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wydarzeniaa z e n k wydarzenia

Maja Wojtaszek z Zagnańska i Mar-
celina Mróz z Tumlina to dwie młode 
piosenkarki, mieszkanki naszej gminy, 
które w pierwszy weekend października 
wystąpiły w TVP 2 w programie „The Vo-
ice of Poland”. Obie zachwyciły jurorów 
oraz zakwalifikowały się do kolejnych 
zmagań w drużynie Tomsona i Barona 
z Afromental.

Maja Wojtaszek studiuje edukację arty-
styczną w zakresie sztuki muzycznej na kie-
leckim Uniwersytecie Jana Kochanowskie-
go. Pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny, 
śpiewa od szóstego roku życia i od zawsze 
chciała mieć swój zespół. Uznała, że pro-
gram może jej w tym pomóc. – To jest ten 
moment – stwierdziła. Najbardziej ma-

rzyłam o tym, żeby odwrócili się wszyscy 
trenerzy. Po jej wykonaniu „Ruchomych 
piasków” zrobili to Tomson i Baron oraz 
Maria Sadowska. – Cudna oszczędność. 
Domyślam się, że masz jeszcze dużo więcej 
swoim głosem do powiedzenia. Nie było 
to genialne wykonanie, ale od drugiego razu 
komfort się pojawi – powiedział Tomson. 
– Ja się zasłuchałam i nie zauważyłam, że 

chłopaki się odwrócili, a ja sama chy-
ba bym się spóźniła. Natalia Kukulska 
doradziła dziewczynie, żeby wybrała 
jednak chłopaków z Afromental i Maja 
posłuchała wokalistki.

Marcelina Mróz bardzo stresowała 
się występem, zaśpiewała „Do kiedy 
jestem” Kasi Wilk i na koniec Prze-
słuchań w ciemno powaliła na kolana 

wszystkich trenerów. – Była w tym lekkość. 
Chociaż ta piosenka wymaga petardy, nie 
było to siłowe i to jest piękne – powiedziała 
Natalia Kukulska. – Miałaś taki cudowny 
luz, miałaś piękne otwarcie w górach. Za-
zdroszczę ci tego – dodała Maria Sadowska. 
– To nie musi być petarda, ale zrobiłaś to, 
nikt nam nie kazał się odwrócić. Nie będę 

ci więcej słodził, ale serdecznie do nas za-
praszamy – dodał Tomson. Marcelina rów-
nież wybrała Tomsona i Barona z zespołu 
Afromental.

Marcelina zawodowo chce pójść w ślady 
mamy – studiuje medycynę na Warszaw-
skim Uniwersytecie Medycznym, marzy 
o tym, by pomagać ludziom, ale jej wielką 
pasją jest śpiew. Do udziału w programie 
namówiły ją koleżanki. Postanowiła więc 
spróbować swoich sił choć przyznaje, że 
pogodzenie programu ze studiami może nie 
być łatwe, ale zrobi wszystko, by się to uda-
ło. – Spełnianie marzeń zawsze powinno 
być na pierwszym miejscu – podkreśla 
Marcelina. 

Luiza Buras-Sokół

W niedzielę 9 października br. po raz 
pierwszy w województwie odbyło się 
wyjątkowe wydarzenie przygotowane 
specjalnie z myślą o seniorach z naszego 
regionu. Świętokrzyski Dzień Seniora, 
zorganizowano w Ośrodku Rehabilita-
cyjno – Wypoczynkowym POLANIKA 
w Chrustach koło Zagnańska, gdzie 
na starsze osoby czekało mnóstwo cie-
kawych atrakcji, w tym wiele o charak-
terze prozdrowotnym.

Przybyłym seniorom błogosławieństwa 
udzielił ksiądz Andrzej Drapała z parafii 
św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku, 
a marszałek Adam Jarubas objął imprezę 
honorowym patronatem.

Podczas oficjalnego otwarcia wójt Szcze-
pan Skorupski wyraził radość, iż to właśnie 
w Gminie Zagnańsk odbywa się pierwszy 
Świętokrzyski Dzień Seniora ponieważ jak 
podkreślił włodarz: „Zagnańsk to miejsce 

posiadające szczególną moc długowieczności, 
a przykładem tego jest Dąb Bartek, który 
niedawno obchodził swoje 1016 urodziny”. 
Życząc seniorom dużo zdrowia, szczęś-
cia i radosnej zabawy, zaprosił wszystkich 
do odtańczenia poloneza na rozpoczęcie 
imprezy.

Wszyscy uczestnicy częstowani byli żur-
kiem, kawą i herbatą, mogli również w pro-
mocyjnych cenach zwiedzić Oceanarium, 
Stajnię oraz Park Miniatur. Nie zabrakowało 
i porad specjalistów. Do dys-
pozycji seniorów byli lekarze, 
fizjoterapeuci, psychoterapeu-
ta oraz refleksolog. Na miejscu 
chętni mieli okazję wykonać 
bezpłatne badania słuchu, ciś-
nienia oraz analizy zdrowotne 
składu ciała. Były ćwiczenia 
z Iwoną Wentą oraz Konkurs 
Talentów. Imprezę uświetniły 

występy m.in. Jaworzanek, Tumlinianek, 
Cygańskiego Zespołu „Pasjonata” z Kielc 
oraz koncert Krzysztofa KIS-a Kisiały. 

W programie znalazły się także wykłady 
jak strzec swoich danych osobowych oraz 
używać nowych technologii i ciekawe war-
sztaty m.in. rękodzieła prowadzone przez 
Koło Gospodyń Miejskich z Kielc, które 
przygotowały ogromny kolorowy szalik 
dla „Dębu Bartka”.

Izabela Mortas

Wokalistki z Gminy Zagnańska w programie „The Voice of Poland”

Świętokrzyski Dzień Seniora

W dniu 24 września br. Dąb „Bartek” 
świętował swoje 1016 urodziny. Z tej okazji 
wójt Szczepan Skorupski wraz z Komitetem 
Organizacyjnym, na czele którego stanął 
radny Władysław Bartłomiej Kowalewski, 
zorganizowali ogólnopolską Konferencję 
naukową pn. „Dąb Bartek w gronie najstar-
szych drzew Europy”. Spotkanie zgromadzi-
ło wielu znanych dendrologów i badaczy, 
przedstawicieli instytucji państwowych, 
radnych szczebla wojewódzkiego, powia-
towego oraz gminnego, jak również miesz-
kańców naszej gminy, których nie są obce 
dalsze losy weterana „Bartka”. Konferencja 
miała na celu opracowanie jak najlepszej 
koncepcji działań, zmierzających do po-
wstrzymania procesu utraty statyki drzewa 
pomnikowego, ustalenie planu jego dalszej 
ochrony oraz sposobu zagospodarowania 
terenu, uwzględniając ruch turystyczny, przy 
równoczesnym zachowaniu warunków bez-
pieczeństwa.

Jako pierwsze głos w konferencji zabrały 
Panie reprezentujące Uniwersytet Rolniczy 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. 
Marta Szostak oraz mgr inż. arch. kraj. Karo-
lina Zięba. Panie wygłosiły referat pt. „Bartek 
3D – teraźniejszość i przyszłość”, podczas 
którego przedstawiły wyniki 3 letnich badań 
Dębu „Bartka” przy zastosowaniu skanerów 
TLS – precyzyjnych urządzeń umożliwiają-
cych zbadanie tak skomplikowanego obiektu, 
jakim jest żywy pomnik przyrody. Zespół 
składający się z przedstawicieli krakowskich 
uczelni, badał statykę drzewa oraz rejestro-
wał wszelkie zmiany zachodzące w obrębie 
jego korony. Zgromadzone wyniki pozwoliły 
poznać aktualny stan pomnika przyrody, 
a materiał cyfrowy stanowić będzie podstawę 
do opracowania projektu nowych zabezpie-
czeń. 

Bardzo ciekawy temat przedstawił kolejny 
z zaproszonych prelegentów dr hab. Paweł 
Chmielarz prof. nadzw. Instytutu Dendro-
logii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. 
Pan prof. podzielił się wynikami swoich prac 
nad „Mikrorozmnażaniem dębu szypułko-
wego (Quercus robur L.) ”, podczas których 
przy wykorzystaniu technik alpinistycznych, 

pozyskał materiał badawczy z najstarszych 
dębów pomnikowych z terenu całej Polski. 
Następnie, zdrewniałe pędy zostały poddane 
sklonowaniu in vitro i kriokonserwacji, aby 
możliwe było zachowanie ich zasobów geno-
wych. Proces mikrorozmnażania realizowa-
ny jest w Leśnym Banku Genów Kostrzyca 
i ma na celu ochronę zagrożonych i giną-
cych gatunków. Dzięki tej metodzie udało 
się uzyskać szczepy wielu dębów i również 
nasz „Bartek” ma swojego klona, który został 
zaprezentowany podczas konferencji.

„Dąb Bartek – opis wykonywanych prac 
zabezpieczających oraz perspektywa zacho-
wania drzewa” to temat, który zaprezentował 
przedstawiciel Międzynarodowego Towarzy-
stwa Uprawy i Ochrony Drzew w Toruniu – 
mgr inż. Stanisław Styczyński. Pan Styczyński 
wraz z Zakładem Projektowania i Urządzania 
Zieleni jest autorem „Projektu podpór zabez-
pieczających konary pomnikowego drzewa 
Dębu Bartek” oraz wykonawcą dotychczas 
zrealizowanych prac zabezpieczających drze-
wo przed uszkodzeniem, z których ostatnie 
podpory zamontowane były jesienią 2011 
roku. Jednak, aby zachować „Bartka” w do-
brej formie na kolejne lata, należy niezwłocz-
nie podjąć kolejne działania. Wszystkie do-
tychczasowe ustalenia i koncepcje należy 
skompensować, aby powstał jeden spójny 
projekt, przedstawiający najlepsze rozwiąza-
nia, których realizacja pozwoli na uratowanie 
Weterana „Bartka” przed wywróceniem. 

Zdanie to podzielił niekwestionowany au-
torytet w dziedzinie dendrologii, prof. dr hab. 
inż. Marek Siewniak, reprezentujący Cen-
trum Dendrologiczne w Pawłowicach. Pan 
prof. w swoim wystąpieniu omówił „Ko-
nieczność totalnego wzmocnienia wetera-
na Bartka” zadając pytanie: „Podpierać, czy 
podwieszać? ”. „Bartek” bez zastosowania 
podpór, już dawno mógłby się wywrócić. 
W swoim długim życiu wiele wycierpiał, był 
rażony przez pioruny, stracił konary podczas 
pożaru, dlatego jego statyka jest poważnie 
zagrożona. Jeśli drzewo nie zostanie we właś-
ciwy sposób zabezpieczone, grozi mu złama-
nie, albo skręcenie. Dlatego niezwłocznie 
należy podjąć prace poprawiające warunki 

siedliskowe „Bartka”. Pan prof. wnioskował 
m.in. o usunięcie warstwy ziemi ograniczają-
cej dopływ tlenu do systemu korzeniowego. 
Aby wzmocnić stabilność drzewa w grun-
cie, zapewnić konieczną wytrzymałość pnia 
na złamanie, a konary zabezpieczyć przed 
oderwaniem, prof. Siewniak zaproponował 
podwieszenie drzewa do łuku rozpiętego 
ponad jego koroną, albo do pylonów z syste-
mem odciągów. Oba sposoby zabezpieczenia 
są godne uwagi, a nad wyborem najlepszego 
rozwiązania czuwać będzie powołany pod-
czas konferencji „Komitet ochrony pomnika 
przyrody Dębu Bartka”. 

Po konferencji odbył się panel dyskusyjny, 
który otworzyła mieszkanka naszej gminy 
Patrycja Działak, studentka Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie. Przedstawiła 
swoją wizję zagospodarowania terenu wokół 
„Bartka” i zaprezentowała „Projekt ścieżki 
dydaktycznej przy pomniku przyrody Dąb 
Bartek w Zagnańsku”, który zakłada stwo-
rzenie wokół „Bartka” terenów spacerowych, 
otwartych, łatwo dostępnych dla mieszkań-
ców i turystów. 

Po wysłuchaniu referatów, głos w dyskusji 
zabrali zaproszeni goście: europoseł Bogdan 
Wenta, prezes Regionalnej Organizacji Tu-
rystycznej Jacek Kowalczyk, emerytowany 
nauczyciel ZSL w Zagnańsku Pan Stanisław 
Janicki, radny Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego Mieczysław Gębski, dyrektor 
Zespołu Promocji i Mediów Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Radomiu Pani 
Edyta Nowicka, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Zagnańsk Sławomir Olesiński, pracownik 
Instytutu Architektury Krajobrazu Politech-
niki Krakowskiej dr inż. Wojciech Bobek 
oraz Regionalny Konserwator Przyrody 
w Kielcach zastępca dyrektora RDOŚ Jaro-
sław Pajdak, którzy w swoich wystąpieniach 
odwoływali się do tematów poruszonych 
przez prelegentów, potwierdzali słuszność 
organizacji konferencji oraz wyrażali swoją 
troskę o dalsze losy „Bartka”. Oferując pomoc 
przy jego ratowaniu zadeklarowali również 
pracę w „Komitecie ochrony pomnika przy-
rody Dębu Bartka”.

Magdalena Piwowarczyk

„DĄB BARTEK W GRONIE NAJSTARSZYCH DRZEW EUROPY”
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W dniu 21 września br. zakończone 
zostały prace mające na celu powiększe-
nie istniejącego placu zabaw dla dzieci 
przy „skateparku” w Zagnańsku.

Mając na uwadze bardzo duże zain-
teresowanie mieszkańców gminy i przy-
jezdnych gości istniejącą bazą rekreacyj-
ną utworzony został i zagospodarowany 
nowy teren wypoczynkowy przy „ska-
teparku” na ul. Kieleckiej w Zagnańsku. 
W ramach zakończonych prac zostało 
przebudowane ogrodzenie od strony za-
chodniej, całość placu została zniwelo-
wana i wyrównana ziemią pod zasianie 
trawy. Po stronie północnej utworzone 
zostało miejsce do rodzinnego grillowa-
nia, do którego prowadzą wybudowane 
schody z poręczą. W skład nowego miej-
sca rekreacyjnego wchodzą estetycznie 
wykonane i pomalowane ławki z bali 
jodłowych ustawione w kształcie pię-
ciokąta wraz ze stołem. Po środku pię-

ciokąta zamontowano trójnóg grillowy 
z paleniskiem i regulowanym rusztem. 
W nieodległym terminie zamontowa-
ne zostaną mini bramki do piłki nożnej 

dla dzieci, a uporządkowana skarpa 
od strony wschodniej obsadzona 
zostanie żywopłotem. Nowy plac 
przy „skateparku” zapewni młodym 
mieszkańcom oraz ich starszym opie-
kunom przyjemne oraz bezpieczne 
spędzenie wolnego czasu. Całość ro-
bót budowlanych wykonana została 
ze środków własnych gminy przez 
pracowników Referatu Gospodar-
czego i Budownictwa Urzędu Gminy 
w Zagnańsku.
Warto przypomnieć, iż „skatepark” 

został oddany do użytkowania we wrześ-
niu 2013 roku. Inwestycję sfinansowano 
w ponad 50% ze środków Unii Europej-
skiej oraz gminnych. Jest on przezna-
czony dla osób w każdym wieku. Dzieci 
i młodzież mają do dyspozycji miejsca 
do gier i zabaw. Opiekunowie mogą m.
in: grillować lub grać w kosza 
i tenisa stołowego.

Plac zabaw podzielony jest 
na kilka części – dla dzie-
ci młodszych (do 6 lat) oraz 
tych nieco starszych (do 14 
lat). Znajduje się tu również 
ścianka do wspinaczki, boisko 
do koszykówki, stół do ping-
-ponga i drewniana altanka 

z grillem oraz właściwy plac „skate-
parkowy” o wymiarach 22 m x 12 m 
z urządzeniami do jazdy na deskorol-
kach i rowerach akrobatycznych.

Jednak główną atrakcją „skateparku” 
jest zabytkowa lokomotywa z wagoni-
kiem. Wyprodukowany w 1955 roku 
parowóz z wagonem na węgiel wypo-
sażony został w specjalną platformę 
– scenę z przeznaczeniem na imprezy 
okolicznościowe.

W listopadzie 2015 roku „skatepark” 
został powiększony o siłownię plene-
rową, w skład której wchodzą: drabin-
ka, podciąg nóg, wioślarz, urządzenie 
„twister”, prasa nożna, kolarz, biegacz, 
koła tai-chi. Doposażenie zostało sfi-
nansowane przez Grażynę Wawszczak 
– Sołtysa Roku 2014, ze środków pocho-
dzących z nagrody w wysokości 20 tys. 
zł, przyznanej dla najlepszego sołtysa 
województwa przez Marszałka Adama 
Jarubasa.

Marian Tymborowski

Ukończono prace przy budowie sieci 
wodociągowej w ramach inicjatywy lokal-
nej w miejscowości Samsonów-Piechotne. 
Wybudowany został odcinek sieci wodo-
ciągowej rozdzielczej o długości 120 mb. 
Do zakończenia robót budowlanych po-
zostały w większości prace niwelacyjno-
-porządkowe oraz odbiorowe. Wartość 
wykonanej inwestycji wynosi 28 554,45 zł 
z czego ze środków prywatnych pochodzi 
50,01%, a z gminnych 49,99%. 

Wykonawcą robót było Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe Tomasz Sarnot 
z Kielc.

Warto pamiętać, że zgodnie z uchwałą 
Nr 35/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk 
z dnia 4 marca 2015 roku istnieje moż-

liwość składania wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach „Inicja-
tywy lokalnej” przez mieszkańców gmi-
ny Zagnańsk. Warunkiem ubiegania się 
o wsparcie finansowe jest posiadanie ak-
tualnej dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej oraz niezbędne decyzje wymagane 
na podstawie prawa budowlanego i innych 
ustaw.

W ramach „Inicjatywy lokal-
nej” mieszkańcy Gminy Zagnańsk 
mogą ubiegać się o realizację za-
dania publicznego w zakresie: 
budowy obiektów budowlanych 
w szczególności w zakresie urzą-
dzeń i sieci wodociągowych oraz 
kanalizacyjnych jak również dróg, 

ciągów pieszych wraz z oświetleniem i od-
wodnieniem oraz kanalizacji deszczowej. 
Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 
do 50 % kosztów inwestycji, jednak nie 
więcej niż 100 tys. zł brutto na jedno 
przedsięwzięcie. Procedury przetargowe 
i realizacja inwestycji prowadzona jest 
przez Urząd Gminy.

Marian Tymborowski

Już kolejny rok Gmina Zagnańsk 
wspiera swoich mieszkańców w bu-
dowie przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Podjęte przez Radę Gminy 
Zagnańsk uchwały: Nr 36/VII/2015 
oraz Nr 78/VII/2015 umożliwiają 
udzielenie pomocy finansowej w for-
mie dotacji mieszkańcom z sołectw: 
Szałas, Długojów oraz części miej-
scowości Samsonów-Podlesie. 

W/w uchwały przewidują udzielenie 
wsparcia finansowego w wysokości 

do 70 % łącznej wartości udokumen-
towanych kosztów przedsięwzięcia 
jednak dotacja nie może być większa 
niż 8.000,00 zł na jeden obiekt.   

W ubiegłym roku 2015 gmina dofi-
nansowała budowę czterech przydomo-
wych oczyszczalni ścieków: trzy obiekty 
w miejscowości Szałas i jednej w Długo-
jowie. Łączna kwota dotacji, jaką gmi-
na udzieliła mieszkańcom na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków w 
roku 2015 wyniosła 32.000,00 zł. 

W roku 2016 udzielono już dofi-
nansowania na wybudowanie ośmiu 
obiektów: pięć w sołectwie Szałas 
i trzy w miejscowości Samsonów-
-Podlesie. Na chwilę obecną rozliczo-
ne zostały już trzy dotacje w łącznej 
wysokości 23.699,99 zł. Pozostałe 
przedsięwzięcia są w trakcie reali-
zacji i powinny być rozliczone do 
końca roku kalendarzowego.

Katarzyna Sidło 

W październiku br. zakończone zo-
stały prace remontowe związane z prze-
budową dróg powiatowych na terenie 
Gminy Zagnańsk.

Wykonane zostały remonty dróg 
powiatowych: Nr 0303T w miejscowo-
ści Kaniów na odcinku od ul. Dębo-
wej do końca Kaniowa oraz Nr 0298T 
i 0294T w miejscowości Tumlin-Dą-
brówka na długości ok. 130 mb przy 
skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 

750 i odcinek od skrzyżowania z Osówką 
w stronę kościoła Tumlin-Węgle. Inwe-
storem przebudowy dróg powiatowych 
był Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, 
przy dofinansowaniu Gminy Zagnańsk. 
Całkowity koszt remontu wyniósł 
421.225,80 zł, w tym dofinansowanie 
ze środków Gminy Zagnańsk wyniosło 

225.000,00 zł. W ramach zadania poło-
żone zostały nowe nawierzchnie asfal-

towe, a w miejscowości Kaniów 
wykonano także zjazdy z masy 
asfaltowej na poszczególne po-
sesje po stronie południowej 
drogi oraz utwardzone zostały 
pobocza materiałem kamiennym. 
Warto dodać, iż starosta Michał 
Godowski wspólnie z wójtem 
Szczepanem Sko-
rupskim oraz radny-

mi: powiatowym Robertem 
Kaszubą i gminnym Pawłem 
Molikiem dwukrotnie od-
wiedzali teren inwesty-
cji, pierwszy raz w trakcie 
układania asfaltu i drugi 
raz po zakończeniu remontu 
dróg powiatowych. 

Jednocześnie w Kaniowie 
w ramach środków wyodrębnio-
nych Gminy Zagnańsk na wnio-
sek radnej Heleny Musiał z Fun-
duszu sołeckiego na ul. Gajowej 
oraz w drodze na działce gmin-
nej od ul. Gajowej do schodów 
prowadzących w kierunku 
rzeki, położona została nowa 
nawierzchnia asfaltowa. Koszt 

remontu wyniósł 24.999,75 zł. 
Przeprowadzone remonty, na które 

gmina wydatkowała blisko 250 tys. zł 
zapewnią użytkownikom dróg więk-
sze bezpieczeństwo oraz komfort jaz-
dy, a wybudowane zjazdy umożliwią 
mieszkańcom lepszy i bezkolizyjny 
wjazd na swoje posesje.

Marian Tymborowski

Nowy teren rekreacyjny przy SKATEPARKU

Budowa sieci wodociągowej w ramach inicjatyw lokalnych

Realizacja przydomowych oczyszczalni ścieków

Remonty dróg gminnych i powiatowych
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a z e n k ludzie i pasjespołeczeństwo

W sobotę, 24 września br. odbył 
się XVII Świętokrzyski Rajd Piel-
grzymkowy na Święty Krzyż. Celem 
tej pielgrzymki było oddanie czci 
relikwiom Krzyża Świętego, które 
przechowywanie są tam od wieków. 
Jest to bowiem jedno z najstarszych 
sanktuariów w Polsce, które mieści 
się na szczycie Łysej Góry. 

Z Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, 
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku 
udział wzięło 26 osób: była młodzież gim-
nazjalna wraz z dyrekcją szkoły, rodzice 
i ksiądz katecheta. Dołączyliśmy do po-
nad pięciotysięcznej rzeszy pielgrzymów, 
wśród których byli nasi sąsiedzi, szkoła 
i parafianie z Tumlina. Wybraliśmy trasę 
„Benedyktyńską”, która wiedzie z Huty 

Nowej poprzez Hutę Szklaną, 
przełęcz Hucką i Święty Krzyż 
gdzie mogliśmy wspólnie spę-
dzić czas i kontemplować piękno 
świętokrzyskiej puszczy. 

Zgromadzeni wokół relikwii 
Krzyża Świętego, dziękowaliśmy 
za dar zbawienia, które przy-
szło przez krzyż, za 1050 – lecie 
chrztu Polski, za Światowe Dni 

Młodych. Wypraszaliśmy Bożą opiekę 
dla naszych rodzin i szkoły. W homilii 
ks. biskup z Radomia przypomniał piel-
grzymkę papieża Franciszka do Polski 
na Światowe dni Młodych i zachęcał 
wszystkich, by „pozostawili wygodne ka-
napy w swoich domach”, a wyszli na drogi 
spotkań z kolegą, koleżanką. 

Dopisała słoneczna pogoda z nie-
wielkim deszczykiem na rozpoczęcie 
i zakończenie pielgrzymki, a podczas 
błogosławieństwa na niebie pojawiła 
się tęcza, która jest zapowiedzią Boże-
go błogosławieństwa. Warto wpisać ten 
rajd do stałego kalendarza szkolnych 
wydarzeń, by za rok więcej osób chęt-
nie włączyło się w tę przygodę z Bogiem 
i drugim człowiekiem.

ks. Grzegorz Nowakowski

To człowiek wszechstronny, otwarty 
i życzliwy, angażujący się w życie tutej-
szej społeczności – mówią o Wiesławie 
Kołodzieju z Samsonowa, który w tym 
roku otrzymał doroczną Nagrodę Staro-
sty Kieleckiego w Dziedzinie Twórczości 
Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony 
Kultury.

„Aby istnieć – trzeba uczestniczyć” po-
wiedział kiedyś Antoine de Saint-Exupery. 
– Uczestnictwo w życiu społecznym ozna-
cza pracę na rzecz społeczeństwa – mówi 
Wiesław Kołodziej. Najmłodszym poko-
leniom przekazuje swoje doświadczenie, 
wiedzę, wyobrażenia i wartości związane 
z niematerialnym dziedzictwem kulturo-
wym związanym z lokalną społecznością. 
Wiesław Kołodziej, współzałożyciel Towa-
rzystwa Ziemi Samsonowskiej, kronikarz 
i regionalista, redaktor „Głosu Samsonowa”, 
otrzymał tę nagrodę za niezwykłą aktyw-
ność społeczną i twórczość literacką, którą 
z dużym zaangażowaniem wspiera i pro-
muje Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej.

– Wiesław Kołodziej to znakomity dzia-
łacz społeczny i organizator, który wrócił 
w rodzinne strony, aby działać tu, w Sam-
sonowie, skąd wywodzili się jego rodzice 
i dziadkowie. Człowiek wszechstronny 
– mówi Lidia Putowska, przewodnicząca 
Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej.

Urodził się i wychował w Zagnańsku. 
– Od dziewiętnastego roku życia związa-
łem się z wojskiem, ukończyłem Oficer-
ską Szkołę Wojsk Pancernych w Poznaniu 
– wspomina. – To wojsko było zapewne 
konsekwencją dziecięcego wiecznego ga-
niania w okolicy zamieszkania z patykiem 
udającym prawdziwy karabin lub pistolet 
i prowadzenie nieustających wojen z ko-
legami z podwórka. To może dwukrotne 
wygranie powiatowych zawodów sportowo-
-obronnych, organizowanych przez Ligę 
Obrony Kraju. A może zwykła młodzieńcza 
fascynacja mundurem i chęć przeżycia mę-
skiej przygody? W mojej rodzinie mundur 
nie był czymś niezwykłym. Przez ćwierć 
wieku pełniłem zawodową służbę wojskową 
z dala od Kielecczyzny, o której pamiętałem 

codziennie, bo tu są moje korzenie.
– Po wielu latach postanowiłem wró-

cić w rodzinne strony. Czynnie włączyłem 
się w życie Gminy Zagnańsk, a następnie 
w działalność Towarzystwa Ziemi Samso-
nowskiej. Zajmowałem się różnymi rzecza-
mi, zacząłem się społecznie udzielać, pisać 
i kolekcjonować przedmioty – opowiada 
nasz bohater. 

Jako regionalista jest skoncentrowany 
na zdobywaniu wiedzy o swojej Małej Oj-
czyźnie, ale też promuje tę wiedzę. Opra-
cowuje popularne hasła encyklopedyczne 
na temat fauny i flory, geologii, nazw miej-
scowości, historii oraz biogramy znanych 
mieszkańców, którzy wyróżnili się w dzie-
dzinie zawodowej lub kulturalnej.

– Zapisałem ponad 600 stron maszy-
nopisu. Stworzyłem małą encyklopedię, 
obejmującą hasła ze wszystkich obszarów 
życia człowieka. Spotykam się z mieszkań-
cami, słucham ich opowieści. Bo kto wie?, iż 
w Kołomani urodził się Marian Kasprzyk, 
mistrz olimpijski w boksie z Meksyku. Albo 
że w Samsonowie mieszkał Józef Bellert, 
pułkownik i lekarz I Pułku Legionów Józefa 
Piłsudskiego. Tutaj są jego korzenie. A jego 
przyrodni brat, Mikołaj, absolwent war-
szawskiego konserwatorium w klasie skrzy-
piec, koncertował z Ignacym Paderewskim 
w Kielcach. Jest cały szereg ciekawostek, 
które odkrywam przez kontakt z ludźmi, 
a potem siadam do pisania, by je uwiecznić 
na papierze i w przyszłości spopularyzować. 
Jest też ciekawostka z 1905 roku o naszym 
symbolu – Dębie „Bartku” – z zapałem 
opowiada pan Wiesław. On sam zinwen-
taryzował 80 kapliczek rozsianych wśród 
pól, lasów i przy drogach na terenie całej 
gminy. Wraz z przyjaciółmi zebrał też około 
500 wyrażeń gwarowych używanych w śro-
dowisku wiejskim, niekiedy do dziś.

Laureat tegorocznej „Glorii” jest też 
współredaktorem „Głosu Samsonowa”, ga-
zety wydawanej przez Towarzystwo Ziemi 
Samsonowskiej. Czu-
wa nie tylko nad jej 
zawartością meryto-
ryczną, ale dostarcza 
do niej teksty pisane 
gwarą. 

Pan Wies ława 
to również kolekcjoner 
i pasjonat ma w posia-
daniu kolekcje wielu 
zabytkowych przed-
miotów. Od kilku lat 
zajmuje się metrolo-

gią historyczną, zgromadził około 150 wag 
różnych typów, wzorów i systemów. Jest 
współautorem scenariusza wystawy stałej 
Muzeum Regionalnego w Samsonowie, któ-
re mieści się na piętrze budynku po byłej 
przychodni w Samsonowie. 

Aktualnie muzeum posiada około 500 
eksponatów o tematyce regionalnej.

– Lubię wiedzieć wszystko o ekspona-
tach, odnawiam je, przywracam im dawną 
świetność, konserwuję. W swej bibliotece 
mam bogatą literaturę o tematyce kolekcjo-
nerskiej – mówi Wiesław Kołodziej.

Posiada również imponującą kolekcję 
znaczków. – W 2014 roku z okazji Między-
narodowego Dnia Kobiet zorganizowałem 
wystawę „Kobieta na znaczku”. Zaprezen-
towano ponad 800 znaczków przedstawia-
jących kobiety z całego świata w różnych 
aspektach ich życia. Pokazałem je między 
innymi w sporcie, malarstwie, filmie czy na-
uce. Były też kobiety reprezentujące wyższe 
sfery. Ta wystawa uświadomiła ludziom, że 
znaczek to małe dzieło sztuki. Taka minia-
turka – przekonuje. 

Jest autorem dwóch wydanych książek: 
„A potem była dorosłość. Ze wspomnień 
ancymona” oraz „Ostróda – miasto garni-
zonowe”. Ta pierwsza to opis dorastania, 
robienia nieskończonej ilości „figli” stosow-
nych dla wieku, pierwszych fascynacji płcią 
odmienną i powolne wkraczanie w do-
rosłość. Druga to próba opisania na 700 
stronach jednostek wojskowych stacjonu-
jących w Ostródzie od 1621 roku. To także 
opis żołnierskiego trudu, wpływu wojska 
na rozwój miasta i cały szereg zależności 
wynikających z życia wojska w mieście. 
Obie pozycje są bogato udokumentowane 
zdjęciami, z indeksami osób i nazw geo-
graficznych. 

Pan Wiesław przygotował do wydania 
zbiór osiemnastu opowiadań pod robo-
czym tytułem „Pogaduchy do poduchy”. 
A może to będą,, Opowieści różnej treści” 

Czas pokaże. Ów zbiór liczy 
ponad 250 stron. Znaczna 
część tych opowiadań pi-
sana jest gwarą.

Wójt Szczepan Skorupski 
składa serdeczne gratulacje 
i podkreśla, iż tegoroczny 
laureat nagrody to prawdzi-
wy lokalny patriota i skarb 
nie tylko dla Gminy Za-
gnańsk ale też dla całego 
Powiatu Kieleckiego. 

Agnieszka Madetko 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskie-
go 5 października br. świętowało w naszej 
gminie 29 par małżeńskich. Uroczystość 
z udziałem jubilatów oraz przedstawi-
cieli Urzędu Gminy w Zagnańsku: wój-
ta Szczepana Skorupskiego, sekretarz 
Mirosławy Badzińskiej, kierownik USC 
Edyty Wiech oraz kierownika Referatu 
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 
Pawła Cieślaka odbyła się w Restauracji 
„Anatomia Smaku”.

Poprzedziła ją uroczysta Eucharystia 
w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca 
NMP w Zagnańsku odprawiona przez 
proboszcza ks. Ryszarda Niemca w intencji 
Jubilatów obchodzących „Złote Gody” 
oraz ich Rodzin. Msza została zamówiona 
przez Urząd Gminy. Gospodarz parafii ks. 

Ryszard Niemiec do serdecznych życzeń 
„by małżonkowie tak jak wino z biegiem 
lat stawali się coraz lepsi” dołączył prezen-
ty i obdarował Małżonków specjalnymi 
różańcami oraz okolicznościowymi ka-
lendarzami.

Po Mszy św. dostojni Jubilaci zaprosze-
ni zostali przez wójta Szczepana Skorup-
skiego do Restauracji „Anatomia Smaku”, 
gdzie gospodarz gminy złożył im najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, pogody 

ducha, radości i wzajemnej 
miłości. Wyraził też swoje 
uznanie, że przeżyli ze sobą 
tak wiele pięknych lat i ude-
korował małżonków Meda-
lami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie.

Odznaczenia otrzymali: 
Janina i Stanisław Bałcha-
nowscy, Janina i Tomasz 

Błaszczyk, Krystyna i Stanisław Bracha, 
Barbara i Władysław Cedro, Halina i Zyg-
munt Chłopek, Krzysztofa i Józef Cichy, 
Zofia i Józef Dubińscy, Janina i Henryk 
Gębscy, Zofia i Ireneusz Gierak, Ewa 
i Stanisław Janiccy, Teresa i Jerzy Janik, 
Stanisława i Stanisław Jończyk, Izabela 

i Andrzej Jóźwiccy, Janina i Antoni Ka-
niowscy, Urszula i Jan Kieres, Czesława 
i Gustaw Kmieć, Stanisława i Władysław 
Lisowscy, Helena i Tadeusz Mazur, Regina 
i Marian Miądzel, Barbara i Włodzimierz 
Milcarz, Barbara i Mieczysław Papros, 
Helena i Zdzisław Pokrzywińscy, Danu-
ta i Zdzisław Stachura, Maria i Marian 
Strzelec, Elżbieta Ślewa i śp. Henryk Ślewa, 
Mieczysława i Stanisław Świszczorowscy, 
Zofia i Stanisław Wasińscy, Bogumiła i Jó-
zef Wiśniewscy, Marianna i Władysław 
Zwierzchowscy.

Po wręczeniu odznaczeń i kwiatów do-
stojni Jubilaci obdarowani zostali przez go-
spodarza gminy ciepłymi kocami. W imie-
niu wszystkich par głos zabrała Barbara 
Milcarz, która podziękowała za zorgani-
zowanie święta Złotych Godów władzom 
i pracownikom Urzędu Gminy w Zagnań-
sku oraz zwróciła uwagę na szczególny 
fakt, iż jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego zbiega się w tym roku z 1050 rocz-
nicą Chrztu Polski. W swoim wystąpieniu 
wspominała pamiętny rok 1966 podkre-
ślając jak wiele nastąpiło zmian w Polsce 
i w naszej „Małej Ojczyźnie”.

Luiza Buras-Sokół

Świętokrzyskie pielgrzymowanie Niezwykły pasjonat 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
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a z e n k oświataedukacja

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej oraz uroczystość wręczenia 
„Nagród Wójta Gminy Zagnańsk 2016” 
odbyła się w piątek 14 października br. 
w Zespole Szkoły Podstawowej, Przed-
szkola i Gimnazjum im. Janusza Kor-
czaka w Tumlinie. 

Wójt Szczepan Skorupski, gospodarz 
spotkania, zaprosił na uroczystość m.in.: 
nagrodzonych przez niego pedagogów 
oraz emerytowanych nauczycieli przed-
stawicieli Sekcji Emerytów i Rencistów, 
Zarząd Gminny ZNP w Zagnańsku i dy-
rekcje niepublicznych placówek oświato-
wych z terenu naszej gminy. 

Wszystkich gości przywitała dyrektor 
Barbara Domagała wraz z wójtem Szcze-
panem Skorupskim. Dyrektor zaprosiła 
do obejrzenia przedstawienia pt. „Czytanie 
więc sztuką jest? ” w wykonaniu uczniów 
z Tumlina. Inscenizacja na motywach po-
wieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni 
i w puszczy” wzbudziła żywe zaintereso-
wanie publiczności, która nagrodziła wy-
stępujących młodych aktorów oklaskami. 

Wójt Szczepan Skorupski z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej podziękował nauczy-
cielom za pracę, poświęcenie oraz serce, 
które wkładają w edukację i wychowanie 
najmłodszych obywateli gminy, życząc 
wszystkim nauczycielom i pracownikom 
oświaty wszystkiego najlepszego, a błogo-
sławieństwa Bożego udzielił ks. Andrzej 
Drapała, proboszcz parafii pw. Św. Rozalii 
i Św. Marcina w Zagnańsku, który popro-
wadził również modlitwę za wszystkich 
pedagogów z Gminy Zagnańsk.

Wręczanie nagród nauczycielom 
poszczególnych szkół przeplatane było 
występami absolwentów Zespołu Szkoły 

Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 
w Tumlinie.

Zgodnie z regulaminem wynagradza-
nia nauczycieli wójt Szczepan Skorupski 
przydzielił Nagrody Wójta Gminy Za-
gnańsk za 2016 rok dla wyróżniających 
się w pracy zawodowej nauczycieli i dy-
rektorów szkół.

Nagrody Wójta Gminy Zagnańsk 2016 
otrzymali następujący nauczyciele z gmin-
nych placówek oświatowych:

ze Szkoły Podstawowa Nr 1 
w Zagnańsku

– Anna Tuz
– Sławomir Biernat
– Magdalena Garecka
– Bogusława Misterkiewicz

z Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 2, 
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku

– Marzanna Moćko
– Małgorzata Dąbrowska
– Henryka Górzyńska
– Stefan Grudzień 
– Anna Lis
– Sylwia Maksymowicz-Jończyk
– Jolanta Małecka
– Marzena Pawlik
– Iwona Ratajek-Kolasa
– Halina Starz
– Dagmara Szymkiewicz
– Bożena Wałek
– Dorota Wikło
– Beata Wojtiuk-Ślęk
– Aleksandra Zagórska

z Zespołu Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum w Sam-
sonowie

– Dorota Chmielewska
– Jolanta Barucha
– Joanna Pawłowska
– Jakub Szczepański
– Agnieszka Wojtaszek
– Jolanta Żmuda
– Marta Jass

z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Kajetanowie

– Stanisława Skowera
– Katarzyna Dobrowolska
– Anna Fąfara
– Jacek Staniec
– Sylwester Jończyk

z Zespołu Szkoły Podstawowej, Przed-
szkola i Gimnazjum w Tumlinie 

– Barbara Domagała
– Luiza Dajczer
– Monika Farot
– Anna Fąfara
– Agata Macek
– Beata Pietras
– Agnieszka Piwowarczyk
– Marek Szafarczyk
– Halina Tkaczyk
– Renata Wróbel

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

Na zakończenie wiązankami kwiatów 
dyrektorki placówek oświatowych podzię-
kowały za współpracę wójtowi Szczepa-
nowi Skorupskiemu i sekretarz gminy 
Mirosławie Badzińskiej oraz wszystkim 
radnym Gminy Zagnańsk. Galeria zdjęć 
z przebiegu uroczystości wręczenia „Na-
gród Wójta Gminy Zagnańsk 2016” za-
mieszczona jest na 16 stronie.

Jolanta Borkowska-Słoń

EKONOMIA SAMSONOWSKA Nauczyciele z gminy nagrodzeni za pracę pedagogiczną
Wiek XVIII charakteryzował się wzrostem 

życia gospodarczego. Wzrost aktywności 
gospodarczej wpływał na rozwój rynku we-
wnętrznego i odwrotnie. W tym czasie zało-
żono 338 manufaktur. Najsilniejszy ośrodek 
przemysłu metalowego znajdował się w tzw. 
Zagłębiu Staropolskim (okolice Kielc), znaj-
dowało się tam 70% wielkich pieców.

Dokładniejsze dane dotyczące gospodarki 
podawały lustracje przeprowadzane przez trzy-
osobowe komisje. Ostatnie lustracje odbyły się 
w 1789 roku. Lustracja Klucza Samsonowskie-
go pochodzi z 1789 roku, w tym roku dobra 
biskupstwa krakowskiego zostały na mocy 
uchwały Sejmu Czteroletniego przejęte przez 
administrację skarbu państwa.

Według osiemnastowiecznych do-
kumentów Klucz Samsonowski należał 
do powiatu chęcińskiego, województwa 
sandomierskiego i obejmował on wsie: 
Samsonów, Ćmińsk, Tumlin, Kołomań, 
Janaszów, Homer, Światełek, Bobrza, Dłu-
gojów, Sałas Nowy, Sałas Stary, Kucembów, 
Kopcie, Sorbin, Odrowążek, Kaniów i Za-
gnańsk.

W 1789 roku w Ekonomii Samsonow-
skiej mieszkało 407 rodzin. W tym rodzi-
nach było 868 mężczyzn i 840 kobiet.

W poszczególnych wioskach stan zalud-
nienia przedstawiał się następująco:

Ludność ta uprawiała ziemię, a oprócz 
tego wykonywała różne prace.

Zestawienie zawodów:
rolnik – 218, hutman – 1, majster piecowy – 2, 
szychtarz – 6, smelcerz – 5, fryszer – 8, kowal 
młotowy – 16, kowal ręczny – 32, kurzacz – 17, 
górnik – 37, kurzacz – 3, młynarz – 6, kar-
czmarz – 15, kowal – 1, gajowy – 9, bednarz 
– 1, kamieniarz – 20, cieśla – 4, kołodziej – 1, 
gonciarz – 5.

Ponad 54% rodzin utrzymywało się wy-
łącznie z uprawy ziemi, 30% stanowiły rodziny 
rzemieślników fabrycznych, 16% to rodziny 
których ojcowie wykonywali różne prace i mu-
sieli oddawać czynsz.

Zestawienie wysiewów w Folwarkach Sam-
sonowskim i Kajetanowskim.

Folwark Samsonowski: żyto ozime – 32 
korce, żyto jare – 4 korce, jęczmień – 25 korcy 
i ćwierć, owies – 54 korce 3 ćwierci, groch – 2 
korce, proso – 1 miara, tatarka – 9 korcy 1 
ćwierć, rzepak – 1 miara.

Folwark Kajetanowski: żyto ozime – 21 
korcy, żyto jare – 4 korce, jęczmień – 9 korcy 
3 ćwierci, owies – 60 korcy 2 ćwierci, groch – 
2 korce, proso – 1 miara, tatarka – 13 korcy 1 
ćwierć. (korzec – jednostka objętości ciał syp-
kich, w XVIII w. 1 korzec to 120-125 litrów).

Chłopi w swoich gospodarstwach hodowali 
różne zwierzęta. We wszystkich gospodar-
stwach było 105 koni, 661 wołów, 922 krów, 
541 jałowic, 279 ciołków, 75 cieląt, 7 owiec.

Mieszkańcy poszczególnych wiosek i fol-
warku płacili czynsz, subsidi charitativi (opłata 
przeznaczona na utrzymanie wojska), dymo-
we, oddawali dziesięcinę, odrabiali pańszczy-
znę. Pańszczyzna tygodniowa: bydłem – 176, 
pieszo – 141; roczna: kosą – 135, grabiami 
– 287.

Poddani z Samsonowa, Janaszowa, Kanio-
wa i Długojowa za dzień bydlny lub pieszy mo-
gli przywieźć kosz węgla do kuźnic samsonow-
skich. Lustracja z 1789 roku zawiera dokładny 
opis różnych budynków. Dwór Samsonowski 
„Z przyjazdu do tego wrota stoczyste u góry 
wyrzynane, z listwami na zawiasach hakach 
z mosiądzu, haczykiem i zasuwką żelaznymi.... 
Po lewej ręce sieni jest izba mieszkalna wielka. 
Do tej drzwi na zawiasach hakach z zamkiem 
polskim, kluczem, haczykiem i skoblami. Po-
wała i podłoga z tarcic. Piec z kafli białych. 
Komin kopiasty murowany z blachą i korbą 
żelazną. Na ognisku blach lanych 3. Okna 
4 z kwaterami otwieranymi, tafelki w ołów 
oprawne. W oknach prętów żelaznych 12, 
okiennice dobre podwójne na zawiasach 
z zatyczkami...”

Pod koniec XVIII wieku w obrębie Ekono-
mii Samsonowskiej istniały zakłady:
Bobrza – kowalicha o 1 warsztacie, Bobrza – 

Rurarnia – szlifiernia kul i szlifiernia kartaczy, 
Długojów – kowalicha o 1 warsztacie, Homer 
– 2 kuźnice fryszerki i kowalicha o 1 warszta-
cie, Janaszów – kuźnica fryszerka, Kaniów – 
kuźnica fryszerka i kowalicha o 1 warsztacie, 
Kołomań – kuźnica fryszerka, kowalicha o 4 
warsztatach i kowalicha o 1 warsztacie, Sam-
sonów – wielki piec, płuczki, 2 kowalichy o 4 
warsztatach, Suchyniów – 2 kuźnice fryszerki, 
Sałas – wielki piec, kowalicha o 3 warsztatach, 
Światełek – 2 kuźnice fryszerki i kowalicha o 1 
warsztacie, Tumlin – kowalicha o 1 warsztacie.

Lustracja zawiera opis wielkiego pieca 
w Samsonowie, opisy fryszerek i kuźnic, ze-
stawienie narzędzi.

„Wielki piec Samsonowski – porządny, gon-
tem kryty w trzech częściach dachu. Okna 
w ołów oprawne. Facjaty blachą białą pokryte. 
Na facjatach karczochy z blachy białej. Od po-
łudnia z jednej strony galerii okno w drewno 
oprawne, z drugiej strony takież. Przyciesi te-
gooż pieca wokoło na fundamentach muro-
wanych w słupy budowlane. Ściany z forsztów 
rżniętych. Wrot troje...”

Produkcja zakładów żelaznych była bardzo 
różnorodna. Różnorodność ta znajduje swój 
wyraz zarówno w różnorodności wyrobów 
bezpośredniej użyteczności, jak i w wypusz-
czaniu różnych postaci półfabrykatów. Że-
lazo z wielkiego pieca spuszczano najczęściej 
w formie tak zwanych gęsi. Odlewy prostsze 
lano bezpośrednio ze spustu.

Rudę do wytopu wydobywano w kopal-
niach: Dalejów, Dalejów II, Żeberka, Wąska 
Górka, Świerczyński Las, Barcza.

Po upadku Powstania Kościuszkowskiego 
i trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku zakłady 
samsonowskie znalazły się pod zarządem au-
striackim. Po utworzeniu Księstwa Warszaw-
skiego ziemie samsonowskie weszły w jego 
skład. W czasach Królestwa Polskiego po 1815 
roku piec w Samsonowie nadal pracował.

Postanowieniem namiestnika Józefa Za-
jączka z dnia 20 lutego 1817 roku ustanowiono 
Główną Dyrekcję Górniczą z siedzibą w Kiel-
cach. Pod nadzorem Dyrekcji znajdowały się 
Zakłady Górnicze podzielone na 5 dozorstw: 
miedzianogórskie, samsonowskie, suche-
dniowskie, olkusko – siewierskie i pankowskie.

Naczelnikiem górnictwa i hutnictwa został 
Stanisław Staszic. Z jego programem związa-
ny jest rozwój Samsonowa, budowa trzeciego 
wielkiego pieca, którego ruiny są zabytkiem 
techniki w Staropolskim Zagłębiu Przemy-
słowym.

W 1817 roku utworzono Gminę Samso-
nów.

Zdzisława Witecka

Lp. Miejscowość Rodziny
Ludność
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a z e n k informacjeogłoszenia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r. 
poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 4 i 5a 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1409) WÓJT GMINY 
ZAGNAŃSK informuje, że w dniu 24 li-
stopada 2016 roku o godz. 10:00 w pok. 
nr 8 (sala konferencyjna) w Urzędzie 
Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-
050 Zagnańsk, odbędzie się drugi ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanych poło-
żonych w miejscowości Zagnańsk, obręb 
geodezyjny Zagnańsk, gmina Zagnańsk 
oznaczonej numerami ewidencyjnymi:

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

– 870/15 i 870/17 o łącznej powierzchni 
0,1505 ha, cena wywoławcza nieruchomo-
ści w wysokości 107 390,00 zł plus należ-
ny podatek VAT, wymagane wadium 10 
739,00 zł

Gmina Zagnańsk jest właścicielem 
przedmiotowej nieruchomości na pod-
stawie Decyzji Wojewody Świętokrzy-
skiego z dnia 26 stycznia 2005 r., znak: 
SP.IV.7723-58-2/04. Dla ww. nierucho-
mości prowadzona jest przez Sąd Re-
jonowy w Kielcach, Księga Wieczysta 
KI1L/00097587/1 w której w dziale II 
jako właściciel wpisana jest Gmina Za-

gnańsk. Działy III i IV ww. księgi wpisów 
nie zawierają.

Ogłoszenie o przetargu zostało umiesz-
czone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy na stronie internetowej 
Urzędu – Zagnańsk Gminny Portal In-
ternetowy www.zagnansk.pl, Biuletynie 
Informacji Publicznej www.zagnansk.
biuletyn oraz na tablicy ogłoszeń w sołe-
ctwach gminy.

Szczegółowe informacje w sprawie 
przetargu udziela Referat ds. Nierucho-
mości, Urzędu Gminy Zagnańsk w godz. 
pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek 7:00 – 15:00, środa 7:00 
-17:00 pok. nr 9), telefonicznie pod nu-
merem (041) 300-13-22 wew. 43.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1774 z późn. zm.) oraz §6 ust. 4 i 5a 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1409), WÓJT GMINY ZAGNAŃSK 
informuje, że w dniu 22 listopada 2016 roku 
o godz. 10:00 w pok. nr 8 (sala konferen-
cyjna) w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, 
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, odbę-
dzie się drugi ustny przetarg nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości nieza-
budowanych położonych w miejscowości 
Zagnańsk, obręb geodezyjny Zagnańsk, 
gmina Zagnańsk oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi:

302/3 o pow. 0,2456 ha, cena wywoław-
cza nieruchomości w wysokości: 152 890,00 

zł plus należny podatek VAT, wymagane 
wadium – 15 289,00 zł,

302/8 o pow. 0,1181 ha, cena wywoław-
cza nieruchomości w wysokości: 54 730,00 
zł, plus należny podatek VAT, wymagane 
wadium – 5 473,00 zł,

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

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

Gmina Zagnańsk jest właścicielem 
przedmiotowych nieruchomości na podsta-
wie Decyzji Wojewody Kieleckiego z dnia 
11.12.1997 r., znak: GG.VI.A-7413/58/3/97. 
Dla ww. nieruchomości prowadzona jest 
przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Księga 

Wieczysta KI1L/00038001/9 w której jako 
właściciel wpisana jest Gmina Zagnańsk. 
Dział III i IV ww. księgi wpisów nie zawiera.

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

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

Crowdfunding, to forma finanso-
wania projektów przez społeczność. 
Daje Ci szansę urzeczywistnić Twoje 
pomysły/marzenia/projekty, dzięki 
wsparciu innych ludzi. Chcesz wydać 
swoją pierwszą książkę, chcesz zbudo-
wać wioskę fantasy (już taka powsta-
ła), chcesz pojechać na mistrzostwa 
(w judo, w fechtunku, czy innym spor-
cie), to wszystko możesz zrealizować 
dzięki wsparciu społeczności, 
ważne jest żebyś wiedział jak 
to zrobić.

Najbardziej popularny model 
crowdfundingu polega na tym, 
że ludzie wspierają Cię w za-
mian za nagrody. W zależności 
od Twojego projektu, to mogą 
być ebooki, książki, mp3, płyty 
z muzyką, komiksy, gry, plakaty, 
szkolenia, koszulki, kubeczki, 

możliwości ogranicza tylko Twoja wy-
obraźnia i oczywiście koszt, bo z pienię-
dzy, które uzbierasz (minus prowizja dla 
portalu, na którym organizujesz akcję 
i platformy płatniczej oraz podatków) 
musisz dostarczyć wszystkie nagrody 
do wspierających osób. Dopiero reszta 
będzie dla Ciebie na zrealizowanie Two-
ich planów. Dlatego dobrze przelicz ile 
będzie Cię kosztowało przygotowanie 

i dostarczenie nagród 
zanim ustalisz kwo-
tę jaką chcesz zebrać 
na akcji.

Ustalona kwota 
to Twoje minimum. 
Jeśli uzbierasz mniej – 
niestety nie dostaniesz 
nawet złotówki. Śmia-
ło możesz natomiast 
uzbierać więcej;) 

Czasami akcja crowdfundingowa 
może Ci przynieść większe korzyści niż 
tylko pieniądze – mowa tu o kontaktach 
biznesowych. Np. mnie udało się zreali-
zować projekt nietypowej książki o Exce-
lu, która jest pisana dialogiem i ma głów-
nego bohatera: https://polakpotrafi.pl/
projekt/praktyczny-raport-w-excelu

Zainteresowała się nią redakcja Kom-
puter Świat. Dzięki temu, do tej pory, 
wydałem dwie książki we współpracy 
z redakcją Komputer Świat, zamiast 
jednej.

Pamiętaj, że to nie jest tak proste – 
musisz sam wykonać dużo pracy, kon-
taktować się z różnymi firmami, gaze-
tami i instytucjami i może, podkreślam 
może, któraś z nich zainteresuje się tym 
co chcesz pokazać światu.

Adam Kopeć
Miłośnik Excela

Przypominam o obowiązku przyłą-
czenia nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Zagnańsk.

W związku z zakończeniem budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w wielu miej-
scowościach Gminy Zagnańsk, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa 
przypominam o obowiązku przyłączenia 
nieruchomości do istniejącej sieci kana-
lizacji sanitarnej. Powyższy obowiązek 
nakłada art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2016 poz. 250 z późn. zm.) Zwolnienie 
z tego obowiązku może nastąpić tylko 
w przypadku, gdy nieruchomość została 
wcześniej wyposażona w przydomową 
oczyszczalnię ścieków. 

Uchylanie się właścicieli nierucho-
mości od nałożonego ustawą obowiązku 
przyłączenia nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacji sanitarnej, nie znajdujące 
żadnego prawnego uzasadnienia, w ta-
kim przypadku Gmina ma możliwości 
prawne: wydania decyzji nakazującej wy-
konanie obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach) oraz sankcji grzywny. Wykonanie 
decyzji nakazującej przyłączenie podle-
ga egzekucji w trybie przepisów ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 roku 
o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz. U. z 2016 r. 
Nr 559 z późn. zm.).

W związku z powyższym 
apeluję do Wszystkich o przy-
stąpienie do wykonania obo-
wiązku podłączenia nierucho-
mości do kanalizacji sanitarnej. 
W celu przyłączenia nierucho-
mości do już istniejącej sieci ka-
nalizacyjnej należy w pierwszej 
kolejności wystąpić do Wodo-
ciągów Kieleckich z wnioskiem 
o określenie warunków przyłą-
czenia nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej, następnie spo-
rządzić plan sytuacyjny na ko-
pii aktualnej mapy zasadniczej 
lub mapy jednostkowej przyjętej 
do państwowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego 
oraz opracować dokumentację 

projektową i zgłosić wykonanie przyłącza 
kanalizacyjnego.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie informuję, że w sie-
dzibie Urzędu Gminy Zagnańsk (tablica ogłoszeń) został 
wywieszony wykaz informujący, o przeznaczeniu do sprze-
daży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geo-
dezyjnym Tumlin, gm. Zagnańsk oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 579/7 o pow. 0,0200 ha.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 
dni licząc od daty wywieszenia wykazu tj. od 13 paździer-
nika 2016 roku do 3 listopada 2016 roku.

Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie informuje, że w siedzibie 
Urzędu Gminy w Zagnańsku (tablica ogłoszeń), został wywie-
szony wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem, 
części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1233/19, 
stanowiącej własność Gminy Zagnańsk, położonej w obrębie 
geodezyjnym Samsonów, gm. Zagnańsk na okres do trzech lat.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni 
licząc od daty wywieszenia wykazu tj.  od 10 października 2016 
roku do 30 października 2016 roku.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
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a z e n k sportkultura

Wernisaż malarski to kolejna impre-
za kulturalna jaką przygotowała Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Samsonowie 
dla mieszkańców Gminy Zagnańsk. 
Wernisaż, który odbył się 7 paździer-
nika br. otwiera wystawę składającą się 
z dwóch części: obok obrazów znanego 
artysty malarza Aleksandra Yasina, 
można podziwiać prace amatorów 
powstałe pod czujnym okiem mistrza 
w czasie realizacji projektu pt. „Za-
gnańsk w lustrzanym odbiciu tradycji”. 

Aleksander Yasin urodził się na Ukra-
inie ale od piętnastu lat związany jest 
ze świętokrzyskim środowiskiem pla-
stycznym. Swój dorobek prezentował 
na wielu wystawach w kraju i zagranicą, 
gdzie otrzymywał liczne nagrody i wy-

różnienia. W naszej gminie artysta 
prowadził dwa warsztaty malar-
skie w ramach projektu „Zagnańsk 
w lustrzanym odbiciu tradycji”. 
Tematem prac młodych twórców 
były miejscowe atrakcje turystycz-
ne: Dąb Bartek oraz ruiny Huty 
„Józef ”. Aleksander Yasin ciepło 
wspominał zajęcia z dziećmi, był 
pod wrażeniem prac powstałych 
podczas kilkugodzinnych zajęć. 

Punktem kulminacyjnym było uroczy-
ste odsłonięcie przez wójta Szczepana 
Skorupskiego i przewodniczącego Rady 
Gminy Zagnańsk Artura Kudzię oraz 
Aleksandra Ya-
sina – Kalen-
darza na 2017 
rok.  Strony 
k a l e n d a r z a 
ozdobiły prace 
uczestników 
pleneru. Każdy 
z przybyłych 
gości otrzymał 
p amiąt kow y 
e g z e m p l a r z 
z autografem 

artysty. Wystawie towarzyszył recital 
uczennicy gimnazjum z Zagnańska 
Martyny Danielewskiej, której na gi-
tarze akompaniowała Beata Barańska. 
Organizatorzy dziękują Jacentemu 
Frydrychowi (właścicielowi „Stanicy 
Atamana”), Krystynie Gębskiej i Gra-
żynie Sobczyk za pomoc oraz wsparcie 
w organizacji imprezy. 

Miłośników sztuki Gminna Biblio-
teka Publiczna w Samsonowie zaprasza 
do zwiedzania wystawy w czytelni, która 
zamieniła się w małą galerię sztuki.

Anna Kapciak
GBP w Samsonowie

„Muzyka ma koronę w niebie, a ko-
rzenie w ziemi” to motto tegorocznego 
XI Powiatowego Przeglądu Zespołów 
Chóralnych, który odbył się 2 paździer-
nika br. w Bazylice Mniejszej na Świę-
tym Krzyżu. Celem nadrzędnym Prze-
glądu była artystyczna konfrontacja 
zespołów chóralnych oraz przedsta-
wienie dorobku artystycznego chórów 
z terenu powiatu. 

Uczestników powitał Zygfryd Wie-
cha – Superior na Świętym Krzyżu oraz 
Michał Godowski – Starosta Kielecki. 
Zgodnie z regulaminem podmioty pre-
zentowały 3 utwory w tym jeden o cha-
rakterze sakralnym.

 Reprezentantów ze swoich gmin 
wspierali: Gmina Łopuszno, Miasto 
i Gmina Chmielnik, Gmina Morawica, 

Gmina Pierzchnica oraz Gmina Bieli-
ny. Chór „Con Passione” reprezentował 
Gminę Zagnańsk. Łącznie wystąpiło 
blisko 350 artystów. Wszystkie uczest-
niczące zespoły otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i okolicznościowe statuetki.

Starosta Kielecki – Michał Godow-
ski wyraził zado-
wolenie, że z roku 
na rok przybywa 
uczestników Prze-
glądu, a kunszt 
artystyczny wy-
stępujących jest 
coraz wyższy. 
Urząd Gminy 
w Zagnańsku za-
pewnił transport 
dla Chóru „Con 

Passione”, a wójt Szczepan Skorupski 
składa gorące podziękowania za występ 
na Świętym Krzyżu i serdeczne pozdro-
wienia dla wszystkich członków gmin-
nego Chóru „Con Passione”.

Paweł Cieślak

W sobotę 15 października br. na hali 
sportowej GOSiR w Zagnańsku odbył się 
pierwszy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Wójta Gminy Zagnańsk. 

Mecze kategorii kobiet rozegrano 6 dru-
żyn w dwóch grupach. Grupa A: SPS Con-
struction Kielce, Dream Team oraz Rej Ję-
drzejów oraz Grupa B: Sparta Zagnańsk, 
Atomówki Kielce, MKS Gala Skarżysko. 
W rezultacie zmagań grupowych spot-
kania półfinałowe rozegrały między sobą 
Dream Team i Atomówki oraz gospoda-
rze i mistrzynie III ligi – SPS Construction. 
Dziewczyny z LKS Sparta niestety uległy 
przeciwniczkom i w ten sposób rozegrały 
mecz o III miejsce z drużyną Dream Team, 
w którym pewnie pokonały swoje rywal-
ki. Na podium zatem znalazły się zespoły: 

SPS Construction, Atomówki Kielce i LKS 
Sparta Zagnańsk.

Zacięta walka o puchar rozegrała się tak-
że w kategorii mężczyzn, gdzie 8 zgłoszo-
nych zespołów podzielono na dwie grupy. 
Grupa A: Sparta Zagnańsk, Echo, MSS Ma-
słów, Wymiatacze Starachowice oraz Gru-
pa B: Volley Jędrzejów, Zaksa Uroczysko, 
SK Baszowice, NML Zagnańsk. 
Faza grupowa wyłoniła czterech 
półfinalistów: Wymiatacze Sta-
rachowice zagrało z SK Baszowi-
ce, a NML Zagnańsk z drużyną 
MSS Masłów. Niestety kontu-
zja zawodnika podczas meczu 
półfinałowego spowodowała, 
że drużyna z Baszowic nie była 
w stanie dokończyć spotkania, 

mimo że w tie break’u prowadziła 6-4. Tym 
samym automatycznie III miejsce zajęła 
drużyna z Masłowa, a w finale zagrały ze-
społy z Zagnańska i Starachowic. Po zacię-
tym pojedynku i trzech setach ostatecznie 
Puchar Wójta Gminy Zagnańsk wywalczyła 
drużyna ze Starachowic.

Emilia Ślefarska

W niedzielę 16 października br. hala 
sportowa GOSiR w Zagnańsku gościła 
prawie 100 młodych piłkarzy ręcznych 
z rocznika 2004 i młodszych, którzy roze-
grali niezwykle emocjonujący II Turniej 
Piłki Ręcznej o Puchar Dębu Bartek pod 
patronatem europosła Bogdana Wenty.

Rywalizacja toczyła się pod dyktando 
pierwszej drużyny VIVE Tauronu Kielce, 
ale wynik sportowy nie był najistotniejszy. 
Dla tych młodych zawodników było to spore 
przeżycie i widać było wielką radość z gry 
jaką prezentowali na parkiecie. Najbardziej 
emocjonującym spotkaniem Turnieju oka-
zała się rywalizacja pomiędzy drużynami 
Krakowiaka I Kraków i VIVE I Kielce za-
kończona zwycięstwem Kielczan 7-5. 

Ważnym aspektem całego turnieju była 
znakomita rodzinna atmosfera, ponieważ 
całe rodziny przyjechały dopingować swoje 
pociechy.

„Ja zawsze lubię sport w wyko-
naniu dzieci, bo właśnie na takich 
zawodach widać go w najlepszej po-
staci, gdzie jest nieskrywana i szczera 
radość ze zdobywanych bramek oraz 
efektownych obron bramkarzy” – po-
wiedział wójt Szczepan Skorupski.

„Pomysł organizacji imprezy zro-
dził w ubiegłym roku, a o patronat 
zwróciliśmy się do najbardziej roz-
poznawalnej postaci polskiego szczy-
piorniaka, a mianowicie do Bogdana 

Wenty obecnie europosła do Parlamentu 
Europejskiego. Z wielkim entuzjazmem 
przyjął informację o naszej inicjatywie i bez 
wahania objął patronat nad naszym turnie-
jem” – mówi kierownik GOSiR Zagnańsk, 
Michał Salwa.

Miłym akcentem była ceremonia wręcze-
nia pucharów, medali i nagród rzeczowych, 
które dostali wszyscy uczestnicy zawodów. 
Dekoracji w imieniu europosła Bogdana 
Wenty dokonała Danuta Papaj dyrektor Biu-
ra Europosła, Artur Kudzia – przewodni-
czący Rady Gminy Zagnańsk oraz Szczepan 
Skorupski wójt Gminy Zagnańsk.

Nad sprawnym przebiegiem zawodów 
czuwała dwójka sędziowska: Jerzy Sieczkow-
ski i Wojciech Wasik, a za opiekę medyczną 
odpowiedzialny był Leszek Mączka.

„Mamy nadzieję, że organizacja takich 
przedsięwzięć spowoduje napływ chętnych 
na zajęcia z piłki ręcznej, które odbywać 

się będą w każdą sobotę począwszy od 29 
października br. w godzinach 10.30-12.00 
na hali sportowej GOSiR Zagnańsk przy 
ul. Turystycznej 59B” – mówił Michał Sal-
wa kierownik GOSiR Zagnańsk, który był 
organizatorem turnieju.

Klasyfikacja końcowa
1. VIVE Tauron Kielce I 12 pkt.
2. Krakowiak I Kraków 10 
3. Vive Tauron Kielce II 8
4. SP 25 Kielce  6
5. WPR Wisła Sandomierz 4
6. Krakowiak II Kraków 2
7. PMOS Busko Zdrój 0
Najlepszy strzelec – Grzegorz Wlezień 
(Krakowiak Kraków) • Najlepszy bram-
karz – Filip Salva (SP 25 Kielce) • Najlepszy 
zawodnik – Piotr Wiśniewski (VIVE Tauron 
Kielce) • Najmłodszy zawodnik – Maciej 
Wiśniewski (VIVE Tauron Kielce) – 7 lat

Michał Ziernik

Wernisaż malarski w Bibliotece

Powiatowy Przegląd Zespołów Chóralnych I Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Zagnańsk

II Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Dębu Bartka
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W Zagnańsku, 24 września br. od-
była się konferencja pt. „Dąb Bartek 
w gronie najstarszych drzew Europy” 
oraz piknik ekologiczny pn. „1016 Uro-
dziny Dębu Bartka” połączony ze ślubo-
waniem pierwszych klas Zespołu Szkół 
Leśnych w Zagnańsku tzw. „Pasowanie 
na Borusa”. 

Konferencja, która poprzedziła trady-
cyjne obchody kolejnych już 1016 uro-
dzin Dębu Bartka przyciągnęła do Za-
gnańska wiele autorytetów naukowych, 
ludzi dbających i badających najstarszy 
pomnik przyrody już od kilkunastu lat. 
Profesor Marek Siewniak z Centrum 
Dendrologicznego w Pawłowicach 
przedstawił wyniki najnowszych badań 
nad „Dębem Bartkiem”, które na zlecenie 
Urzędu Gminy Zagnańsk zostały wyko-
nane w lipcu br. Przedstawiona została 
opinia oraz zakres koniecznych prac 
pielęgnacyjnych i konserwatorskich. 
Profesor Paweł Chmielarz z Instytutu 
Dendrologii Polskiej Akademii Nauk 
w Kórniku zaprezentował „klon Bartka” 
i przedstawił wyniki mikrorozmnażania 
dębu szypułkowego, a Stanisław Styczyń-
ski z Międzynarodowego Towarzystwa 
Upraw i Ochrony Drzew w Toruniu poza 
prezentacją dotychczasowych prac wy-
konanych przy „Dębie Bartku” przed-
stawił perspektywy zachowania drzewa 
przy życiu. Bardzo ciekawa była rów-
nież prezentacja dr. inż. Marty Szostak 
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
przedstawiająca „Bartka w 3D”, która bę-
dzie nieodzowna przy opracowaniu ma-
tematycznych wyliczeń naprężeń drzewa 
w czasie jego kolejnego podpierania lub 
ewentualnego podwieszania.

Uczestnicy konferencji zgodnie 
wnioskowali o konieczności totalnego 
podwieszenie weterana – „Bartka”, roz-
bieżności pojawiły się tylko w kwestiach 
technicznych czy ma to być podwiesze-
nie pod łukiem, czy na pylonach, czy 
może inne nowatorskie rozwiązanie. 
Na to pytanie naukowcy przy współpra-
cy leśników z Nadleśnictwa Zagnańsk 
o raz władz gminy chcą odpowiedzieć 
w ciągu najbliższych miesięcy, powo-
łany bowiem został „Komitet ochrony 
pomnika przyrody Dębu Bartka”. 

Otwierając piknik ekologiczny, or-
ganizatorzy: wójt Gminy Zagnańsk 
Szczepan Skorupski, nadleśniczy Nad-
leśnictwa Zagnańsk Sławomir Oleśiński 
oraz dyrektor Zespołu Szkół Leśnych 

Anna Kowalska w swych wystąpieniach 
podkreślali, że „Dąb Bartek” znany jest 
nie tylko w regionie świętokrzyskim, 
ale w całej Polsce. Wyrazili nadzieję, że 
będzie on trwał jeszcze wiele lat i roz-
sławiał gminę i Góry Świętokrzyskie, 
gdyż nasz region kojarzy się w Polsce 
najpierw ze Świętym Krzyżem, a zaraz 
potem z wiekowym „Bartkiem”. 

Dyrektorka Zespołu Szkół Leśnych 
Anna Kowalska zaprosiła przybyłych 
rodziców oraz mieszkańców gminy 
na ślubowanie pierwszoklasistów pn. 
„Pasowanie na Borusa”. Uczeń ucha-
rakteryzowany na ducha lasu Sylwana 
wraz z innymi leśnymi stworami do-
konali pasowania pierwszoklasistów. 
Uściśnięciem dłoni każdemu uczniowi 
dyrektorka szkoły przypieczętowywała 
ten akt. Po ślubowaniu wszyscy udali się 
do wspólnego zdjęcia koło dębu Bartka.

Oficjalnie rozstrzygnięty został kon-
kurs „Mój piękny ogród 2016”. Wójt 
Szczepan Skorupski uroczyście wręczył 
nagrody i wyróżnienia gospodarzom 
najpiękniejszych ogrodów w Gminie 
Zagnańsk. 
I. MIEJSCE – Anna Kitowska – Jawo-
rze,
II. MIEJSCE – Jadwiga Woźniak – Za-
gnańsk, ul. Turystyczna,
III. MIEJSCE – Jowita Makuch – Siodła,

WYRÓŻNIENIA: Genowefa Chrza-
nowska – Os. Wrzosy, Maria Wapińska – 
Janaszów oraz Joanna i Jacenty Frydrych 
za ogrody w Zagnańsku i Samsonowie.

Urodzinową uroczystość „Dębu Bartka” 
uświetniły występy zespołów ludowych: 
„Jaworzanki” i „Tumlinianie” oraz Orkie-
stry Dętej Perły Wincentego z Odrowążka. 
Na scenie zaprezentowali swój dorobek 
młodzi artyści z terenu naszej gminy: 
dzieci ze szkół w Zagnańsku i Tumlinie, 
a młodzież z Kabaretu „Wyjście Awaryjne” 
z Samsonowa w swym programie kabare-
towym przedstawiła najciekawsze skecze. 

Na stoisku Nadleśnictwa Zagnańsk 
można było zagrać w koło fortuny i wy-
grać interesujące gadżety. Na specjalnie 
przygotowanych stoiskach swoje oferty 
i foldery prezentowały instytucje i fir-
my m.in.: Punkt Informacji Turystycznej 
w Zagnańsku, Wodociągi Kieleckie oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich „Florianki”, 
a swój samochód zaprezentował radny 
Władysław Bartłomiej Kowalewski, który 
wyjechał nim na rajd Złombol-aa. 

Nad bezpieczeństwem czuwali dru-
howie z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zagnańsku-Chrustach oraz w Samsono-
wie. Urodziny zwieńczył koncert Zespołu 
„Tacy Sami”.

Organizatorem imprezy była Gmina 
Zagnańsk. Współorganizatorami: Zespół 
Szkół Leśnych w Zagnańsku i Nadleśni-
ctwo Zagnańsk. Sponsorem głównym były 
Wodociągi Kieleckie. Patronatem medial-
nym imprezę objęły redakcje: TVP Kielce, 
Telewizja Świętokrzyska, Radio Kielce, 
Echo Dnia, Agencja Artystyczno – Pro-
mocyjna Exploart oraz Gazeta Zagnańska.

Izabela Mortas

Urodziny 1016 „Dębu Bartka”, konferencja i ślubowanie pierwszoklasistów
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