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Rozpoczęto już wykopy pod realizację pierwszego etapu i ogło-
szono przetarg na realizację drugiego etapu kanalizacji gminy. 
Rozstrzygnięto przetarg na monitoring całego przedsięwzięcia.

Wbito pierwszą łopatę pod budowę kanalizacji
Uroczyste wbicie pierwszej łopaty w ramach kontraktu na bu-

dowę w pierwszym etapie prac 29 kilometrów kanalizacji w gminie 
Zagnańsk odbyło się 18 lipca w Zachełmiu. W uroczystości wzięli 
udział m.in.: prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz, wójt 
gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski oraz przedstawiciele firmy 
SKANSKA (wykonawcy). 

Podczas zasypywania pierwszych kanalizacyjnych rur pomagały 
dzieci biorące udział w zajęciach wakacyjnych w Świetlicy Środowi-
skowej Jaworze. Wyposażone w prawdziwe kaski i kamizelki, pla-
stikowymi łopatkami z zapałem przystąpiły do pracy. Zgromadzeni 
żartowali, że można zrezygnować z koparek i robotników, bo dzie-
ciom tak dobrze szła praca.

Zaraz po uroczystości w pierwszej kolejności prace rozpoczęto na 
kościelnej Górce w Zachełmiu, z uwagi na trwającą tam przebudowę 
drogi powiatowej oraz w Samsonowie-Piechotnych, ze względu na 
planowaną w najbliższym czasie przebudowę drogi powiatowej wraz 
z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 750.

-Osowa i Belno. Budowa około 30-kilometrowego odcinka rozpocz-
nie się w przyszłym roku. 

– Rozpoczęcie dwuetapowego projektu było możliwe dzięki do-
brej współpracy wójta Szczepana Skorupskiego, wicewójta Roberta 
Kaszuby, sekretarz Mirosławy Badzińskiej oraz dużego zaangażowa-
nia gminnych przedstawicieli z Międzygminnego Związku Wodocią-
gów i Kanalizacji: Artura Kudzi oraz Wojciecha Chłopka – podkreśla 
prezes Henryk Milcarz

Projekt Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji 
Kieleckiej współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.

Sieć wodociągowo-kanalizacyjna pod stałą zdalną kontrolą 
W czwartek, 1 sierpnia br. w siedzibie Wodociągów Kieleckich 

podpisana została umowa na wykonanie przez warszawską spółką 
AquaRD monitoringu i zarządzania układem wodno-kanalizacyjnym 
aglomeracji kieleckiej i zagnańskiej w systemie „projektuj i buduj”. 

Nowoczesny monitoring oznacza, że z jednego miejsca, dyspo-
zytorni, będzie 
można na bieżą-
co, on-line kon-
trolować wszyst-
ko, co się dzieje 
w całej  s ieci . 
W przypadku sie-
ci kanalizacyjnej 
dyspozytor na 
monitorach bę-
dzie obserwował 
stan pracy pom-
powni. Będzie 
mógł sprawdzić 
m.in., czy nie „padła” jakaś pompa, czy nie musi się włączyć rezer-
wowa, czy nie zostały przekroczone stany i nie trzeba wysłać pogo-
towia technicznego. Czujniki poinformują nawet o zaniku napięcia 
i konieczności włączenia agregatu prądotwórczego. 

– Zdalnie będzie też można sterować pracą pompowni. Jeśli 
chodzi o wodociąg, w ten sam sposób będzie kontrolowana praca 
hydroforni, studni, pompowni strefowych, reduktorów ciśnienia. Mo-
nitoring umożliwi szybkie wykrywanie awarii i optymalizację pracy 
systemu, aby pompy zużywały jak najmniej energii elektrycznej – wy-
jaśnia prezes Henryk Milcarz.

Budowa monitoringu odbywa się w ramach projektu Komplek-
sowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej, współfi-
nansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. 

Andrzej Piskulak

Kanalizacja gminy Zagnańsk

Pierwszy wykop, przetarg i monitoring

Realizację tak dużego przedsięwzięcia poprzedził przetarg na 
wybór wykonawcy robót budowlanych dla Kontraktu VI/1a, „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zagnańsk Etap 1”. 
13 maja br. Wodociągi Kieleckie wybrały najkorzystniejszą ofertę, 
którą złożyła firma Skanska S.A. z Warszawy, wyceniając koszty re-
alizacji kontraktu na 15 839 441,20 zł brutto. Kontrakt będzie reali-
zowany w ramach unijnego projektu Kompleksowej Ochrony Wód 
Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej. Umowę podpisano pod dębem 
Bartkiem 21 czerwca br.

Ta część inwestycji obejmuje budowę kanalizacji w miejscowo-
ściach: Samsonów-Ciągłe, Samsonów-Piechotne, Samsonów-Ko-
morniki, Dutków, Bartków, Goleniawy, Kaniów II, Zachełmie, Ko-
ścielna Górka, Chrusty Małe, Chrusty Duże, Ścięgna, Jaworze i Sio-
dła. Umowa przewiduje budowę 29 kilometrów kanalizacji. Termin 
zakończenia realizacji kontraktu zaplanowano na III kwartał 2014 r.

Ogłoszony został przetarg na realizację  
drugiego etapu kanalizacji 
Wodociągi Kieleckie ogłosiły przetarg na kontrakt na realizację 

drugiego etapu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zagnańsk, 
projektu pn. „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji 
kieleckiej”. Wyłonienie wykonawcy nastąpi na przełomie paździer-
nika i listopada br. 

W II etapie kanalizacją objęte będą miejscowości: Kołomań, 
Umer, Tumlin-Dąbrówka, Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze, Tumlin-
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Inwestycje pożyteczne dla mieszkańców gminy
W ciągu dwóch pierwszych lat kadencji wójta gminy Za-

gnańsk Szczepana Skorupskiego zostało zakończonych po-
nad 60 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 23 mln 470 tys. 
zł. Dofinansowanie, które pozyskała nasza gmina ze środków 
krajowych, z województwa i powiatu oraz z Unii Europejskiej 
wyniosło w sumie ponad 8 mln 530 tys. zł. Gmina Zagnańsk za 
te działania otrzymała w tym roku wyróżnienie w Plebiscycie  
EURO-GMINA właśnie w kategorii inwestycje. 

Do najważniejszych inwestycji trwających w gminie zaliczyć 
należy m.in.: przebudowę drogi w Zachełmiu i prace montażowe 
w skateparku przy ul. Kieleckiej. Zakończono remont budynków pu-
blicznych w Szałasie. Uruchomiono Punkt Informacji Turystycznej 
w Samsonowie. Na ukończeniu jest budowa wodociągu na Osiedlu 
Knieje, przygotowywany projekt budowy drogi przez Kajetanów 
Dolny. Inwestycje te są nie tylko bardzo potrzebne mieszkańcom 
gminy, ale też już wkrótce poprawią jej atrakcyjność. 

Droga w Zachełmiu
Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej w Zacheł-

miu. Na obecnym etapie realizowany jest odcinek od Ścięgien do 
Kościoła św. Rozalii. Zakres dotychczas przeprowadzonych prac 
obejmuje roboty ziemne polegające na zagęszczeniu podłoża oraz 
ułożeniu krawężników. Wcześniej wykonano prace instalacyjne 
w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa organizacji 
i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych oraz skrócenie czasu 
dojazdu do przyległych posesji i sąsiednich miejscowości. Poprawie 
ulegnie również widoczność na drodze poprzez budowę oświetlenia 
jak również umieszczenie oznakowania poziomego i pionowego. Dla 
pieszych taką rolę spełni budowa chodnika, co pozwoli odseparować 
ruch pieszy i rowerowy od ruchu pojazdów mechanicznych. Ułatwio-
ny będzie również dostęp do rezerwatu geologicznego, co niewątpli-
wie zwiększy atrakcyjność turystyczną i rozwój regionu. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to 15 listopada br.

– Mimo że termin zakończenia prac przypada w połowie listopa-
da tego roku, a z przyczyn proceduralnych nie można go było skró-
cić, to czynimy starania, aby już na koniec października i na Święto 
Zmarłych droga była w pełni przejezdna od kościoła do cmentarza. 
Do tego czasu trzeba się liczyć jednak z utrudnieniami w ruchu dro-
gowym, za które zarówno ja jak i wykonawca serdecznie przeprasza-
my – wyjaśnia wójt Skorupski. 

Skatepark 
Trwają prace montażowe w skateparku przy ul. Kieleckiej. Na 

obecnym etapie zostały zamontowane urządzenia rekreacyjne (plac 
zabaw dla dzieci młodszych 3–6 lat oraz starszych 5–14 lat), wyko-
nano nawierzchnie betonowe oraz zamontowano platformy i rampy 
do poruszania się na deskorolkach i rolkach. Zgodnie z koncepcją 
wykonano również mini boisko do gry w koszykówkę oraz ciągi pie-
sze, umożliwiające dojście do poszczególnych elementów wyposaże-
nia skteparku i placów zabaw.

W najbliższym czasie zostanie ustawiona odrestaurowana zabyt-
kowa kolejka wąskotorowa. Wokół kolejki przewiduje się nawierzch-
nię żwirową i trawiastą oraz ekspozytory informacji historycznych 
i turystycznych. W celu zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania 
aktom wandalizmu, cały teren zostanie objęty monitoringiem.

– Zagnańsk zasługuje na tak piękny park dla dzieci i młodzieży, 
wierzę, że z czasem stanie się on ulubionym miejscem wypoczynku 
i spotkań rodzinnych, a dzięki tablicom i odrestaurowanej lokomoty-
wie parowej również miejscem edukacyjnym o historii zagnańskiego 
przemysłu drzewnego – podkreśla gospodarz gminy. 
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Inwestycje pożyteczne dla mieszkańców gminy
Remont budynków publicznych w Szałasie
Zakończono remont dachu wraz z orynnowaniem budynku po by-

łej Szkole Podstawowej w Szałasie. Jednocześnie prowadzono prace 
remontowe Budynku Domu Ludowego (Domu Strażaka w Szałasie). 

Prace są na ukończeniu, a swoim zakresem obejmowały: malowanie 
dachu, remont elewacji budynku, wykonanie docieplenia podmurów-
ki oraz malowanie obróbek (orynnowania), wykonanie opaski z kost-
ki brukowej wokół budynku. Przewidywany termin zakończenia prac 
to 10 sierpnia br.

Budowa wodociągu na Osiedlu Knieje
W sierpniu br. zostanie zakończona długo oczekiwana inwestycja 

związana z budową sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem drogi 
dojazdowej dla mieszkańców Osiedla Knieje. Zakończenie budowy 
ww. sieci pozwoli mieszkańcom na realizację przyłączy wodociągo-
wych do swoich nieruchomości. 

Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego, wykonanie tego wo-
dociągu to jedna z wielu pożytecznych inwestycji dla mieszkańców 
gminy, która ułatwi im życie a w naszej statystyce podniesie wskaź-
nik zwodociągowania gminy do poziomu 95 proc. 

Projekt drogi w Kajetanowie Dolnym
Dobiegają końca prace związane z wykonywaniem przyłączy 

sanitarnych dla mieszkańców Kajetanowa Dolnego. Przewidywany 
termin zakończenia robót to 31.08.2013 r.

W związku z powyższym na etapie projektowania z terminem 
zakończenia do końca br. jest projekt budowy drogi przez Kajetanów 
Dolny. 

– Wykonany projekt będzie podstawą do ubiegania się o środ-
ki zewnętrze na realizację niniejszej inwestycji, zgodnie z dotychcza-
sową polityką, której główne założenie jest takie, iż na każdą inwesty-
cję staramy się pozyskiwać dofinansowanie, aby budować za dotacje 
a nie za kredyt – informuje wójt Skorupski. 

Gminny Punkt Informacji Turystycznej w Samsonowie
W ramach projektu „Umożliwienie rozwoju turystyki i rekreacji 

gminy poprzez utworzenie, wyposażenie i udostępnienie Punktu 
Inwestycji Turystycznej w Samsonowie” uruchomiono Punkt Infor-
macji Turystycznej w Samsonowie. Głównym celem projektu jest 
rozwój turystyki i rekreacji na obszarze Lokalnej Grupy Działania 
„Dorzecze Bobrzy”, poprzez przygotowanie i publikację materiałów 
promocyjnych, tematycznie związanych z ofertą turystyczną obszaru 
objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Dorzecze Bobrzy”.

W ramach powyższego przedsięwzięcia wykonano remont 
dwóch pomieszczeń, wymieniono oświetlenie, zakupiono komputer 
wraz z oprogramowaniem i podstawowe wyposażenie biura. Wyko-
nano również termomodernizację całego budynku, w którym znajdu-
je się Gminny Punkt Informacji Turystycznej. Udostępnione zostały 
pomieszczenia dla Muzeum Regionalnego Towarzystwa Ziemi Sam-
sonowskiej, prezentującego m.in. dorobek przemysłowy.

Z d a n i e m 
g o s p o d a r z a 
gminy, dzia-
łalność Punktu 
Informacji Tu-
rystycznej pod-
niesie atrakcyj-
ność turystyczną 
naszej gminy 
i pozwoli na 
pełne wyeks-
p o n o w a n i e 
wszystkich gmin-
nych walorów 
turystycznych 
wśród odwie-
dzających nas 
gości. 

Opr. Apis 
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20 czerwca br. wójt Gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski 
podpisał z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umo-
wę na realizację projektu „Umożliwienie rozwoju turystyki i re-
kreacji gminy poprzez utworzenie, wyposażenie i udostępnienie 
Punktu Informacji Turystycznej w Samsonowie”. Jest to projekt 
z zakresu małych grantów w ramach działania „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju”.

Głównym celem projektu jest roz-
wój turystyki i rekreacji na obszarze 
Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze 
Bobrzy” poprzez utworzenie Punktu 
Informacji Turystycznej w Samsono-
wie oraz przygotowanie i publikację 
materiałów promocyjnych, tematycznie 
związanych z ofertą turystyczną obsza-
ru objętego Lokalną Strategią Rozwoju 
LGD „Dorzecze Bobrzy” (gminy: Mie-
dziana Góra, Mniów, Strawczyn, Pieko-
szów i Zagnańsk).

W ramach projektu wykonany został 
remont dwóch pomieszczeń, wymienio-
ne oświetlenie oraz zakupiony komputer 
z oprogramowaniem i podstawowe wy-
posażenie biura. Następnie uruchomiony 
zostanie turystyczny serwis interneto-
wy oraz wykonane zostaną materiały 
promocyjne. Wartość projektu to ponad 
dwanaście tysięcy złotych. Pracownicy 
Punktu Informacji Turystycznej (PIT) 
rozpoczęli prace przygotowawcze wraz 
z początkiem maja 2013 r. Zgromadzone zostały publikacje, mapy, 
przykładowe gadżety promocyjne oraz ulotki i plakaty. Projekt utwo-
rzenia PIT w Samsonowie był już kilkukrotnie promowany m.in. na 
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Słuchaczami byli: 
dr Paweł Dziekański, specjalista w zakresie marketingu, promocji, roz-
woju regionalnego oraz studenci II roku studiów magisterskich ekono-
mii o specjalizacji gospodarowania funduszami unijnymi. Prezentacja 
została oceniona przez dr. Dziekańskiego bardzo dobrze a jej efektem 
jest zawiązanie współpracy pomiędzy uczelnią a PIT. Studenci na przy-
kładzie rozwoju naszej gminy będą poznawali elementy marketingu, 
promocji oraz rozwoju marki. Tego typu prezentacje będą prowadzone 
w budynku uczelni oraz w plenerze – na terenie gminy Zagnańsk. Pra-
cownicy PIT reprezentowali gminę na promocyjnych imprezach plene-

W gminie Zagnańsk trwa realizacja projektu, którego celem 
jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Dzięki programo-
wi mieszkańcy w trudnej sytuacji finansowej dostali za darmo 
sprzęt komputerowy i dostęp do internetu. Projektem objęto 
35 gospodarstw domowych.

Jak poinformował wójt Szczepan Skorupski, osoby korzystające 
z projektu będą miały ułatwiony dostęp do globalnej sieci przez 3 lata 
trwania programu oraz w okresie zapewnienia trwałości projektu. 
Sprzęt komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do 
internetu otrzymało 35 gospodarstw domowych: 8 ro-
dzin z Belna, 4 rodziny z Szałasu i 4 z Tumlina-Osowy, 
3 rodziny z Zagnańska oraz 3 rodziny z Kajetanowa, 
2 rodziny z Bartkowa i po jednej rodzinie z następu-
jących miejscowości: Tulmin-Dąbrówka, Samsonów-
Podlesie, Samsonów-Piechotne, Lekomin, Gruszka, 
Zabłocie, Ścięgna, Chrusty, Jasiów, Janaszów i Umer.

Stworzony został także Lokalny Punkt Społeczeń-
stwa Informacyjnego w Świetlicy Środowiskowej 
Jaworze. Udostępniono 5 stanowisk komputerowych 
wraz z możliwością skorzystania z urządzeń wielo-
funkcyjnych oraz sali szkoleniowej. Już odbyły się 
pierwsze zajęcia dla dzieci z gminy. Planowana jest 
organizacja cyklicznych szkoleń dla dzieci, młodzie-
ży, a także seniorów z całej gminy. Bardzo dużo osób, 

rowych związanych ze Szlakiem Jana III Sobieskiego w gminie Wól-
ka (lubelskie) i Podzamczu (RCNT), prowadzili warsztaty kreatywne 
w ramach akcji „Bezpieczne wakacje z Galerią Korona w Kielcach” 
oraz uczestniczyli w festynie „Zdrowiejemy razem”, przedstawiając 
najciekawsze miejsca gminy gościom m.in. z Nowej Słupi, Skarży-
ska, Jędrzejowa. Podczas wakacji zorganizowane zostaną dla dzieci 

wycieczki po gminie, powstanie praca 
magisterska z zakresu polityki regional-
nej, związana tematycznie z lokalnymi 
grupami działania oraz zaangażowaniem 
społeczności lokalnych na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich województwa świę-
tokrzyskiego, a także praca licencjacka 
o agroturystyce gminy Zagnańsk. 

Planowane są również wystawy 
młodych twórców z terenu gminy: 
m.in. Andżeliki Kopeć i Ewy Kondrak, 
prezentacja historycznych zdjęć z Pań-
stwowego Archiwum Cyfrowego, rajdy, 
warsztaty przyrodnicze, spotkania hi-
storyków i regionalistów. Działalność 
PIT będzie polegała również na roz-
powszechnianiu informacji o gminnej 
bazie turystycznej, noclegowej, gastro-
nomicznej oraz współpracy z przedsię-
biorcami w zakresie promocji gminy 
Zagnańsk.

Realizatorem projektu jest Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Zagnańsku, partnerem zaś Towarzy-

stwo Ziemi Samsonowskiej. Członkowie stowarzyszenia będą mię-
dzy innymi pomagali przy organizacji spotkań tematycznych, udo-
stępniali zbiory muzeum regionalnego oraz współtworzyli teksty do 
folderów.

Pierwszymi, którzy skorzystali z usług informatora turystyczne-
go, było małżeństwo z Gdańska, następnie holenderski uczestnik ple-
neru malarskiego oraz dwie rodziny – z Warszawy i Zabrza. 

Punkt Informacji Turystycznej w Samsonowie jest czynny od 
wtorku do piątku w godz. 9.00–17.00; w soboty i niedziele w godz. 
10.00–14.00 oraz w innych terminach po wcześniejszym uzgodnie-
niu telefonicznym. Adres mailowy: informacja.turystyczna@o2.pl, 
tel. do GOKSiR – 41 31 13 177, 607 819 671.

(SG GOKSiR Zagnańsk)

Punkt Informacji Turystycznej już działa

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
szczególnie starszych, od kilku miesięcy wyrażało chęć uczestnicze-
nia w zajęciach komputerowych. Dzięki unijnemu projektowi jest to 
już możliwe. 

W programie mogły wziąć udział rodziny wielodzietne, a także 
te, w których są osoby niepełnosprawne z gminy Zagnańsk. Reali-
zacja programu wyniosła ponad 420 tysięcy złotych i w całości sfi-
nansowana została z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka.  Apis
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200 osób przybyło na Festyn Rodzinny „Zdrowiejemy Razem 
– Zagnańsk 2013”, który odbył się 29 czerwca br. na placu przy hali 
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Uczestniczyli w nim 
abstynenci XIII Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Mo-
rawicy oraz ich rodziny, a także osoby wychodzące z uzależnienia 
zrzeszone w grupach AA całego województwa świętokrzyskiego. 

Festyn pod patronatem wójta Szczepana Skorupskiego zorganizowa-
ła Grupa AA „Bartek”, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku i Woje-
wódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Morawicy. 

Uczestnicy rozpoczęli spotkanie od modlitwy w kościele pw. św. Jó-
zefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku. Ksiądz Ryszard Niemiec, proboszcz 
parafii i duchowy opiekun Grupy AA „Bartek”, odprawił Mszę św. za ro-
dziny osób uzależnionych od alkoholu. Ksiądz w swej homilii dziękując 
zabranym mężczyznom i kobietom za zwycięstwo nad chorobą alkoholo-
wą, podkreślił, że nie należy zapominać o tym, że to Jezus pomaga poprzez 
cierpliwą i dobrą żonę, mądrego i dobrego męża, przez rodziców i dzieci. 

Po Eucharystii uczestnicy festynu udali się do kompleksu sportowego 
GOKSiR i Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum 
w Zagnańsku. Gości powitała przewodnicząca GKRPA Elżbieta Korus 
wspólnie z koordynatorem ds. terapii Stanisławem Kupisem i rzeczni-
kiem Grupy AA „Bartek” Marcinem Kraską. Wójt Szczepan Skorupski 
życzył przybyłym udanej zabawy na gościnnej ziemi zagnańskiej. 

Prowadzący imprezę podziękowali kierownikowi GOKSiR Micha-
łowi Salwie, dyrektor ZSZP nr 2,PiG w Zagnańsku Marzannie Moćko, 
Henrykowi Kowalczykowi z Zespołu Terapeutycznego WOTUiW w Mo-
rawicy za pomoc w organizacji festynu. Oprawę artystyczną i prowadze-
nie festynu zapewnił Dariusz Zwierzchowski. 

Na festyn przygotowano wiele atrakcji i niespodzianek, szczególnie 
dla najmłodszych. W części rekreacyjnej do wspólnej zabawy zaproszo-
no rodziców i dzieci. Młodzi ludzie prezentowali swoje umiejętności 
w konkursie plastycznym „Dąb Bartek w oczach dziecka”, konkursach 
sprawnościowych, turnieju piłki nożnej. 

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji zaprezentowali pokaz tresury 
psa policyjnego połączony z nauką bezpiecznego zachowania podczas 
ataku. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży cieszył się 
wóz strażacki i pokaz sprzętu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zagnańsku. Prezes OSP Ryszard Wawszczak wraz z druhami dzielnie 
„walczyli” z ciekawością maluchów.

Na zalewie w Kaniowie, w gminie Zagnańsk, na miłośników spor-
tów wodnych czeka pierwszy w regionie świętokrzyskim wyciąg do 
uprawiania wakeboardingu. Chętni mają do dyspozycji wszystkie 
akcesoria niezbędne do uprawiania tego sportu. Zainteresowanie jest 
spore, ale zdaniem Michała Kowalskiego, współwłaściciela WakePort 
Kaniów, będzie ono jeszcze większe, gdy zagospodarowana zostanie 
cała plaża. Gmina wydzierżawiła teren na ten cel na 15 lat. 

– Tworzymy miejsce przeznaczone do aktywnego i bezpiecznego re-
laksu nad krystalicznie czystą wodą zalewu w Kaniowe. Oparty na pro-
fesjonalnym Systemie 2.0 wyciąg do wakeboardu da szansę nowym i już 
doświadczonym fanom sportów wodnych spróbować swoich sił w najdy-

Przedstawiciele Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Kielcach 
prezentowali materiały na temat zagrożeń epidemiologicznych zwłaszcza 
w okresie zbliżających się wakacji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Zagnańsku przy współudziale uczestniczek projektu konkursowego 
„Aktywnie i zdrowo w gminie Zagnańsk”, realizowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego PO KL, zaprezentował rękodzieło ar-
tystyczne, malarstwo, witrażownictwo oraz smakołyki kulinarne własnej 
produkcji. Promowany był także projekt pn. „Szlak Jana III Sobieskiego”, 
w ramach którego 29 września br. w Zagnańsku odbędzie się piknik histo-
ryczny pod hasłem: „Jan III Sobieski na urodzinach Dębu Bartka”. 

Bardzo miłym akcentem festynu były podziękowania dla wszystkich 
organizatorów, wręczanie pucharów, dyplomów, nagród za udział w or-
ganizacji festynu i konkursach.

Wójt gminy Zagnańsk podziękował za promowanie zdrowego trybu 
życia Marcinowi Krasce, prezesowi Stowarzyszenia Rowerowego „Pod 
Bartkiem” i jednocześnie rzecznikowi Grupy AA „Bartek”, odznaczając 
go znaczkiem przedstawiającym herb gminy Zagnańsk. 

Festyn rodzinny „Zdrowiejemy Razem”

WakePort na zalewie w Kaniowie

Gospodarz gminy, pracownicy XIII Oddziału Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu w Morawicy i Społeczność Grupy AA „Bartek” w Zagnań-
sku podziękowali Elżbiecie Korus, kierowniczce GOPS za wsparcie, po-
moc i pełną zrozumienia postawę wobec zadań pomocy społecznej, a tak-
że zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych w gminie 
Zagnańsk. Festyn zakończył się rodzinnym pieczeniem kiełbasek oraz 
wspólną zabawą. Apis 

namiczniej rozwijającej się w tej chwili dys-
cyplinie – informuje Michał Kowalski. – Dla 
pozostałych proponujemy boisko do siatkówki 
plażowej, piłki nożnej, a także bar i piaszczystą 
plażę – dodaje.

Wakeboarding polega na płynięciu na powierzchni wody za pomo-
cą specjalnej deski i przy użyciu liny zaczepionej do łodzi lub do spe-
cjalnego wyciągu zainstalowanego na metalowej konstrukcji. Tor liczy 
ok. 180 metrów. 

– Oferujemy możliwość skorzystania z naszej atrakcji wszystkim, bez 
ograniczeń wiekowych, codziennie w godzinach 10–20. Co godzinę mogą 
korzystać z niego równocześnie cztery osoby, bo jeden cykl płynięć dla 
jednego uczestnika to 5–7 minut – wyjaśnia Michał Kowalski.

Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratownicy. Poza nową 
atrakcją do dyspozycji wypoczywających osób są również: plac zabaw, 
boisko do siatkówki i punkty gastronomiczne.

Koszt korzystania z wakeboardingu w Kaniowie wynosi: od ponie-
działku do czwartku w godzinach 10–15 30 złotych od osoby, a od 16 
do 20 – 40 złotych. Ta cena obowiązuje przez cały piątek, sobotę i nie-
dzielę.

Dla początkujących wakeborderów ustawiona została trampolina, na 
której można poćwiczyć powietrzne ewolucje wykonywane podczas sko-
ków. Docelowo do dyspozycji gości planowane jest wybudowanie także 
siłowni.

W Polsce jest obecnie tylko 12 takich miejsc, gdzie można trenować 
wakebording. Kaniów jest trzynasty. Zalew w Kaniowie wybrany został 
nieprzypadkowo, gdyż jego woda jest w otulinie leśnej i dzięki temu 
nie ma na niej fal. Kolejnym argumentem, trochę innej natury, by mógł 
powstać taki ośrodek, to wyjątkowa przychylność władz gminy, w tym 
szczególnie wójta Szczepana Skorupskiego. 

Andrzej Piskulak
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Wakacyjny program Radia Kielce „Świętokrzyskie na fali” był 
nadawany 15 lipca z ruin Huty Józef w Samsonowie. 

Goście Radia Kielce, m.in. wójt Szczepan Skorupski, wicewójt Robert 
Kaszuba, Lidia i Janusz Putowscy opowiadali o pierwszych fabrykach że-
laza i stali, o Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym, przybliżono również 
sylwetkę związanego z nim Stanisława Staszica. Opowiadano też o przy-
szłości zabytkowej huty w znaczeniu historycznym i turystycznym.

Reporterzy Radia Kielce wybrali się również na górę Chełm, do re-
zerwatów „Barcza” i „Kręgi Kamienne” w Tumlinie, a także nad zbiorni-
ki wodne w Kaniowie oraz w Umrze.

Wspominano też o innych atrakcjach w najbliższej okolicy Samsono-
wa, a także o kulturze i folklorze związanym z tą częścią naszego regionu.

Spotkaniu z historią Samsonowa towarzyszyła wakacyjna akcja 
„Przybij piątkę z Radiem Kielce”. Osoby, które pojawiły się na terenie 
dawnej huty w Samsonowie, pozostawiły kolorowe odciski dłoni na spe-
cjalnie przygotowanej tablicy. Apis

Radiowa fala z Samsonowa

Wakacje polskich dzieci z Białorusi 
Na wypoczynku wakacyjnym w parafii św. Rozalii i św. Marcina 

w Zachełmiu przebywało w dniach 3–16 lipca br. dwadzieścioro dzie-
ci z polskich rodzin z parafii Lachowicze na Białorusi. Swej gościny 
na własny koszt użyczyło 10 rodzin z Chrustów, Zachełmia, Gruszki, 
Jaworzy i Zagnańska. 

Inicjatorami zorganizowania wakacyjnego wypoczynku dzieci z Bia-
łorusi są: ks. Stanisław Maleńki SCJ, proboszcz parafii pw. Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Lachowiczach oraz małżeństwo Grażyna i An-
drzej Grudzieccy z Jaworzy. Pomysł ten zrodził się podczas pielgrzymki 
do Ziemi Świętej. Po przyjeździe do Polski pani Grażyna Grudziecka 
o pomyśle zorganizowania dzieciom z Białorusi powiedziała ks. płk Ta-
deuszowi Skrzyniarzowi i swojej byłej nauczycielce Danucie Gareckiej. 
Pomysł, by zorganizować turnus wypoczynkowy dla białoruskich dzieci, 
spodobał się ks. Tadeuszowi Skrzyniarzowi, proboszczowi parafii św. 
Rozalii i św. Marcina. 

– Powołaliśmy komitet or-
ganizacyjny, w którym znaleźli 
się ludzie dobrego serca. Cieszę 
się, że zechcieli się zaanga-
żować w organizację naszego 
przedsięwzięcia i przyjęcia do 
swych domów młodych gości 
z Białorusi. Szczególnie zaan-
gażowały się panie – Grażyna 
Grudziecka i Danuta Garecka, 
które zajęły się społecznie pra-
cą organizacyjną – poinformo-
wał ks. płk Tadeusz Skrzyniarz. 

Ksiądz proboszcz włączył 
do rodzącej się inicjatywy wój-
ta Szczepana Skorupskiego. Na 
pierwsze spotkanie, na począt-
ku maja tego roku, zaprosze-
ni zostali także sołtysi, radni z parafii. Wszystkim spodobał się pomysł 
i przystąpili do układania harmonogramu zajęć dla dzieci. Przedstawiciele 
komitetu organizacyjnego szukali pomocy finansowej u przedsiębiorców 
w gminie Zagnańsk. W kościele ogłoszono, że taca z ostatniej niedzieli 
czerwca będzie przeznaczona na organizację pobytu gości. 

W tym czasie ks. Stanisław Maleńki SCJ wybrał spośród swoich 
parafian grupę 20 dzieci i 2 opiekunek. Rodzice tych dzieci wystąpili 
o paszporty i wizy do władz białoruskich i o pozwolenie na wyjazd. Pro-
cedury trwały prawie do końca czerwca. 

 – Dzieci, które do nas przyjechały są z rodzin polskich i mówią bar-
dzo dobrze po polsku. Opowiadamy im o historii naszego regionu i po-
kazujemy najważniejsze nasze zabytki sakralne. Parafia włączyła się we 
wszystkie działania związane z organizowaniem pobytu. Jest to dla nas 
nie lada wyzwanie, by pokazać dzieciom prawdziwą Polskę – podkreślił 
ks. Skrzyniarz.

Panie Grażyna Grudziecka i Danuta Garecka odebrały dzieci z Te-
respola i wynajętym busem przywiozły je na teren parafii. Dwoje dzieci 
mieszkało u rodzin w Belnie, ośmioro – na Wrzosach, jedno w Zagnań-
sku przy ul. Turystycznej, jedno – w Chrustach, czworo – w Gruszce, 
czworo – w Jaworzach i dwoje – w Zachełmiu. Swojej gościny udzieliły 
następujące rodziny: Grażyna i Andrzej Grudzieccy z Jaworzy, Dorota 

i Stanisław Danielewscy oraz Teresa i Henryk Janasowie z Guszki, Iwona 
i Sławomir Zarzecy z Zachełmia, Iwona i Andrzej Stańcowie z Chrustów, 
Grażyna i Ryszard Wawszczakowie z ul. Turystycznej w Zagnańsku, 
Małgorzata i Szymon Foksowie z Belna oraz Państwo Midakowie, Ga-
reccy i dwie rodziny Kasiców. Dzieci zostały otoczone serdeczną opie-
ką. Wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem. Codzienne 
zajęcia wypełniały dzieciom czas. Pomiędzy dziećmi a ich opiekunami 
wytworzyły się więzi rodzinne. 

Organizatorzy turnusu zapewnili dzieciom wiele atrakcji, m.in. wy-
cieczki do kieleckiej katedry, Oblęgorka, do Sanktuarium Matki Bożej 
Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej i do Sanktuarium Relikwii 
Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. Bardzo podobało im się 
nabożeństwo fatimskie odprawione w parafialnym kościele. Pięciu chłop-
ców było ministrantami. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały wykładu 

nauczyciela Romana Piskulaka 
na temat historii zagnańskiej 
świątyni wygłoszonego przed 
Mszą św. w niedzielę. Zdaniem 
Danuty Gareckiej, każde dzia-
łanie dzieci było poprzedzane 
modlitwą. 

Młodzi goście zostali także 
zaproszeni na ważne impre-
zy, które odbywały się w lipcu 
w gminie, m.in.: Dzień Zagnań-
ska, Dzień Sportu i Dzień Stra-
żaka. Zwiedzili też miejsce tro-
pów tetrapoda sprzed 390 mln 
lat w wyrobisku kopalnianym 
na Zachełmiu oraz odwiedzili 
tysiącletniego Bartka. 

Podczas spotkania w Urzę-
dzie Gminy białoruska opiekun-

ka Irena Viruś, zabierając głos w imieniu dzieci podziękowała organizatorom 
turnusu – ks. Tadeuszowi Skrzyniarzowi i wójtowi Szczepanowi Skorup-
skiemu oraz wszystkim sponsorom i ludziom dobrego serca za to, że umożli-
wili dzieciom odwiedzenie kraju ich przodków. Po zakończeniu wystąpienia 
wszystkie dzieci chórem po trzykroć wyraziły swoją wdzięczność.

Ciężar organizacyjny wzięły na siebie – parafia św. Rozalii i św. Mar-
cina oraz Urząd Gminy w Zagnańsku wraz z podległymi mu Gminnym 
Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji, SP nr 1 oraz ZSP2PiG w Zagnań-
sku i OSP Chrusty. Ze strony białoruskiej organizacji podjęła się parafia 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lachowiczach w diecezji piń-
skiej.

Pobyt dzieci sponsorowany był przez Wodociągi Kieleckie, Bank 
Spółdzielczy w Samsonowie, 38 indywidualnych osób, które zastrzegły 
sobie anionowość oraz licznych parafian, którzy dali datki na tacę, w wy-
znaczoną niedzielę. 

Ostoją Polaków na Białorusi są parafie, jak m.in. ta w Lachowiczach, 
w której sercanin ks. Stanisław Maleńki SCJ stara się wspomóc swoich 
polskich parafian. W tym celu od kilku lat podejmuje się zorganizowa-
nia letniego wypoczynku, by jak mówi opiekunka Viruś, choć na chwilę 
dzieci mogły zapomnieć o swoich problemach w miejscu zamieszkania.

Andrzej Piskulak
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Na szlakach turystycznych...
Na terenie gminy Zagnańsk zlokalizowane są trzy zbiorniki wodne: 

w Borowej Górze, Umrze i Zachełmiu oraz najstarsze na świecie ślady 
tetrapoda – czworonoga, który wyszedł na suchy ląd. Znajduje się w niej 
także pięć turystycznych szlaków pieszych, jeden konny Górskiej Tu-
rystyki Jeździeckiej, trzy ścieżki dydaktyczne, jedna historyczna i dwie 
trasy rowerowe. Przez gminę przebiega utworzony w tym roku fragment 
świętokrzyskiego Szlaku Przygoda. Gmina leży też na trasie ogólnopol-
skiego Szlaku Jana III Sobieskiego.

Gmina na trasie Szlaku Przygody 
Gmina Zagnańsk znalazła się na 850-kilometrowym Szlaku Przygody, 

który przebiega przez najatrakcyjniejsze zakątki województwa świętokrzy-
skiego. Szlak powstał z połączenia propozycji Lokalnych Grup Działania: 
Krzemienny Krąg, Dorzecze Bobrzy, Nad Czarną i Pilicą, Białe Ługi, Wo-
kół Łysej Góry oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Na nim 
Kraina Talentów w dolinie Bobrzy obejmie pięć gmin – Zagnańsk, Straw-
czyn, Mniów, Miedzianą Górę i Piekoszów, na terenie których prowadzone 
będą wkrótce różnorodne warsztaty. W skład odcinka zagnańskiego Szklaku 
Przygody weszły: ruiny Huty Józef, Muzeum Regionalne Towarzystwa Zie-
mi Samsonowskiej, dąb Bartek 
oraz szlak zielony Zagnańsk 
– Bliżyn, prowadzący przez te-
reny Suchedniowsko-Oblęgor-
skiego Parku Krajobrazowego.

Ruiny Huty Józef
Huta Józef to jeden z naj-

bardziej rozpoznawalnych 
zabytków z terenu całego wo-
jewództwa świętokrzyskiego 
z czasów Staropolskiego Za-
głębia Przemysłowego. Wolno 
stojący obiekt stanowi cenny 
zabytek techniki, na podstawie 
którego wyjaśnić można pracę 
warsztatu hutnika. W pobliżu 
znajduje niewielkie Muzeum 
Regionalne Towarzystwa Ziemi 
Samsonowskiej, prezentujące 
m.in. dorobek przemysłowy 
ziemi samsonowskiej. Plene-
rowa forma obiektu umożliwia 
organizację imprez i rekon-
strukcji historycznych, wzbo-
gacających standardową ofertę 
ekomuzeum. Są tu m.in.: garnki żeliwne oraz kule armatnie z XVII stulecia. 
Osobny dział poświęcony jest ekspozycji etnograficznej, która ukazuje dawne 
przedmioty i sprzęty codziennego użytku: krosna, miednice do lnu, drewniane 
tornistry, itd. 

Dąb Bartek 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Gmina Zagnańsk opra-

cowała projekt zagospodarowania terenu wokół pomnikowego dębu Bartek, 
który uwzględnia: modernizację parkingu, wykonanie podestu drewnianego, 
chodnika, przejścia dla pieszych, ozdobnego oświetlenia, budowę stylowego, 
drewnianego budynku naprzeciwko dębu z pomieszczeniem na urządzenie 
punktu informacji turystycznej, miejsca sprzedaży pamiątek, pomieszczenia 
do odpoczynku dla zwiedzających z możliwością podania kawy i herbaty. 
Niezależnie od poczynionych inwestycji, ze względu na walory przyrodni-
cze i edukacyjne, dąb Bartek oraz znajdująca się nieopodal pomnikowa aleja 
drzew zostały włączone do szlaku jako „warsztat bobra”, nawiązujący nazwą 
zarówno do walorów przyrodniczych, tradycji drzewnych i tartacznych gmi-
ny oraz symbolu LGD Dorzecze Bobrzy. Dodatkowym składnikiem produktu 
turystycznego jest szlak zielony Zagnańsk – Bliżyn, prowadzący przez tereny 
Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, prezentujący frag-
menty zbiorowiska leśnego o bardzo dużym stopniu zróżnicowania. 

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

liny, wiekowe dęby, aleję lip, tajemnicze, a nawet jak na Górze Grodowej, 
magiczne głazy. Przypominamy dziś popularne szlaki turystyczne, które mają 
swój początek lub koniec w gminie, ewentualnie jedynie przez nią przebiega-
ją. Łącznie jest ich pięć: zielony, dwa czerwone i dwa żółte.

Szlak zielony 
Zagnańsk – Bartków – Janaszów – Jasiów – dąb Kapitan – Polana Ro-

sochy – rezerwat Świnia Góra – Piekło Dalejowskie – Wojtyniów – Bliżyn 
– ma 22 km. Punktem wyjściowym jest stacja kolejowa w Zagnańsku. Szlak 
prowadzi początkowo wzdłuż szosy, a następnie 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 tej części szlaku położone są na wzniesieniu 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 Ka-

tarzyna (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 Oblęgorskie, potem przez wieś Ciosowa 
i po drugiej stronie trasy Kielce – Łódź wchodzi na górę Kamień i Wykieńską. 
Schodząc z Wykieńskiej, przecina wieś Tumlin-Podgród i drogą leśną wspina 
się na grzbiet Grodowej Góry. 

Z Grodowej dochodzimy do kościoła pod wezwaniem św. Stanisława 
Biskupa w Tumlinie, ufundowanego w 1599 r. przez biskupa krakowskiego 
Jerzego Radziwiłła.

Następnie od budynku stacyjnego szlak prowadzi ku południu, do prze-
jazdu kolejowego, a następnie przez wioskę Węgle – do lasu. W odległości 

ok. 3 km mijamy polankę zwaną 
Jaworzno, a następnie wchodzi-
my na szczyt Krzemionki, skąd 
zakrętem schodzimy w dolinkę, 
w której bierze początek Sil-
nica. Niedaleko stąd do szosy 
Kielce – Zagnańsk, którą idzie-
my ku północy 1,5 km, a na-
stępnie skręcamy za znakami na 
wschód, omijając kamieniołom 
Wiśniówka Mała, a później Wi-
śniówkę Dużą i dochodzimy do 
Masłowa II. Wreszcie po zdo-
byciu Radostowej dotrzemy do 
Świętej Katarzyny.

Ośmiokilometrowy żółty 
szlak 

Zagnańsk – Bukowa Góra 
zaliczany jest do górskich. Na 
odcinku z Zagnańska do góry 
Barczy oznakowania ulegają 
już zatarciu. Ale przypomnijmy, 
że punktem wyjściowym jest 
stacja kolejowa, skąd podążać 
można drogą obok lasu, a na-

stępnie koło kościoła pw. św. Rozalii i św. Marcina na Górę Chełm. Po obej-
rzeniu pokładów dolomitów 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 końcowym 
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. 

Szlak żółty „W dolinie Krasnej” i czerwony z Diablej Góry do Łącznej
Wyznaczony w 2002 r. szlak żółty „W dolinie Krasnej” o długości 28 km 

prowadzi z przystanku PKS w Serbinowie przez Rogowice, Długojów, Sza-
łas, Lutę i Krasną do Wąsosza Koneckiego. W Szałasie przecina się z czer-
wonym szlakiem prowadzącym z Rezerwatu Diabla Góra koło Starzechowic 
przez las, Zaleziankę do Łącznej.

Ekologiczne ścieżki w gminie
Gmina Zagnańsk – leżąca na terenie Suchedniowsko-Oblęgorskiego 

Parku Krajobrazowego, który obejmuje jej północną część, oraz jego strefy 
ochronnej – została uznana za obszar szczególnie cenny pod względem przy-
rodniczym, krajobrazowym, historycznym i rekreacyjnym, wymagającym 
specjalnej ochrony. Jedną z ról, jakie pelnią parki krajobrazowe jest prowa-
dzenie na ich obszarze szeroko rozumianej edukacji ekologicznej i sozolo-
gicznej (nauka o ochronie środowiska). Jako środek w tej edukacji wykorzy-
stuje się tzw. ścieżki dydaktyczne: sozologiczne, ekologiczne, przyrodnicze 
i historyczne. Są to specjalnie opracowane trasy z przystankami, gdzie na kon-
kretnych przykładach omawia się różnorodne zagadnienia z wybranej dzie-
dziny. Ścieżki te przeznaczone są głównie dla uczniów szkół podstawowych 
i średnich. W 1994 roku Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych wydał opracowanie znajdujących się na terenie naszej gmi-
ny tras: „Sozologiczna ścieżka dydaktyczna Zagnańsk – Bartków – Jana-
szów”, „Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna Ścięgna – Zachełmie – Zagnańsk” 
i „Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna Miedziana Góra – Tumlin”, której trasa 
jest częścią czerwonego szlaku pieszego.

Turystyczne szlaki rowerowe
W gminie oznakowane zostały dwa turystyczne szlaki rowerowe. Trasy 

niezbyt trudne, w większości po asfalcie lub drodze szutrowej, niemal pła-
skie, przebiegają przez piękne lasy, pola i wsie. Tylko w kilku miejscach jazdę 
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w gminie Zagnańsk
mogą utrudniać wystające pnie i kamienie. Choć oficjalnie wymagane są ro-
wery górskie typu MTB, crossowy lub trekingowy, to można je przebyć przy 
odrobinie kondycji, praktycznie na każdym rowerze, ze składakiem włącznie. 
Na trasie znajdują się miejsca postojowe oraz widokowe. Szlaki oznakowane 
są kolorami czerwonym i niebieskim.

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

na parkingu przy pawilonach, skąd drogą wojewódzką dojeżdżamy do skrzy-
żowania z Borową Górą i skręcamy w prawo. Jedziemy leśną ścieżką obok 
boiska leśnego w kierunku ul. Spacerowej. Wyjeżdżamy z lasu na ul. Space-
rową, skręcamy w prawo (po lewej stacja PKP), przy tartaku na skrzyżowaniu 
z ul. Słoneczną kierujemy 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. 
Skręcamy w prawo i wjeżdżamy na 
drogę wojewódzką (pogranicze Sam-
sonowa i Jasiowa). Mijamy skrzyżo-
wanie dróg na Ćmińsk i Odrowąż, tuż 
za ruinami pieca hutniczego skręcamy 
w prawo na Odrowąż. Jedziemy pro-
sto drogą asfaltową przez Samsonów-
 -Ciągłe. Następnie skręcamy w prawo 
i jedziemy prosto w kierunku Samso-
nowa-Piechotnych. Mijamy Samso-
nów-Piechotne, 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 wąskotorowej. Następnie przejeżdżamy przez drogę asfaltową (za Bo-
rową Górą) i znowu po drugiej stronie drogi wjeżdżamy na torowisko byłej 
kolejki wąskotorowej. Wyjeżdżamy koło byłej „piaskowni” na drogę asfalto-
wą 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 podobnie jak szlaku niebie-

skiego znajduje się na parkingu przy pawilonach, skąd drogą wojewódzką 
jedziemy w stronę Samsonowa. Po prawej stronie mijamy wiekowego Bartka. 
Na skrzyżowaniu dróg Jasiów z ul. Turystyczną skręcamy w lewo w szutro-
wą 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. Następ-
nie jedziemy w kierunku Chrustów drogą za osiedlem pracowniczym (po-
lna droga). Skręcamy w lewo, dojeżdżamy do drogi w Chrustach, skręcając 
w prawo jedziemy drogą wojewódzką. Potem robimy skręt w lewo i jedziemy 
asfaltową drogą. Po przejechaniu przez przejazd kolejowy dojeżdżamy do 
zabytkowego kościoła pw. św. Rozalii i Marcina w Zachełmiu. Za kościo-
łem skręcamy w prawo, jedziemy do Zachełmia, mijając po prawej stronie 
Górę Chełmową (koło byłej kopalni). Jedziemy przez Zachełmie. Skręcamy 
w lewo i dojeżdżamy do os. Wrzosy. Tu skręcamy w prawo, jedziemy obok 
budynku Wodociągów piaszczystą drogą. Wyjeżdżamy na drogę asfaltową 
(koło tzw. piaskowni) prowadzącą na Borową Górę i skręcamy w lewo. Wy-
jeżdżamy na ul. Turystyczną. Pętla szlaku czerwonego kończy się tu, gdzie 
zaczęliśmy wycieczkę

Świętokrzyski szlak turystyki konnej
Świętokrzyski szlak górskiej turystyki konnej, którego uroczyste otwar-

cie miało miejsce 3 września 2004 roku na parkingu koło dębu Bartka w Za-
gnańsku, liczy około 400 km długości, na jego pokonanie potrzeba 13–14 dni. 
Zaczyna się on i kończy na terenie Ośrodka Jazdy Konnej MAAG w Kiel-
cach-Dyminach. Wiedzie przez miejscowości, w których znajdują się stadni-
ny lub gospodarstwa, a także przez ważne historycznie, ekologicznie i wido-
kowo miejsca. Przebiega także przez niektóre tereny leśne gminy Zagnańsk 
w okolicach Szałasu. 

Leśne ścieżki edukacyjno-turystyczne
Nadleśnictwo Zagnańsk w ramach swojej ogólnopolskiej kampanii or-

ganizowanej przez Lasy Państwowe zaprasza na tutejsze ścieżki edukacyj-
no-turystyczne oraz inne ciekawe miejsca znajdujące się na terenie gminy.

Ścieżka edukacyjna przy pomniku przyrody
Dąb Bartek, największa atrakcja turystyczna regionu, rośnie w Leśnic-

twie Bartków przy drodze z Zagnańska do Samsonowa. Posiada imponujące 
wymiary: pierśnica – 3,14 m, obwód pnia na wysokości 1,30 m – 9,85 m, 
obwód pnia przy ziemi – 13,4 m, wysokość – 30 m, rozpiętość korony – 20 m 

x 40 m. Wiek drzewa szacuje się na około 700 do 1000 lat. Obecnie drzewo 
posiada 8 konarów głównych podpartych 14 teleskopowymi podporami. 

Nieopodal Bartka znajduje się aleja drzew będąca również pomnikiem 
przyrody ożywionej. Na odcinku 220 m rośnie 48 drzew 100–200-letnich 
klonów, lip, jesionów i grochodrzewów oraz dwa modrzewie polskie o ob-
wodach pni na wysokości 1,30 m do 3,60 m. Wysokość drzew dochodzi do 
około 25 m. Wokół dębu Bartka wzdłuż parkingu, do wiaty stanowiącej punkt 
edukacyjny, znajduje się ścieżka edukacyjna z tablicami przyrodniczymi.

„Na czerwonym szlaku” na górze Sosnowica
 Ścieżka edukacyjna „Na czerwonym szlaku” na górze Sosnowica znaj-

duje się w Leśnictwie Węgle. Ścieżka ma początek na górze Sosnowica (trasa 
Kielce – Zagnańsk) i przebiega ścieżkami leśnymi o długości około 3 km, 

z miejscem na odpoczynek w połowie 
drogi, i jest wyposażona w tablice dy-
daktyczne o tematyce leśnej.

„Na królewskim szlaku”
Ścieżka edukacyjno-historyczna 

„Na królewskim szlaku” została uro-
czyście otwarta w 2012 r. Znajduje 
się na końcu wsi Siodła i na odcinku 
ok. 2 km prowadzi przez las wzdłuż 
dawnego Traktu Królewskiego, który 
był ważnym szlakiem komunikacyj-
nym łączącym główne ośrodki dóbr 
biskupów krakowskich. Ponadto na 
ścieżce tej znajduje się polana, z któ-
rej w sierpniu 1944 r. po uroczystej 
Mszy świętej żołnierze Armii Krajo-
wej wyruszyli na pomoc walczącej 
Warszawie. Ścieżka wyposażona 
jest w tablice historyczno-przyrod-

nicze oraz miejsce na odpoczynek. Turysta odwiedzając partyzancką pola-
nę, biskupi krzyż i źródła Silnicy, może zapoznać się z bogatą historią tych 
miejsc oraz dziejami Zagnańska, a informacje przeczyta na tablicach umiesz-
czonych wzdłuż całej trasy. Znalazły się na nich nie tylko opisy, ale również 
zdjęcia. Więcej szczegółów, dotyczących ścieżki edukacyjnej można znaleźć 
w bezpłatnym, wydanym przez Nadleśnictwo Zagnańsk mini przewodniku, 
który jest dostępny także na stronie internetowej gminy Zagnańsk. Grupom 
zorganizowanym (np. wycieczkom szkolnym), które wcześniej zgłoszą swój 
przyjazd, Nadleśnictwo Zagnańsk zapewnia opiekę leśnika oraz autora, który 
opracował trasę merytorycznie. 

Punkt edukacyjny „Tajemnice lasu”
Punkt edukacyjny „Tajemnice lasu” usytuowany przy budynku Nadle-

śnictwa wyposażony jest w tablice i eksponaty dydaktyczne oraz miejsce na 
odpoczynek. 

Ścieżka rowerowa Pętla Kołomańska
Dwa szlaki turystyki rowerowej o łącznej długości 18,7 km oznakowane 

zostały na tzw. Pętli Kołomańskiej i w Rogowicach. Początek Pętli znajdu-
je się w Leśnictwie Długojów (leśniczówka w Kołomani) i biegnie drogami 
śródleśnymi o długość 15,7 km tworzącymi pętlę z powrotem do leśniczówki 
lub z możliwością przedłużenia trasy – wówczas należy zjechać z pętli do 
drogi Mniów – Serbinów albo do Wsi Kobylaki. Z kolei trasa w Rogowicach 
znajduje się w rezerwacie Górna Krasna – Długojów i ma długość 3 km.

Rezerwat Zachełmie oraz góra Chełm
Na terenie Rezerwatu Zachełmie znajduje się rozległe wyrobisko eksplo-

atowanego do 1988 roku kamieniołomu dolomitu dewońskiego, zarazem sta-
nowiące przedmiot intensywnych badań geologicznych. Ostatnio dokonano 
tu odkrycia na skalę światową skamieniałych odcisków śladów pierwszych 
zwierząt lądowych – tetrapodów. W sąsiedztwie wyrobiska położona jest góra 
Chełm porośnięta lasem modrzewiowym i znajdującymi się tam stanowiska-
mi interesujących gatunków roślin chronionych. Na zachód od kamieniołomu 
Zachełmie znajduje się zabytkowy kościół parafialny pw. św. Rozalii i św. 
Marcina.

Szlak Jana III Sobieskiego
Szlak Jana III Sobieskiego przebiega przez 6 węzłowych gmin w woje-

wództwie lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim. Są to gmin: Spiczyn 
w województwie lubelskim, Wólka w województwie lubelskim, Cieszanów 
i Horyniec-Zdrój w województwie podkarpackim, Chęciny i Zagnańsk w woje-
wództwie świętokrzyskim. Podstawą tworzenia Szlaku Jana III Sobieskiego jest 
dziedzictwo szlacheckie związane z rodem Sobieskich, w szczególności z po-
stacią Jana III Sobieskiego, w tym zarówno dziedzictwo materialne (pałace, 
parki, miejsca pobytu, miejsca bitew), jak i niematerialne (legendy, podania, 
przepisy kulinarne, pamięć o mieszkających tu znamienitych postaciach). We-
dług legend i podań pod dębem Bartkiem bywali liczni królowie w tym również 
i Jan III Sobieski, który wracając spod Wiednia zostawił w dziupli Bartka cenny 
skarb. Szlak JIIIS jest dowodem, że dziedzictwo Sobieskiego zachowało się 
w wielu miejscach Europy i że można te miejsca ze sobą połączyć.

Andrzej Piskulak
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Po zakończeniu uroczystości kościelnych jej 
uczestnicy uczcili pamięć pomordowanych poprzez 
złożenie wieńców i zapalenie zniczy przy pomniku 
znajdującym się obok skrzyżowania z drogą do Sam-
sonowa-Ciągłych. W imieniu Urzędu Gminy wiązan-
kę złożyli: radna Ewa Kita, wicewójt Robert Kaszuba 
i prezes Zarządu Gminnego OSP Henryk Milcarz. 

Wicewójt Robert Kaszuba podziękował organizato-
rom za uroczystość i zaprosił do odwiedzenia tego miej-
sca co roku oraz wezwał do ciągłego pamiętania o boha-
terach wojennych, którzy oddali swe życie za Ojczyznę.

Na pamiątkę wydarzeń mających miejsce 
29 czerwca 1944 r. w Kołomani ustawiono obelisk 
z czerwonego piaskowca, który ogrodzono metalo-
wym płotkiem na podmurówce.  Apis 

7 lipca br. w 69. rocznicę wymordowania 
przez Niemców partyzantów 4. pułku Armii Kra-
jowej i mieszkańców Kołomani, w kościele pw. św. 
Stanisława w Tumlinie odprawiono Eucharystię 
w intencji ofiar. Przewodniczył jej proboszcz ks. 
Czesław Biskup. 

Na uroczystość w kościele i przed pomnik w Ko-
łomani przybyli posłowie – Krzysztof Lipiec i Maria 
Zuba, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Mieczysław Gębski, radny powiatu 
kieleckiego Mirosław Gębski, wicewójt Robert Kaszu-
ba, radni gminy Zagnańsk – Ewa Kita i Krzysztof Gęb-
ski, prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz, 
dyrektor ds. ekonomicznych Władysław Karol Jace-
wicz oraz kombatanci, sołtysi i mieszkańcy gminy. 

Uczczono pamięć partyzantów poległych w Kołomani

Wiosną 1863 roku, gdy korpus Mariana Langiewicza został rozbity, 
a dowódca przekroczył granicę austriacką, dalszy przebieg powstania 
stanął pod znakiem zapytania. W tym czasie na pierwszoplanową postać 
wyrasta Dionizy Czachowski. To właśnie jemu, dzielnemu pułkowniko-
wi zwanemu także „strasznym starcem”, udało się ocalić swój oddział. 
Podtrzymując powstanie, Czachowski otrzymał nominację na naczelni-
ka wojennego województwa sandomierskiego. Jednocześnie, używając 
perswazji lub siły, podporządkował sobie mniejsze oddziały powstańcze, 
m.in. Władysława Kononowicza, Andrzeja Łapackiego, Faustyna Gryliń-
skiego. 

Dionizy Czachowski, „straszny starzec” stał się legendą powstania, mimo 
że nie posiadał przygotowania wojskowego, okazał się świetnym dowódcą, 
którego uwielbiali żołnierze, jednak nierzadko budził niechęć wśród innych 
oficerów. Jego koncepcja walki oparta była na działaniach ruchliwych oddzia-
łów partyzanckich, dlatego w tym kierunku szło szkolenie żołnierzy, którzy 
świetnie maszerowali – w ciągu doby nawet do 70 kilometrów. Potrafili także, 
nie łamiąc szyku bojowego (Czachowski preferował walkę ogniową tyralie-
rów) wycofywać się, bądź atakować, zadając przeciwnikowi duże straty. Od 
swoich podkomendnych wymagał dyscypliny i bezwzględnie to egzekwował. 
Sam wykazywał się odwagą w walce, a z żołnierzami dzielił trudy powstań-
czego życia. A. Drążkiewicz opisuje swego dowódcę, którego wychudzone 
(z głodu) ciało pokryte było czyrakami i pokąsane przez wszy. Strasznego 
pułkownika nienawidzili i bali się Rosjanie. D. Czachowski w liście do gene-
rała A. Uszakowa (rosyjskiego dowódcy okręgu radomskiego) uprzedził, że 
za brutalne mordowanie Polaków, w odwecie będzie zabijał Rosjan. Słowa 
dotrzymał. Postrach budził także wśród konfidentów i zdrajców, których naj-
częściej karał śmiercią. 

Liczący kilkaset osób oddział Czachowskiego wiele miesięcy skutecznie 
wymykał się z obławy dowódców rosyjskich. 10 czerwca 1863 r. w Bobrzy 
zmęczeni, głodni i spragnieni żołnierze po raz kolejny zostali zaatakowani. Po 
całodziennej bitwie kompanie powstańcze w szyku bojowym wycofywały się 
w kierunku Ćmińska, Tumlina, Samsonowa. 

„Wyminąwszy, około 10 godziny (wieczorem), bokiem Samsonów, i prze-
szedłszy przez Szwedy (obecnie: Rurarnia, Rybna, Dutków. Sama nazwa za-
pewne pochodzi od nazwiska Szwed. Ta znakomita rodzina będąca wówczas 
w posiadaniu omawianych terenów wywodzi się od osadników ze Szwecji, 
którzy rozwijali na ziemi samsonowskiej przemysł), weszliśmy nareszcie 
w lasy, w które za nami (Rosjanie) pójść się już nie poważyli. Uszedłszy z wior-
stę, zatrzymaliśmy się na wąskiej drożynie, aby się obliczyć i sprawdzić: ile 
też strat ponieśliśmy i ile jeszcze posiadamy amunicji? Dnia powyższego rano, 
liczył jeszcze nasz oddział: kompanja imienia Czachowskiego strzelców 102, 
kompanje dowodzone przez Brückmana i Rudowskiego 158, kosynjerów 80, 
kawalerji i oficerów konno wraz z Czachowskim i sztabem 62. Ogółem ludzi 
402. Z kawalerji, oficerów i kosynjerów nikt dnia dzisiejszego nie padł, ani ra-
niony nie został: lecz przerażenie nas w pierwszej chwili ogarnęło, gdy liczący 
szef sztabu, wymówił ogólną cyfrę strzelców i piechoty: 162 ludzi, a zatem 
brak 98! Wiedzieliśmy, iż 6 poległo, i broń od nich zabrano, a ciała ich na 
placu bitwy pozostawiono, oraz że 13 rannych wieziemy z sobą. Ale gdzie 
się mogło podziać jeszcze 79? – tego nikt pojąć nie mógł; albowiem wszyscy 
stojący w szeregu zapewniali najsolenniej, że żadnego rannego towarzysza 
nie pozostawili, a więcej poległych nikt również nie widział. (…) Odkryłem, że 
brakło nam całej kompanji Rudowskiego”. Jan Rudowski nie zawiadomiony 
o kierunku odwrotu oddziału, wydostał się z okrążenia w Bobrzy i 11 czerwca 
przybył do starego obozowiska znajdującego się koło Lipia. 

Straty Rosjan w bitwie pod Bobrzą były ogromne: (…) oficerów mo-
skiewskich poległo 11, podoficerów i szeregowych 98, oficerów i szeregowych 
rannych 324; razem 435. Różnica ta olbrzymia w porównaniu z naszemi stra-
tami, 6 (8 – uzupełnienie autora) poległych i 13 rannych, dowodzi, co mogło 
było dokazać powstanie dobrze zorganizowane!”.

Podsumowując, należy przyjąć, że decyzja o wycofaniu z Bobrzy okazała 
się słuszna, gdyż wieczorem tego dnia „(…) u 162 powstańców ze sztućcami 
i karabinami (było) tylko150 ładunków wszystkiego”.

Antoni Drążkiewicz wspomina dalszy marsz oddziału „(…) o godzinie 
1 (po północy 11czerwca), przebywszy lasy spod Szwedów, weszliśmy do Za-
gnańska, (wspomniana nazwa nie odnosi się do współczesnych granic ad-
ministracyjnych Zagnańska) drożyną obok szpitala parafjalnego. (Wzmianka 
dotyczy zabudowań przykościelnych) W szpitalu złożyliśmy naszych rannych 
a zbudziwszy kilku gospodarzy wsi, oddaliśmy ich pod opiekę takowych, którą 
nie tylko przyjęli, ale jeszcze z rozrzewnieniem i łzami, całując ręce Czachow-
skiego, poczciwi ci wieśniacy, dziękowali mu za położone w nich zaufanie. 
Natychmiast przyzwawszy innych, wszystkich pomiędzy siebie zaraz rozebra-
li. Wzruszeni do głębi duszy powyższą sceną, która się w kilkanaście minut 
w ciemnościach odbyła, pomaszerowaliśmy natychmiast dalej, zwracając się 
traktem bitym na wschód”. Z dokumentów parafialnych wynika, że tego sa-
mego dnia Franciszek Papros i Tomasz Papros zgłosili proboszczowi księdzu 
Grelli śmierć powstańca o nazwisku Szymborski. Pochodzący z Gowarczo-
wa, liczący 19 lat strzelec zmarł w wyniku odniesionych ran 10 czerwca o go-
dzinie dziesiątej wieczorem. Według podań przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie, został pochowany na cmentarzu parafialnym, a na jego nieopisanej 
mogile znajduje się dębowy krzyż.

Po krótkim marszu powstańcy dotarli w okolice wsi Belno i Występa, 
gdzie zarządzono postój. Żołnierze byli tak zmęczeni i wyczerpani, że zasnę-
li na swoich posterunkach. Mimo rozstawionych ubezpieczeń i wart łącznik 
z Kielc dotarł niezauważony do obozu. Wówczas dowódcy dowiedzieli się, 
że do Zagnańska pół godziny po ich wymarszu „(…) wpadły od strony Kielc 
dwa szwadrony dragonów moskiewskich i nie pytając się nikogo i o nic, po-
galopowały traktem na zachód, ku Samsonowu”. Zapewne to z tego okresu 
w leśnictwie Adamów pochodzi nazwa „majdan” – upamiętniająca na tym 
terenie pobyt oddziału Dionizego Czachowskiego. 

11 czerwca 1863 r. osłabieni przez nieustanne walki powstańcy zostali 
ponownie zaatakowani przez rosyjskich dragonów i piechotę. Po wymknięciu 
się z obławy w lasach pod Wąchockiem dowódca rozwiązał swój oddział, 
a żołnierzy – odesłano do domów.

Po wydostaniu się z okrążenia pod Bobrzą Jan Rudowski zostaje dowód-
cą samodzielnego oddziału i kontynuuje walkę do maja 1864 r. W Dzienniku 
Korespondencji (…) Parafii Zagnańsk za lata 1858–66 znajduje się pod datą 
11 maja 1864 r. zapis: „powstańcy najechali plebanię Zagnańsk w nocy” – 
niestety, nie ma w tej sprawie pełnego raportu złożonego Naczelnikowi Woj-
skowemu w Samsonowie. Zapewne chodzi o pojawienie się na tym terenie 
oddziału Rudowskiego, który przez ówczesnego proboszcza ks. Izydora 
Grellę był zaopatrywany w żywność i ubrania. Informacje o wspieraniu po-
wstańców są również we wspomnieniach o rodzinie Wójcickich: „W związku 
z udziałem w pracy konspiracyjnej w powstaniu 1863 –64 (poczta, przechowy-
wanie osób i przedmiotów, śledzenie wroga itp.), której to »pracy« poświęcali 
się gorliwie, mając przykład i zachętę od miejscowego proboszcza, który był 
jedynym w owe czasy świecznikiem parafii”. 

Wśród wielu uczestników powstania styczniowego na wspomnienie 
zasługuje także Piotr Wójcicki, który początkowo walczył w oddziale Jana 
Rudowskiego. Na tym terenie zasłynął jako dowódca małego oddziału, do 
którego należeli także mieszkańcy dawnej gminy Samsonów, m.in.: Hiero-
nim Pietrzyca, Karol Salwa, Ignacy Grzybowski. Piotr Wójcicki brał udział 
w bitwach pod Bobrzą, w lasach koneckich. Po upadku powstania podejmo-
wał nierówną walkę jeszcze przez trzy lata, klucząc po okolicznych lasach. 
Z ustnych podań wynika, że wytropiony przez żandarmów carskich został 
powieszony w lesie. Wiele wskazuje na to, że nie istniejący już dąb Kapitan 
nazwano na pamiątkę tego bohatera.

Część cytatów pochodzi z książki Antoniego Drążkiewicza: Wspomnienia 
Czachowczyka z 1863 r., Lwów 1890. Roman Piskulak 

Zagnański epizod w powstaniu styczniowym
Forum historyków i regionalistów
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Podczas niecodziennych zajęć lekcyjnych zorganizowanych w Piekarni „Pod Tetra-
podem” Dominika  Dąbrowskiego dzieci z zerówki i klas 1–3 Zespołu SP nr 2 Przedszko-
la i Gimnazjum w Zagnańsku poznały tajniki i etapy produkcji pieczywa.

Po krótkim instruktażu doboru i właściwej proporcji składników, zaczyniania i wyrabiania cia-
sta, aż po jego wypiek, pod bacznym okiem mistrza Tomasza Dąbrowskiego, dzieci własnoręcznie 
formowały różnego rodzaju i kształtu bułeczki, które po wypieczeniu okazały się przepyszne. 

Wypieki te smakowały nie tylko uczniom, ale także ich nauczycielom i rodzicom. Dzięki 
zajęciom w zakładzie piekarniczym uczniowie przekonali się, jak ważna i ciężka jest praca pie-
karza. Nauka poprzez doświadczanie i działania praktyczne jest najciekawsza i najtrwalsza. 

– Serdecznie dziękujemy państwu Agnieszce i Tomaszowi Dąbrowskim za zorganizowanie 
praktycznej nauki wypieku chleba. Marzy nam się więcej podobnych zajęć, pozwalających 
przyjrzeć się z bliska pracy w różnych profesjach – przekazała za pośrednictwem „GZ” na-
uczycielka Joanna Dudkowska. Apis

Gazeta Zagnańska Młodych

Dawno, dawno temu pewien młody człowiek odziedziczył po ojcu 
skarb. Nikt nie wiedział, co to było. Młodzieniec ukrył go na Górze 
Chełm, sądząc, że nigdy nie zapomni pięknego widoku, a ilekroć 
o nim pomyśli, przypomni sobie o skarbie. 

Minęło 40 lat i okazało się, że człowiek zapomniał, w którym miejscu 
zakopał szkatułkę z tajemniczym skarbem. Na szczęście opowiadał tę 
historię synowi, kiedy ten był małym chłopcem. Gdy syn dorósł, przekazał 
opowieść swoim dzieciom i w każdej wolnej chwili razem z nimi szukał 
zakopanego skarbu. Okazało się, że miejscowi ludzie dowiedzieli się 
o ukrytym skarbie i również zaczęli go poszukiwać. Wkrótce na całym 
wzniesieniu pojawiły się liczne dołki. Nigdy jednak nikomu nie udało się 
niczego odnaleźć.

Minęło ok. 150 lat i na świat przyszedł kolejny potomek właściciela 
skarbu. W 25 urodziny przyśnił mu się tajemniczy mężczyzna, który nic 
nie mówiąc, wziął go za rękę i zaprowadził na Górę Chełm. Tam wskazał 
miejsce obok charakterystycznego kamienia i kazał kopać. Mężczyzna 
rozbudził się w środku nocy i nie mógł doczekać się rana, aby sprawdzić, 
czy to, co mu się przyśniło, to prawda. Wyruszył skoro świt. Zabrał ze 
sobą mocny kilof i łopatę. Kiedy dotarł na miejsce, zobaczył, że wygląda 
ono tak samo jak w jego śnie. Pierwsze promienie słońca wskazywały na 
miejsce obok kamienia. Mężczyzna zaczął kopać. Podłoże było dosyć 
twarde, ale dzięki wytrwałości i uporowi dokopał się do położonego, 
około dwóch metrów pod ziemią płaskiego kamienia. Gdy z trudem udało 
mu się go usunąć, jego oczom ukazała się niewielka szkatułka. Człowiek 
z ogromną ciekawością otworzył ją. Okazało się, że ukrywała medalion 
w kształcie serca z wizerunkiem pięknej kobiety. Sam przedmiot nie miał 

Gmina Zagnańsk owiana legendami cz. I

Zaginiony skarb

Lekcja w piekarni

zbyt wielkiej wartości, ale dla człowieka, który go tu ukrył, był pewnie 
najdrogocenniejszą rzeczą na świecie. Była to prawdopodobnie jedyna 
pamiątka po zmarłej, ukochanej kobiecie. Medalion wrócił do rodziny 
i był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Podobno przynosił 
szczęście swoim właścicielom. Być może jest jeszcze w posiadaniu 
jakichś potomków rodu lub z biegiem czasu uległ zniszczeniu. Tego nikt 
nie wie. O tym, że taka historia miała miejsce, świadczą liczne ślady 
wykopalisk na Górze Chełm oraz kapliczka Matki Boskiej, którą wykonał 
znalazca skarbu w podzięce za odnalezienie rodzinnej pamiątki.

Luiza Kozieł kl. Va z ZSP2PiG w Zagnańsku
(Opiekunka: Marzena Pawlik)

Pieniążek króla Stasia
Dawno temu, gdy dąb Bartek był o wiele młodszy niż dziś, król Stani-

sław August Poniatowski przybył do Zagnańska. 
Przebywając trzy dni w Miedzianej Górze, usłyszał o słynnym drzewie, od-

wiedzanym przez jego wielkich poprzedników, które rosło w pobliżu. Nie cze-
kając ani chwili, władca wyruszył na poszukiwania. Długo wędrował, lecz gdy 
zbliżył się w okolice Zagnańska, szybko znalazł wspaniałego Bartka, dlatego 
że dąb był duży i rozłożysty. Ku swojemu zdziwieniu zobaczył na samym jego 
wierzchołku młodą pannę, która rozpaczliwie próbowała zejść. Monarcha od 
razu pośpieszył na ratunek. Wspiął się na najwyższy konar i pomógł dziewczy-
nie. Kobieta zarumieniła się i podziękowała. 

Niespodziewanie zaproponowała, że może spełnić jedno królewskie ży-
czenie. Monarcha zamyślił się, gdyż jego marzeniem było zostać najbardziej 
znanym oraz poważanym władcą Polski i po chwili powiedział, że chciałby, by 
wspominano o nim jeszcze przez wiele stuleci. Czarodziejka, bo nią tak napraw-
dę była dziewczyna, uśmiechnęła się i sięgnęła do mieszka przytwierdzonego 
do pasa. Wyjęła z niego monetę z podobizną króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. Podeszła do drzewa i odcisnęła ją bez trudu na jego korze. Potem 
wręczyła miedziaka władcy, przepowiadając: „Ta moneta na zawsze rozsławi 
twe imię, szlachetny królu. A ten, kto odnajdzie odcisk pieniążka na dębie, będzie 
tak samo sławny jak ty, panie”.

Do dziś trwają poszukiwania śladu owego spotkania.
Maria Cieślak

Samson i czarownica
Był rok 1585. Samson, siedząc na kamiennej ławce, ma-

rzył o wybudowaniu huty, ale niestety był zbyt biedny. 
Pewnego dnia, gdy tak rozmyślał nad swoją przyszło-

ścią, zobaczyła go czarownica lecąca na Łysą Górę. Zatrzy-
mała się, usiadła obok niego i zapytała, dlaczego tak bardzo 
się martwi. Samson odpowiedział, że marzy o wybudowaniu 
huty, ale nie ma pieniędzy. Wiedźma wysłuchała go, poduma-
ła i odrzekła: „Dam ci naszyjnik nasączony sokiem z paproci, 
lecz pamiętaj, gdy go założysz, bardzo się zmienisz. Zrobisz 
się wyjątkowo chciwy, będziesz jednak ciężko pracował i zbie-
rzesz całą potrzebną kwotę. Dokładnie po dziesięciu latach 
wybudujesz swoją hutę. Pamiętaj jednak, że gdy skończysz, 
musisz zdjąć naszyjnik i zakopać go bardzo głęboko, bo ina-
czej czyniłbyś zło”. Samson złożył obietnicę. Ciężko pracował 
i dokładnie po dziesięciu latach stała jego wymarzona huta. 
Jednak słowa danego czarownicy nie dotrzymał i nie zakopał 
naszyjnika. Dlatego w swoim życiu przez chciwość wyrządził 
wiele krzywd ludziom i rodzinie. 

Do dziś, jak podają świadkowie, raz w roku nieszczęśliwa 
dusza Samsona odwiedza ruiny huty. Słychać jęki i żałosny 
płacz. Jest to pokuta za złe uczynki. 

Damian Stolarski 
(Uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku, Opiekun: Roman Piskulak – nauczyciel języka polskiego)
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Mieszkaniec naszej gminy, radny wojewódzki Mieczysław Gębski 
wybrany został wraz z czterema kolegami z regionu świętokrzyskiego 
do Krajowej Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Odbyło się 
to podczas IV Kongresu PiS, w Katowicach pod koniec czerwca br. 

– Decyzja o kandydowaniu do władz PiS była na pewno trudna, po-
nieważ wymaga to więcej czasu i zaangażowania, ale z drugiej strony, 
jest też jakimś elementem potwierdzenia dobrze wykonywanych zadań 
oraz zaufania wśród członków partii – komentuje dla „GZ” nowo wybra-
ny członek władz krajowych PiS.

 – Przy okazji pragnę podziękować mieszkańcom naszej gminy za 
zaufanie, jakim mnie cały czas obdarzają. Życzę im udanego letniego wy-
poczynku i wszystkiego dobrego – podkreślił radny Gębski.

Przypomnijmy, że radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości Mie-
czysław Gębski został wybrany 29 października 2012 r. na wiceprzewod-
niczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

– Praktycznie całe moje, życie zarówno zawodowe, jak i społeczne 
związane jest z gminą Zagnańsk oraz z ziemią świętokrzyską – wspomina. 

– W działalność społeczną i polityczną 
zaangażowałem się w latach 80. ubiegłego 
stulecia, współpracując z Solidarnością 
oraz organizacjami niepodległościowymi. 
Byłem przewodniczącym Rady Sołeckiej, 
a także dwukrotnie radnym Gminy Za-
gnańsk – dodaje.

 Mieczysław Gębski urodził się 
w 1960 r. w Zagnańsku. Mieszka w Dłu-
gojowie. Z wykształcenia jest technikiem 
mechanikiem i technikiem rolnikiem. Od 
20 lat pracuje w firmie rodzinnej. Prowadzi 
także działalność gospodarczą w Zagnań-
sku. W Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego jest radnym już drugą kadencję. 

Dwie kadencje (1994–1998 2002–2006) był także radnym Rady Gminy 
Zagnańsk. Był również przewodniczącym Rady Sołeckiej.  Apis

Radny Mieczysław Gębski we władzach krajowych

Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego

Zjazd sołtysów w Wąchocku

Ponad 650 członków Apostolatu Maryjnego – Stowarzyszenia 
Cudownego Medalika z diecezji kieleckiej wzięło udział w ogólno-
polskiej pielgrzymce na Jasną Górę. Gminę Zagnańsk prezentowała 
grupa wiernych z parafii w Zachełmiu i Samsonowie. Moderatorem 
diecezjalnym Apostolatu Maryjnego w diecezji kieleckiej jest Halina 
Pilewska, rodem z Janaszowa. Specjalnie dla „Gazety Zagnańskiej” 
przygotowała wypowiedź na temat maryjnej organizacji. 

Red.

Apostolat Maryjny działa w Polsce od 1980 roku. Jest ruchem religij-
nym. W swej działalności nawiązuje do Stowarzyszenia Cudownego Meda-
lika działającego jeszcze przed wojną. Obecnie jesteśmy włączeni w struk-
tury międzynarodowe i możemy posługiwać się zamiennie tymi nazwami. 

Założycielem Apostolatu Maryjnego był ksiądz prof. Teofil Hermann 
CM. Obecnie dyrektorem krajowym Apostolatu Maryjnego jest ks. Jacek 
Wachowiak CM. Centralny Ośrodek Apostolatu Maryjnego przez kilka 
lat mieścił się przy Sanktuarium Zakopane-Olcza. Obecnie przeniósł 
swoją siedzibę na wcześniejsze miejsce tj. do Warszawy, ul. Radna 14.

Apostolat Maryjny ma swój statut prawny zatwierdzony przez Pry-
masa Polski. Obrał sobie potrójny cel: 

1) pogłębianie kultu Niepokalanej i naśladowanie Maryi
2) oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych 

religijnie
3) szerzenie braterskiej miłości, likwidowanie kłótni, nieporozu-

mień… apostołowanie Cudownym Medalikiem – darem, który otrzyma-
liśmy od Maryi.

Kto może zostać uczniem Maryi? Każdy, kto przyjmie Cudowny 
Medalik i włączy się we wspólnotę maryjną przy swojej parafii, będzie 
uczestniczył w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, jak również 
w organizowanych zjazdach, dniach skupienia, pielgrzymkach.

Pomocą w wypełnianiu obowiązków ucznia Maryi są tzw. rady dla 
apostoła maryjnego. Nie oznacza to, że każdego dnia musimy wypełniać 

wszystkie rady, czasem wystarczy jedna, np. serdecznie uśmiechnąć się 
do drugiej osoby. Cechą, która winna charakteryzować ucznia Maryi, jest 
pokora, odwaga, miłość bliźniego, poświęcenie i oddawanie się Niepo-
kalanej.

W diecezji kieleckiej Apostolat Maryjny działa już ponad 16 lat. Je-
steśmy już w ponad 90 parafiach. Naszym opiekunem z ramienia Ku-
rii Kieleckiej jest biskup pomocniczy Marian Florczyk, a diecezjalnym 
opiekunem duchowym jest ks. Jerzy Korona. Aby działalność powstałych 
grup była widoczna i przyniosła oczekiwane owoce – nastąpił podział na 
okręgi: Kielce Północ, Kielce Południe, wiślicki, zielenicki i włoszczow-
sko-jędrzejowski. 

Na terenie gminy Zagnańsk działają dwie grupy Apostolatu Maryjne-
go: Apostolat Maryjny przy parafii Wniebowzięcia NMP w Samsonowie-
-Piechotnych i przy parafii św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu. 

Apostolat Maryjny w Samsonowie ma już prawie 4 lata. Pierwszym 
jego opiekunem duchowym był ks. Stanisław Świerk. Obecnie funkcję 
opiekuna pełni proboszcz ks. Zbigniew Krzyszkowski. Przewodniczą 
wspólnocie Danuta Piasecka i Kamil Piasecki.

Apostolat Maryjny w Zagnańsku 16 października br. będzie obcho-
dził dwa lata istnienia. Powstał dzięki życzliwości księdza proboszcza 
Tadeusza Skrzyniarza. Opiekunem jest ksiądz wikary. Funkcję przewod-
niczącej pełni Alicja Dąbrowska. Zapisy do szkoły Maryi trwają przez 
cały rok! To tak niewiele, aby raz w miesiącu przyjść na spotkanie forma-
cyjne, podczas którego można pogłębić swoje życie duchowe, wewnętrz-
nie ubogacić siebie…

To wielka łaska i wyróżnienie należeć do takiej wspólnoty. Przyjdź! 
Zobacz! W dzisiejszych trudnych czasach trzeba nam być solą ziemi 
i światłem świata. Maryja potrzebuje tych, którzy będą silni wiarą i będą 
służyć dla Kościoła i tych, którzy potrzebują odruchu wrażliwości ludz-
kiego serca drugiego człowieka. 

Halina Pilewska
Kielce, 26.07.2013 r. 

W Wąchocku odbyło się XIX ogólne zebranie Stowarzyszenia 
Sołtysów Ziemi Kieleckiej oraz coroczny Turniej Sołtysów. Na obra-
dy przybyło niemal dwustu sołtysów, wśród których nie mogło oczy-
wiście zabraknąć gospodarzy wsi z naszej gminy. Towarzyszył im 
wójt Szczepan Skorupski. Za najlepszego sołtysa w gminie Zagnańsk 
uznany został Jan Adach z sołectwa Ka-
jetanów.

Zjazd swoją obecnością uświetnili 
m.in. wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, 
marszałek Adam Jarubas, poseł na Sejm 
RP Marek Gos, prezes Wodociągów Kie-
leckich Henryk Milcarz oraz samorządow-
cy i zarządzający instytucjami działający-
mi na rzecz rozwoju środowisk wiejskich. 
Pierwszą, dłuższą część zjazdu wypełniło 
wręczania odznaczeń i nagród 46 sołtysom 
z niemal połowy gmin naszego wojewódz-
twa. Puchar, dyplom i 20 tysięcy złotych 

od marszałka świętokrzyskiego na rozwój sołectwa otrzymał Janusz Bed-
narz – sołtys Radlina w gminie Górno, który został najlepszym sołtysem 
ziemi kieleckiej za rok 2012. 

Natomiast za najlepszego gospodarza wsi w gminie Zagnańsk uzna-
ny został Jan Adach – sołtys sołectwa Kajetanów, pełniący tę funkcję już 
trzecią kadencję. Pamiątkową rzeźbę sołtysa i puchar wręczyli wspólnie 
marszałek Adam Jarubas oraz wójt Szczepan Skorupski, który dodatko-
wo ufundował dla sołtysa nagrodę rzeczową. Drugą, merytoryczną część 

spotkania wypełnił test ze znajomości BHP, 
a także ocena działalności i planów rozwoju 
Stowarzyszenia.

W tym samym dniu popołudniu rozpoczął 
się dwudniowy ogólnopolski turniej sołtysów. 
Jak co roku zadania postawione przez zawod-
nikami wymagały dużych pokładów energii 
oraz poczucia humoru i dystansu do własnej 
osoby. Decydującą konkurencją okazało się 
niedzielne lepienie pierogów na czas. Wśród 
nagrodzonych na ósmym miejscu uplasował 
się sołtys Jaworza – Jan Olszewski. 

 Marcin Fąfara



13

Sierpień 2013

Sołtys to lokalny lider 

Zmagania wędkarzy o puchar prezesa banku

Marcin Fąfara: Jaka była pierwsza myśl po 
wiadomości, że to Pan uzyskał tytuł najlepszego 
sołtysa w 2012 r. w gminie Zagnańsk?

Jan Adach: Przede wszystkim to, że trzy ka-
dencje mojego sołtysowania przyniosły wymierne 
i zauważalne korzyści dla mojego sołectwa. Uwa-
żam, że to wyróżnienie tyczy się tak samo mojej 
osoby, jak i mieszkańców, bez których zaangażo-
wania i chęci współpracy nie udałoby się zrobić 
tego wszystkiego.

M.F.: Z jakich zrealizowanych zadań w Pana 
sołectwie jest Pan najbardziej zadowolony?

J.A.: W ciągu ostatnich lat na terenie Za-
błocia i Kajetanowa zrobiono naprawdę wiele. 
Dokonał się wyraźny skok w poziomie i jakości 
życia mieszkańców, czego symbolem jest pełne 
skanalizowanie sołeckich wsi. Jestem niezmiernie 
zadowolony także z generalnej przebudowy drogi 
gminnej w Zabłociu, a także wybudowania par-
kingu przed miejscową szkołą. Co także ważne, 
corocznie, efektywnie rozdysponowujemy razem 
z mieszkańcami środki z funduszu sołeckiego, słu-
żące poprawie życia w miejscowościach. Udzielam 
się również w pracach honorowego komitetu na 
rzecz budowy pomnika w Kajetanowie upamięt-
niających żołnierzy poległych w czasie II wojny 

światowej na terenie Zagnańska, którego odsłonię-
cie planowane jest na wrzesień tego roku.

M.F.: W jakie przedsięwzięcia planuje Pan 
się zaangażować w przyszłości?

J.A.: Myślę, że w kilku ważnych sprawach 
jest jeszcze wiele do zrobienia. Przede wszystkim 
jest to poprawienie infrastruktury i bezpieczeń-
stwa w okolicy wiaduktu nad drogą ekspresową 
E77 oraz potrzeba pochylenia się nad zaprojekto-
waniem infrastruktury pod drugą zabudowę miesz-
kaniową w Zabłociu. Uruchomiłoby to dodatkowe 
grunty pod zabudowę jednorodzinną. Także szyb-
ko rozbudowujący się Kajetanów Dolny ma jesz-
cze kilka infrastrukturalnych niedostatków. 

M.F.: Jak według Pana będzie się zmieniała 
w przyszłości rola sołtysa?

J.A.: Moim zdaniem sołtysi w najbliższym 
czasie z kilku przyczyn przestaną być głównie 
inkasentami opłat lokalnych, a staną się również 
lokalnymi liderami, od których będzie zależało 
wielu lokalnych inicjatyw. Współczesna wieś, wy-
daje się, również będzie wymagała od sołtysów 
zdobywania nowych kompetencji i lepszego przy-
gotowania merytorycznego. 

M.F.: Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał: Marcin Fąfara

Gminna Spółdzielnia „SCh” w Zagnańsku odda w najem:
1. sklep spożywczy (czynny) w Chrustach,
2. pomieszczenie po pizzerii w Chrustach – o powierzchni ok. 55 m²,
3. część budynku sklepowego – o powierzchni 47 m²,
4. pomieszczenie w biurze GS przy ul. Turystycznej 67  

– o powierzchni ok. 20 m².
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu  
606 417 920 lub 41 300 15 20.

Uprzejmie informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy w Za-
gnańsku na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz informujący 
o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości 
gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Samso-
nów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1232/7 o pow. 0,0754 ha.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 
dni, licząc od daty wywieszenia wykazu, tj. od 8 sierpnia 2013 
roku do 29 sierpnia 2013 roku.

Szanowni Państwo!
Za nami pierwszy miesiąc funkcjonowania nowego systemu 

odbioru odpadów komunalnych. Można pokusić się o próbę pierw-
szych podsumowań. Gmina Zagnańsk ustalając harmonogram 
i częstotliwość odbioru odpadów, starała się wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom wszystkich mieszkańców.

Przypominamy, że zgodnie z podpisaną umową z firmą Fart-Bis 
odpady, zarówno segregowane, jak i niesegregowane należy wystawiać 
do godz. 7.00, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Obowiązuje 
również tzw. zasada worek za worek. Po każdorazowym oddaniu worka 
pracownik firmy ma obowiązek zostawić worek w zamian. 

Z dniem 31 lipca upłynął termin wniesienia pierwszej opłaty za 
odbiór odpadów komunalnych.

Wpłaty możemy dokonywać: na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

Zagnańsk: 15 8512 0002 2001 0000 0143 0003, w kasie Urzędu Gminy 
Zagnańsk, bezpośrednio u sołtysa danego sołectwa.

Płacimy za dany kwartał. Termin wniesienia wpłaty za IV kwartał 
upływa 31 października.

Prosimy o zgłaszanie wszystkich sygnałów dotyczących funkcjo-
nowania nowego systemu. Dziękujemy za wszystkie, które już wpły-
nęły. Do wszystkich problemów podchodzimy z uwagą i staramy się je 
rozwiązywać na bieżąco. 

Wszelkie uwagi można zgłaszać na naszym forum internetowym: 
www.zagnansk.pl oraz pod nr telefonów: 41 300 13 22 wew. 33, 15.

Przy tej okazji pragniemy podziękować Państwu Radnym Rady 
Gminy w Zagnańsku oraz Sołtysom, których pomoc i zaangażowanie 
jest bardzo pomocne w starcie nowego systemu.

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

W ostatnim dniu czerwca Koło Polskiego Związku Wędka-
rzy „Bartek” zorganizowało na zbiorniku w Umrze jubileuszowe, 
5. sponsorowane przez Bank Spółdzielczy w Samsonowie zawody 
wędkarskie o puchar Prezesa Zarządu Banku Józefa Florka. 

W zawodach uczestniczyło 20 członków koła „Bartek”, w tym dwie 
panie. Po rozlosowaniu stanowisk rozpoczęto zawody sędziowane przez 

prezesa Jana Adamczyka, Tomasza Chmiela, Janusza Stefańskiego i Ro-
berta Pokrzywińskiego. 

Organizatorzy zgodnie przyznali, że ryby w tym dniu nie chciały 
współpracować z zawodnikami, winna temu była zmienna pogoda, brały 
tylko płocie i okonie.

W samo południe ogłoszono koniec zawodów, po zważeniu ryby zo-
stały wpuszczone do wody, sędziowie rozpoczęli podliczanie wyników, 
a zawodnicy udali się na kiełbaskę z grilla.

Prezes Zarządu Banku Józef Florek wspólnie z prezesem Janem 
Adamczykiem wręczyli puchary i bony towarowe najlepszym zawodni-
kom. A oto kolejność:

1. Sebastian Pytka – 5980 pkt. (5,98 kg); 2. Krzysztof Miądzel 
– 1430 pkt.; 3. Dawid Sobierajski – 1020 pkt.; 4. Mirosław Piskulak 
– 930 pkt.; 5. Teresa Miądzel – 760 pkt.; 6. Kamil Chmiel – 670 pkt.

Zarząd Koła PZW „Bartek” w Zagnańsku złożył podziękowanie Za-
rządowi i Radzie Banku Spółdzielczego w Samsonowie za sponsorowa-
nie zawodów.

Apis 

(Rozmowa z Janem Adachem, najlepszym sołtysem w 2012 r. w gminie Zagnańsk)
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Kulturalne wakacje 

Wyjątkowe spotkanie aktywnych kobiet

W niedzielę, 21 lipca br. ponad 450 zawodników z całej Polski wzięło 
udział w Maratonie Rowerowym Świętokrzyskiej Ligi Rowerowej w Za-
gnańsku. Rowerzyści wystartowali z placu okalającego ruiny Huty Józef 
w Samsonowie, zmagając się na dystansach 
73 km, 51 km oraz 23 km. Gwiazdą zawo-
dów był wicemistrz świata w kolarstwie 
szosowym oraz wicemistrz Igrzysk Olim-
pijskich w Seulu Andrzej Sypytkowski. 

Jak co roku, podczas imprezy zorganizo-
wane zostały Mistrzostwa Gminy Zagnańsk 
w kolarstwie górskim, nad którymi pieczę 
sprawowało Zagnańskie Stowarzyszenie Ro-
werowe „Pod Bartkiem”. Nagrody dla najlep-
szych zawodników wręczał wicewójt Robert 
Kaszuba, sekretarz Stowarzyszenia Sylwia 
Bętkowska, prezes Stowarzyszenia Marcin 
Kraska prowadzący ceremonię dekoracji oraz 
wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego 
w Samsonowie Katarzyna Sykulska.

Wśród wyróżnionych znalazły się: kolej-
ny raz zdobywające medal siostry Sobczyk – Kasia, Małgosia i Julia oraz 
Emilia Kmieć. Pozostali nagrodzeni to: Seweryn Boszczyk, Adam Zarychta, 
Filip Fronio, Konrad Bekier, a w grupie żeńskiej – Agnieszka Strzelec z córką 
Marysią.

Spośród uczestników nagrodzono także najstarszego zawodnika Krzysz-
tofa Kołdę. Natomiast najmłodszą zawodniczką była 8-letnia Lea Ginał, która 
ukończyła dystans „Family”. W kategorii „Rodzina” bezkonkurencyjna oka-
zała się usportowiona rodzina Sobczyków. Puchar odebrał wiceprezes Stowa-
rzyszenia i zarazem dumny tata Michał Sobczyk.

W tym roku w organizację imprezy czynnie włączyło się powstałe jesie-
nią ub. roku Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe „Pod Bartkiem”, które na 
tę okoliczność przywdziało specjalnie wykonane stroje z herbem Zagnańska.

 W drugi weekend lipca inicjatorzy i uczestnicy programu „Aktyw-
ne Lokalnie” przekonali się, co znaczy prawdziwa siła kobiecości! U stóp 
Świętego Krzyża odbyło się bowiem pierwsze wspólne spotkanie aktyw-
nych kobiet z województw mazowieckiego, lubelskiego i oczywiście świę-
tokrzyskiego.

Aktywne Lokalnie to część projektu wspie-
rania partycypacji kobiet na obszarach wiej-
skich, realizowanego przez Społeczny Instytut 
Ekologiczny działający w Warszawie, Fundację 
Regionalis z Kielc oraz Stowarzyszenie Wspie-
rania Aktywności Lokalnej Stella z wojewódz-
twa lubelskiego, mającego wspomóc lokalną 
aktywność kobiet. Jak podkreślają inicjatorzy, 
projekt ma budować dialog kobiet i lokalnych 
organizacji z władzami, wspierać rozwój lokal-
nych organizacji pozarządowych oraz grup nie-
formalnych prowadzonych przez kobiety.

Naszą gminę z entuzjazmem reprezentowały 
i reklamowały panie działające w Stowarzyszeniu 
„W Krainie Tetrapoda” w Zachełmiu oraz Towa-

Zakończyły się trwające w lipcu br. „Wakacje z kulturą” w Świetlicy 
Środowiskowej Jaworze. Przez cały lipiec 40 dzieci z gminy Zagnańsk 
skorzystało z zaproponowanej formy wypoczynku.

Warsztaty kreatywne, doświadczenia naukowe i badawcze, warsztaty 
recyklingu, wariacje artystyczne, zajęcia sportowe, wycieczki krajoznawcze 
i edukacyjne, to tylko nieliczne atrakcje „Wakacji z kulturą”.

„Wakacje z kulturą” to cykl mający na celu 
zapewnienie bezpiecznego i ciekawego waka-
cyjnego wypoczynku dzieci z gminy Zagnańsk. 
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem 
dzieci, które podczas spotkań nawiązały także 
nowe przyjaźnie. W ramach warsztatów dzieci 
samodzielne wykonywały m.in instrumenty mu-
zyczne, brały udział w zabawach taneczno-ru-
chowych, wykonywały eksperymenty chemicz-
ne pod okiem instruktora. W zajęcia zaangażo-
wali się także harcerze SKAŁA ZHP oraz Grupa 
PAKD, laureaci projektu „Mania Działania”.

Podczas wakacji dzieci wspólnie z Zespo-
łem Ludowym Jaworzanki przygotowały sałat-

Świętokrzyskie zmagania rowerowe w Samsonowie
– Dzięki staraniom członków naszego Stowarzyszenia, pomocy władz gmi-

ny oraz wsparciu firm z naszej gminy udało nam się wypromować w postaci 
wspólnych strojów kolarskich, aby także na wyjazdowych zawodach chwalić się 

naszą gminą – mówi prezes Stowarzyszenia 
Marcin Kraska. – Szczególne podziękowania 
składamy panu Zbigniewowi Mrozowi – wła-
ścicielowi KONZBI, Zarządowi Banku Spół-
dzielczego w Samsonowie z prezesem Józefem 
Florkiem oraz firmie MotoTEC – dodał.

Wśród głosów uczestników dało się sły-
szeć pochwały i wyrazy uznania za doskonałą 
organizację. Po raz kolejny gmina Zagnańsk 
okazała się miejscem, gdzie całe rodziny 
mogą aktywnie spędzić wolny czas.

Zdaniem wicewójta Roberta Kaszuby 
będącego podczas zawodów w potrójnej roli 
– zawodnika, współorganizatora i wręczają-
cego nagrody najlepszym zawodnikom – im-
preza znakomicie promowała gminę i zdrowy 
styl życia.

– Cieszy nas, że przyjechali do nas zawodnicy z wielu miast Polski oraz 
to, że wśród startujących było coraz więcej osób z naszej gminy, a szczególnie 
z naszego Stowarzyszenia Rowerowego „Pod Bartkiem”. Nasi zawodnicy, jak 
pokazały dzisiejsze zawody, byli znakomicie przygotowani – komentował zaraz 
po ukończeniu zawodów wicewójt Kaszuba.

Zdaniem słynnego olimpijczyka Andrzeja Sypytkowskiego zawody 
w Samsonowie zostały zorganizowane w sposób profesjonalny. Trasy prze-
jazdowe nie są mu obce, gdyż często na nich trenował w czasach, gdy był 
czynnym kolarzem szosowym.

Zawody w Samsonowie odbyły się pod patronatem wójta Szczepana 
Skorupskiego. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała OSP Samsonów, 
policja i grupa ratownictwa medycznego.  Apis 

kę jarzynową oraz kolorowe kanapki. Przeniosły się także w przeszłość: prały 
kijankami w baliach, używały szarego mydła z czasów II wojny światowej.

W ramach „Wakacji z kulturą” zorganizowano wycieczki, np. na Święty 
Krzyż oraz śladami tetrapoda w gminie Zagnańsk. Dzieci miały także okazję 
odwiedzenia wystawy „Podróż w Krainę Dźwięku” w Galerii Korona Kielce. 
Uczestnicy „Wakacji z kulturą” wybrali się także do kina.

Dzieci spotkały się też z policjantami 
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kiel-
cach podczas lekcji dotyczącej bezpiecznego 
zachowania na drodze oraz przy zbiornikach 
wodnych. Uczyły się udzielania pierwszej po-
mocy. W ostatnim dniu „wakacji” zorganizo-
wano zajęcia sportowe w Gminnym Ośrodku 
Sportu, Kultury i Rekreacji w Zagnańsku.

Na zakończenie dzieci odwiedzili Robert 
Kaszuba, zastępca wójta gminy Zagnańsk 
oraz Michał Salwa, kierownik GOKSiR. 
Wręczyli uczestnikom „wakacji” pamiątko-
we dyplomy, medale oraz drobne upominki.

Anna Żmudzińska GOKSiR

rzystwie Kobiet Aktywnych. W trakcie konferencji odbyła się specjalna prezen-
tacja walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy Zagnańsk, która spotkała się 
z wielkim zainteresowaniem. Uczestniczki spotkania reprezentujące poszcze-
gólne regiony i organizacje miały wyjątkową okazję do zaprezentowania swoich 

działań i wymiany doświadczeń. Z pewnością 
zaowocuje to kolejnymi projektami i pomysłami, 
których nie zabraknie także i w naszej gminie.

Niczym legendarne czarownice, wyjątko-
we kobiety z różnych stron Polski spotkały się 
w Górach Świętokrzyskich, by wspólnie nauczyć 
się, jak zaczarować rzeczywistość i swój lokalny 
świat, by był piękniejszy, lepszy i bardziej przy-
jazny. Napoleon Bonaparte powiedział kiedyś, że 
państwa upadają, gdy kobiety rządzą sprawami 
publicznymi. Jakże się mylił! Gdyby był pod 
Łysą Górą w czasie tego spotkania, usłyszałby 
silny kobiecy okrzyk Ce que femme veut, Dieu le 
veut! (fr. Czego chce kobieta, tego i Bóg chce).

Magdalena Kopeć
Zdjęcia Ewa Olesińska
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Andrzej Piskulak: Gratulując sukcesu, pragnę zapytać o to, kto spo-
wodował, że wystartowałaś? Rodzice?

Anna Gała: Wystartowałam w wyborach Miss Lata, żeby siebie wypró-
bować. Także namówili mnie do tego i pomogli moi znajomi. Z sukcesu cieszy-
łam się razem z moimi rodzicami. 

A.P.: Co oznacza dla Ciebie ten sukces?
A.G.: Cieszę się bardzo z sukcesu. Trudno mi teraz jednoznacznie powie-

dzieć, co może on oznaczać dla mnie w przyszłości. Może karierę modelki? 
Nie wiem. Wydaje mi się, że teraz dzięki temu będę bardziej rozpoznawalna. 

A.P.: Rozmawiając o przyszłości, trudno nie zapytać o teraźniejszość. 
Do jakiej szkoły uczęszczasz? 

A.G.: Chodzę do V LO w Kielcach do klasy o profilu matematyczno- 
-geograficznym. Mam wiele zainteresowań i pasji. Po maturze chciałabym stu-
diować ekonomię. Potem chciałabym otworzyć swoje biuro rachunkowe. Lubię 
pozować, tak jak to robią modelki, ale bardziej lubię fotografować. Jeżeli nie 
uda się stworzyć biura rachunkowego, to będę próbowała stworzyć własną 
pracownię fotograficzną. Jestem osobą przyjazną i lubię pomagać ludziom.

Wybory Miss Lata, popisy taneczne mistrzów świata i Polski ze Stu-
dia Tańca Candela oraz występ kultowego zespołu De Mono – to głów-
ne atrakcje Dnia Gminy Zagnańsk, który odbył się 6 lipca br. w Umrze. 
– Z powodu trwających w Kaniowie i Borowej Górze inwestycji drogowych 
impreza nie mogła się odbyć na scenie letniej usytuowanej nad zalewem 
w Kaniowie – wyjaśniał wójt Szczepan Skorupski, komentując decyzję 
przeniesienia dorocznej imprezy nad zalew w Umrze. Honorowy patro-
nat nad wydarzeniem objął marszałek Adam Jarubas.

Imprezę zaszczycili swoją obecnością m.in.: poseł Krzysztof Lipiec, sta-
rosta kielecki Zdzisław Wrzałka oraz prezes Wodociągów Kieleckich Hen-
ryk Milcarz. Podczas uroczystego otwarcia imprezy poseł Krzysztof Lipiec 
życzył licznie przybyłym mieszkańcom gminy wszystkiego dobrego i uda-
nej zabawy. – Odpoczywajcie i niech wam się tutaj dobrze dzieje. A wójtowi 
Szczepanowi Skorupskiemu dziękuję za zaproszenie i na jego ręce dla całej 
gminy życzę dużo sukcesów – mówił poseł Lipiec. 

Piękne dziewczyny i kultowe przeboje
głównych, zostały przyznane także komplementarne. Tytuł Miss Publiczno-
ści i Rajskiej Miss zdobyła Paulina Młynik, zaś Miss Profesji – Aleksandra 
Szczerek. Wraz z nagrodami rzeczowymi, wszystkie dziewczyny otrzymały 
zaproszenie do wielkiego finału konkursu Miss Lata 2013, który odbędzie się 
w sobotę 31 sierpnia w Borkowie. Mieszkankę Jasiowa Anię Gałę namówili 
znajomi. Było to dla niej wyzwanie, ale też doświadczenie. Podczas rywali-
zacji każda z kandydatek zaprezentowała się na scenie w stroju dowolnym 
i w kostiumie kąpielowym. Panie musiały też odpowiedzieć na pytania zada-
ne przez jurorów. Zmaganiom kandydatek na Miss Zagnańska towarzyszyły: 
pokazy walk, występ Kabaretu NaŻarty oraz popisy wokalne Ani Żak. Głów-
nym organizatorem Wyborów Miss Lata była redakcja „Echa Dnia”. 

Po zmaganiach dziewcząt o szarfę najpiękniejszej rozpoczął się występ 
wokalisty Kamila Szpakowskiego. Po nim nastąpiło uroczyste wręczenie 
przez prezesa LGD Dorzecze Bobrzy – Jarosława Wałka i wójta Szczepana 
Skorupskiego Nagrody Bobra dla prezes Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej 
Lidii Putowskiej. 

W dalszej części festynu odbył się pokaz tańca w wykonaniu tancerzy 
Studia Tańca Candela z Kielc. Wystąpiła mistrzyni świata Wiktoria Salwa. 
Swoje umiejętności zaprezentowali m.in. mistrzowie Polski w parach – Bar-
tłomiej Skorupski i Marta Gałecka. 

Po pokazach tanecznych wójt Szczepan Skorupski wręczył nagrody i pu-
chary dla najlepszych wędkarzy. Przed imprezą odbyły się bowiem zawody 
wędkarskie na zbiorniku wodnym w Umrze o puchar Wójta Gminy Zagnańsk. 
Organizatorem zawodów było Koło PZW „Bartek” w Zagnańsku, sponsorem 
Urząd Gminy oraz GOKSiR w Zagnańsku. 

Puchar i pierwsze miejsce wywalczył Tomasz Pytka (6310 punktów), dru-
gie ex aeguo Teresa Miądzel i Sebastian Pytka (3150 pkt), 4. Dawid Sobierajski 
(1750 pkt), 5. Krzysztof Miądzel (1320 pkt) i 6. Michał Adamczyk (1120 pkt). 

Przed występem gwiazdy wieczoru, legendarnego zespołu De Mono, wy-
stąpiła młodziutka Wiktoria Wzorek, która na co dzień ćwiczy umiejętności wo-
kalne w kieleckim Młodzieżowym Domu Kultury oraz zespół muzyczny Floya. 

Odbyła się także prezentacja podwójnego obrotowego obrazu dębu Bart-
ka wykonanego ze zużytej garderoby i oprawionego w ramę z żywotnika. Po-
kazu dokonały modelki z agencji Promomodels.pl. Autorkami obrazu są Lilia 
Kowalewska wraz z córką Ewą. W występie gościnnie wzięła udział tancerka 
Kamila Drezno. 

A.P.: Jak oceniasz imprezę w Umrze?
A.G.: Wybory Miss Lata w Umrze 

były, moim zdaniem, na bardzo wysokim 
poziomie. Pan prowadzący jest bardzo 
przyjemnym i życzliwym człowiekiem, ze 
strony osób zasiadających w jury nie czuło 
się jakiejkolwiek presji, publiczność nato-
miast była fantastyczna. Startujące dziew-
czyny były bardzo sympatyczne. Myślę, 
że się zaprzyjaźnimy. Dziękuję wszystkim, 
którzy głosowali na mnie, w głębi serca 
mam nadzieję, że pomogą mi wygrać w fi-
nale w Borkowie. 

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

Dziewczyna z przyszłością 
(Rozmowa z wicemiss lata Anną Gałą z Jasiowa)

Wicemiss Zagnańska Anna Gała 
ma 17 lat. Mieszka w Jasiowie. Jej wy-
miary to 80-62-84, wzrost 171 centyme-
trów, zainteresowania to fotografia, jazda 
na rowerze i gra w piłkę siatkową.

Z kolei starosta kielecki Zdzisław Wrzałka witając zebranych, wyraził ra-
dość, że na terenie powiatu kieleckiego odbywają się tak wspaniałe imprezy. 
– Gmina Zagnańsk znakomicie się rozwija. Gmina ta jest przyszłością, jeśli 
chodzi o turystykę. Bo przecież tutaj przyjeżdża bardzo dużo turystów z całego 
kraju. Życzę państwu bardzo dobrej zabawy – mówił starosta Wrzałka.

Prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz pozdrawiając serdecznie 
wszystkich przybyłych, podkreślił rolę szczęścia w życiu człowieka. – Chciał-
bym państwu życzyć, aby każdemu każdego dnia towarzyszyło szczęście. Na-
miastką szczęścia lokalnego jest to, że nasza piękna gmina się rozwija i staje 
się bardzo ważnym ogniwem nie tylko w województwie świętokrzyskim, ale 
i w całym kraju. I tutaj panie wójcie proszę przyjąć słowa uznania i szacunku 
dla wszystkich, którzy się do tego przyczyniają – mówił prezes Milcarz. 

Wójt Szczepan Skorupski w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że 
zaszczycili ją znakomici goście i swą obecnością podnieśli jej rangę. – Po raz 
pierwszy Dzień Gminy Zagnańsk obchodzimy nie w Kaniowie, ale tutaj, w Umrze. 
To też pewien symbol dzisiejszego święta. A to dlatego, że trwają inwestycje, ma-
jące na celu uatrakcyjnienie gminy Zagnańsk – mówił wójt Skorupski.

W dalszej części wystąpienia przypominając, że gmina Zagnańsk otrzyma-
ła w tym roku w plebiscycie Euro-Gmina wyróżnienie właśnie za inwestycje, 
wyraził serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierają władze gminy. 
– Ten dzień jest dla mnie osobiście bardzo ważny, gdyż jest półmetkiem mojej 
kadencji. W tym czasie udało nam się zakończyć ponad 60 zadań inwestycyj-
nych na łączną kwotę 23 mln 430 tys. zł. Z różnych źródeł zewnętrznych udało 
nam się uzyskać dofinansowanie ponad 8 mln 530 tys. zł – podkreślił wójt. 

Wystąpienia wójta Szczepana Skorupskiego i zaproszonych gości poprze-
dziły wybory Miss Lata Umer 2013. Miss została Paulina Młynik, I wicemiss 
– Anna Gała z Jasiowa, zaś II wicemiss – Daria Jaśkowska. Oprócz tytułów 

Podczas całej imprezy zorganizowane zostały liczne konkursy sportowe 
dla dzieci. Ponadto swoje prace plastyczne wystawiali artyści: Krzysztof We-
sołowski, Maria Niciejewska, Elżbieta Chrobot, Józefa Bucka, Jan Kopciał, 
Grzegorz Tyrała, Wojciech Bednarczyk i Marian Lisowski. Atrakcją były po-
kazy wodnego sprzętu ratowniczego w wykonaniu strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zagnańsku-Chrustach.  Apis 
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