grudzień, Ewelina 
Kundera, Anna Lis, Mirosława Litwińska, Do-
rota Starz, Beata Wojtiuk-Ślęk, Anna Zalewska; 
z Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola 
i Gimnazjum w Tumlinie – dyrektor Barbara 
Domagała, Beata Sidło, Monika Farot, Agnieszka 
Kaszuba, Bożena Kurek, Maria Olesińska, Ag-
nieszka Piwowarczyk, Renata Prus; z Zespołu 
Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 
w Samsonowie – Marta Jass, Dorota Makuch, 
Joanna Pawłowska, Beata Pokrzywińska-Rogosz, 
Jakub Szczepański; z Zespołu Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Kajetanowie – Katarzyna 
Dobrowolska, Izabela Michalska-Sejud, Eweli-
na Wolder; ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Za-

gnańsku – dyrektor Anna Tuz, Beata Adamiec, 
Agnieszka Dziwoń, Bogusława Misterkiewicz. 

Zasługi poszczególnych pedagogów odczytał 
publicznie Paweł Cieślak- kierownik Referatu 
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu 
Gminy.

Dyrektorki placówek oświatowych podzię-
kowały za współpracę wójtowi Szczepanowi Sko-
rupskiemu, wręczając mu kwiaty.  Gospodarz 
gminy podziękował także za współpracę Annie 
Kowalskiej – dyrektor  Zespołu Szkół Leśnych 
oraz dyrektorom oświatowych placówek niepub-
licznych w Szałasie i Zachełmiu oraz prezesom 
fundacji i stowarzyszeń nadzorujących ich dzia-
łalność. Życzenia pedagogom złożyli radni Gminy 
Zagnańsk: Anna Piotorwska, Grażyna Wawszczak 
i Piotr Molik.

Przed południem podczas wojewódzkich ob-
chodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły 
się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych 
w Kielcach, Medal Komisji Edukacji Narodowej 
otrzymali nauczyciele: dyrektor Marzanna Moćko, 
pedagog szkolny Jadwiga Dziedzic z ZSPnr2PiG 
w Zagnańsku oraz Maria Olesińska, Agata Macek, 
Marek Szafarczyk z ZSPPiG w Tumlinie.

Medalami za Długoletnią Służbę odznaczeni 
zostali nauczyciele: Złotym - Anna Tuz - dyrektor 
SP nr 1 w Zagnańsku, Halina Grosicka z ZSPPiG 
w Tumlinie,  Srebrnym – Beata Sidło i Grażyna 
Sosnowska z ZSPPiG w Tumlinie, Brązowym 
-  Beata Wojtiuk- Ślęk z ZSPnr2PiG w Zagnańsku. 

Apis   

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie 
ze szkół podstawowych w gminie Zagnańsk 
zajęli w powiecie kieleckim piąte miejsce z mate-
matyki i języka polskiego oraz siódme – z języka 
angielskiego, na drugim miejscu w powiecie 
na podstawie procentowych wyników uplaso-
wali się gimnazjaliści z Tumlina, zaś maturzyści 
z Technikum Leśnego okazali się być najlepszy-
mi w województwie.

Uczniowie z podstawówek w ścisłej czołówce
W tym roku 103 uczniów z pięciu szkół pod-

stawowych naszej gminy przystąpiło do spraw-
dzianu. Z matematyki i języka polskiego zajęli 5. 
miejsce w powiecie kieleckim, natomiast w ję-
zyku angielskim uplasowali się na 7. miejscu. 
Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych 
szkół.

W części pierwszej, z matematyki i języka 
polskiego na 41 możliwych punktów poszcze-
gólne szkoły zdobyły: 1. SP nr 1 – 32,77, 2. SP 
Samsonów – 28,71, 3. SP Tumlin – 28,18, 4. SP 

nr 2 – 26,66, 5. SP Kajetanów – 25,94. Średni 
wynik w gminie wyniósł 27,98 (5. miejsce w po-
wiecie), przy średniej liczbie punktów w powiecie 
kieleckim – 27,04.

W części drugiej, z języka angielskiego na 40 
możliwych punktów szkoły zdobyły: 1. SP nr 1 – 
35,00, 2. SP Samsonów – 32,53, 3. SP Kajetanów 
– 32,25, 4. SP Tumlin – 31,18, 5. SP nr 2 – 29,83. 
Średni wynik w gminie Zagnańsk wyniósł 31,59 
(7. miejsce w powiecie), przy średniej liczbie 
punktów w powiecie kieleckim – 30,26.

Gimnazjaliści z Tumlina na drugim miejscu
Podczas tegorocznego egzaminu gimna-

zjalnego bardzo dobrze na podstawie średnich 
procentowych wyników z poszczególnych 
przedmiotów zaprezentowali się gimnazjaliści 
z Publicznego Gimnazjum im. Janusza Korczaka 
w Tumlinie, zajmując drugie miejsce. Ich średni 
wynik jest jedynie o osiem setnych procenta 
gorszy od uczniów z Kostomłotów. Na podsta-
wie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

wśród 20 najlepszych szkół w województwie, 
gdzie dominują szkoły z Kielc, 15 miejsce zajęło 
Gimnazjum w Tumlinie.

Ranking w gminie Zagnańsk opracowany 
na podstawie średnich procentowych wyników 
z poszczególnych przedmiotów przedstawia się 
następująco: pierwsze miejsce zajęło Publiczne 
Gimnazjum imienia Janusza Korczaka w Tumli-
nie – 66 proc.; drugie - Gimnazjum w Zagnańsku 
- 61,2 proc; trzecie - Gimnazjum w Samsonowie 
- 57,4; czwarte - Publiczne Gimnazjum imienia 
Armii Krajowej w Kajetanowie - 56,8 proc.

Technikum Leśne pierwsze
W szkole leśnej podległej Ministerstwu Śro-

dowiska maturzyści uzyskali najlepszy wynik 
spośród techników w województwie świętokrzy-
skim. Zdawało 25 uczniów, 19 zdało, 5 nie zdało 
jednego przedmiotu i będą mieli poprawkę, 1 
nie zdał z dwóch przedmiotów – angielskiego 
i matematyki. Zdawalność wyniosła 76 proc.

Apis

Nauczyciele z gminy Zagnańsk nagrodzeni za pracę pedagogiczną

Gminna oświata wysoko w powiecie kieleckim i województwie
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„Anatomia Smaku” w Zagnańsku!
Znana i chwalona za jakość swojej 

oferty firma cateringowa „Anato-
mia Smaku” z Kostomłotów Drugich 
przenosi się do Zagnańska. Już w li-
stopadzie otworzy swoje podwoje dla 
gości.

W najbliższym sąsiedztwie Urzędu Gmi-
ny (przy ulicy Spacerowej 8C) do dyspozycji 
klientów będą: klimatyzowana sala balo-
wa dla 150 osób, ogród zimowy i 2 pokoje 
gościnne. Zarówno przyjęcia weselne jak 
i wszelkie imprezy okolicznościowe, poza 
ucztą dla podniebienia, będą miały atrak-
cyjną oprawę świetlną. Zainstalowany w sali 
bankietowej rzutnik multimedialny a także ru-
chomy ekran pozwolą zorganizować wszelkiego 
typu szkolenia i spotkania biznesowe.

Zespół „Anatomii Smaku” jest profe-
sjonalnie przygotowany do urządzania 
przyjęć weselnych, komunijnych, jubile-
uszowych, urodzinowych i innych tego 
typu. Nie odmówią nikomu, kto chce mile 
i suto spędzić czas. Wyznają zasadę in-
spirowaną słowami George, a Bernarda 

Show, a „Nie ma bardziej szczerej miłości 
niż miłość do jedzenia”.

„Anatomia smaku” na swoja uznaną 
już markę pracuje od 2012 roku, cią-
gle wzbogacając swoją ofertę. Preferują 
kuchnię FUSION, czyli od schabowego 
do...sushi. Potrafią też wspaniale uwę-
dzić znakomite i zdrowe wędliny oraz 
ryby by zaserwować je swoim gościom. 
Przygotowują posiłki dla dzieci w kilku 
niepublicznych przedszkolach. Z chę-

cią przyjmują organizowanie imprez 
w domach prywatnych, instytucjach, 
w plenerze. Dowożą wtedy poza ku-
linariami pełną zastawę i zapewniają 
fachową obsługę gości.

Do serca biorą sobie każdą trafną 
uwagę bądź propozycje konsumentów. 
A zatem serdecznie zapraszamy miesz-
kańców Zagnańska i gości do „Anato-
mii Smaku” 
w godzinach 
od 10 do 16. 
Będzie moż-
na zamówić 

coś pysznego 
i w serdecz-
nej,  domo-
wej atmosfe-
rze  sp ożyć 
na miejscu 
lub  zabrać 
d o  d o m u 
c z y  b iu r a . 
Telefon: 504-769-855, 505-913-912.

Galeria laureatów dorocznych Nagród Wójta Gminy Zagnańsk
w obiektywie Andrzeja Piskulaka

Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

Zespół Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zagnańsku

Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

Wyróżnione za współpracę przez wójta: dyrektorka Zespołu Szkół Leśnych 

oraz szefowe oświatowych placówek niepublicznych w Szałasie i Zachełmiu
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