
Numer 8/197
Sierpień 2012

Mieczysław Starz – 
społeczny strażnik Bartka 
– str. 2

Staram się, aby głos 
rolników w sprawach 
gminnych był słyszalny
 – str. 10

Wiele jest jeszcze dróg do 
naprawy... – str. 3

Zwyciężczyni MTB Cross: 
ja nie trenuję kolarstwa, 
ja po prostu jeżdżę  
na rowerze – str. 2

W naszej gminie znajduje się pięć oznakowanych szlaków turystycznych, dwie trasy 
rowerowe, szlak konny górskiej turystyki jeździeckiej, trzy ścieżki dydaktyczne oraz 
wiele oznakowanych na okoliczność zawodów sportowych tras leśnych, które można 
przemierzać pieszo, rowerem, konno i motorem crossowym – czytaj str. 4-5

„Nie ma przyszłości bez poszanowania 
przeszłości” – napisał ks. prof. Julisław 
Łukomski specjalnie dla Czytelników GZ  
– str. 6-7

Mapa Zagnańska z 1928 r.



Gazeta Zagnańska

2

Marzena Pawlik, Magdalena, Katarzyna, Julia i Małgorza-
ta Sobczyk – zawodniczki z naszej gminy zdominowały podium 
Świętokrzyskiej Ligi Rowerowej Maratonu MTB Cross w kate-
gorii family. Wyniki uzyskane przez rodzinę Sobczyków zapewni-
ły jej pozycję najlepszej w całym wyścigu drużyny.

W niedzielę, 22  lipca br. w gminie Zagnańsk odbyły się elimi-
nacje  do  Świętokrzyskiej  Ligi  Rowerowej Maratonu MTB  Cross. 
Wydarzenie, w którym udział wzięło  401  zawodniczek  i  zawodni-
ków z całej Polski, patronatem objął wójt 
Szczepan Skorupski. Wśród  uczestników 
57-kilometrowego dystansu fan był wice-
wójt Robert Kaszuba. 

Maraton podzielony był na trzy kate-
gorie: masters  o  długości  80  kilometrów 
(192  zawodników),  fan  –  57  kilometrów 
(237 zawodników) i 19-kilometrową trasę 
family (62 zawodników). Rowerzyści wy-
startowali z placu przy zabytkowym piecu 
hutniczym „Józef” w Samsonowie. Trasy 
wiodły  terenami  Suchedniowsko-Oblę-
gorskiego  Parku  Krajobrazowego,  a  naj-
dłuższa sięgała aż do Skarżyska.

W  kategorii  pań  na  trasie  family 
pierwsze miejsce  zajęła Marzena  Pawlik 
z Wrzosów,  a drugie  –  Magdalena  Sob-
czyk z Samsonowa. W kategorii do 16 lat 
drugie miejsce przypadło Katarzynie Sobczyk, a trzecie jej siostrze 
Julii. Najmłodsza z sióstr Sobczyk wywalczyła trzecie miejsce wśród 
uczestniczek do lat 12.

Marzena Pawlik,  na  co  dzień  nauczycielka w Zespole SP nr  2 
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku, nie kryła zaskoczenia:

– Nie trenuję kolarstwa, po prostu jeżdżę na rowerze. I jest to 
tylko taka codzienna rekreacyjna jazda z mężem i przyjaciółmi tra-
sami wokół Zagnańska. Pierwszy raz zdarzyło się, że wystartowałam 
w maratonie i zajęłam pierwsze miejsce. Dla mnie trasa była bar-
dzo trudna. Pierwsza część była bardzo wymagająca i pod górę. Gdy 
pokonałam ten etap, już tylko jak najszybciej starałam się dojechać 
do mety. No i zdarzyło się, że trafiłam na najwyższy stopień podium 

– mówiła Marzena Pawlik. – To dla mnie duża satysfakcja, że udało 
mi się osiągnąć taki sukces. Jeżdżenie na rowerze poprawia zdrowie 
i kondycję. Natomiast jazda pięknymi i urokliwymi trasami pozwala 
także odpocząć i zrelaksować się. A skoro była możliwość wystarto-
wania w fajnej imprezie, to wystartowałam – dodała zwyciężczyni.

Wicewójt Robert Kaszuba, podczas  zawodów w potrójnej  roli: 
zawodnika, współorganizatora  i wręczającego nagrody, powiedział, 
że impreza rowerowa była znakomitą promocją gminy.

– Przyjechali do nas zawodnicy z róż-
nych rejonów Polski, m.in. z Warszawy, 
Krakowa, Zakopanego, Wielkopolski, 
gdyż w ubiegłym roku spodobał się im 
nasz teren. Oni przyjechali do nas za-
równo po to, by się pościągać na bardzo 
dobrze przygotowanych trudnych trasach, 
ale też, by tu odpocząć i pozwiedzać naszą 
gminę – mówi wicewójt Robert Kaszuba. 
– Cieszy nas, współorganizatorów, to, że 
wśród startujących zawodników jest coraz 
więcej osób z naszej gminy, które złapały 
kolarskiego bakcyla. Nasi zawodnicy, jak 
pokazały dzisiejsze zawody, byli znako-
micie przygotowani. Rodzina Sobczyków 
i pani Marzena Pawlik są przykładem 
sukcesu. Z własnego doświadczenia mogę 
powiedzieć, że mimo ogromnego wysiłku, 

była to wspaniała przygoda. Na trasie było mnóstwo niespodzianek: 
dukty leśne, drogi szutrowe, łąki, strumyki do pokonania, wzniesie-
nia, a nawet tereny bagniste. Było to znakomite obcowanie z przy-
rodą i teraz będzie, co wspominać. Była to też znakomita promocja 
naszej gminy – dodał wicewójt Kaszuba.

Świętokrzyska Liga Rowerowa Maraton MTB Cross  to  cykl  7 
maratonów rozgrywanych w różnych zakątkach województwa świę-
tokrzyskiego. W  tym  roku  trasy  zmagań  wiodą  przez:  Daleszyce, 
Sandomierz, Nowiny, Sielpię, Zagnańsk, Suchedniów i Kielce. Im-
preza adresowana jest do wszystkich zainteresowanych kolarstwem 
górskim, zarówno zawodników, jak i amatorów. 

Andrzej Piskulak

Rowerowy maraton crossowy

Znany i ceniony przewodnik świę-
tokrzyski Mieczysław Starz od 1990 r. 
pełni honorową funkcję Społecznego 
Strażnika Bartka.

Mieczysław  Starz  przyrodą  intere-
sował się od wczesnej młodości. To za-
miłowanie wpoił mu jego ojciec, z któ-
rym chodził po lasach, dawnej Puszczy 
Świętokrzyskiej. To dzięki niemu poko-
chał  kaniowskie  łąki,  które  od  północy 
graniczą z belniańskimi. W życiu doro-
słym  stał  się  wnikliwym  badaczem  hi-
storii wiosek znajdujących się w gminie. 
W swoich archiwaliach posiada wykazy 
mieszkańców z XVII wieku.

– Do dębu Bartka przyszliśmy całą 
klasą w 1949 r. Tutaj pod czujnym okiem 
leśników sadziliśmy żywopłot, który rośnie do dziś. Pod starym dę-
bem była tylko jedna podpora od strony szosy a jego pień był otoczo-
ny siatką drucianą – wspomina. 

– Od 1964 r. jestem przewodnikiem w województwie świętokrzy-
skim. Z naszej gminy był tylko Wiesiek Czernichowski z Samsonowa, 
a później dołączył do nas Andrzej Gniazdowski i obecnie mieszkający 
w Samsonowie Janusz Putowski, którego żona była kustoszem Mu-
zeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Od 1995 roku zacząłem 
wydawać książki o naszej gminie i jej okolicach. Zawsze opisywałem 
te miejsca, które są godne zwiedzania dla turysty, nie wyłączając na-
wet Oblęgorka i Bobrzy – podkreśla. 

Obecnie pełniąc swą społeczną funkcję strażnika, sprzedaje swo-
je książki i dba o czystość otoczenia Bartka. 

– A jeśli wycieczka nie ma przewodnika to opowiadam bezintere-

sownie jego dzieje, legendy, promuję 
całą naszą gminę, która na to zasłu-
guje. Staram się wspomnieć także 
o szkole leśnej oraz o lasach daw-
nej Puszczy Świętokrzyskiej, gdzie 
są przecież szlaki piesze, rowerowe 
a nawet końskie – mówi Mieczysław 
Starz. 

Przewodnik Starz od 1995 r. pu-
blikuje  w  prasie  kieleckiej  artykuły 
o tematyce regionalnej i turystycznej, 
m.in. o lasach i bartnictwie. Sam jest 
też wdzięcznym  tematem dla  dzien-
nikarzy kieleckich  i ogólnopolskich, 
zarówno  prasowych,  jak  i  telewi-
zyjnych,  którym  udziela  wywiadów 
i komentarzy. 

W jego liczącej 98 stron książce „Dąb Bartek, Zagnańsk i oko-
lice”  czytelnik znajdzie  informacje  o:  dębie  Bartku,  barciach, wa-
runkach naturalnych (rzekach, lasach, bogactwach naturalnych), na-
zwach osad, parafiach  i  kościołach,  szkołach, drogach, karczmach, 
życiu gospodarczym do 1939 roku (kuźnicach, młynach, kamienio-
łomach i tartakach). 

Są też rozdziały poświęcone: nauce i kulturze, organizacjom i sto-
warzyszeniom działającym w gminie, walkom narodowo-wyzwoleń-
czym, II wojnie światowej, gospodarce po 1945 r. Książkę wieńczą 
dwie legendy: „Śpiący rycerze na Grodowej Górze” i „O Samsonie 
herbu  Topór”,  a  także  krótki  opis  szlaków  pieszych  (czerwonego: 
Gołoszyce-Kuźniaki i zielonego: Zagnańsk-Bliżyn) oraz słowniczek 
terminów staropolskich.

Apis

Mieczysław Starz – społeczny strażnik Bartka
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jest  także  remont  istniejącego murka  poprzez  obłożenie  ka-
mieniem na skwerze przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
i powiatowej. Dodatkowo na wysokości Willi „Marysieńka” 
(własność Państwa Wolskich) zostaną ustawione ozdobne do-
nice.

Umowa  na  przebudowę  parkingu  podpisana  została  
16  lipca 2012 r. Prace  rewitalizacyjne mają być zakończone 
jeszcze w br.  Apis

W centrum Zagnańska trwają prace budowlane par-
kingu przed budynkiem Urzędu Gminy i porządkowe 
wzdłuż ul. Spacerowej, mające na celu poprawienie jej es-
tetyki. Wykonywane są one w ramach rewitalizacji gminy. 
Całość prac będzie kosztować ponad 500 tys. zł, z czego 
ponad 50 proc. będzie dofinansowane z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego.

Zakres prac przy przebudowie parkingu przed budynkiem 
Urzędu Gminy obejmuje m.in.: wykonanie parkingu z kostki 
brukowej,  kanalizacji  deszczowej  i  podjazdu  dla  niepełno-

Estetyzacja centrum Zagnańska

Andrzej Piskulak: Co skłoniło Panią 
do kandydowania na radną w naszej 
gminie? 

Anna Piotrowska: Jestem radną pierw-
szą kadencję, jednak już od momentu kiedy 
przeprowadziłam się na Goleniawy blisko 10 
lat temu, zabiegałam u władz gminy o zwró-
cenie większej uwagi na sołectwo Bartków. 
Przez  ten  okres  głównie  dzięki  staraniom 
moim, ówczesnego radnego Leszka Mączki 
oraz  pana  Zygmunta  Kuczyńskiego  został 
wybudowany odcinek drogi w miejscowości 
Goleniawy Górne. Mimo starań nie udało się 
jednak w tym okresie doprowadzić do połą-
czenia  poszczególnych  miejscowości  so-
łectwa z ulicą Kielecką. Ta niemoc w dużej 
mierze stała się impulsem do kandydowania 
na  radną  gminy Zagnańsk  i  dzięki  głosom 
mieszkańców od 2010 roku pełnię tę funkcję. Uczestniczę także 
w życiu społecznym poprzez działanie w stowarzyszeniu Razem 
dla Gminy Zagnańsk, które angażuje się m.in. w organizowanie 
festynu rodzinnego czy imprez mikołajkowych. 

Co do tej pory udało się Pani zrealizować?
A.P.: Do tej pory udało mi się doprowadzić do projekto-

wania dwóch dróg. Pierwsza  z  nich – oczekiwana od wielu 
lat przez mieszkańców – łączy ulicę Kielecką z Bartkowem, 
natomiast druga droga projektowana jest od przejazdu kolejo-
wego na Bartkowie do Goleniaw Górnych. Na obecnym etapie 
wszystko przebiega bez zakłóceń i liczę, że do końca kadencji 
drogi te zostaną oddane do użytku. Realizacja tego celu będzie 
stanowiła mój największy sukces. 

Ponadto został pozytywnie zaopiniowany wniosek skiero-
wany do Powiatowej Dyrekcji Dróg, dotyczący poprawy dro-
gi powiatowej przy przejazdach kolejowych oraz wyrównania 
poboczy w miejscowości Bartków. 

Zauważalna jest Pani aktywność podczas sesji Rady Gminy, 
jeśli chodzi o interpelowanie w sprawie kiepskiego stanu dróg…

A.P.: Oprócz tego na bieżąco wniosku-
ję do władz gminy o naprawę poszczegól-
nych odcinków dróg, utrzymanie poboczy 
w należytym stanie, a także w miarę moż-
liwości pomagam każdemu mieszkańcowi, 
który zwróci się do mnie o pomoc. 

Podejmuję również działania, aby miej-
scowości  sołectwa,  pominięte  przy wcze-
śniejszych inwestycjach, zostały w pierw-
szym terminie skanalizowane.

Co pani uważa za swoje niepowodze-
nie?

A.P.: W przeciągu trwania kadencji za 
niepowodzenie,  mimo  podjętych  działań, 
mogę uznać niewykonanie ciągu pieszego 
od miejscowości Goleniawy Górne, wzdłuż 
osiedla Knieje. Związane jest to z faktem, 

iż w najbliższym okresie dla sołectwa są przewidziane milio-
nowe  inwestycje  i  brak  jest możliwości  wygospodarowania 
z budżetu  środków  na  wspomniany  cel.  Fiaskiem  również 
okazały  się  rozmowy mające na  celu  rozwiązanie  problemu 
dotyczącego wodociągu na osiedlu Knieje.

Na jakie problemy w okręgu wyborczym będą nakiero-
wane Pani działania?

A.P.: Na kontynuację działań oczekuje realizacja inwesty-
cji związanych z budową omawianych dróg wraz z ich oświe-
tleniem, chodnikami oraz wjazdami na posesję.

Moje przyszłe działania będą ukierunkowane również na 
połączenie Goleniaw Dolnych z Bartkowem wzdłuż oczysz-
czalni  ścieków z pominięciem niestrzeżonego przejazdu ko-
lejowego,  a  także  zmodernizowaniu  drogi  w  miejscowości 
Bartków przy pomocy  środków finansowych z powiatu kie-
leckiego.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Piskulak

Wiele jest jeszcze dróg do naprawy...
Rozmowa z radną Anną Piotrowską

Trybuna radnego

Do budynków mieszkańców Kołomani wkrótce popłynie 
gaz. Następną gazyfikowaną miejscowością będzie Umer.

Na podstawie zawartej umowy między Gminą Zagnańsk 
a  Karpacką  Spółką  Gazownictwa  sp.  z  o. o.  w  Tarnowie 
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zakończona została 
realizacja  przedsięwzięcia  budowy  sieci  gazowej  średniego 
ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Kołomań. W jej 
ramach  wykonano  3140  mb  głównej  sieci  gazociągowej. 
Docelowo przewiduje się podłączenie 108 budynków.  Apis

Gazociąg w Kołomanisprawnych. 
Natomiast  prace 

porządkowe  wzdłuż 
ul.  Spacerowej  po-
legają  m.in.  na  wy-
konaniu  nasadzeń 
ozdobnymi  roślina-
mi,  wycince  części 
drzew i oczyszczeniu 
terenu.  Prowadzony 
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W naszej gminie znajduje się aż pięć oznakowanych szlaków 
turystycznych, dwie trasy rowerowe, szlak konny górskiej tury-
styki jeździeckiej, trzy ścieżki dydaktyczne oraz wiele oznako-
wanych na okoliczność zawodów sportowych i nieoznakowanych 
tras leśnych, które można przemierzać pieszo, rowerem, konno 
i motorem crossowym.

Na pieszych szlakach turystycznych
Natura wyjątkowo obdarzyła naszą gminę w urokliwe miejsca, 

góry, doliny, wiekowe dęby, aleję lip, tajemnicze, a nawet jak na Gó-
rze Grodowej, magiczne głazy. Przypominamy dziś popularne szlaki 
turystyczne, które mają swój początek lub koniec w gminie, ewen-
tualnie jedynie przez nią przebiegają. Łącznie jest ich pięć: zielony, 
dwa czerwone i dwa żółte.

Szlak zielony 
Zagnańsk – Bartków – Janaszów – Jasiów – dąb Kapitan – Po-

lana Rosochy – rezerwat Świnia Góra – Piekło Dalejowskie – Woj-
tyniów – Bliżyn – ma 22 km. Punktem wyjściowym jest stacja kole-
jowa w Zagnańsku. Szlak prowadzi początkowo wzdłuż szosy, a na-
stępnie przez Górę Borek do dębu Bartka. Następnie biegnie szosą 
wzdłuż doliny Bobrzy. W Janaszowie na  skrzyżowaniu  schodzi do 
Jasiowa. Droga prowadzi w dół i przecina dolinę Bobrzy, prowadzi 
przez Jasiów. Po przebyciu ok. 1 km wśród lasu, skręcamy na lewo 
i w odległości ok. 50 m od skrzyżowania przed laty można było oglą-
dać zabytkowy dąb, zwany Kapitanem, który do chwili ścięcia liczył 
300  lat. Lasy, w których  się  znaleźliśmy położone  są na wzniesie-
niu 300–400 m n.p.m. i są częścią dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. 
Pięknym przykładem pierwotnej puszczy o drzewostanie mieszanym 
z bogatym runem jest Rezerwat Świnia Góra o powierzchni 51 ha.

Szlak czerwony 
Tumlin – Góra Klonówka – Kamień – Przełom Lubrzanki – Święta 

Katarzyna (33 km) należy do górskich i jest jedynie 8-kilometrowym 
odcinkiem  105-kilometrowego  szlaku  im.  Edmunda  Massalskiego 
wiodącego z Kuźniak do Gołoszyc. Prowadzi przez Pasmo Oblęgor-
skie, potem przez wieś Ciosowa i po drugiej stronie tra-
sy Kielce – Łódź wchodzi na górę Kamień i Wykieńską. 
Schodząc z Wykieńskiej, przecina wieś Tumlin-Podgród 
i drogą leśną wspina się na grzbiet Grodowej Góry. 

Jest ona po Świętym Krzyżu, Górze Dobrzeszow-
skiej  i  Górze Witosławskiej  czwartą  tajemnicza  górą, 
na której przed wiekami odprawiano magiczne rytuały. 
Świadczą  o  tym wały,  które w  formie  trzech  kręgów 
o zarysie eliptycznym otaczały powierzchnię ok. 1500 
m kw. Z Grodowej  dochodzimy do  kościoła  pod we-
zwaniem św. Stanisława Biskupa w Tumlinie, ufundo-
wanego w 1599 r. przez biskupa krakowskiego Jerzego 
Radziwiłła.

Następnie  od  budynku  stacyjnego  szlak  prowadzi 
ku połudiu, do przejazdu kolejowego, a następnie przez 
wioskę Węgle – do lasu. W odległości ok. 3 km mija-
my polankę zwaną  Jaworzno,  a następnie wchodzimy 
na szczyt Krzemionki, skąd zakrętem schodzimy w dolinkę, w której 
bierze początek Silnica. Niedaleko stąd do szosy Kielce – Zagnańsk, 
którą idziemy ku północy 1,5 km, a następnie skręcamy za znakami 
na wschód, omijając kamieniołom Wiśniówka Mała, a później Wi-
śniówkę Dużą i dochodzimy do Masłowa II. Wreszcie po zdobyciu 
Radostowej dotrzemy do Świętej Katarzyny.

Szlak żółty „W dolinie Krasnej”  
i czerwony z Diablej Góry do Łącznej
Wyznaczony w 2002 r. szlak żółty „W dolinie Krasnej” – o długo-

ści 28 km – prowadzi z przystanku PKS w Serbinowie przez Rogowi-
ce, Długojów, Szałas, Lutę i Krasną do Wąsosza Koneckiego. W Sza-
łasie przecina się z czerwonym szlakiem prowadzącym z Rezerwatu 
Diabla Góra koło Starzechowic przez las, Zaleziankę do Łącznej.

Zapomniany już ośmiokilometrowy żółty szlak 
Zagnańsk – Bukowa Góra zaliczany jest do górskich. Na odcin-

ku z Zagnańska do góry Barczy oznakowania ulegają  już zatarciu. 
Ale przypomnijmy,  że punktem wyjściowym była  stacja kolejowa, 
skąd podążało się drogą obok lasu, a następnie koło kościoła pw. św. 

Rozalii i św. Marcina na Górę Chełm. Po obejrzeniu pokładów do-
lomitów i wypatrzeniu w nich śladów tetrapoda sprzed 400 mln lat, 
nie zważając na zarośnięte szlakowisko, podążamy dalej aż pod górę 
Barczę.  I  tu  się właśnie  rozpoczyna właściwy  szlak,  którego  koń-
cowym etapem wędrówki jest Bukowa Góra. Na jej szczycie szlak 
żółty łączy się z zielonym, prowadzącym do Bodzentyna. U podnóża 
Bukowej  Góry można  znaleźć  odciski  dolnodewońskich morskich 
ramienionogów. 

Ekologicznymi ścieżkami przez gminę
Gmina Zagnańsk  –  leżąca  na  terenie  Suchedniowsko-Oblęgor-

skiego Parku Krajobrazowego,  który  obejmuje  jej  północną  część, 
oraz  jego  strefy  ochronnej  –  została  uznana  za  obszar  szczególnie 
cenny pod względem przyrodniczym, krajobrazowym, historycznym 
i rekreacyjnym, wymagającym specjalnej ochrony. Jedną z ról, jakie 
pelnią parki krajobrazowe jest prowadzenie na ich obszarze szeroko 
rozumianej edukacji ekologicznej i sozologicznej (nauka o ochronie 
środowiska). Jako środek w tej edukacji wykorzystuje się tzw. ścieżki 
dydaktyczne: sozologiczne, ekologiczne, przyrodnicze i historyczne. 
Są to specjalnie opracowane trasy z przystankami, gdzie na konkret-
nych  przykładach  omawia  się  różnorodne  zagadnienia  z  wybranej 
dziedziny. 

Ścieżki te przeznaczone są głównie dla uczniów szkół podstawo-
wych i średnich. W 1994 roku Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziań-
skich Parków Krajobrazowych wydał opracowanie znajdujących się 
na terenie naszej gminy tras: „Sozologiczna ścieżka dydaktyczna Za-
gnańsk – Bartków – Janaszów”, „Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna 
Ścięgna  – Zachełmie  – Zagnańsk”  i  „Przyrodnicza  ścieżka  dydak-
tyczna Miedziana Góra – Tumlin”, której trasa jest częścią czerwo-
nego szlaku pieszego.

Na królewskim szlaku  
– czyli jak połączyć spacer po lesie z nauką
Na turystów wędrujących indywidualnie, z rodzinami czy w zor-

ganizowanych  grupach,  czekają  niezapomniane  walory  przyrodni-
cze. W maju bieżącego roku w gminie Zagnańsk został 
otwarty  dwukilometrowy  odcinek  królewskiego  szla-
ku.

Trasa  rozpoczyna  się  w  miejscowości  Siodła  – 
pięknej, malowniczej osadzie położonej wśród pól i la-
sów. Można tam dojechać z Zagnańska drogą do Kielc 
(obecnie ze względu na  remont wiaduktu przejazd do 
Kielc  jest zamknięty)  lub od strony Kielc przez miej-
scowości: Gruszka, Jaworze. Twórcy szlaku, zagnańscy 
leśnicy, zadbali o dobre oznaczenie dojazdu. 

Turysta  odwiedzając  partyzancką  polanę,  biskupi 
krzyż i źródła Silnicy, może zapoznać się z bogatą hi-
storią tych miejsc oraz dziejami Zagnańska, a informa-
cje przeczyta na tablicach umieszczonych wzdłuż całej 
trasy. Znalazły się na nich nie tylko opisy, ale również 
zdjęcia. Więcej  szczegółów,  dotyczących  ścieżki  edu-
kacyjnej można znaleźć w bezpłatnym, wydanym przez 

Nadleśnictwo Zagnańsk miniprzewodniku, który jest dostępny także 
na stronie internetowej gminy Zagnańsk. 

Grupom  zorganizowanym  (np.  wycieczek  szkolnych),  które 
wcześniej zgłoszą swój przyjazd, Nadleśnictwo Zagnańsk zapewnia 
opiekę leśnika oraz autora, który opracował trasę merytorycznie. 

Turystyczne szlaki rowerowe
W  naszej  gminie  oznakowane  zostały  dwa  turystyczne  szlaki 

rowerowe. Trasy niezbyt  trudne, w większości po asfalcie  lub dro-
dze  szutrowej,  niemal  płaskie,  przebiegają  przez  piękne  lasy,  pola 
i wsie. Tylko w kilku miejscach jazdę mogą utrudniać wystające pnie 
i kamienie. Choć oficjalnie wymagane są rowery górskie typu MTB, 
crossowy lub trekingowy, to można je przebyć przy odrobinie kon-
dycji, praktycznie na każdym rowerze, ze składakiem włącznie. Na 
trasie znajdują się miejsca postojowe oraz widokowe. Szlaki oznako-
wane są kolorami czerwonym i niebieskim.

Szlak niebieski 
Długość  szlaku  wynosi  ok.  14  km.  Początek  znajduje  się  na 

parkingu przy pawilonach, skąd drogą wojewódzką dojeżdżamy do 

Pieszo, rowerem i konno przez gminę
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Uwaga konkurs!

Tu na razie jest ściernisko...

Folder promujący gminę 

skrzyżowania  z Borową Górą  i  skręcamy w  prawo. 
Jedziemy  leśną  ścieżką  obok  boiska  leśnego w  kie-
runku ul. Spacerowej. Wyjeżdżamy z lasu na ul. Spa-
cerową,  skręcamy  w  prawo  (po  lewej  stacja  PKP), 
przy tartaku na skrzyżowaniu z ul. Słoneczną kieru-
jemy się w lewo, w stronę Bartkowa. Przez następne 
2  km  jedziemy  drogą  asfaltową. Za Bartkowem,  na 
skrzyżowaniu z drogą Jasiów – Goleniawy, jedziemy 
prosto polną drogą w kierunku Samsonowa. Skręca-
my w prawo i wjeżdżamy na drogę wojewódzką (po-
granicze Samsonowa i Jasiowa). Mijamy skrzyżowa-
nie dróg na Ćmińsk i Odrowąż, tuż za ruinami pieca 
hutniczego  skręcamy w prawo na Odrowąż.  Jedzie-
my prosto drogą asfaltową przez Samsonów–Ciągłe. 
Kiedy miniemy wieś, skręcamy w prawo i jedziemy 
prosto  w  kierunku  Samsonowa–Piechotne.  Mijamy 
miejscowość, wjeżdżając do lasu. Najpierw skręcamy 
w  lewo  i zaraz w prawo. Jedziemy szutrowym pod-
jazdem na Kapituły. Na krzyżówce z drogą na Jasiów 
jedziemy prosto. Ze skrzyżowania prosto zjeżdżamy 
po  kamieniach, mijając  leśniczówkę  a  potem  rzekę. 
Na rzece znajduje się kładka, po której z łatwością da 
się przejechać. Skręt w prawo, jedziemy piaszczystą 
drogą  i wyjeżdżamy na  torowisko byłej kolejki wą-
skotorowej. Następnie przejeżdżamy przez drogę as-
faltową (za Borową Górą) i znowu po drugiej stronie 
drogi wjeżdżamy na  torowisko byłej kolejki wąsko-
torowej. Wyjeżdżamy koło byłej „Piaskowni” Wjeż-
dżamy na drogę asfaltową i jedziemy w kierunku ul. 
Turystycznej.  Pętla  szlaku  niebieskiego  kończy  się 
więc tu, gdzie rozpoczęliśmy wycieczkę.

Szlak czerwony
Długość szlaku wynosi ok. 12 km. Początek, po-

dobnie  jak  szlaku niebieskiego,  znajduje  się na par-
kingu  przy  pawilonach,  skąd  drogą wojewódzką  je-
dziemy w stronę Samsonowa. Po prawej stronie mija-
my wiekowego Bartka. Na skrzyżowaniu dróg Jasiów 
z ul. Turystyczną skręcamy w lewo w szutrową drogę. 
Mijamy skrzyżowanie dróg polnych, po lewej droga 
biegnie na Bartków, a my jedziemy prosto w kierunku 
Goleniaw. Po przejechaniu przez przejazd kolejowy, 
jedziemy przez Goleniawy do ul. Kieleckiej. Mijamy 
ul. Kielecką, jedziemy prosto w górkę drogą ułożoną 
z  płyt  betonowych. Następnie  jedziemy w  kierunku 
Chrustów  drogą  za  osiedlem  pracowniczym  (po-
lna  droga).  Skręcamy w  lewo,  dojeżdżamy  do  dro-
gi w Chrustach,  skręcając w  prawo  jedziemy  drogą 
wojewódzką. Potem robimy skręt w lewo i jedziemy 
asfaltową drogą. Po przejechaniu przez przejazd ko-
lejowy dojeżdżamy do zabytkowego kościoła pw. św. 
Rozalii  i Marcina w Zachełmiu. Za kościołem skrę-
camy w  prawo,  jedziemy  do Zachełmia, mijając  po 
prawej stronie Górę Chełmową (koło byłej kopalni). 
Jedziemy przez Zachełmie. Skręcamy w lewo i dojeż-
dżamy do os. Wrzosy. Tu skręcamy w prawo, jedzie-
my  obok  budynku Wodociągów  piaszczystą  drogą. 
Wyjeżdżamy na drogę asfaltową (koło tzw. piaskow-
ni) prowadzącą na Borową Górę i skręcamy w lewo. 
Wyjeżdżamy na ul. Turystyczną. Pętla szlaku czerwo-
nego kończy się tu, gdzie zaczęliśmy wycieczkę

Świętokrzyski szlak turystyki konnej
Świętokrzyski  szlak  górskiej  turystyki  konnej, 

którego uroczyste otwarcie miało miejsce 3 września 
2004 roku na parkingu koło dębu Bartka w Zagnań-
sku,  liczy  około  400  km  długości,  na  jego  pokona-
nie potrzeba 13–14 dni. Zaczyna się on  i kończy na 
terenie Ośrodka  Jazdy Konnej MAAG w Kielcach-
Dyminach. Wiedzie  przez miejscowości,  w  których 
znajdują się stadniny lub gospodarstwa, a także przez 
ważne  historycznie,  ekologicznie  i  widokowo miej-
sca. Przebiega także przez niektóre tereny leśne gmi-
ny Zagnańsk w okolicach Szałasu. 

Opr. Andrzej Piskulak

Dwa place zabaw, ścianka do wspinaczki, skatepark, boisko do gry w jed-
nego kosza, stół stały do gry w ping-ponga – zbudowane będą na działce o po-
wierzchni ok. 1 ha w ramach rewitalizacji centrum Zagnańska. Trawestując 
słynny przebój zespołu Golec uOrkiestra, chciałoby się zaśpiewać: „Tu na 
razie jest ściernisko,/ Ale będzie San Francisco,/ A tam, gdzie to kretowisko,/ 
Będzie stał mój park…”

Działka  od  strony  północnej 
graniczy  z  tartakiem,  od  połu-
dniowej z projektowaną aktualnie 
drogą,  od  wschodniej  z  ul.  Kie-
lecką,  a od  strony  zachodniej  ze 
skarpą. Teren będzie zazieleniony 
różnorodną roślinnością. 

W części  zachodniej  zaprojek-
towanego parku zlokalizowany bę-
dzie skatepark, w północnej – plac 
zabaw dla najmłodszych  (3–6  lat), 
w południowej wybudowane zosta-
nie  miniboisko  do  gry  w  jednego 
kosza, stół stały do gry w ping-ponga, altana drewniana ze stołem i ławkami oraz grill 
betonowy, po środku – plac zabaw dla dzieci starszych (5–14 lat). 

W części północno-wschodniej  zlokalizowana zostanie  ekspozycja  zabytkowej 
kolejki wąskotorowej, która stanie na torach kolejowych. Przez środek placu zabaw 
przebiegać będzie główna aleja o szerokości 3 metrów, od której rozgałęziać się będą 
węższe alejki o szerokości 1,5 m,  tworząc kształt czterolistnego kwiatu. Na całym 
terenie posadzone zostaną liczne drzewa, krzewy i byliny, tworząc miejsce do wypo-
czynku i rekreacji.

Place  zabaw  oraz  część  skateparku  będą  ogrodzone  drewnianym  płotkiem 
o wysokości 1,2 m. Od strony północnej przewidziano, ze względów estetycznych, 
płot drewniany lamelowy. 

Plac  zabaw  dla  młodszych  dzieci  wyposażony  będzie w karuzelę  tarczową 
z trzema siedziskami drewnianymi, huśtawki – samochód na sprężynie, konik na 
sprężynie, zestaw zabawowy „Leśna polana z piaskownicą”, lokomotywa ze zjeż-
dżalnią i tunelem. Nawierzchnia do zabawy będzie najlepszej klasy. 

Z kolei na placu zabaw dla dzieci starszych znajdować się będzie zestaw zaba-
wowy z jedną wieżą ze zjeżdżalnią, schodami z poręczami, podestem wejściowym, 
drabinkami  pionową  i  poziomą oraz  rurami. Znajdujący  się  tam  również  zestaw 
sprawnościowy będzie się składał z drabinki pionowej, lin, kółek gimnastycznych, 
ścianki  z  kółkami wspinaczkowymi,  linarium o  kształcie  gwiazdy  czterobocznej 
oraz podwójnej huśtawki.

Powierzchnia  skateparku  będzie  miała  kształt  trapezu  prostokątnego  i  na-
wierzchnią betonową. 

Wokół zabytkowej kolejki wąskotorowej przewiduje się nawierzchnię żwirową. 
W pobliżu umieszczone będą ekspozytory-gabloty, w których znajdą się informacje 
historyczne, turystyczne i inne na temat gminy.  Andrzej Piskulak 

Nakładem wydawnictwa Polskie Centrum Promocji w Krakowie ukazał 
się folder promujący naszą gminę. W oparciu o materiały uzyskane z GOKSiR 
i od mieszkańców gminy zaprezentowane zostały na fotografiach i opisane naj-
ciekawsze miejsca, godne zwiedzenia. 

Dzięki  lekturze  folderu Czytelnik  pozna  historię  i  geografię  gminy. Opisane 
zostały m.in.: kraina tetrapoda, dąb Bartek, historia Huty „Józef” w Samsonowie 
i Góra Chełm. Zaprezentowane zostały zbiorniki wodne w Kaniowie, w rezerwacie 
Barcza  i w Umrze. Autorzy nie zapomnieli o szlakach  turystycznych  i obiektach 
ochrony przyrody. W folderze zaprezentowane zostały również firmy działające na 

terenie gminy.
Zapraszamy  do  wzięcia  udziału  w  kon-

kursie redakcyjnym. Folder gminy w nagrodę 
otrzyma pierwszych 10 osób, które prawidło-
wo podpiszą  zgodnie  z numeracją  fotografie 
opublikowane  na  ostatniej  stronie  w  galerii 
fotografii  ukazującej  Zagnańsk  z  lotu  ptaka. 
Odpowiedzi napisane na kartkach w zaklejo-
nych  kopertach  z  dopiskiem  „Konkurs.  Za-
gnańsk  z  lotu  ptaka”  prosimy  przekazać  do 
punktu  obsługi  interesenta  znajdującego  się 
na parterze w naszym Urzędzie Gminy. 

Apis 
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Ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski, profesor Wyższego Se-
minarium Duchownego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach jest rodem z Zachełmia. Swój artykuł napisał spe-
cjalnie dla Czytelników „Gazety Zagnańskiej”.

Najwcześniejsza historyczna wzmianka z 1480  r. mówi:  „Za-
gdansko to wieś będąca własnością biskupów krakowskich i licząca 
15 łanów kmiecych oraz dwa sołtysie”. Wymieniona nazwa ozna-
czała tereny wokół obecnego kościoła pw. św. Rozalii i św. Marci-
na. Już wtedy w tej wsi były kaplica i karczma. 

Zagnansko, Zagdansko, Zagnansk
Nazwa „Zagnansko z 1414 roku, „Zagdansko” z 1540 r., „Za-

gnansk” z 1616 r. to nazwa topograficzna oznaczająca osadę poło-
żoną za obiektem „Gdańsk”(?). Respond i Górniewicz przyjęli za 
Rudnickim  dla  „gyd”  znacze-
nie: mokry, wilgotny,  rozlewi-
sko  wodne  przy  ujściu Wisły. 
Bruckner,  Lorentz  i  Taszycki 
widzieli w nim słowiański od-
powiednik bałtowskiego „gud”, 
to jest las i „gaudan”, to znaczy 
leśni  ludzie,  mieszkańcy  lasu. 
Stąd „gdan” to bór. Znamienne 
jest  to,  że najstarsze nazwiska 
spotykane w Zagnańsku są na-
stępujące:  Zagdan,  Zagdański, 
Zagdański. 

Kolej szerokotorowa „Za-
gnańsk”

Po wybudowaniu w 1885 r. 
kolei  szerokotorowej  zakres 
nazwy „Zagnańsk” rozciągnię-
to na stację kolejową i przyle-
głe do niej tereny, a w 1919 r. 
desygnatem tej nazwy stała się 
parowozownia  kolei  wąsko-
torowej  oraz  przyległe  tereny. 
Ukazuje  to  Karol  Krasopolski 
w  publikacji  „Atlas  dróg  bi-
tych Królestwa Polskiego uło-
żony  na  podstawie  atlasu  top. 
Reimana  i  in.  Przewodnik  dla 
podróżujących po kraju: cykli-
stów  turystów  pieszych  i  t.p. 
Część  II.  Drogi  południowe. 
Gubernie: Radomska i Kielecka”, wydanej w Warszawie, nakładem 
autora,  w  1894  roku.  Z  wymienionej  publikacji  na  stronicy  136 
dwukrotnie występuje nazwa Zagdańsk. Zagdańsk, który oznacza 
rozmieszczone wokół kościoła św. Marcina i św. Rozalii siedliska: 
Lekomin, Zachełmie, Chrusty, Ścięgna, Gruszka i Jaworze. 

Podobnie było w okresie międzywojennym. Mapy i ujęcia to-
pograficzne przyjmują dawne nazewnictwo: Zagnańsk-Chrusty, Za-
gnańsk-Zachełmie, Zagnańsk-Jaworze, Zagnańsk-Wąsosza  i  inne, 
które powstały w czasach późniejszych wokół wymienionego sie-
dliska pierwotnego. Mówi o tym kopia mapy (1:100 000) z 1929 r., 
której oryginał znajduje się obecnie w Archiwum Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych  i Autostrad, Oddział w Kielcach. Na wy-

mienionej mapie od przejazdu kolejowego do kościoła parafialne-
go prowadzą dwie drogi: zachodnia, która prowadzi od cmentarza 
i wschodnia, która przebiegając obok kamieniołomu, prowadzi do 
Zachełmia. Mapy  i  ujęcia  topograficzne z 1929  r.  szanują dawne 
nazewnictwo:  Zagnańsk-Chrusty,  Zagnańsk-Zachełmie,  Zagnań-
sk-Wąsosza,  Zagnańsk-Gruszka,  itd.  Mówią  również  o  tym,  że 
mieszkańcy Belna oraz Zachełmia posiadali dojazd (dostęp) do ko-
ścioła drogą gminną, która łączyła Belno z Zachełmiem i od strony 
wschodniej tegoż kościoła Zachełmie ze Ścięgnami, biegnąc przez 
górkę kościelną, tzn. przecinając z północy na południe wyniesienie 
Góry Chełmowej i tracąc wysokość opadała do torów kolejowych 
i przez nie do Zagnańska-Ściegien. Ukazują również, że mieszkań-
cy wsi Występa przed powstaniem parafii pw. św. Kazimierza mieli 
również dostęp do kościoła w Zagnańsku drogą gospodarczą, która 
biegnie ze wschodu na zachód i grzbietem Góry Chełm do kościo-

ła parafialnego. Opisana droga 
ze  Ścięgien  do  Belna  przez 
kościelną górkę może obecnie 
powadzić do nowego parkingu 
koło kościoła, który jest w cen-
trum dawnego Zagnańska.

Istnieje potrzeba uszano-
wania tradycji i prawdy

W związku z przedstawio-
nymi  danymi  historycznymi 
należy  zauważyć,  że  istnieje 
potrzeba  uszanowania  tradycji 
i  prawdy.  Należy  je  uwzględ-
niać  w  nowym  nazewnictwie 
na  terenie  Zagnańska.  Trzeba 
tu przypomnieć analogie z  są-
siedztwa.  Mieszkańcy  Tumli-
na  umieją  uszanować  tradycję 
i dlatego piszą: Tumlin-Węgle, 
Tumlin-Wykień,  Tumlin-Dą-
brówka,  Tumlin-Podgród.  Po-
dobnie  mieszkańcy  Samsono-
wa mówią: Samsonów-Ciągłe, 
Samsonów-Piechotne  i  Sam-
sonów-Komorniki.  Wydaje 
się,  że mieszkańcy Zagnańska 
(szczególnie ci napływowi) po-
gubili się w dziedzinie nazew-
nictwa  i  zacieśniają  rodzimą 
nazwę „Zagnańsk” do kilku jej 
dawnych  desygnatów:  Borek, 

rejony  stacji  kolejowej,  Wąsosza,  Wrzosy  oraz  kilku  nowych  – 
znacznej części Kaniowa i Bartkowa. 

Nasz udział w życiu różnych społeczności 
pozwala nam jako istotom społecznym poznać jakby doświad-

czalnie,  że  działalność  osób wpisuje  się w  to,  co  już  zostało  do-
konane  w  świecie  przez  innych  w  procesach  kulturotwórczych. 
Przejmujemy  bowiem  dziedzictwo  poprzednich  pokoleń,  a  my 
jesteśmy w drodze. Przekształcamy świat na bazie tego, co otrzy-
maliśmy od innych. Aktywność jednego pokolenia wyrasta z zako-
rzenienia w osiągnięciach poprzedników. Wiele  otrzymaliśmy od 
nich poprzez wychowanie  i wykształcenie. W tym świetle należy 
oceniać sposób posługiwania się nazwą „Zagnańsk”, która od mo-
mentu pojawienia się w nazewnictwie polskim aż do chwili obecnej 
oznacza  teren:  Zagnańsk-Chrusty,  Zagnańsk-Zachełmie,  Zagnań-
sk-Wąsosza,  Zagnańsk-Lekomin,  Zagnańsk-Gruszka,  Zagnańsk-
Jaworze, Zagnańsk-Siodła i inne. Nie ma racjonalnych powodów, 
aby nazwie „Zagnańsk” odbierać dawne desygnaty  i  rezygnować 
z zachowania ciągłości historycznej. 

Sposób nadawania nazw nowym ulicom w Zagnańsku budzi 
pewne zaniepokojenie 

Nie ma przyszłości bez poszanowania przeszłości

W 1926 r. nazwa Zagnańsk oznaczała:
Zagnańsk-Chrusty  ..........  346 mieszkańców
Zagnańsk-Zachełmie  .....  401 mieszkańców
Zagnańsk-Ścięgna  ..........  170 mieszkańców
Zagnańsk-Gruszka  .........  175 mieszkańców
Zagnańsk-Lekomin  ........  152 mieszkańców
Zagnańsk-Jaworze  .........  279 mieszkańców
Zagnańsk-Siodła  ............  108 mieszkańców
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Jawią się bowiem nazwy oderwane od tra-
dycji  historycznej  i  kształtów  współczesnego 
życia. Wychowanie młodego  pokolenia w  du-
chu miłości do Ojczyzny – również  teraz, gdy 
jesteśmy  w  Unii  –  ma  wielkie  znaczenie  dla 
przyszłości narodu. Nie można bowiem dobrze 
służyć  narodowi,  nie  znając  jego  dziejów,  bo-
gatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi 
otwartych  na  świat,  ale  kochających  rodzinny 
kraj  i  swoją małą ojczyznę. W związku z  tym 
należy przypominać, że zaciągnęliśmy w szcze-
gólny  sposób  dług  wdzięczności  wobec  tych 
żołnierzy,  którzy  we  wrześniu  1939  r.  polegli 
w bitwie  o Barczę.  Ich  prochy  spoczywają  na 
cmentarzu w Zagnańsku. Polegli w obronie kra-
ju zasługują na to, aby jedna z ulic Zagnańska 
nosiła  ich  imię. Wiemy  także,  iż  oddziały  po-
wstańcze Czachowskiego wałczyły z wojskami 
carskimi w okolicy Tumlina, Samsonowa, w la-
sach Zachełmia  i Występy w 1863  r. Te  fakty 
zasługują również na upamiętnienie. Chorągiew 
związana  z powstaniem z 1861  r.  znajduje  się 
w zagnańskim kościele. 

Pamięć o przeszłości pomaga nam włą-
czyć się w długi szereg pokoleń, 

aby przekazać następnym generacjom wolę 
troski  o  wspólne  dobro  lokalnej  społeczności. 
W  związku  z  tym  należy  przypomnieć  czyny 
zbrojne  oddziałów  Armii  Krajowej,  Narodo-
wych  Sił  Zbrojnych,  Batalionów  Chłopskich, 
Armii Ludowej i nade wszystko żołnierzy ma-
jora „Hubala” (mówi o nich ubożuchny pomnik 
we  wsi  Szałas,  gm.  Zagnańsk).  Liczne  ulice 
mogą nosić imię wymienionych patriotów. Po-
chylmy  się  z  czcią  nad  ziemią,  która  karmiła 
walczących o wolność i udzielała im schronie-
nia w  okolicznych  lasach. Niedawno  pojawiła 
się  nazwa  ul.  Spokojna. Nie  jest  to  ulica  spo-
kojna. Przebiega ona bowiem obok  cmentarza 
w Zagnańsku, który budzi sumienia i przypomi-
na przysłowie: „Idź na cmentarz, to się opamię-
tasz”. Ta ulica mogłaby otrzymać nazwę: ul. Ks. 
Jana  Kurczaba,  inicjatora  wielu  społecznych 
działań  dla  dobra  lokalnej  społeczności,  który 
podczas okupacji hitlerowskiej prowadził tajną 
szkołę średnią, patronował pięciu ośrodkom taj-
nego  nauczania,  ogrodził  cmentarz  grzebalny, 
zbudował  kościół,  dom  parafialny  i  plebanię 
oraz ufundował dzwony. Po roku 1945 zachęcał 
młodzież do nauki w szkołach średnich i wyż-
szych oraz ułatwiał jej start na studia.

Sławny dąb Bartek ma się ku wieczorowi
Z  tej  racji  należy  pomyśleć  o  następcach. 

Dąb Kapitan uległ  zniszczeniu  podczas  burzy. 
Obok starej drogi leśnej łączącej Kaniów z Za-
chełmiem rosną jeszcze dwa dęby, nad którymi 
można  roztoczyć  opiekę.  Są w  dobrym  stanie 
biologicznym. Wydaje się jednak, że pozostają 
poza troską lokalnej społeczności. Drzewo bo-
wiem  rosnące  w  sąsiedztwie  Osiedla  Wrzosy 
jest  zagrożone oddziaływaniem  różnych odpa-
dów  i  chemikaliów.  Należy  również  zwrócić 
uwagę na piękne stare drzewa, które rosną w le-
sie państwowym w pobliżu leśniczówki w Bo-
rowej Górze. Wydaje  się,  że w  naszej  gminie 
ekologicznej zagrożone są również inne siedli-
ska drzew liściastych.

Ks. prof. Julisław Łukomski

Chór Con Passione pod 
batutą Michała Kopcia 
okazał się być najlepszy 
podczas V Przeglądu Chó-
ralnej Pieśni Sakralnej, 
który odbył się czerwcu br. 
w kościele pw. Najświęt-
szego Serca Jezusowego 
w Skarżysku-Kamien-
nej. Organizatorami tego 
wydarzenia była Parafia 
Najświętszego Serca Jezu-
sowego w Skarżysku-Kamiennej wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju 
Parafii NSJ. Jury oceniało 15-minutowe prezentacje chórów.

Chór Con Passione pod batutą Michała Kopcia powstał w marcu 2010 r. Należy 
do  niego  30  osób,  których  pasją  jest  śpiewanie. Chórzyści wywodzą  się  z  chóru 
parafialnego działającego przy kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku 
oraz z chóru z pa rafii św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu. Repertuar chóru jest 
dość szeroki: od muzyki religijnej, poprzez patriotyczną, aż po rozrywkową.  Apis 

Nakładem warszawskiego Wydawnictwa Pod Krzyżem 
ukazała się w 2010 r. książka „Ksiądz nie jest kapłanem 
dla siebie. Rzecz o Księdzu Janie Kurczabie”, pod redak-
cją Krystyny Długosz-Kurczabowej i Macieja W. Kurcza-
ba. Jest ona pracą zbiorową wydaną okazji 100. rocznicy 
urodzin i 30. rocznicy śmierci niegdysiejszego proboszcza 
parafii św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu.

Celem ponad 300-stronicowej publikacji jest przedstawie-
nie obrazu księdza diecezji kieleckiej Jana Kurczaba i adreso-
wane do mieszkańców Zagnańska, Proszowic i parafii sąsied-
nich. „Jest to przedsięwzięcie zbiorowe, uczestniczy w nim bo-

wiem wiele osób, zarówno te, które znały naszego bohatera bezpośrednio (ucznio-
wie, wychowankowie, rodzina, znajomi), jak też te, które znały go tylko pośrednio,  
tzn. z relacji innych ludzi bądź z dokumentów. Obraz przez nie namalowany nie jest 
ani obiektywny, ani pozbawiony emocji, a wręcz przeciwnie – pełen subiektywnych 
ocen, niekiedy nawet wyidealizowany” – czytamy we wstępie.

Zawartość  książki  stanowi  zbiór  autoryzowanych  wypowiedzi  zaproszonych 
osób, które – wedle wiedzy redakcji – pozostawały w bliskich relacjach z księdzem 
Janem. Syntetyczny charakter ma rozprawa ks. prof. Julisława Łukomskiego. Skła-
da się z dwóch części: pierwsza to przedruk z „Kieleckiego Przeglądu Diecezjalne-
go”, druga, to spisana rozmowa uzupełniająca część pierwszą. 

Wśród wielu zamieszczonych wspomnieniowych tekstów zwracają uwagę m.in.: 
Miał wpływ na całe moje życie autorstwa Ireny Jarskiej z domu Boguckiej, która zna-
ła ks. Jana Kurczaba jeszcze z czasów przedzagnańskich, gdy uczył ją w kieleckiej 
szkole, gdy pełnił obowiązki wikariusza przy katedrze; Wspomnienie o księdzu Janie 
Kurczabie – wychowawcy i przyjacielu, w którym moment przyjścia nowego probosz-
cza do Zagnańska opisuje Witold Bimer,  jego uczeń, później  też przyjaciel; Kartki 
z kalendarza – wspomnienie Haliny Gosek-Ulewińskiej  z  czasów okupacji. Czasy 
powojenne opisał bratanek księdza Józef Kurczab (Stryj, który był mi jak ojciec), a na-
stępnie ks. kan. Jerzy Żmuda (Ksiądz Jan Kurczab – mój pierwszy proboszcz). 

Swoje  wspomnienia  związane  z  osobą  ks.  Kuczaba  opisali  również:  Hele-
na  Danuta  Garecka,  profesorowie  Kazimierz  Długosz  (Wspomnienia o Księdzu 
Janie Kurczabie)  oraz  Władysław  Kupiszewski  (Wspominam Księdza Kanoni-
ka),  ks.  prał.  Marian  Haczyk,  Marcin  Kurczab  (Pamiętam),  i  Magda  Kurczab. 
Tom  zamykają  dwa  artykuły  stanowiące  analizę  materiałów  źródłowych:  Mi-
chała Wałka  (Ksiądz Jan Kurczab w źródłach historycznych)  oraz Marcina Kur-
czaba  (Ksiądz Jan Kurczab w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa). 
Życzliwej pomocy w przygotowaniu i promocji tej książki udzielił ks. prał. płk. Ta-
deusz Skrzyniarz, obecny proboszcz parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina. 

Ks. kan. Jan Kurczab żył w latach 1907–78. Był proboszczem Zagnańska i Pro-
szowic,  dziekanem,  katechetą.  Pełniąc  kapłańską  posługę  w  Zagnańsku  podczas 
okupacji i w trudnych dla Kościoła czasach komunizmu, był m.in. inicjatorem taj-
nych  kompletów,  niósł  pomoc  potrzebującym, wspierał  partyzantów. Wznosił  po 
wojnie nowy kościół w Zagnańsku. 

Apis 
PS Więcej informacji na temat książki i sposobu jej nabycia można znaleźć na 

stronie internetowej: http://www.jan.kurczab.com/

Wspomnienie o księdzu Janie Kurczabie

Chór Con Passione najlepszy
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Przedstawiciele gminy Zagnańsk – wicewójt Robert 
Kaszuba i Elżbieta Korus, kierowniczka GOPS – odebrali  
2 lipca br. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie nagro-
dę za projekt „Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjo-
nowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym w gminie Zagnańsk”. 

Nagroda przyznana została w kategorii „Przedsiębiorczość od-
powiedzialna i wspierająca włączenie społeczne”. W uroczystości 
udział wzięła wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik. 

Nagrodzony projekt ma na celu pobudzenie aktywności za-
wodowej osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wyklu-
czeniem. Współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej.

Uczestnicy  projektu,  poprzez  kursy  zawodowe  nabywać 
będą nowych umiejętności i zdobywać kwalifikacje, co ułatwi im 

Ministerstwo nagrodziło gminę Zagnańsk
w przyszłości znalezienie pracy, a także będzie poprawi ich sytu-
ację materialną. Zakres kursów zawodowych dostosowany jest do 
potrzeb uczestników projektu na podstawie diagnoz sporządzo-
nych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Do  powyższego  projektu  gmina  Zagnańsk  przystępuje  co-
rocznie od 2009 r. W czasie jego trwania od 2009 do 2011 r. trzy 
osoby pojęły pracę, jedna założyła działalność gospodarczą, pięć 
osób  pracuje  systematycznie  dorywczo. Dotychczasowym  suk-
cesem projektu było wyposażenie adresatów w wiedzę, poprzez 
podniesienie ich umiejętności i kwalifikacji, co zwiększyło szanse 
na znalezienie zatrudnienia i utrzymanie się na rynku pracy a tym 
samym przyczyniło się do zmniejszenia zagrożenia marginaliza-
cją społeczną. 

Apis

W 68. rocznicę wymordowania przez Niemców party-
zantów 4. pułku Armii Krajowej i mieszkańców Kołoma-
ni odprawione były w intencji ofiar dwie Eucharystie – 29 
czerwca br. w miejscowej kaplicy i 1 lipca br. w kościele 
pw. św. Stanisława w Tumlinie. 

Tradycyjnie w  pierwszą  niedzielę  lipca  pamięć  osób  za-
mordowanych  przez  Niemców  uczczona  została  uroczyście 
podczas Eucharystii. Modlitwie o godz. 12 przewodniczył ks. 
kan. Czesław Biskup,  proboszcz  parafii  pw.  św.  Stanisława. 
Uczestniczyli  niej  m.in.:  senator  RP  Krzysztof  Słoń,  radny 
sejmiku  wojewódzkiego  Mieczysław  Gębski,  radny  gminy 
Krzysztof  Gębski,  wójt  Szczepan  Skorupski  wraz  z  synem 
Bartkiem,  dyrektor  Zespołu  Szkoły  Podstawowej  i  Gimna-
zjum w Tumlinie Barbara Domagała wraz z uczniami i pocz-
tem sztandarowym, sołtysi, kombatanci i mieszkańcy gminy.

Po zakończeniu uroczystości jej uczestnicy uczcili pamięć 
pomordowanych poprzez złożenie wieńców i zapalenie zniczy 
przy pomniku znajdującym się przy skrzyżowaniu z drogą do 
Samsonowa-Ciągłych.

Na pamiątkę wydarzeń mających miejsce 29 czerwca 1944 r. 
w Kołomani ustawiono obelisk z czerwonego piaskowca, który 
ogrodzono metalowym płotkiem na podmurówce. Pod wizerun-
kiem orła białego wyryty został napis: 

Cześć i chwała partyzantom i mieszkańcom Kołomani

„Od 1967 r. corocznie w pierwszą niedzielę lipca żołnierze 
Pawła Stępnia »Gryfa« spotykają się w tumlińskim kościele. 
W  lipcu 1998  r.  pomnik  odrestaurowano,  a  obok ustawiono 
wysoki  krzyż”  –  podaje  Stanisław  Janicki  w  swej  książce  
pt. „Spacerkiem po gminie Zagnańsk i okolicy”.

Apis

W odnowionym lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Samsonowie świętowany był 8 maja br. Dzień Bibliote-
karza. Była to też okazja uroczystego oddania do użytku 
wyposażenia wnętrza w lokalu biblioteki gminnej. Naj-
większych zmian dokonano w najczęściej odwiedzanej 
przez czytelników wypożyczalni. 

Na  uroczystość  przybyli  przyjaciele  i  sympatycy  biblio-
teki,  a wśród  nich m.in.:  wiceprzewodnicząca  Rady Gminy 
Aneta  Rutowicz,  przewod-
niczący  Komisji  ds.  Kul-
tury  Kamil  Piasecki  oraz 
wójt  Szczepan  Skorupski 
i  proboszcz  ks.  Zbigniew 
Krzyszkowski.  Panie  bi-
bliotekarki otrzymały kwia-
ty i życzenia „wielu książek 
i  jeszcze  większej  liczby 
czytelników”.  Kierownic-
two biblioteki podziękowa-
ło w  imieniu  swoim  i  czy-
telników  samorządowcom 
za  nieustanne  wsparcie, 
zaangażowanie  w  działal-

ność gminnej instytucji kultury oraz aktywny udział w wielu 
uroczystościach. 

Dzięki  uprzejmości  wójta  Szczepana  Skorupskiego w  lu-
tym br. pomalowane zostały biblioteczne pomieszczenia. Pod 
koniec  kwietnia  br.  sfinansowany  został,  w  kwocie  5  tys.  zł 
z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Samsonów, zakup regałów do 
wypożyczalni i stolików do korzystania z internetu oraz dwóch 
szaf z półkami do czytelni bibliotecznej. Wszystkie meble wy-

konane  zostały  na wymiar  i  są 
dostosowane do potrzeb małych 
i dorosłych użytkowników. 

„Cieszymy  się  z  dobrej 
współpracy  z  miejscową  spo-
łecznością lokalną, dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom Sam-
sonowa  i  okolic wspierającym 
gminną  bibliotekę  i mamy na-
dzieję, że w przyszłym roku bę-
dziemy miały okazję do równie 
radosnego celebrowanie święta 
bibliotek” – napisały w podzię-
kowaniu  panie  bibliotekarki 
z GBP w Samsonowie.  Apis 

Dzień Bibliotekarza w odnowionej bibliotece

„CZEŚĆ I CHWAŁA PARTYZANTOM AK POLE-
GŁYM W WALCE Z OKUPANTEM HITLEROWSKIM 
W DN. 29 VI 1944 R. SPOŁECZEŃSTWO KIELECCZY-
ZNY. KOŁOMAŃ – LIPIEC 1967 R.”
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W drugiej części naszej publikacji rozpoczętej w lipcowym 
wydaniu gazety kontynuujemy opis torowiska i szlaku, na któ-
rym się znajduje. 

Główna  linia  kolejki  przecinała  następnie  drogę  do  stacji  PKP 
i zagłębiała się w las – na tym odcinku przebieg kolejki do dziś jest 
wyraźnie widoczny w formie nasypów i przekopów. Po drodze po-
konujemy murowany mostek  z  1930  roku. Wkrótce  torowisko do-
ciera w pobliże boiska sportowego, gdzie w okresie przedwojennym 
funkcjonowała cegielnia. Dalszy odcinek linii zaadaptowany został 
pod budowę chodnika dla pieszych. Po przekroczeniu szosy do Chru-
stów szlak kolejki wkraczał na wysoki nasyp, który jednak ostatnio 
na znacznym odcinku został niestety usunięty. Równolegle przebiega 
tutaj droga do Borowej Góry – w miejscu, gdzie pokonuje ona Bo-
brzę podziwiać można dawny most kolejki, będący najwyższą kon-
strukcją tego typu na całej opisywanej trasie. Na masywnych betono-
wych przyczółkach i środkowym filarze spoczywa stalowe przęsło, 
na którym do dziś zachowało się kilka drewnianych podkładów. Pier-
wotnie most  ten  zbudowany był  z drewna – widoczna konstrukcja 
powstała w  okresie  powojennym. Dalej  nasyp  kolejki  zagłębia  się 
w bór sosnowy. Po przecięciu drogi do Wrzosów mija teren dawnych 
wyrobisk piasku – znajdowała się tu stacja Piaskownia, skąd odgałę-
ziały się tory. Wydobywany tutaj piasek służył do wypełniania wy-
eksploatowanych  chodników kopalni  pirytu  „Staszic” w  odległych 
Rudkach  k. Nowej  Słupi.  Sam piryt  natomiast  transportowany  był 
kolejką świętokrzyską do Chrustów, gdzie przesypywano go na wa-
gony normalnotorowe.

Na torowisku przy piaskowni można odpocząć pod zadaszeniem 
turystycznym. Wzdłuż dalszego odcinka dawnej trasy wąskotorówki 
prowadzi niebieski szlak rowerowy. Kolejka prowadziła równolegle 
do szosy w kierunku Borowej Góry, pokonując po drodze zachowane 
dotąd dwa oryginalne przedwojenne mosty. Wkrótce szlak przecina 
„Kaniowską Drogę”, prowadzącą w stronę Starej Występy – wzdłuż 
niej wiodła w okolice Belna bocznica kolejki konnej z czasów I woj-
ny światowej. Główna trasa wąskotorówki wkrótce opuszcza las i po-
konując kolejny mostek, dochodzi do zabudowań Borowej Góry. Po 
ominięciu wsi, pokonując trzy następne przepusty, prowadzi wzdłuż 

zadrzewień  i  przylasków  w  kierunku  głównego  masywu  Puszczy 
Świętokrzyskiej. Niebieski szlak rowerowy wkrótce opuszcza  trasę 
kolejki, która wkracza na teren Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku 
Krajobrazowego utworzonego w 1988 roku w celu ochrony najcen-
niejszych wartości przyrodniczych, historyczno-kulturowych i krajo-
brazowych tej części Puszczy. 

Obszar parku rozciąga się od Suchedniowa po Mniów, obejmu-
jąc także enklawę w Paśmie Oblęgorskim. Jego powierzchnia wynosi 
ponad 21 tys. ha. Wzdłuż dalszego odcinka naszej trasy biegnie wy-
budowana w 2005 roku szeroka droga leśna, która niemal całkowicie 
zatarła ślady po kolejce. Minąwszy stary dąb z kapliczką, docieramy 
do składnicy drewna – istniała ona również w czasach świetności ko-
lejki, nosiła nazwę „Borowa Góra”. Zaraz za składnicą wspomniana 
droga opuszcza szlak kolejki parowej, która zagłębia się w las miesza-
ny. Na dalszym odcinku torowisko to wiedzie przez tereny podmokłe 
i  częściowo  zarośnięte młodymi  drzewami,  dlatego  zaleca  się  jego 
pominięcie –  i dalszą podróż utwardzoną drogą, wzdłuż której pro-
wadziła linia kolejki konnej (po przekroczeniu pobliskiego przepustu 
jej torowisko odbija w lewo). Idąc wspomnianym traktem, ponownie 
docieramy po  pewnym czasie  do  linii  kolejki,  na  odcinku  zwanym 
„Przełomem” – gdyż prowadzi on w poprzek w stosunku do ogólne-
go przebiegu trasy z Zagnańska do Suchedniowa. W prawo, wzdłuż 
dawnego torowiska odgałęzia się  tutaj odcinek utwardzonej drogi – 
idąc nim, mijając  składnicę drewna  (istniała  tu mijanka  i  składnica 
„Adamów”), można dotrzeć w okolice miejsca, gdzie 1 kwietnia 1940 
roku walkę  z  broniącymi  się wzdłuż wąskotorówki Niemcami  sto-
czyli żołnierze majora „Hubala” (zainteresowanych odsyłam do mar-
cowego numeru „Gazety Zagnańskiej”). Od wspomnianego miejsca 
prowadząca w kierunku Suchedniowa trasa kolejki zagłębia się w ni-
skopienny las. Przebycie  tego odcinka  jest dość  trudne – zarośnięte 
krzakami torowisko biegnie bowiem podmokłym przekopem. Pozo-
staje jego obejście jedną z równoległych dróg zrywkowych, które są 
jednak dość błotniste. 

Bartosz Kozak
PS Cdn. we wrześniowym wydaniu gazety.

Szlakiem dawnej wąskotorówki (część II)

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Ka-
jetanowie w niedzielę, 9 września, w jubileuszowym roku 50-lecia 
istnienia placówki, przyjmie sztandar i imię Armii Krajowej. 
W ten sposób historia szkoły wkroczy na nowe tory – budowa-
nia tożsamości na wartościach, które zawarte są w haśle „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”. To solidne 
i sprawdzone ideały, jakimi żyli 
bohaterowie Armii Krajowej. 

Uroczystości  z  udziałem:  żoł-
nierzy  Armii  Krajowej,  delegacji 
władz  państwowych,  władz  samo-
rządowych i oświatowych oraz za-
proszonych  gości  i  mieszkańców 
będą  miały  bogatą  oprawę.  Roz-
poczną się o godz. 12.00, a następ-
nie  odprawiona  będzie  Msza  św. 
polowa, podczas której zostanie po-
święcony i przekazany dyrekcji, rodzicom i uczniom sztandar. Część 
artystyczną  zaprezentują  uczniowie. W  szkole  zostanie  odsłonięta 
tablica pamiątkowa, pod którą delegacje złożą wiązanki kwiatów. 

Dopełnieniem  będą  dwie  wystawy,  pierwsza  –  dokumentująca 
historię Armii Krajowej, druga – dotycząca jubileuszu 50 lat istnie-
nia placówki. 

Specjalnie na uroczystość została przygotowana obszerna „Księ-
ga Pamiątkowa” zawierająca wspomnienia absolwentów i unikatowe 
fotografie. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: wojewoda święto-
krzyski Bożentyna Pałka-Koruba, marszałek województwa  święto-
krzyskiego Adam Jarubas, wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorup-
ski.

Społeczny Komitet Nadania Imienia i Sztandaru Armii Krajowej 
Szkole w Kajetanowie zawiązał się  lutym 2012. W marcu uchwałą 
Rady Gminy Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum 
w Kajetanowie otrzymały  imię Armii Krajowej. Na przygotowania 

do  tego wielkiego wydarzenia  składały się: edukacja  i poznawanie 
przez uczniów historii Armii Krajowej poprzez spotkania z żołnie-
rzami AK,  prelekcje  oraz  konkursy,  uczestnictwo  w wycieczkach, 
uroczystościach  i obchodach patriotycznych,  realizacja dwóch pro-
jektów edukacyjnych na  temat historii AK w  regionie oraz historii 

szkoły  i  losów  absolwentów.  Szkoła 
nawiązała współpracę z Kielecką De-
legaturą  IPN,  Okręgiem  Kieleckim 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej  oraz  ze  Stowarzyszeniem 
Żołnierzy  i  Sympatyków  Czwartego 
Pułku Piechoty.

Z historii Szkoły w Kajetanowie 
Tradycje  szkolnictwa  i  oświaty 

w Kajetanowie sięgają czasów między-
wojennych. Już w 1927 r. istniała tutaj 
przez dziesięć lat szkoła, która znajdo-

wała  się w prywatnym domu Franciszka Kundery. Drugą, większą 
szkołę trzyletnią w Kajetanowie otwarto 1937 r.,  jednak przetrwała 
ona do okupacji, po czym spłonęła. By zapewnić edukację dzieciom 
w  trudnych  latach  wojennej  zawieruchy,  powołano  nową  szkołę 
w domu Bronisławy Kułak. Po zakończeniu wojny w 1945 r. wybudo-
wano szkołę w Wiśniówce. Tutaj rozpoczęły naukę dzieci i młodzież 
z Kajetanowa i Zabłocia. Odległości do szkoły były znaczne, dlatego 
mieszkańcy wciąż marzyli o wybudowaniu placówki w Kajetanowie, 
w której mogłyby się uczyć ich dzieci. Budowa ruszyła pod koniec 
lat  50.  przy wysiłku  i  społecznej  pracy mieszkańców Kajetanowa, 
Zabłocia  i Gruszki. W październiku 1962  r. w nowej  szkole naukę 
rozpoczęło 214 uczniów. Pierwszym kierownikiem szkoły był Feliks 
Buchner. Szkoła wykształciła kilka pokoleń uczniów. W szeregach 
jej absolwentów znajdują się dziś m.in.: prawnicy, lekarze, grono na-
uczycieli, informatycy, ludzie nauki i parlamentarzyści. 

Katarzyna Dobrowolska

Szkoła w Kajetanowie we wrześniu przyjmie imię Armii Krajowej 
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FIRMA OGRODNICZA  
„MAJA” TERESA MILCARZ

Zagnańsk, Osiedle Kaniów,  
ul. Młynarska 21.

Sprzedaż: drzewa, krzewy ozdobne  
i owocowe, kwiaty doniczkowe, 

nasiona, nawozy, kora, włókniny, ziemia 
ogrodnicza, narzędzia ogrodnicze, 
akcesoria dekoracyjne i użytkowe.
Tel. 664363695, 41 3001316

30 czerwca br. miało miejsce już 
XVIII Ogólne Zebranie Członków Sto-
warzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej, 
przy okazji którego odbył się również 
XV krajowy turniej sołtysów. Wzorem 
lat ubiegłych udział w nim wzięli także 
członkowie gminnego koła, którym to-
warzyszył wójt Szczepan Skorupski. 

Na obradach pojawiło się ponad 200 
sołtysów z województwa świętokrzyskie-
go  i  ościennych.  Obecni  byli  również 
parlamentarzyści,  samorządowcy  oraz 
zarządzający  instytucjami  działającymi 
na  rzecz  rozwoju  środowisk  wiejskich 
m.in.  europosłowie  Róża  Thun,  Joanna 
Senyszyn,  posłowie  Krzysztof  Lipiec  i  Mirosław  Pawlak,  a  także 
Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

Na początku zjazdu Dariusz Młotkiewicz, minister w Kancelarii 
Prezydenta,  wręczył  odznaczenia  państwowe.  Miłą  niespodzianką 
było wywołanie z publiczności Grażyny Wawszczak, przewodniczą-
cej Koła Sołtysów w Zagnańsku, i wręczenie jej przez europosłankę 
Różę Thun okazałego biletu na wyjazd studyjny do Brukseli. Jak się 
okazało, była to dodatkowa gratyfikacja z okazji niedawnego wyróż-

Zjazd sołtysów w Wąchocku
nienia w konkursie na sołtysa roku „Ga-
zety Sołeckiej”.

Tradycyjnie już na początku wręczo-
no wyróżnienia najlepszym sołtysom wo-
jewództwa  za  ubiegły  rok.  Najlepszym 
gospodarzem wsi w naszej gminie został 
Edward  Krzeszowski,  sołtys  z  sołectwa 
Umer, pełniący  tę  funkcję  już drugą ka-
dencję.  Pamiątkową  rzeźbę  sołtysa,  pu-
char oraz nagrodę rzeczową wręczył wójt 
gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski.

W tym samym dniu rozpoczął się tak-
że ogólnopolski turniej sołtysów. Do zma-
gań konkursowych zgłosiło  się 41  sołty-
sów  z  dziewięciu  gmin,  w  tym  dwóch 

z województwa mazowieckiego. Również tym roku nie zabrakło cie-
kawych konkurencji – półmaratonu przez opłotki, rzutu kołem do wy-
chodka czy zwijania asfaltu na noc. Dwudniowe zmagania wyłoniły 
najsprawniejszego wiejskiego gospodarza, którym okazał się Marek 
Socha, sołtys Kostomłotów I w gminie Miedziana Góra. Bardzo dobre 
drugie miejsce uzyskał Jan Olszewski, sołtys z Jaworza, który popra-
wił się o cztery pozycje w stosunku do ubiegłorocznego występu.

Marcin Fąfara

Marcin Fąfara: Czy może się pan podzielić z nami odczucia-
mi po otrzymaniu wyróżnienia?

Edward Krzeszowski: Przede wszystkim jest to czysta radość 
z faktu, że moje zaangażowanie w sprawy sołeckie jest dobrze ocenia-
ne. Z drugiej strony, mam jednak pełną świadomość, jak wiele rzeczy 
jest jeszcze do zrobienia. Przy okazji chciałbym jeszcze raz podzięko-
wać wszystkim, którzy zgłosili do wyróżnienia moją osobę.

M.F.: Które sprawy, jako sołtysa pochłaniają Pana uwagę 
w największym stopniu?

E.K: Jest to przede wszystkim chęć polepszenia jakości życia 
w moim sołectwie. Chodzi tu głównie o dwie inwestycje: parking 
przy zalewie oraz nową drogę Umer – Zarzecze. Niestety, na obie 
potrzebne są niemałe środki budżetowe, których z roku na rok jest co-
raz mniej. Niemniej jednak mam nadzieję, że niedługo prace te wejdą 
w etap realizacji.

M.F.: Na sesjach daje się Pan poznać także jako osoba żywo 
zainteresowana sprawami rolników.

E.K.: Dokładnie. Jako gminny delegat do Izby Rolniczej, a także 
ze względu na własne doświadczenia staram się, aby głos rolników 
w sprawach gminnych był słyszalny, a także nie pozostawał bez od-
powiedzi. Nie widzę innej możliwości.

M.F.: Dziękuję za rozmowę.

Staram się, aby głos rolników w sprawach gminnych był słyszalny
(Z Edwardem Krzeszowskim, najlepszym sołtysem w gminie rozmawia Marcin Fąfara)

Wiele osób zamieszkujących naszą gminę z różnych powodów 
nie jest tu zameldowanych. Z tego powodu ich podatki trafiają do 
innych gmin i tym samym nie przyczyniają się do poprawy jako-
ści życia naszej lokalnej społeczności. 

Szanowni Państwo!
Zapraszam Was do naszego Urzędu, w którym prowadzona jest 

ewidencja ludności, abyście złożyli wniosek o zameldowanie. 
Zwracam się z apelem do osób, które nie są zainteresowane zmia-

ną miejsca zameldowania, aby rozliczały się z podatku dochodowego 
od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym, który jest właściwy dla 
Gminy Zagnańsk, dokonując zgłoszenia aktualizacyjnego.

Dla  nas  cenna  będzie  każda  dodatkowa  złotówka  wpływająca 
z subwencji jak i podatku dochodowego, gdyż możemy ją wykorzy-

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Zagnań-
sku wydzierżawi czynny sklep spożywczy w miejscowo-
ści  Chrusty  13.  Kontakt  telefoniczny:  606 417 920  lub   
41 300 15 20

U nas mieszkasz i korzystasz, u nas płać też podatek!
stać  na  poprawę  infrastruktury,  która  będzie  służyć  również Wam 
i Waszym bliskim.

Między  innymi  dzięki  tym  pieniądzom  powstają  nowe  drogi, 
chodniki, punkty świetlne, ścieżki piesze i rowerowe, boiska, place 
zabaw  i  świetlice,  a nasze dzieci będą się uczyć w komfortowych, 
bogato wyposażonych szkołach. Możemy też  lepiej zadbać o zdro-
wie  i  pomoc  społeczną  dla  osób  biednych. To takie proste! Wy-
starczy zameldować się u nas lub złożyć zgłoszenie aktualizacyjne 
w urzędzie skarbowym.

Pomyślcie Państwo o miejscu zamieszkania i o tym, co możecie 
ofiarować od siebie, jednocześnie nic nie tracąc!

Ogłoszenie

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk
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Gminny informator kulturalno-sportowy

Teksty i fotografie na stronie przygotowali pracownicy GOKSiR

Integracja lokalnej społeczności poprzez sport, rekreację, 
zdrową rywalizację na zasadach fair play, zdobywanie wiedzy na 
temat infrastruktury sportowej, wiedzy dotyczącej działających 
stowarzyszeń sportowych, poznanie interesujących ludzi sportu 
spośród gminnej społeczności oraz aktywne spędzanie czasu – to 
główne zadania, które ma spełnić projekt realizowany wspólnie 
przez GOKSiR w Zagnańsku i powiat kielecki. 

Jest on odpowiedzią, z jednej strony, na obserwowane w ostatnich 
czasach tendencje nadwagi wśród dzieci i młodzieży, a z drugiej stro-
ny, wykazywaną przez dzieci i dorosłych chęć uczestnictwa w różnego 
rodzaju zajęciach sportowo-rekreacyjnych, które stwarzają możliwość 
poprawienia zdrowia i sylwetki. Przewidziane działania mają charak-
ter zajęć dodatkowych, również poszerzających zakres 
wiedzy z kultury fizycznej i sportu. Projekt jest szansą 
na zmianę mentalności w zakresie potrzeby ruchu a jego 
realizacja powinna przynieść widoczne efekty i przeko-
nać wielu mieszkańców do kontynuowania rozpoczęte-
go procesu poprawy własnego zdrowia.

W  ramach  opisywanego  projektu  na  boisku  ze 
sztuczną  nawierzchnią  odbyły  się  już  rozgrywki Mi-
niEuro w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum 

Wakacyjna Akademia Piłkarska Malucha

Odpustowy festyn rodzinny

Zawody piłkarskie dla dzieci i młodzieży, turniej siatkarski, 
rajdy rowerowe – to propozycje na letnie kanikuły, jakie przygoto-
wał Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. 
  W sierpniu odbywać się będą cykliczne, cotygodniowe rajdy 

„Rowerem  przez Zagnańsk”.  Ideą  jest  promocja  naszych  atrakcyj-
nych tras rowerowych, aktywizacja i integracja mieszkańców.
  Wakacyjna Akademia Piłkarska Malucha dla chłopców z rocz-

nika 2004 i młodszego odbywać będzie się do 31 sierpnia br. w każdy 
wtorek  i czwartek sierpnia w godzinach 18.00-19.30 na miniorliku 
i w  hali  sportowej GOKSiR. Zapisy:  514  900  446,  41  311  31  77, 
e-mail: sport@goksir.zagnansk.info.pl 
  W Turnieju o Puchar Wójta Gminy Zagnańsk w Piłce Nożnej 

rywalizować będzie można w sierpniu na boisku miniorlika w Za-
gnańsku i Tumlinie.
  Konkurs wiedzy olimpijskiej odbędzie się w drugim tygodniu 

sierpnia.
  26 sierpnia na „Pożegnanie lata” – zaplanowany jest koncert 

szant oraz regaty na zbiorniku wodnym w Umrze i wiele atrakcji do-
datkowych.  Impreza będzie  prezentowana na  antenie Radia Kielce 
z okazji 60-lecia tej rozgłośni. W mobilnym studiu nagrań, towarzy-
szącemu wozowi satelitarnemu, każdy, kto będzie chciał może nagrać 

swe wypowiedzi, teksty, piosenki, życzenia. Zostaną one umieszczo-
ne w specjalnej Kapsule Czasu  i  zamurowane na Świętym Krzyżu 
z myślą o przekazie dla potomnych.
  W czasie wakacji serdecznie zapraszamy do korzystania z obiek-

tów sportowych GOKSiR, po uprzedniej rezerwacji telefonicznej.
O szczegółach dotyczących wydarzeń można przeczytać w serwi-

sie: goksir.zagnansk.info.pl i WWW.ZAGNANSK.PL . Zapisy w biurze 
GOKSiR, tel.41 311 31 77 lub sekretariat@goksir.zagnansk.info.pl

Sportowe lato w gminie

i open (relacja w oddzielnym tekście). Kolejnymi działaniami będą: 
Wakacyjna Akademia Piłkarska chłopców z  rocznika 2004  i młod-
szych oraz konkurs wiedzy o mistrzostwach Europy i o olimpiadzie. 

Mam  nadzieję,  że  dzięki  temu  projektowi  uda  nam  się  zreali-
zować  założone  cele,  wyłowić  sportowe  talenty,  powiększyć  gru-
pę mieszkańców żyjących aktywnie oraz utrzymać  sportowy zapał 
uczestników i kibiców przedsięwzięcia. A nagrody i puchary będą dla 
finalistów miłymi pamiątkami, które zachowają na długo.

Projekt jest realizowany przy finansowym wsparciu powiatu 
kieleckiego w ramach umowy zawartej 18 maja br. na realizację 
zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Michał Salwa

Na uroczystości odpustowe do kościoła pw. św. Rozalii  
i św. Marcina w dniu 2 września br. zapraszają organizatorzy 
Festynu Rodzinnego, czyli Stowarzyszenie Razem dla Wszyst-
kich, OSP Zagnańsk-Chrusty, GOKSiR oraz cała wspólnota 
parafialna z proboszczem ks. płk prał. 
Tadeuszem Skrzyniarzem na czele. 

Tradycyjnie,  jak  w  latach  ubie-
głych, w niedzielę od godz. 900 do 1330 
w  specjalnym  autobusie  na  parkingu 
przy  kościele  prowadzona  będzie  ak-
cja honorowego krwiodawstwa: „Krew 
darem  życia”.  Eucharystia  odpusto-
wa  odprawiona  zostanie  o  godz.  1200, 
a zaraz po mszy rozpocznie się Festyn 
rodzinny. 

Również i w tym roku organizato-
rzy  zapowiadają  wiele  atrakcji,  m.in. 

będzie można zobaczyć i usłyszeć dzieci ze świetlicy „Przystań 
pod  Tetrapodem”,  zespoły  ludowe  Tumlinianki  i  Jaworzanki, 
a gościnnie ze swoim koncertem wystąpi zespół Siewcy Lednicy, 
którego artyści, powtarzając za św. Jackiem słowa: „Poślij mnie! 
Poślij  nas!”,  -  podróżują  po  to,  aby  słowa Ojca  Świętego  Jana 
Pawła II, będące inspiracją dla zespołu, trafiły do wszystkich za-
kątków Polski. 

W  tym  roku  prowadzona  będzie 
również  zbiórka  pieniędzy  na  zimowe 
ogrzewanie  świetlicy  środowiskowej 
„Przystań  pod  Tetrapodem”,  w  której  
– w ramach projektu wsparcia edukacyj-
no-psychoterapeutycznego  –  od  ponad 
roku  137  uczniów  z  gminy  Zagnańsk 
uczestniczy  w  zajęciach  z  języka  an-
gielskiego, matematyki, fizyki, rysunku 
i  teatrologii. Festyn rodzinny zakończy 
tradycyjnie wspólne ognisko, śpiewanie 
i pieczenie kiełbasek. 

Artur Cieślak



Gmina Zagnańsk w obiektywie z lotu ptaka
Jakie zakątki przedstawiają fotografie wykonane w 2010 r.?

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie – szczegóły na str. 5
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