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W Urzędzie Marszałkowskim została pod-
pisana 23 lipca br. umowa pomiędzy marszał-
kiem województwa świętokrzyskiego Adamem 
Jarubasem, członkiem Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierzem Kotowskim 
oraz starostą powiatu kazimierskiego Janem 
Nowakiem. Gminę Zagnańsk reprezentował 
zastępca wójta Robert Kaszuba. Umowa doty-
czy realizacji projektu mającego na celu pod-
niesienie efektywności energetycznej obiektów 
użyteczności publicznej na terenie powiatu 
kazimierskiego i gmin: Czarnocin, Opatowiec 
i Zagnańsk.

Projekt dotyczy prac termomodernizacyjnych 
w 12 budynkach użyteczności publicznej zloka-
lizowanych na terenach powiatu kazimierskiego 
i gminy Zagnańsk o łącznej powierzchni ponad 
22 tysięcy metrów kwadratowych z wykorzysta-
niem nowoczesnych elementów źródeł energii 
odnawialnej. Porozumienie zawarte pomiędzy 

różnymi samorządami i wspólnie realizowane 
zadanie silnie scementują ich współpracę także 
w przyszłości.

W ramach partnerskiego projektu zosta-
ną przeprowadzone prace ociepleniowe, wy-
miana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana 
instalacji odprowadzania wody deszczowej 
i modernizacja instalacji c.o. Całkowity koszt 
projektu to blisko 8 mln zł. Unia Europejska 
dofinansuje projekt na poziomie 80 proc.

W gminie Zagnańsk w ramach ww. projek-
tu zostaną przeprowadzone roboty budowlane 
na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomoder-
nizacja istniejącego budynku Szkoły Podsta-
wowej, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie” 
gm. Zagnańsk. Wartość robót budowlanych 
wynosi: 1 266 900,00 zł, w tym dofinansowanie 
80 proc., tj. 1 013 520,00 zł.

Apis

Wójt Szczepan Skorupski podpisał umowę 
na realizację zadania pn. „Termomoderniza-
cja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej, 
Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie w ra-
mach projektu pn. Podniesienie efektywności 
energetycznej obiektów użyteczności publicznej 
na terenie powiatu kazimierskiego i powiatu 
kieleckiego”, gm. Zagnańsk.

Termomodernizacja budynku szkolnego 
w Tumlinie jest to zadanie współfinansowane 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2007–2013, Oś Priorytetowa 4: Rozwój infra-
struktury ochrony środowiska i energetycznej, 
Działanie 4.2: Rozwój systemów lokalnej infra-
struktury ochrony środowiska i energetycznej.

Zgodnie z podpisaną umową roboty budow-
lane mają się zakończyć do 30 października 2014 
roku. Wykonawcą robót budowlanych jest Przed-
siębiorstwo Usługowo-Budowlane inż. Andrzej 
Król Kajetanów 55, 26–050 Zagnańsk.

Całkowity koszt robót budowlanych wynosi 
1 226 900,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 
80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W ramach robót budowlanych na ww. za-

daniu zostaną wykonane następujące prace: 
termomodernizacja – II etap, wymiana sta-
rej instalacji c.o. na nową wraz z przebudową 
kotłowni z węglowej na gazową. Dodatkowo 
przewidziano nowoczesne systemy odnawial-
nych źródeł energii, ogniwa fotowoltaiczne oraz 
pompy ciepła.

Zastosowanie odnawialnych źródeł jest 
jednym z elementów, który w znacznym stop-
niu obniży koszty utrzymania i eksploatacji 
budynków. Pompy ciepła przekształcają ener-
gię z naturalnych źródeł ciepła, np. z ziemi 
w ogrzewanie budynku i wody użytkowej. 
Ponadto pozwalają uzyskać dużą oszczędność 
energii w porównaniu z tradycyjnymi źródła-
mi energii, poprzez niskie koszty eksploatacji 
i wysoki zwrot inwestycji.

W ramach przedsięwzięcia zostaną wyko-
nane ogniwa fotowoltaiczne, które przetwa-
rzają promieniowanie słoneczne bezpośrednio 
w energię elektryczną, bez zanieczyszczeń, 
hałasu i innych czynników niekorzystnych 
ze względu na ochronę środowiska.

Powyższa inwestycja jest kontynuacją wcześ-
niej zrealizowanych zadań związanych z termo-

modernizacją budynków na terenie gminy tj. ZSP 
n r 2 i Gimnazjum w Zagnańsku, Urzędu Gmi-
ny, Gminnego Punktu Informacji Turystycznej 
w Samsonowie i OSP w Chrustach. Po realizacji 
znacznie obniżone zostały koszty eksploatacji 
i utrzymania budynków użyteczności publicznej.

Apis

Partnerstwo samorządowe wykorzystujące środki unijne

Termomodernizacja budynku szkolnego w Tumlinie

Umowy na nowe boiska podpisane
W dniu 31 lipca br. zostały podpisane umowy 

na wykonanie nowego boiska w Szałasie oraz na 
modernizację istniejącego boiska trawiastego w 
miejscowości Jaworze. Całkowity koszt robót 
budowlanych na obydwóch inwestycjach wynosi 
365 310,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 
80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Na realizację ww. przedsięwzięć Gmina Za-
gnańsk pozyskała środki finansowe w ramach 
Programu „Odnowa i rozwój wsi” z działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013. Działanie 4.1.3. w ramach osi 
LEADER. 

Zgodnie z podpisanymi umowami roboty 
budowlane na obydwóch inwestycjach mają się 
zakończyć do 15 października 2014 r. Wyko-
nawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Budowlane TOM–BUD Biskup To-
masz z Kielc.

W ramach robót budowlanych przy wykona-
niu nowego boiska w Szałasie zostaną zrealizo-
wane następujące prace: wykonanie nawierzch-
ni sportowej poliuretanowo-gumowej, obrzeży 
betonowych na ławie betonowej oraz opaski z 
kostki betonowej,  montaż jednego zestawu 
do siatkówki, ogrodzenia, ciągów pieszych o 
nawierzchni z kostki betonowej, a także dwóch 
trybun zewnętrznych.

Natomiast w ramach modernizacji boiska 
w Jaworzu zostaną wykonane: zdjęcie warstwy 
humusu z terenu objętego przebudową boiska, 
wykonanie nawierzchni z ziemi organicznej 
wraz z obsianiem trawą, montaż trybun, wy-
budowanie chwytaków do piłek i ogrodzenia.

Apis 
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Umowę na budowę ostatnich, kolizyjnych 
odcinków „unijnej” kanalizacji w gminie 
Zagnańsk podpisano 2 lipca br. w siedzibie 
Wodociągów Kieleckich. Kontrakt zrealizuje 
kieleckie konsorcjum, którego liderem jest 
firma ESC P.H.U. Emilian Stawecki.

Podpisana umowa dotyczy realizacji Kon-
traktu VI/1B „Budowa kanalizacji sanitarnej 
na terenie gminy Zagnańsk – Etap 1 – odcin-
ki kolizyjne”. Kontrakt będzie realizowany 
przez konsorcjum w składzie: ESC Przed-
siębiorstwo Handlowo-Usługowe Emilian 
Stawecki z Kielc oraz REM-WOD Sp. z o.o. 
z Kielc. Umowę w imieniu konsorcjum pod-
pisał Emilian Stawecki, prezes spółki ESC. 

Przewidywany termin ukończenia robót to 31 
grudnia 2014 r.

– Jestem przekonany, że roboty przebiegną 
zgodnie z zamówieniem i w terminie. Mamy 
już doświadczenie w pracy dla Wodociągów 
Kieleckich – powiedział prezes Stawecki.

– Osobiście cieszę się, że przetarg wygrały 
nasze, lokalne firmy – skomentował Henryk 
Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

Jest to ostatni budowlany kontrakt w gmi-
nie Zagnańsk w ramach unijnego projektu 
Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych 
Aglomeracji Kieleckiej.

Apis

Podpisano umowę na budowę kolizyjnych odcinków kanalizacji

Termomodernizacja budynku szkolnego w Tumlinie

InfoKiosk koło Urzędu Gminy
W związku z partnerstwem naszej gmi-

ny w projekcie Szlak JIIIS, przed Urzędem 
Gminy zamontowany został InfoKiosk. 
Umożliwi on mieszkańcom i turystom bez-
płatne korzystanie z internetu przez całą 
dobę.

Dodatkowo urządzenie to będzie sprzę-
żone z portalem Szlaku JIIIS. Dzięki tej 
witrynie będzie można dowiedzieć się 
o Szlaku, o partnerskich gminach z innych 
województw oraz skorzystać z programu 
obsługującego wprowadzaną obecnie Kartę 
Turysty.

Zawarte tam informacje pozwolą nam 
zaplanować podróż po 6 gminach uczest-

niczących w projekcie – sieć ścieżek ro-
werowych, pieszych, zabytków itp. Karta 
Turysty dodatkowo da szansę na zdobywa-
nie punktów, które później będzie można 
wymienić na nagrody lub zniżki w gospo-
darstwach agroturystycznych, firmach, 
które przystąpią do obsługi Karty Turysty.

Obecnie Karta Turysty jest w fazie przy-
gotowań i w październiku br. będzie można 
ją bezpłatnie wyrobić w wyodrębnionych 
punktach, o czym poinformujemy za po-
średnictwem portalu gminy Zagnańsk, jak 
i „Gazety Zagnańskiej”.

Apis

Trwają zawansowane prace związane z bu-
doTrwa budowa drogi od Bartkowa do ul. Kie-
leckiej  

Trwają zawansowane prace związane z budo-
wą drogi gminnej od Bartkowa do ul. Kieleckiej 
w Zagnańsku. Z zakresu planowanych prac do 
wykonania na ukończeniu jest infrastruktura 
techniczna tj. sieć wodociągowa wraz z prze-
pięciem przyłączy, sieć gazowa, przebudowa i 
budowa oświetlenia drogowego, przebudowa 
linii średniego napięcia. 

Kontynuowane są prace w zakresie przebudo-
wy sieci teletechnicznej, w najbliższych dniach 
zostanie przebudowana sieć niskiego napięcia. 
Zostały rozpoczęte też roboty w zakresie budowy 
drogi, tj. ułożenia podbudowy, krawężników, 
obrzeży wzdłuż ciągu pieszego. W ramach in-
westycji zostanie uporządkowany i zagospoda-
rowany teren w obrębie skateparku.  Wzdłuż 
ciągu pieszego zostaną ustawione elementy małej 
architektury, tj. ławeczki, kosze. 

 Budowa drogi od Bartkowa do ulicy Kiele-
ckiej wraz z przebudową infrastruktury tech-
nicznej prowadzona jest w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap 
II. Koszt wyniesie blisko 4,5 mln zł. Około 40 
procent środków (kwota w wysokości 1 717 
871,00 zł) pochodzi z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Wykonawcą jest 
Przedsiębiorstwo Budowlane „PERFECT” z Bil-
czy. Termin wykonania drogi jest określony na 
25 listopada 2014 r.

Inwestycja wpłynie na skrócenie czasu do-
jazdu mieszkańców do przyległych posesji i 
sąsiednich miejscowości, ułatwi połączenie 
komunikacyjne istniejących dróg powiatowych, 
odciąży centrum Zagnańska oraz skróci czas 
dojazdu do miejsc pracy i szkół w Kielcach. 

Poprawi się płynność ruchu, obniżą koszty 
transportu, zmniejszy się emisja spalin i pozio-
mu hałasu przejeżdżających samochodów. Bu-
dowa oświetlenia poprawi widoczność  i zwięk-
szy poczucie bezpieczeństwa na drodze. Nowe 
skrzyżowanie dróg w Bartkowie do Goleniaw 
Górnych poprawi również bezpieczeństwo przy 
niestrzeżonym przejeździe kolejowym.

Radna Anna Piotrowska z okręgu wybor-
czego sołectwa Bartków w swoim programie 
wyborczym miała zmodernizowanie drogi łą-
czącej Bartków z ul. Kielecką w Zagnańsku. Z 
satysfakcją podkreśliła swym komentarzu, że 
mieszkańcy Bartkowa z zadowoleniem wyra-
żają się o przebudowywanej drodze. 

– Budowa tej drogi jest bardzo potrzebna 
mieszkańcom Bartkowa, ponieważ komunikacja 
z Zagnańskiem oraz możliwość dojazdu do Kielc 
znacznie się poprawi. Będzie ona też miała wpływ 
na bezpieczeństwo zarówno w ruchu kołowym, 
jak bezpieczeństwo pieszych. W tym celu wybu-
dowany będzie chodnik – skomentowała radna 
Anna Piotrowska. 

Radnej Grażynie Wawszczak z Zagnańska od 
początku na sercu leżała sprawa bezpieczeństwa 
na ulicach w jej sołectwie. Komentując zasadność 

przebudowy drogi z Barkowa do ulicy Kieleckiej, 
szczególną uwagę zwróciła właśnie na ten aspekt.

– Budowa drogi od Bartkowa do ulicy Kie-
leckiej poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowe-
go, ale również w znacznym stopniu rozwiąże 
problem parkingu przy skateparku. W ramach 
tej inwestycji powstanie 15 miejsc parkingowych 
w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw. Jest to 
dla mieszkańców bardzo ważne – podkreśliła 
radna Grażyna Wawszczak.

Apis 

Trwa budowa drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej
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W dniu 28 czerwca br. w Zagnańsku odbył 
się Festyn Rodzinny „Zdrowiejemy Razem – 
Zagnańsk 2014”, w którym uczestniczyli pod-
opieczni Oddziału XIII Ośrodka w Morawicy 
oraz ich rodziny, a także osoby wychodzące 
z uzależnienia zrzeszone w Grupach AA z ca-
łego województwa świętokrzyskiego.

Festyn pod patronatem wójta gminy Zagnańsk 
Szczepana Skorupskiego był zorganizowany 
przez: Grupę AA „Bartek”, Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnań-
sku i Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia 
i Współuzależnienia w Morawicy.

Uczestnicy rozpoczęli spotkanie od modlitwy 
w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Za-
gnańsku. Proboszcz parafii i duchowy opiekun 
Grupy AA „Bartek” odprawił Mszę św. za rodzi-
ny. Po Eucharystii uczestnicy festynu udali się 
do gościnnego kompleksu sportowego GOKSiR 
i Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola 
i Gimnazjum w Zagnańsku. Zebranych powitał 
wójt Szczepan Skorupski, przewodnicząca GKRPA 
Elżbieta Korus wspólnie z koordynatorem ds. tera-
pii Stanisławem Kupisem. Wójt życzył przybyłym 
udanej zabawy na gościnnej ziemi zagnańskiej.

Prowadzący podziękowali za pomoc w or-
ganizacji festynu kierownikowi Henrykowi Ko-
walczykowi, kierownikowi GOKSiRu Michałowi 
Salwie, dyrektor ZSZP nr 2 PiG w Zagnańsku 
Marzannie Moćko, Zespołowi Terapeutycznemu 
WOTUiWu w Morawicy. Miłym akcentem festynu 
były podziękowania dla wójta gminy Zagnańsk 
i kierownik GOPS.

Symboliczne Serce otrzymał ksiądz proboszcz 
parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnań-
sku Ryszard Niemiec za wsparcie duchowe, ot-

wartość i przychylność dla osób uzależnionych 
i ich rodzin. Ksiądz proboszcz przywołał w swej 
wypowiedzi ordynariusza diecezji siedleckiej bp. 
Kazimierza Gurdę – inicjatora i założyciela Grupy 
AA „Bartek” w Zagnańsku.

Podziękowanie „ZA DOBRE SERCE”, 
za wsparcie i pomoc koledze w pokonywaniu ba-
rier postawionych na drodze życia przez chorobę 
wójt gminy Zagnańsk i kierownik GOPS wyrazili 
słowami wiersza.

Statuetki i dyplomy otrzymali: T. Wójto-
wicz z Synami, M. Gębski, P. Łętek, K. Bugajski, 
A. Mech, W. Frydrych, H. Filipczak.

Oprawę artystyczną i prowadzenie festynu 
zapewnił Dariusz Zwierzchowski. Organizato-
rzy zaplanowali wiele atrakcji i niespodzianek, 
szczególnie dla najmłodszych. W części zabawo-
wo-rekreacyjnej spotkania do wspólnej zabawy 
zaprosili rodziców oraz ich dzieci. Młodzi ludzie 

prezentowali swoje umiejętności w konkursie 
plastycznym „Rodzina na wakacjach” lub „Świat 
bez uzależnień”, w konkursach sprawnościowych 
i turnieju sportowym piłki nożnej.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji zapre-
zentowali pokaz tresury psa policyjnego połączony 
z nauką bezpiecznego zachowania podczas ataku. 
W ramach projektu „Żyj Bezpiecznie w gminie 
Zagnańsk” funkcjonariusze z Wydziału Ruchu 
Drogowego KMP w Kielcach przeprowadzili egza-
min na kartę rowerową, co pozwoliło uczestnikom, 
szczególnie dzieciom zdobyć nowe umiejętności 
i uprawnienia.

Dużym zainteresowaniem wśród dzieci i mło-
dzieży cieszył się wóz strażacki i pokaz sprzętu 
strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Za-
gnańsku. Radny Gminy Zagnańsk Tomasz Dą-
browski i prezes OSP Ryszard Wawszczak wraz 
z druhami dzielnie „walczyli” z ciekawością ma-
luchów. Ratownik medyczny Leszek Mączka wraz 
z obsługą karetki ratownictwa medycznego dbali 
o zdrowie uczestników.

Przedstawiciel Powiatowej Stacji Epidemiolo-
gicznej w Kielcach prezentował materiały na te-
mat zagrożeń epidemiologicznych, zwłaszcza 
w okresie zbliżających się wakacji. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku przy 
współudziale uczestniczek projektu konkursowe-
go „Aktywnie i zdrowo w gminie Zagnańsk” rea-
lizowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego PO KL zaprezentował rękodzieło 
artystyczne, malarstwo, witrażownictwo oraz 
własne smakołyki kulinarne.

Bardzo miłym akcentem były podziękowania 
dla wszystkich organizatorów, wręczanie pucha-
rów, dyplomów, nagród za udział w organizacji 
festynu i konkursach.

Andrzej Piskulak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Za-
gnańsku informuje, że osoby uprawnione 
do funduszu alimentacyjnego mogą pobierać 
wnioski na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 
. Są one dostępne w jego siedzibie przy ulicy 
Spacerowej 8A.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 3–5 
ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów wnioski o ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane 
od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek 
wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego oraz wypłata świadczeń przysługu-
jących za październik następuje do dnia 31 
października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia na nowy okres świadczeniowy 
złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie 
od 1 września do 31 października, ustalenie 

prawa do świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego oraz wypłata świadczeń przysługujących 
za październik następuje do 30 listopada.

Prawo do świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego ustala się na okres świadczeniowy 
począwszy od miesiąca, w którym wpłynął 
wniosek do organu właściwego wierzyciela, 
nie wcześniej niż od początku okresu świad-
czeniowego do końca tego okresu.

Elżbieta Korus
kierowniczka GOPS

Festyn rodzinny „Zdrowiejemy Razem”

Terminy składania wniosków na fundusz alimentacyjny

społeczeństwo
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W dniu 21 lipca br. wójt Szczepan Skorupski 
uroczyście przekazał Karty Dużej Rodziny rodzi-
nom wielodzietnym. Odebrały je mamy. Obecne 
były także maluszki, dla których gabinet wójta 
okazał się miejscem bardzo interesującym w ich 
małym świecie. Radosne i ciekawe przyjmowa-
ły karty nadające im uprawnienia wynikające 
z programu. Wójt wręczając karty, dał wyraz 
troski o potrzeby najmłodszych mieszkańców 
gminy Zagnańsk.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to sy-
stem zniżek dla rodzin wielodzietnych. Już od 16 
czerwca br. każda rodzina z co najmniej trój-
ką dzieci na utrzymaniu może złożyć wniosek 
o wydanie karty. Realnie pomoże ona rodzinom 
wielodzietnym w codziennym życiu, szczególnie 
w dostępie do kultury, aktywnego wypoczynku, 
ale także obniży ich wydatki na życie.

Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki 
rodzinom, systematycznie się powiększa. Pełną 
listę partnerów programu będzie można znaleźć 
na stronie www.rodzina.gov.pl Wszystkie miejsca 
oferujące zniżki będą opatrzone logiem „Tu ho-
norujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest 
każdemu członkowi rodziny, także rodzinom 
zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Ro-
dzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzie-
ciom do ukończenia 18 lub 25 lat – w przypadku 

kontynuowania nauki. Osoby niepełnospraw-
ne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest 
bezpłatnie i bez względu na dochód.

Mieszkańcy gminy Zagnańsk wnioski o Kartę 
Dużej Rodziny mogą już składać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagnańsku, ul. 
Spacerowa 8A, w godzinach urzędowania.

Składając wniosek o przyznanie Karty Du-
żej Rodziny, należy okazać oryginały lub odpisy 
dokumentów potwierdzających uprawnienia 
do przyznania karty, a w szczególności: w przy-
padku rodzica oraz małżonka rodzica – doku-
ment potwierdzający tożsamość; w przypadku 
dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – 
akt urodzenia lub dokument 
potwierdzający tożsamość; 
w przypadku dzieci w wie-
ku powyżej 18. roku życia 
– dokument potwierdzający 
tożsamość oraz zaświadcze-
nie ze szkoły lub szkoły wyż-
szej o planowanym terminie 
ukończenia nauki w danej 
placówce; w przypadku dzieci 
legitymujących się orzecze-
niem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełno-
sprawności w wieku powyżej 

18 lat – dokument potwierdzający tożsamość 
oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnosprawności; w przypad-
ku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej 
lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie 
o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzin-
nym domu dziecka; w przypadku osób, o których 
mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny zastępczej i systemie 
pieczy zastępczej – zaświadczenie o postanowie-
niu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka

Elżbieta Korus 
kierowniczka GOPS w Zagnańsku

Można w każdym wieku… i mimo wszyst-
ko. Świadczy o tym kolejny okres, jaki przeżyli 
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie pod-
opieczni Braterskich Serc. Świat ograniczony dla 
nich dotychczas do czterech ścian otworzył się 
niczym książka. Dzięki wycieczkom np. do Oblę-
gorka do posiadłości Henryka Sienkiewicza czy 
do Skarżyska do muzeum Orła Białego zobaczyli 
oni świat z całkiem innej perspektywy.

Świat nie tylko poznajemy. Wspólnie, terapeu-
ci i podopieczni, jesteśmy również jego twórcami. 
Zespół Downa, paraliż czy inne „licho” to nie 
koniec świata. A że stać nas na coś wielkiego, 
świadczyć mogą ozdoby świąteczne – zdobione 
jajeczka, koszyczki i zające wykonane własnymi 
rękami. Były piękne, a osoby dobrej woli, które 
je od nas nabyły, cieszyć się mogły ich widokiem 
przez całe święta Wielkiej Nocy. Dziękujemy.

Cudowne doznania towarzyszą w pracy rów-
nież nam, terapeutom Warsztatu. Mamy bowiem 
wśród naszych podopiecznych perełkę – młode-
go, bardzo wrażliwego poetę Jerzego Strzelca. Jego 
słowa i wiersze to najlepsza ze wszystkich kro-
nika spisująca warsztatową codzienność i nowe 
doświadczenia. Wiersze Jurka, które recytował 
między innymi w Świetlicy Staszicówka w Samso-

nowie, reprezentują prawdziwy poetycki kunszt, 
a przy tym jak żadne wyciskają łzy wzruszenia.

Świat nie tylko zadziwia, ale i bawi. Widać 
to było podczas występów gościnnych cyrku 
Cudoki czy teatru obwoźnego, które gościnnie 
wystąpiły w Belnie. Występy rozbawiły najwięk-
szych ponuraków, a brawom nie było końca.

Nie sposób nie napisać też o łzach wzruszenia 
matek podopiecznych naszego Warsztatu. Takie 
łzy popłynęły po policzkach kobiet, które swoimi 
dziećmi zajmują się nieprzerwalnie od wielu lat 
i będą się zajmować do końca życia. Gdyby nie 
WTZ, nie spotkałyby ich doznania w postaci 
występów artystycznych ich 
dzieci i własnoręcznie przez 
nich wykonanych prezentów 
i laurek wręczonych z okazji 
Dnia Matki. Stanowiło to naj-
cudowniejsze z możliwych po-
dziękowanie za ich serca i bez-
graniczne oddanie. To również 
lekcja dla naszych podopiecz-
nych, którym dane było uczyć 
się dziękować i obdarowywać 
innych.

Podobną lekcję życia sta-

nowiły odwiedziny podopiecznych Warsztatu 
w WTZ Fanisławice. Jeśli można tu mówić o in-
tegracji, to do takiej doszło. Jakie przyniosło im 
to odczucia i doznania? Nie wiadomo do końca, 
nie na wszystkie pytania nasi podopieczni umie-
ją odpowiedzieć. Ważne, że mogą się otworzyć 
na cierpienie innych. Myślimy, że w ten sposób 
łatwiej jest dźwigać bagaż własnych doświadczeń.

W Belnie żyjemy teraz bardzo intensywnie. 
Może wspólnie uda nam się nadrobić stracony 
czas?

Anna Rysińska
Warsztat Terapii Zajęciowej w Belnie

Szlachetna Paczka 2014 już się zaczęła! 
Jest to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 
realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, dar-
czyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed 
świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują 
paczki odpowiadające ich indywidualnym potrze-

bom, a często również marzeniom. Oprócz 
rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, 
że to również od nich zależy, czy zmienią 
swoją sytuację. Najważniejsze w Szlachet-
nej Paczce jest jednak spotkanie z drugim 
człowiekiem.

Agnieszka Kita

Wójt przekazał specjalną kartę rodzinom wielodzietnym

Życie brać garściami i naprzód iść

Ruszyła Szlachetna Paczka
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Obchody 70. rocznicy sformowania 4. Pułku Piechoty Legionów AK

W historiografii lat pierwszej wojny światowej 
na Kielecczyźnie zdecydowanie najwięcej uwagi 
poświęcono wydarzeniom związanym z działal-
nością oddziałów kadrowych Józefa Piłsudskiego. 
Jest to w pełni zrozumiałe i uzasadnione, jednak 
pamiętać należy także o walkach, jakie na naszych 
terenach toczyły jednostki wojskowe państw za-
borczych: Rosji, Austro-Węgier i Niemiec. Dzisiaj, 
po blisko stu latach, często ostatnimi pamiątkami 
tamtych niespokojnych czasów są już tylko cmen-
tarze i kwatery wojenne. Jedno z takich miejsc znaj-
duje się w Tumlinie.

W północnej części miejscowego cmentarza, 
niedaleko bramy wejściowej zobaczyć można nie-
dawno odnowioną kwaterę wojenną. Spoczywa tutaj 
20 rosyjskich i 8 niemieckich żołnierzy poległych 
w latach 1914–15. Jak podaje dr Urszula Oettingen 
(1988), pierwotnie na kwaterze w Tumlinie znaj-
dowało się ok. 10 mogił z drewnianymi krzyżami. 
W 1927 roku obiekt odnowiono, stawiając dodat-
kowo duży krzyż z wykazem poległych. Niestety, 
obecnie miejsce pochówku jest już anonimowe. 
Nieco dalej odnaleźć można jednak mniejszą pły-
tę, na której widnieją personalia oraz daty śmierci 
wspomnianych żołnierzy niemieckich: „1914 –18/
GEFALLEN FÜR DEUTSCHLAND/REINHOLD 
FUSSEL L.J.R.7 15.V.15/RICHARD KACZALA 
L.J.R.37 13.V.15/ERNST MEYER L.J.R.46 13.V.15/
OTTO PASEHKE L.J.R.46 13.V.15/O. HEMMER-
LING L.J.R.46 13.V.15/WILH. NEUMANN L.J.R.46 
13.V.15/ALBERT PEUKE L.J.R.46 13.V.15/GEORG 
LIERSCH L.J.R.46 13.V.15”. Tablica została wykonana 
z piaskowca tumlińskiego, najprawdopodobniej przez 
miejscowego kamieniarza. Przemawia za tym niepo-
zorny szczegół – błąd w umieszczonych obok nazwisk 
skrótach, wynikający zapewne mylnego odczytania 
otrzymanego wzoru przez osobę nieznającą języka 

niemieckiego (zamiast „L.J.R.” powinno być „L.I.R.” 
– od „Landwehr-Infanterie-Regiment”, czyli „Pułk 
Piechoty Landwehry”). Opisywany obiekt odnowiono 
w listopadzie 2013 roku ze środków Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Gminy Zagnańsk 
na kwotę 6 849, 88 zł. Wspomniane skróty pozwalają 
na identyfikację jednostek wojskowych, w których 
służyli pochowani tu żołnierze – były to: 7., 37. i 46. 
Pułk Piechoty Landwehry (niem. = obrony krajowej). 
Jednostki te wchodziły w skład: 17. Brygady Piechoty 
Landwehry (7. pułk) oraz 18. Brygady (37. i 46. pułk), 
należących do 3. Dywizji Landwehry. Wymieniony 
związek taktyczny sformowano w okolicach Wrocła-
wia. Dywizja ta działała w ramach niemieckiego Kor-
pusu Landwehry gen. Remusa von Woyrscha, który 
na początku I wojny światowej operował na terenie 
Kielecczyzny, współdziałając z jednostkami austro-
-węgierskimi. W sierpniu 1914 roku odnośna dywizja 
walczyła w okolicach Nowego Miasta (24 VIII), Giel-
niowa (27 VIII) i Radomska (29 VIII), we wrześniu 
– pod Lipskiem (4 IX), Opatowem (Ciszyca Górna, 
5 IX), Łańcutem (Tarnawka, 7–9 IX) i Kolbuszo-
wą (Wola Raniżowska, 17–18 IX). W październiku 
toczyła boje pod Opatowem i Radomiem (4–5 X), 
Dęblinem (wówczas: Iwanogrodem, 9–20 X), Puława-
mi (Nowo-Aleksandrią, 10–11 X), a także nad Pilicą 
(21–24 X), Rawką (22–28 X) i w okolicy Domaniewic 
(26–27 X). W wyniku podjętej przez Rosjan ofensywy 
front cofnął się i w listopadzie oraz pierwszej połowie 
grudnia żołnierze 3. dywizji uczestniczyli w walkach 
pozycyjnych pod Częstochową (5 XI–15 XII). W dru-
giej połowie grudnia Rosjanie przeszli do odwrotu. 
Niemiecka dywizja stoczyła wówczas walki pod 
Krasocinem (18 XII), w sąsiedztwie stacji kolejowej 
Małogoszcz (30 XII). Po skierowaniu w rejon Łopusz-
na walczyła w okolicy Marianowa (31 XII), Jasienia 
i Baryczy (17 II–3 III.), a także pod Łopusznem (5–8 

III). Tam front ustabilizował się, przebiegając w są-
siedztwie naszych stron na linii Małogoszcz – Łopusz-
no – Radoszyce. Jednostki korpusu gen. Woyrscha 
obsadziły odcinek na południe od Łopuszna, naprze-
ciw pozycji rosyjskiej 4. armii gen. Aleksieja Ewerta. 
Rozpoczął się okres walk pozycyjnych, trwający aż 
do wielkiej majowej ofensywy państw centralnych, 
zapoczątkowanej przełamaniem frontu pod Gorlica-
mi. Po rozpoczęciu tego natarcia oddziały 3. dywizji 
prowadziły boje rozpoznawcze w okolicach Kuźnia-
ków i Olszówki (12 V), a dnia 13 maja doszło do walk 
w Kuźniakach oraz Tumlinie. Nazajutrz miała jesz-
cze miejsce potyczka pod Suchedniowem, po czym 
front ostatecznie przesunął się na wschód. Większość 
niemieckich żołnierzy, których personalia widnieją 
na opisywanej płycie nagrobnej, poległo w potyczce 
pod Tumlinem, 13 maja 1915 roku. Wyjątek stanowi 
data zgonu Reinholda Fussela (15 V), który mógł 
nastąpić później w wyniku odniesionych w czasie 
walki ran. Wśród germańsko brzmiących nazwisk 
uwagę zwraca również zapis Richard Kaczala, będący 
zapewne zniemczoną wersją personaliów Ryszard 
Kaczała. Najprawdopodobniej był to nasz rodak – 
jeden z co najmniej 40 tysięcy Polaków wcielonych 
do niemieckiej armii, którzy w obcych mundurach 
musieli walczyć o nie swoją sprawę (obecnie nazwisko 
Kaczała najliczniej występuje na terenie województwa 
wielkopolskiego). Pochowani na tumlińskim cmenta-
rzu żołnierze rosyjscy w większości należeli zapewne 
do którejś z jednostek 4. armii gen. Aleksieja Ewerta. 
Niewykluczone, że i wśród nich spoczywają Polacy, 
bowiem podczas I wojny światowej 165–200 tysięcy 
z nich walczyło za cara.

Tamta odległa, straszna wojna przyniosła Polsce 
upragnioną niepodległość, ale kosztowała także wiele 
bratobójczej krwi. Pamiętajmy dzisiaj o tym, zapalając 
znicze na grobach poległych.

Bartosz Kozak

Tumlińskie ślady pierwszej wojny światowej

W Zagnańsku-Siodłach w sierpniu 1944 r. formowano 4. pp Leg. AK. Żołnierze po uroczystej Mszy św., odprawionej na leśnej polanie 15 sierpnia 1944 r., 
ruszyli na pomoc walczącej Warszawie. Z tej okazji odbędzie się uroczystość patriotyczna 14 sierpnia br. o godz. 15 przy pomniku na górze Sosnowica. Po uroczy-
stej Eucharystii zaprezentowany będzie montaż historyczno-muzyczny przy oprawie Chóru Con Passione i Zespołu Ludowego Jaworzanki.  Historię wydarzenia 
opisał Roman Piskulak. Na uroczystość zaprasza wójt Szczepan Skorupski i nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk Tomasz Kuszewski. Poniżej prezentujemy planszę, 
która będzie zamontowana obok pomnika na górze Sosnowica.

Apis
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Uroczystości patriotyczne poświęcone po-
ległym partyzantom w walce z najeźdźcą hit-
lerowskim w latach 1941–1944, pochowanym 
w mogile zbiorowej w Kołomani, odbyły się 
29 czerwca br. w kołomańskiej kaplicy i przy 
grobach w pobliskich lasach oraz 6 lipca br. 
w kościele pw. św. Stanisława w Tumlinie i przy 
odnowionym obelisku w Kołomani.

Mszę św. w kaplicy w Kołomani celebrował ks. 
Czesław Biskup, proboszcz parafii św. Stanisława 
w Tumlinie. Sprawowana ona była w intencji 
poległych partyzantów z oddziału „Gryfa”, którzy 
zostali pochowani w zbiorowej mogile w lesie 
na Skalnej Górce. Odnowiona została ona sta-
raniem mieszkańców miejscowego sołectwa. 
Modlitwą objęty został też poległy partyzant 
z oddziału „Brzoza”, który pochowany jest w le-
sie w Leśnictwie Długojów.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: senator 
Krzysztof Słoń, wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego Mieczysław 
Gębski, radny powiatu kieleckiego Mirosław 
Gębski, wójt Szczepan Skorupski, radny Krzysztof 
Gębski, sołtys Edward Krzeszowski, wicedyrek-
tor Wodociągów Kieleckich Karol Jacewicz oraz 
liczni mieszkańcy Kołomani, w tym niektórzy 
nadal żywo rozpamiętujący tragiczne wydarzenia 
wojenne.

Po Mszy św. uczestnicy udali się samochoda-
mi prywatnymi, a także udostępnionym autobu-
sem linii 204 do grobu partyzanta. Miejsce po-
chówku przykryte jest cementową płytą nagrobną 
ze znakiem Polski Walczącej i orłem na górze 
oraz napisem: „Grób Nieznanego Partyzanta 
z oddz. Brzozy. Poległ w 1944 r. Społeczeństwo 
Kołomani. 12 X 1972 r.”. Mieszkańcy złożyli tam 
wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Modlitwie 
za dusze poległego partyzanta przewodniczył 
ks. Czesław Biskup.

Uczestnicy uroczystości udali się następnie 
do zbiorowego grobu poległych partyzantów 
z oddziału „Gryfa”, który znajduje się na Skalnej 
Górce – najwyższym wzniesieniu Wzgórz Ko-
łomańskich (400 m n.p.m.). Na cokole pomnika 
widnieje napis: „Wieczna chwała partyzantom 
»Gryfa« poległym w walce z najeźdźcą hitle-

rowskim w latach 1941–1944. Społeczeństwo 
Kołomani”.

Nakładem środków społecznych pomnik 
został odnowiony, naprawiono ogrodzenie 
i uprzątnięto chaszcze i zarośla. Wśród osób 
składających wiązanki kwiatów był także wójt 
Szczepan Skorupski, który złożył kwiaty w imie-
niu Urzędu Gminy w Zagnańsku. Ks. Czesław 
Biskup przy pomniku odmówił modlitwę za du-
sze poległych partyzantów.

W niedzielę, 6 lipca br. w 70. rocznicę wy-
mordowania przez Niemców partyzantów 4. 
pułku Armii Krajowej i mieszkańców Koło-
mani, w kościele pw. św. Stanisława w Tum-
linie odprawiono Eucharystię w intencji ofiar. 
Przewodniczył jej proboszcz ks. Czesław Biskup.

Na uroczystość w kościele i przed pomnik 
w Kołomani przybyli m.in.: poseł Krzysztof Li-
piec, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Mieczysław Gębski, radny 
powiatu kieleckiego Mirosław Gębski, sekretarz 
gminy Mirosława Badzińska, radny Krzysztof 
Gębski, prezes Wodociągów Kieleckich Hen-
ryk Milcarz, dyrektor ds. ekonomicznych Karol 
Jacewicz oraz kombatanci, sołtysi i mieszkańcy 
gminy.

Po zakończeniu uroczystości kościelnych jej 
uczestnicy uczcili pamięć pomordowanych po-
przez złożenie wieńców i zapalenie zniczy przy 
pomniku znajdującym się obok skrzyżowania 
z drogą do Samsonowa-Ciągłych. W imieniu 
Urzędu Gminy wiązankę złożyła sekretarz gmi-
ny Mirosława Badzińska.

Na pamiątkę wydarzeń mających miejsce 29   
czerwca 1944 r. w Kołomani ustawiono obelisk 
z czerwonego piaskowca, który ogrodzono me-
talowym płotkiem na podmurówce. Pod wize-
runkiem orła białego widnieje napis:

„CZEŚĆ I CHWAŁA PARTYZANTOM AK 
POLEGŁYM W WALCE Z OKUPANTEM HIT-
LEROWSKIM W DN. 29 VI 1944 R. SPOŁE-
CZEŃSTWO KIELECCZYZNY. KOŁOMAŃ 
– LIPIEC 1967 R.”

Od 1967 r. corocznie w pierwszą niedzielę lip-
ca żołnierze Pawła Stępnia „Gryfa” spotykają się 
w tumlińskim kościele. W lipcu 1998 r. pomnik 
odrestaurowano, a obok ustawiono wysoki krzyż. 
W 2014 r. odnowiono go ponownie w systemie 
gospodarczym, nakładem ze środków Gminy 
Zagnańsk.

Apis

Wójt Szczepan Skorupski wraz z synem 
Bartkiem podczas wakacyjnego wypoczynku  
odwiedzili Cmentarz Lotników Polskich w Ne-
wark-on-Trent hr. Nottinghamshire (Anglia). 
Porządkowali na nim groby i zapalili biało-
-czerwone znicze przywiezione z Polski. 

– Co roku staramy się odwiedzać w Polsce i na 

świecie miejsca pamięci narodowej i cmentarze, 
gdzie pochowani są polscy patrioci – wyjaśniał 
wójt Szczepan Skorupski.

Cmentarz w Newark-on-Trent jest jedną z 
największych polskich nekropolii w Wielkiej 
Brytanii (łącznie 440 pochowanych Polaków), a 
także największym polskim cmentarzem lotni-

czym na świecie. Spoczywa na nim łącznie 353 
lotników Polskich Sił Powietrznych (w tym 
ośmiu zmarłych w trakcie służby w Polskim 
Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia). 
Poza lotnikami na cmentarzu pochowano 
trzech prezydentów RP na uchodźstwie, sześć 
ofiar katastrofy gibraltarskiej.

Pierwsze groby polskich lotników na 
cmentarzu pojawiły się w październiku 1940 
r. Z upływem czasu mogił robiło się coraz 
więcej, aż w końcu zapadła decyzja, by cmen-
tarz otrzymał miano Cmentarza Lotników 
Polskich.  Na cmentarzu znajdują się groby 
przede wszystkim lotników z jednostek bom-

bowych: 300 Dywizjonu Ziemi Mazowieckiej, 
301 Dywizjonu Ziemi Pomorskiej, 304 Dywi-
zjonu Ziemi Śląskiej oraz 305 Dywizjonu Ziemi 
Wielkopolskiej.  Po 1947 r. w Newark-on-Trent 
chować zaczęto także weteranów Polskich Sił 
Powietrznych zmarłych w cywilu, już po wojnie. 

Apis

Uroczystości patriotyczne w Kołomani

Wójt uczcił pamięć poległych lotników polskich w Anglii

Pragnę podziękować Pani Prezes Zarzą-
du MPK w Kielcach Elżbiecie Śreniawskiej 

oraz Przewodniczącemu Rady Pracowniczej Panu 
Bogusławowi Lasińskiemu za wynajem autokaru 
na uroczystość patriotyczną w Kołomani, która 
odbyła się 29 czerwca br. Serdecznie dziękuję 
w imieniu mieszkańców.

Pragnę także podziękować Wójtowi Szczepano-
wi Skorupskiemu oraz Kierownikowi Wydziału 
Gospodarczego za wyremontowanie pomnika 
we wsi Kołomań.

Radny Rady Gminy Zagnańsk
Krzysztof Gębski
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Wesołe i kolorowe zakończenie III pleneru „Paleta barw”

500 razy wokół Bartka z okazji 600-lecia Zagnańska

Zapoczątkowany 20 czerwca br. plener za-
kończył się wernisażem w dniu 29 czerwca br. 
o godzinie 14. Do „Staszicówki” przybyli repre-
zentanci Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych z Zytą Trych i Marią Salus na czele, 
malarze oraz organizatorzy Lidia Putowska 
i Elżbieta Korus wraz z pozostałymi członkami 
Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej. Nie zabra-
kło też osób zainteresowanych sztuką malarską.

Wśród nas była Marta Polak, przewodni-
cząca Rady Sołeckiej w Samsonowie, a GO-
KSiR reprezentowała Anna Lewandowska. 
Na główniej ścianie zostały zawieszone obrazy 
już oprawione, które świadczyły o dorobku po-
przednich plenerów. Ich uzupełnieniem stały 
się prace malarskie Marii Salus i Małgorzaty 
Sajkiewicz-Kręt. Niżej na stołach ustawiono 
obrazy namalowane podczas III pleneru ma-
larskiego „Paleta barw”, wyróżniające się świe-
żością farby (jeszcze dosychające) oraz takie, 
których nie zdążyliśmy oprawić.

W drugiej salce na stołach i sztalugach swe 
obrazy zaprezentowało malarskie małżeństwo 
Halina Gołąbczak-Pela i Mieczysław Pela. Ci 
znani artyści mają za sobą wiele wystaw a dzia-
łalność artystyczną prowadzą od wielu lat, bo pan 
Mieczysław maluje od lat 30 a jego żona od 20. 
Są oni także mile widzianymi uczestnikami wielu 
plenerów.

Wernisaż został dodatkowo wzbogacony 
dziewięcioma płaskorzeźbami Ryszarda Ramusa, 
które oprawione w ramy reprezentowały różno-
rodną tematykę i dawały orientację w rzeźbiar-

skich możliwościach autora. Podziwiać mogliśmy 
Napoleona na koniu (postacie malowane), scenę 
żywcem wziętą z „Pana Tadeusza” Adama Mi-
ckiewicza – gdzie ilość szczegółow budziła po-
dziw i zachwyt, czy pięknego orła wyrzeźbionego 
w kawałku drewna.

Po przywitaniu gości Lidia Putowska w asy-
ście Elżbiety Korus przystąpiła do wręczania pa-
miątkowych dyplomów i folderów. Zyta Trych, 
prezes TPSP oraz Maria Salus otrzymały ponadto 
albumy pt. „Legionowym szlakiem”. Dyplomy 
wręczono wszystkim uczestnikom pleneru: 
Ryszardowi Brychowi, Halinie Gołąbczak-Peli, 
Danieli Korus, Krystynie Michniewicz, Marii 
Niciejewskiej, Mieczysławowi Peli, Anieli Posob-
kiewicz, Małgorzacie Salwie. Należy dodać, że 
troje malarzy podczas trwania pleneru mieszkało 
w Gospodarstwie Agroturystycznym „Zośka” 
w Samsonowie.

Folder dokumentujący III Plener „Paleta 
barw” zyskał wysoką ocenę za walory edytor-
skie. Kolejny raz galeria Muzeum Regionalnego 
wzbogaciła się o obrazy przedstawiające obiekty 
ważne dla historii naszego regionu i atrakcje tu-
rystyczne naszej gminy. Goszczący u nas malarze 
dzięki kolejnym objazdom po terenie naszej gmi-
ny poznali wiele ciekawych i urokliwych miejsc, 
często związanych też z naszym dziedzictwem 
historycznym.

W tym czasie zaproszone przez nas Tumli-
nianki przygotowywały się do występu. Ich ko-
lorowe stroje niezwykle pięknie zharmonizowa-
ły z barwnymi obrazami. Wesołe przyśpiewki 

wprawiły obecnych w dobry nastrój. Dodatkową 
premią dla wszystkich były deklamacje wierszy 
Marianny Kłosowskiej. Wiersz o bochnie chleba 
wycisnął niejedną łezkę. Zachwyt publiczności 
sprawił, że ludowa poetka nagrodziła nas dodat-
kowymi recytacjami. W ten sposób część oficjal-
na przy kawie, herbacie i ciasteczkach została 
zakończona.

Nie był to jednak kres spotkania. Przygotowa-
liśmy bowiem dla malarzy ognisko integracyjne, 
które odbyło się w Gospodarstwie Agroturystycz-
nym Tomasza Chyba w Samsonowie. Utalentowa-
ny rzeźbiarz Ryszard Ramus okazał się również 
doskonałym akordeonistą. Zaprezentował swój 
repertuar, ale także akompaniował, gdy śpiewa-
liśmy razem z Tumliniankami znane piosenki 
ludowe i biesiadne.

Swoje wiersze recytowała Marianna Kłosow-
ska i Jola Jurek, opowiadanie pt. „Zdarzenie” 
odczytał Wiesław Kołodziej, laureat wyróżnienia 
przyznawanego przez Rozgłośnię Radia Kielce 
„Jawor – u źródeł kultury”. Dopiero pomruki 
zbliżającej się burzy skłoniły nas do pożegnania 
i zakończenia spotkania.

Tradycyjnie osoby, które przyczyniły się 
do organizacji przedsięwzięcia, zostały wyróż-
nione pamiątkowymi dyplomami i obrazami. 
Otrzymali je Szczepan Skorupski – wójt gminy, 
Tomasz Kuszewski – nadleśniczy Nadleśnictwa 
Zagnańsk oraz Józef Florek – dyrektor Banku 
Spółdzielczego w Samsonowie.

Lidia Putowska

W Zagnańsku odbył się 27 lipca br. Bieg 
Wokół Bartka, zorganizowany przez Amator-
ski Klub Sportowy „Zagnańsk Biega” z okazji 
trwających obchodów 600-lecia Zagnańska. 
W biegu sztafetowym prawie 200 biegaczy z całej 
Polski przebiegło w czasie 6 godzin 44 minut i 6 
sekund 500 okrążeń (75 kilometrów) wokół dębu 
Bartka. Pierwsze okrążenia przebiegł wicewójt 
Robert Kaszuba.

W biegu oprócz członków Amatorskiego Klu-
bu Sportowy „Zagnańsk Biega” wzięli udział licz-
nie mieszkańcy gminy, Kielc, a także turyści m.in. 
z: Warszawy, Krakowa, Koszalina, Sochaczewa, 
Łodzi, Gdańska, Chrzanowa, Pabianic, Bieszczad. 
Biegła młodzież, ale także dzieci wraz z rodzicami 
oraz osoby starsze. Solidarnie zameldowali się 
także rowerzyści z Zagnańskiego Stowarzyszenia 
Rowerowego „Pod Bartkiem”, którzy pierwsze 
okrążenie pilotowali na rowerach. By pokonać 
następne, musieli już zsiąść z rowerów i pobiec.

Były też i takie osoby, które biegły wytrwale 
przez tyle okrążeń, ile liczyły sobie lat. Każdy 
według swojego uznania mógł wyznaczać oso-
biste rekordy do pobicia. Bieg był dość męczący, 
bo zawodnikom dokuczał upał. Na biorących 
udział w biegu uczestników czekały atrakcyjne 
nagrody, które były losowane co godzinę.

Przez cały czas imprezę prowadzili niezmor-
dowanie Waldemar Nawara i Marcin Mazur, 
którzy też się nie oszczędzali, biegnąc swoje 
kilometry.

– Impreza naszym zdaniem bardzo udana, 
jesteśmy ogromnie zadowoleni z uzyskanego 
wyniku oraz samej organizacji. Od pomysłu 
do realizacji imprezy minęło zaledwie kilkana-

ście dni – skomentował Marcin Mazur.
– Wszystko więc zostało przygotowane 

w ekstremalnie krótkim terminie. Już dziś ser-
decznie zapraszamy za rok wszystkich chętnych 
do bicia rekordu w biegu dookoła dębu Bartka 
– dodał.

Biegacze Amatorskiego Klubu Sportowego 
„Zagnańsk Biega” szczególne podziękowania 
skierowali do współorganizatorów Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminy 
Zagnańsk za pomoc w organizacji oraz do wójta 
Szczepana Skorupskiego za objęcie wydarzenia 
honorowym patronatem.

Zdaniem wicewójta Roberta Kaszuby, organi-
zatorom udało się podczas Biegu Wokół Bartka 
połączyć ze sobą kilka istotnych spraw, czyli 
uświetnić uroczystości jubileuszowe 600-lecia 
Zagnańska, zwrócić uwagę na symbol gminy, 
jakim jest dąb Bartek i rodzinnie spędzić czas 
na świeżym powietrzu.

– Jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Oby było 
ich jak najwięcej na terenie naszej gminy i aby 

się one rozwijały – podkreślił zastępca wójta 
Robert Kaszuba.

Organizatorzy podziękowali druhom z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Chrustach za dbanie 
o bezpieczeństwo uczestników oraz za czynny 
udział w biegu i Nadleśnictwu Zagnańsk za zgodę 
na organizację imprezy. Słowa podziękowania 
przekazali za ufundowanie nagród pod adresem 
sponsorów, którymi byli: Hotel Europa ze Stara-
chowic, Hotel Grafit z Kostomłotów, Centrum 
Znakowania ZAN z Miedzianej Góry, Ogród 
Piękna Paulina Restecka, Knez Studio Magdalena 
Knez, firma Born, Hurtownia Wędlin WAN-
MIĘS, Bank Spółdzielczy w Samsonowie i firma 
A.W. Partner.

Członkowie klubu nie tylko biegli, ale też fo-
tografowali (Katarzyna Wdowczyk), pomagali 
w organizacji na różnych stanowiskach, między 
innymi w biurze zawodów, przy grillu, stanowisku 
z wodą, prowadzili zmiany, zliczali okrążenia, 
dbali o porządek i bezpieczeństwo uczestników.

Andrzej Piskulak
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Jubileuszowy Dzień Zagnańska na sportowo i kulturalnie
Uroczysta Eucharystia w intencji mieszkań-

ców Zagnańska, występy zespołów ludowych, po-
kaz iluzji, konkursy z nagrodami, gry i zabawy 
dla najmłodszych i koncert Formacji Nieżywych 
Schabuff, biegi dla dzieci i dorosłych – to tylko 
niektóre atrakcje, jakie złożyły się na jubileuszo-
wy Dzień Zagnańska, który odbył się 5 lipca br. 
nad zalewem w Kaniowie.

Podczas Mszy św. w parafii pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Zagnańsku, odprawionej 
w intencji mieszańców zamieszkujących tę zie-
mię przez 600 lat modlili się m.in.: europosłanka 
Beata Gosiewska, posłanka Renata Janik, poseł 
Krzysztof Lipiec, wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego Mieczysław 
Gębski, radny powiatu kieleckiego Mirosław 
Gębski, wójt Szczepan Skorupski oraz pracownicy 
Urzędu Gminy w Zagnańsku. Eucharystii zamó-
wionej przez gospodarza gminy przewodniczył 
ks. Ryszard Niemiec, proboszcz parafii.

Wspomniani wyżej goście oraz starosta kiele-
cki Zdzisław Wrzałka, prezes Wodociągów Kie-
leckich Henryk Milcarz i ppłk Mirosław Smer-
dzyński, szef Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Kielcach, w towarzystwie zespołów ludowych 
Jaworzanki i Tumlinianie dokonali uroczystego 
otwarcia imprezy i donośnie odśpiewali znaną 
piosenkę „Świętokrzyskie, jakie cudne”.

Po części oficjalnej wójt Szczepan Skorupski 
zaprosił na scenę odkrywcę jubileuszu 600-le-
cia Zagnańska Romana Piskulaka, historyka, 
regionalistę i zarazem nauczyciela ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Chrustach. Opowiedział 
on o źródłach historycznych, w których znaj-
dują się zapisy, że Zagnańsk liczy sobie 600 lat 
istnienia oraz w jaki sposób powstawała nazwa 
miejscowości. Wystąpienie Romana Piskulaka 
wzbudziło duże zainteresowanie widowni a także 
zaproszonych gości.

Następnie swój repertuar przedstawiły zespoły 
ludowe Jaworzanki, Tumlinianie, Chór Gminny 
Con Passione, a także artyści mający swoje korze-
nie w gminie Zagnańsk, w tym m.in.: mistrzowie 
Polski w tańcach Klaudia Kundera (18 lat) z Tum-
lina i Grzegorz Cebulski (15 lat) mieszkający 
na Osiedlu Kaniów, wokalista Kamil Stelmasz-
czyk z Samsonowa oraz trio muzyczno-wokalne 
Natalia Jończyk, Oliwia Adamiec i Oskar Majecki. 

Publiczność uczestniczyła w konkur-
sach zorganizowanych przez Wodo-
ciągi Kieleckie i organizatorów. Zain-
teresowanie wzbudziły także pokazy 
iluzji, występy wokalistów i zespołów 
coverowych, którzy wykonywali znane 
przeboje uznanych artystów, a także 
popisy rycerskie i strzeleckie z łuków 
członków Stowarzyszenia Historycz-
nego HIRD.

Tegoroczną Nagrodę „Bobra” 
przyznawaną przez Lokalną Grupę 
Dorzecze Bobrzy otrzymał wójt Szcze-
pan Skorupski z rąk prezesa Jarosława 
Wałka. Prezes uzasadniając wybór, 
podkreślił, że nagroda przyznana zo-
stała w kategorii „osoba wyróżniająca 
się na rzecz rozwoju LGD Dorzecze Bobrzy” oraz 
fakt, że jej laureat potrafił wykorzystać znaczne 
kwoty pieniężne na wykonanie ważnych inwe-
stycji w gminie.

Przyznana została też przez Urząd Gminy 
w Zagnańsku cenna nagroda dla Jarosława Pa-
włowicza z Kołomani – zwycięzcy w konkursie 
„Jestem Nowym Mieszkańcem Gminy Zagnańsk”. 
Nagrodę, kuchenkę mikrofalową, ufundowaną 
z prywatnych środków przez Mirosławę Badziń-
ską, sekretarz Urzędu Gminy, oraz obraz autor-
stwa Aleksandra Yasina, wręczyli wójt Szczepan 
Skorupski wspólnie z sekretarz.

Radna z Tumlina, Ewa Kita zachęcała ze sceny 
mieszkańców gminy do udziału w tegorocznej 
Szlachetnej Paczce.

Finałem imprezy był występ muzyczno-wo-
kalny znanej grupy popowo-rockowej Formacja 
Nieżywych Schabuff, którą na scenie zapowie-
dział osobiście wójt Szczepan Skorupski. Imprezę 
w sposób dowcipny i dynamiczny prowadził Emil 
Karpiński, na co dzień redaktor Radia ZET Gold.

Z okazji 600-lecia Zagnańska nad zalewem 
w Kaniowie odbyły się zawody biegowe, stano-
wiące część obchodów Dnia Zagnańska. Rywa-
lizację podzielono na trzy biegi. W pierwszym 
– na 300 m startowało 33 dzieci do 12 lat. Na dy-
stansie 600 m zmierzyło się 8 samorządowców 
z wicewójtem Robertem Kaszubą na czele. Nato-
miast w biegu open wystartowało 50 zawodników 
na 3 km trasie.

Na zwycięzców i wszystkich uczestników oko-
licznościowych biegów czekały atrakcyjne nagro-
dy i pamiątki. Łączenie w biegu wzięło udział 91 
zawodników (18 z Klubu Sportowego „Zagnańsk 
Biega”). Zawodnicy, którzy stanęli na podium 
w kategorii kobiet: Aleksandra Śnioch, Agniesz-
ka Kozłowska, Katarzyna Miądzel; w kategorii 
mężczyzn: Sylwester Lepiarz, Marcin Stokowiec 
i Szymon Dobaj. Najstarszym zawodnikiem był 
Mariusz Szmidt, najmłodszym – Laura Grudzień. 
Najlepszym samorządowcem okazał się wicewójt 
Robert Kaszuba.

Rozegrano także wyścig rowerowy na dystan-
sie 3 km. W kategorii mężczyzn pierwsze trzy 
miejsca przypadły kolejno dla: Huberta Szymon-
ka, Marcina Kraski i Daniela Haby. Wśród kobiet 
bezkonkurencyjne były siostry Sobczyk: Julia, 
Małgorzata i Katarzyna.

Patronat nad Dniem Zagnańska objęła Wo-
jewoda Świętokrzyska Bożentyna Pałka-Koruba, 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka. Or-
ganizatorem była Gmina Zagnańsk, a partnerami: 
GOKSiR Zagnańsk, Wodociągi Kieleckie, Agen-
cja EXPLOART, Wakeport Kaniów, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Zagnańsku-Chrustach i Sam-
sonowie oraz Bank Spółdzielczy w Samsonowie. 
Patronatem medialnym imprezę objęły redakcje: 
„Echa Dnia”, „Gazety Zagnańskiej” i TVP Kiel-
ce. Fundatorem nagród był Bank Spółdzielczy 
w Samsonowie.

Apis

Wakacyjny program Radia Kielce „Świę-
tokrzyskie na fali” był nadawany 10 lipca br. 
z Zagnańska koło dębu Bartka. Rozmowy z za-
proszonymi gośćmi na temat turystyki rowe-
rowej w gminie Zagnańsk prowadził redaktor 
Robert Klepka.

O infrastrukturze ścieżek rowerowych za-
równo tych istniejących, jak i planowanych 
w gminie opowiadał zastępca wójta Robert Ka-
szuba. Mówił też o swoich zainteresowaniach 
sportowych, szczególnie pasji rowerowej, którą 
realizuje wspólnie z członkami Zagnańskiego 
Stowarzyszenia Rowerowego „Pod Bartkiem”.

O działalności rowerzystów opowiedział 
prezes Marcin Kraska, który jako zawodnik 
wielu rowerowych imprez sportowych może 
poszczycić się licznymi sukcesami. Opowiedział 
też o planowanych w gminie na wakacje zawo-
dach. O swojej pasji rowerowej mówiła także 

mieszkanka gminy, rowerzystka Anita Zarzecka.
Letnie studio radiowe odwiedzili pielgrzymi 

rowerowi z Międzyrzeca Podlaskiego, którzy je-

chali na rowerach na Jasną Górę. W rozmowie 
z dziennikarzami podkreślili, że bardzo lubią 
odcinek swej trasy, który przebiega koło dębu 
Bartka i obok ruin Huty „Józef ” w Samsonowie. 
W tym roku dodatkowym bodźcem wzbudzają-
cym zainteresowanie pielgrzymów Zagnańskiem 
było to, że niegdysiejszy proboszcz parafii pw. św. 
Józefa Oblubieńca NMP ksiądz biskup Kazimierz 
Gurda jest ordynariuszem diecezji siedleckiej, 
w której znajduje się ich parafia pw. św. Mikołaja.

Po odjeździe pielgrzymów Sylwia Pytka, 
odpowiedzialna w gminie za informacje tury-
styczne, oraz Michał Salwa, dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zagnańsku, 
opowiadali o szlakach rowerowych. O miejscach 
do biegania w gminie mówili natomiast członko-
wie Klubu Sportowego „Zagnańsk Biega” – Anna 
Grudzień i Waldemar Nawara.

Apis

Zagnańskie szlaki rowerowe na fali radiowej
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Tumlinianie atrakcją Klubu „Nad Silnicą”

Zagnańsk pierwszym miejscem na Ziemi

Na zaproszenie Bogumiły Matachowskiej 
oraz naszych przyjaciół, działających w Świę-
tokrzyskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku 14 
czerwca br. gościliśmy w Klubie „Nad Silnicą”.

Spotkanie odbyło się we wnętrzach Muzeum 
Historii Kielc ku wielkiemu zadowoleniu dyrek-
tora dr. Jana Główki. Docenia on inicjatywy 
i niezwykle interesujący program realizowany 
przez liderki ŚUTW. Jedną z nich jest Barbara 
Olszowy, która bawiąc u nas w Samsonowie 
ze swoimi przyjaciółmi i programem kaba-
retowym miała przyjemność poznać naszych 
Tumlinian. Zachwyciła się ich śpiewem oraz 
recytacjami Marianny Kłosowskiej tak bar-
dzo, że poprosiła, aby przyjechali z występem 
do Kielc. Obecny na imprezie wójt Szczepan 
Skorupski zadeklarował, że załatwi im transport 
i dotrzymał słowa.

Tak oto pięknie ubrani i rozśpiewani Tumli-
nianie w sobotnie przedpołudnie ze specjalnie 
przygotowanym na ten dzień programem zawitali 
do Klubu „Nad Silnicą”, gdzie oczekiwała ich 
wspaniała publiczność. W zespole nie zabrakło 

radnej Ewy Kity i sołtys Zofii Korskiej. Była też 
Halina Mańko, pełniąca funkcję menagera grupy.

Gospodynie spotkania Bogumiła Matachow-
ska i Barbara Olszowy przywitały nas niezwykle 
serdecznie. Zgodnie z przewidzianym progra-
mem spotkania oddały mi głos, abym mogła 

opowiedzieć o historii zespołu i jej twórczyni 
Mariannie Kłosowskiej. Gdy wzajemnej prezen-
tacji stało się zadość, zaczął się niezwykle udany 
występ Tumlinian. Zachwyt publiczności udzie-
lił się zespołowi. Program prezentowały z taką 
przyjemnością i radością, że cała sala zaczęła 
śpiewać razem z nimi. Znikły wszelkie podziały. 
Marianna Kłosowska podbiła serca obecnych 

i zebrała wiele pochwał. W re-
zultacie zaprosiliśmy obecnych 
do odwiedzenia naszej gminy, 
zachwalając atrakcje turystycz-
ne, piękne położenie oraz łatwy 
dojazd. Po występie zaproszono 
nas na słodkości, kawę i herbatę. 
Wracałyśmy z panią Marianną 
z bukietami w rękach, a koloro-
we stroje zespołu zwracały uwagę 
przechodniów. Jakiś młody czło-
wiek podbiegł, by zrobić nam 
zdjęcia. Zadowolone z występu 
śpiewałyśmy przez całą drogę 
powrotną do domu.

Lidia Putowska

Rozmowa z artystą gitarowym 
Piotrem Resteckim
Andrzej Piskulak: Podobno ma Pan pomysł 
na zorganizowanie festiwalu gitarowego w Za-
gnańsku…

Piotr Restecki: Tak, myślę o tym poważnie 
i doszedłem do wniosku, że muszę to zrealizo-
wać ze względu na to, że Zagnańsk jest moim 
pierwszym miejscem na Ziemi. Jest tutaj po pro-
stu pięknie i myślę, że może stać się raz w roku 
dwudniową stolicą międzynarodowej gitary. Nie 
ma co prawda tutaj sal koncertowych, ale mamy 
piękne kościoły, które mogą je zastąpić, 
oczywiście część rozrywkową zrobimy 
na terenach agroturystycznych.
A.P.: Porozmawiajmy o Pańskich fascy-
nacjach muzycznych, artystycznych.

P.R.: To trudne pytanie. Na mojej dro-
dze spotkałem tak wielu świetnych arty-
stów, że śmiało mogę powiedzieć, iż po-
szukuję muzycznej prawdy i duchowości. 
Obecny rynek muzyczny to w większości 
hipermarket, który nic nie wnosi w nasze 
życie poza nuceniem i śpiewaniem sła-
bych piosenek. Świat się zmienia, łatwo się 
mówi o rzeczach złych. Ludzie nie cierpią 
ludzi wybitnych przez co media spychają 
ich na bok i ogłupiają tanimi artystami, 
wmawiając, że są świetni. Ja w tym nie 
uczestniczę, jestem bezkompromisowy, 
interesuje mnie sztuka na najwyższym 
światowym poziomie i w swym dążeniu 
chcę uzyskać ten stan bez ograniczeń. 
Pragnę dotykać rzeczy niemożliwych, 
otwierając swój umysł, codziennie po-
szerzając horyzonty i tylko dzięki temu 
otwierają się przede mną światowe sceny.
A.P.: Z jakimi wykonawcami lubi Pan 
najczęściej występować na scenach estra-
dowych?

P.R.: Szczerze mówiąc, mimo że je-
stem solistą, uwielbiam grać z ludźmi. 
Bardzo często prowadzę warsztaty gita-
rowe, na które przyjeżdżają ludzie z całego 

świata, gdzie całymi nocami potrafimy jamować, 
grać jazz, flamenco, sambę, bossa novę, tango, 
salsę. Improwizujemy i poszukujemy wspólne-
go organizmu, czerpiąc od siebie inspiracje – 
ja np. od Hiszpanów czy Brazylijczyków, a oni 
ode mnie. Jest wtedy wspólna wymiana doświad-
czeń, każdy z nas ma inny flow. Dzięki temu mogę 
się rozwijać, wnosząc w moją muzykę inny groow 
i energię.
A.P.: Słyszałem, że wybiera się Pan do Chin?

P.R.: Tak, wylatuję do Chin, później do Ja-
ponii. Będę grał koncerty i prowadził warsztaty 
gitarowe dla kilkutysięcznej publiki. Zobaczymy, 

jeszcze nie grałem w Chinach, chociaż mam miłe 
doświadczenia z Japończykami.
A.P.: Kończy Pan pracę nad swą kolejną płytą…
P.R.: Nowa płyta to nowa przestrzeń duchowa i li-
ryczna. Jestem melodykiem i pielęgnuję to w so-
bie, chociaż nie brakuje mi wirtuozowskich popi-
sów. Będzie to krążek, który powstał w podróży, 
gdzie tworzyłem np. w hiszpańskim klimacie. 
Teraz wylatuję do Chin, nie wiem, co tam napiszę. 
Inspirują mnie ludzie. Klimat, otoczenie – to do-
daje mi sił i inspiruje do tworzenia tak, że muszę 
latać. Dzięki temu nie usycham.
A.P.: Bardzo jest Pan aktywny na imprezach 
organizowanych w gminie Zagnańsk…

P.R.: Dla mnie publiczność jest wszędzie jed-
nakowa. Nie ma znaczenia, czy gram w Warsza-
wie, Australii czy w Zagnańsku, zawsze jestem 
przygotowany i wykonuję swoją pracę na naj-
wyższym poziomie. Szanuję odbiorcę i ciężko 
pracuję nad swoją kondycją koncertową. Każdy 
koncert to nowe doświadczenie
A.P.: Jak Pan godzi życie rodzinne z życiem 
estradowym?

P.R.: Ha, ha, ha… Przykro mi, ale moja rodzi-
na to święta sprawa, nie wypowiadam się o tym 
publicznie. Dom i rodzina to oddech i inny świat.

Rozmawiał Andrzej Piskulak

Piotr „Restek” Restecki pochodzący 
z Kielc gitarzysta, wirtuoz fingerstyle, 
kompozytor, ukończył studium gita-
ry klasycznej w klasie prof. Jerzego 
Pikora. Jest uczniem mistrzów takich 
jak: Paweł Steidl, Thomas Pering, Mar-
co Tamaro. Współpracuje z wieloma 
artystami sceny polskiej m.in.: z An-
drzejem Piasecznym, Markiem Ter-
czem czy Markiem Zygmuntem. Jest 
laureatem wielu ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych konkursów gitary kla-
sycznej. Szerszej publiczności dał się 
poznać m.in. w finale popularnego 
programu muzycznego „Must be the 
music”.



Gazeta Zagnańska

– 11 –

samorząd, biznes

W dniach 27–28 czerwca br. odbył się XX 
Zjazd Sołtysów i XVII Krajowy Turniej Sołtysów 
w Wąchocku. W wydarzeniach tych uczestniczy-
ła liczna reprezentacja naszej gminy: 14 sołtysów 
z naszej gminy na czele z przewodniczącą gmin-
nego koła i radną Grażyną Wawszczak, a także 
wójtem Szczepanem Skorupskim.

Sam zjazd poprzedziła uroczystość ponow-
nego odsłonięcia pomnika sołtysa Wąchocka, 
który został przeniesiony w centralne miejsce – 
unikatowej w skali województwa – Alei Humoru. 
Główną uroczystość zdominowało rozstrzygnię-
cie konkursu na Sołtysa Roku w poszczególnych 
gminach województwa świętokrzyskiego.

Wyróżnienie z gminy Zagnańsk otrzymał An-
drzej Starz, sołtys sołectwa Kaniów (sylwetka lau-
reata w poprzednim numerze „Gazety Zagnań-
skiej”), któremu statuetkę autorstwa Krzysztofa 
Wesołowskiego, dyplom oraz ogrodowy zestaw 
wypoczynkowy wręczyli Adam Jarubas, mar-
szałek województwa świętokrzyskiego, Feliks 
Januchta, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi 
Kieleckiej oraz Szczepan Skorupski, wójt gminy 
Zagnańsk. Natomiast Sołtysem Roku w całym 
województwie został Stanisław Paw, sołtys Da-

charzowa w gminie Wilczyce. W nagrodę dostał 
statuetkę pomnika sołtysa oraz 20 tys. złotych 
na rozwój swojego sołectwa.

Po obradach rozpoczął się dwudniowy tur-
niej sołtysów. 
W szranki o na-
grodę główną, 
motorower, ufun-
dowany przez 
Henryka Milca-
rza, prezesa Wo-
dociągów Kiele-
ckich, stanęło 58 
sołtysów i sołty-
sek. Tradycyjnie 
i w tym roku orga-
nizatorom nie bra-
kło pomysłowości 
na wymagające 
konkurencje. Bio-
rący udział mogli 
rywalizować w tak 
ciekawie brzmią-
cych zadaniach jak 
„Sowa & Przyja-

ciele na wesoło” czy „nawałka tortowa”. Po ogłosze-
niu wyników okazało się, że dobre siódme miejsce 
uzyskał Jan Olszewski, sołtys Jaworza.

Marcin Fąfara

Czy ciężko było rozpocząć działalność gospo-
darczą?

– Drogę od pomysłu do jego realizacji prze-
byłem bardzo szybko. Najtrudniejszym okresem 
był czas podejmowania decyzji. Jak doszedłem 
do przekonania, że chcę pracować na własny 
rachunek i podejmuję związane z tym ryzyko, 
sprawy potoczyły się bardzo szybko. Procedura 
związana z założeniem firmy w Polsce jest bardzo 
prosta i nie nastręcza żadnych 
trudności. Powiem szczerze, 
iż nauczony doświadczeniem, 
byłem zdziwiony, jak można 
sprawnie i szybko dopiąć 
wszelkie formalności admi-
nistracyjne i prawne zwią-
zane z założeniem własnego 
biznesu.
Proszę opowiedzieć o mo-
mencie, który okazał się 
przełomowym w całym pro-
cesie dochodzenia do prze-
konania, że warto podjąć 
starania dotyczące założenia 
własnej firmy?

– Tak naprawdę to zawsze 
chciałem mieć własny war-
sztat. Zawsze nurtowało mnie 
pytanie czy szukać gdzieś za-
trudnienia, czy może zacząć realizować własne 
plany, które zawsze tkwiły w mojej głowie. Jak 
na razie wszystko idzie zgodnie z planem, mam 
własną firmę, ciężko pracuję, ale robię to, co lubię 
i o czym zawsze marzyłem.
Jaka jest oferta usług, które świadczy Pańska 
firma?

– Wykonuję kompleksową diagnostykę kom-
puterową za pomocą urządzenia CDIF/2 oraz 
wszelkie naprawy usterek. Nie ograniczam swo-
ich usług do konkretnych marek samochodów, 

dlatego każdy klient jest u mnie mile widzianym 
gościem.
Ile osób pracuje w warsztacie?

– Moja firma stanowi klasyczny przykład mi-
kroprzedsiębiorstwa. Jestem dla siebie szefem 
i jednocześnie podwładnym, dlatego wszyst-
ko muszę wykonywać samodzielnie. Chociaż 
w przyszłości planuję rozbudowę zakładu i za-
trudnienie pracowników. Wszystko będzie za-

leżeć od tego, co przyniesie jutro…
Kto stanowi Pańską klientelę?

– Trudno jednoznacznie scharakteryzować 
właścicieli samochodów, którzy korzystają z mo-
ich usług. W zasadzie w przeważającej większo-
ści są to mieszkańcy naszej gminy, ale z każdym 
dniem pojawia się coraz większa liczba nowych 
klientów, nawet mam już kilku stałych z Kielc i ich 
okolic. Stopniowo buduję swoją pozycję na rynku, 
kładą przede wszystkim nacisk na rzetelność, fa-
chowość i szybkość wykonanych napraw. Wierzę, 

że to musi zaprocentować w przyszłości zbudo-
waniem dużej grupy klientów, którzy chętnie 
będą powierzać mi swoje samochody, żebym 
dokonywał ich napraw.
Jakie ma Pan plany na przyszłość?

– Tak jak już wcześniej wspomniałem, chciał-
bym stopniowo rozwijać mój zakład. Aktualnie 
priorytetowym zadaniem, które sobie założyłem 
jest wyrobienie sobie marki na rynku. Jako jeden 
z nielicznych posiadam w pełni profesjonalny 
sprzęt do diagnostyki komputerowej CDIF/2. 
W pierwszym podejściu do samochodu urzą-
dzenie to dokonuje diagnozy szeregowej. Można 
zobaczyć parametry pracy systemu, dokonać 
niezbędnych regulacji i testów. Zdarza się jed-
nak, że nie wszystkie problemy w ten sposób da 
się rozwiązać. Dlatego CDIF/2 oferuje funkcje 
rozszerzone – oscyloskop, którym precyzyjnie 
dokonam pomiaru sygnału w instalacji samo-
chodu, generator, którym zasymuluję czujni-
ki oraz sterownik elementów wykonawczych, 
który sprawdzi działanie wtryskiwacza, cewki 
zapłonowej, elektrozaworu. W rękach doświad-
czonego mechanika CDIF/2 jest nieoceniony. 
Nie ukrywam, że liczę, iż będzie to obszar, który 
pozwoli mojej firmie pozyskać nowych, lojalnych 
klientów i zasadniczo wpłynie na rozwój mojej 
działalności.
Dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów.

Apis

Sołtysi obradowali w Wąchocku

Najtrudniej jest podjąć decyzję…
Rozmowa z Marcinem Kondrakiem – młodym przedsiębiorcą z Samsonowa

Marcin Kondrak – mieszkaniec Samsonowa, jest 
właścicielem firmy MARKON w gminie Zagnańsk, 
specjalizującej się w naprawach samochodów 
osobowych. Jest młodym przedsiębiorcą, jego 
zakład funkcjonuje na rynku od marca bieżącego 
roku Po ukończeniu Technikum Mechanicznego 
od 9 lat jest wykwalifikowanym mechanikiem. 
Należy do grupy ludzi, którzy pracę łączą z pasją 
swojego życia.

Forum dyskusyjne ludzi biznesu
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Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz §6 ust. 5a 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 207 
poz. 2108 ze zm.) wójt gminy Zagnańsk informuje, że w dniu 2 
września 2014 roku o godz. 10:00 w pok. nr 8 (sala konferencyj-
na) w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8, 26–050 
Zagnańsk odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

geodezyjnym Bartków, gmina Zagnańsk oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 216/4 o pow. 0,0614 ha.

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przedmiotowej 
nieruchomości na podstawie Aktu Notarialnego Rep A. 
5859/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. Dla ww. działki prowadzona 
jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Księga Wieczysta 
KI1L/00122624/8, w której jako właściciel wpisana jest Gmina 
Zagnańsk. Dział III i IV ww. księgi wpisów nie zawiera. Cena 
wywoławcza 37 260,39 złotych w tym VAT w wysokości 23 proc. 
Wymagane wadium 3 726,03 zł.

Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej www.zagnansk.biuletyn.net, Gminnym Portalu 
Internetowym www.zagnansk.pl, na tablicach ogłoszeń w sołe-
ctwach, a wyciąg z ogłoszenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza”.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu udziela Referat 
ds. Nieruchomości, Planowania Przestrzennego, Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zagnańsku w godzinach 
pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7:00 
–15:00, środa 7:00 – 17:00), telefonicznie pod numerem (041) 
300–13–22 wew. 34.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz §6 ust. 5a 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 207 
poz. 2108 ze zm.) wójt gminy Zagnańsk informuje, że w dniu 
2 września 2014 roku o godz. 10:30 w pok. nr 8 (sala konfe-
rencyjna) w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8, 
26–050 Zagnańsk odbędzie się pierwszy ustny przetarg nie-
ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 
położonych w obrębie geodezyjnym Jaworze, gmina Zagnańsk 
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 4/9 o pow. 0,0300 ha, 
143/7 o pow. 0,1439 ha.

Gmina Zagnańsk jest właścicielem działki 4/9 na podstawie 
Aktu Notarialnego Rep A. 367/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. 
Dla ww. działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach, 
Księga Wieczysta KI1L/00124078/9, w której jako właściciel wpi-
sana jest Gmina Zagnańsk. Dział III i IV ww. księgi wpisów nie 
zawiera. Natomiast działkę 143/7 Gmina Zagnańsk nabyła Aktem 
Notarialnym Rep A. 5343/2010 z dnia 20.12.2010 r. Dla działki 
143/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Księga 
Wieczysta KI1L/00137528/3, w której jako właściciel wpisana jest 
Gmina Zagnańsk. Dział III i IV ww. księgi wpisów nie zawiera.

Cena wywoławcza nieruchomości nr 4/9 w wysokości 
8 922,00 złotych cena ta podlega zwolnieniu z podatku 
od towarów i usług. Wymagane wadium 892,20 zł

Cena wywoławcza nieruchomości nr 143/7 w wysokości 
104 399,03 złotych w tym VAT w wysokości 23 proc.Wymagane 
wadium 10 439,90 zł.

Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej www.zagnansk.biuletyn.net, Gminnym Portalu 
Internetowym www.zagnansk.pl, na tablicach ogłoszeń w sołe-
ctwach, a wyciąg z ogłoszenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza”.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu udziela Referat 
ds. Nieruchomości, Planowania Przestrzennego, Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zagnańsku w godzinach 
pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7:00 
–15:00, środa 7:00 – 17:00), telefonicznie pod numerem (041) 
300–13–22 wew. 34.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
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Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz §6 ust. 
5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2004 r. 
Nr 207 poz. 2108 ze zm.) wójt gminy Zagnańsk informuje, że 
w dniu 2 września 2014 roku o godz. 11:00 w pok. nr 8 (sala 
konferencyjna) w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 
8, 26–050 Zagnańsk odbędzie się pierwszy ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie geodezyjnym Tumlin, gmina Zagnańsk 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 99/2 o pow. 0,0318 ha.

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przedmiotowej nieru-
chomości na podstawie Aktu Notarialnego Rep A. 5615/2009 
z dnia 2 listopada 2009 r. Dla ww. działki prowadzona jest przez 
Sąd Rejonowy w Kielcach, Księga Wieczysta KI1L/00130575/8, 
w której jako właściciel wpisana jest Gmina Zagnańsk. Dział 
III i IV ww. księgi wpisów nie zawiera. Cena wywoławcza 
27 160,10 złotych brutto w tym VAT w wysokości 23 proc. 
Wymagane wadium 2 716,01 zł.

Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej www.zagnansk.biuletyn.net, Gminnym Portalu 
Internetowym www.zagnansk.pl, na tablicach ogłoszeń w sołe-
ctwach, a wyciąg z ogłoszenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza”.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu udziela Refe-
rat ds. Nieruchomości, Planowania Przestrzennego, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zagnańsku w go-
dzinach pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 
od 7:00 –15:00, środa 7:00 – 17:00), telefonicznie pod numerem 
(041) 300–13–22 wew. 34.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz §6 ust. 
5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2004 r. 
Nr 207 poz. 2108 ze zm.) wójt gminy Zagnańsk informuje, 
że w dniu 2 września 2014 roku o godz. 11:30 w pok. nr 8 
(sala konferencyjna) w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, ul. 
Spacerowa 8, 26–050 Zagnańsk odbędzie się pierwszy ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabu-
dowanej położonej w obrębie geodezyjnym Zachełmie, gmina 
Zagnańsk w skład której wchodzą działki oznaczone numerami 

ewidencyjnymi 322/18 o pow. 0,0005 ha, 322/25 o pow. 0,0111 
ha, 323/17 o pow. 0,0857 ha.

Gmina Zagnańsk jest właścicielem działek 322/18 i 322/25 
na podstawie Aktu Notarialnego Rep A. 6894/2008 z dnia 
15.12.2008 r. Dla ww. działek prowadzona jest przez Sąd Rejo-
nowy w Kielcach, Księga Wieczysta KI1L/00123209/0, w której 
jako właściciel wpisana jest Gmina Zagnańsk. Natomiast działkę 
323/17 Gmina Zagnańsk nabyła Aktem Notarialnym Rep A. 
1079/2009 z dnia 09.03.2009 r. Dla działki 323/17 prowadzo-
na jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Księga Wieczysta 
KI1L/00125014/0, w której jako właściciel wpisana jest Gmina 
Zagnańsk. Działy III i IV ww. ksiąg wpisów nie zawierają. Cena 

wywoławcza 31 500,00 złotych cena ta podlega zwolnieniu 
z podatku od towarów i usług. Wymagane wadium 3 150,00 zł.

Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej www.zagnansk.biuletyn.net, Gminnym Portalu 
Internetowym www.zagnansk.pl, na tablicach ogłoszeń w sołe-
ctwach, a wyciąg z ogłoszenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza”.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu udziela Refe-
rat ds. Nieruchomości, Planowania Przestrzennego, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zagnańsku w go-
dzinach pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 
od 7:00 –15:00, środa 7:00 – 17:00), telefonicznie pod numerem 
(041) 300–13–22 wew. 34.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz §6 ust. 5a 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 207 
poz. 2108 ze zm.) wójt gminy Zagnańsk informuje, że w dniu 2 
września 2014 roku o godz. 12:00 w pok. nr 8 (sala konferencyj-
na) w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8, 26–050 
Zagnańsk odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych 
w obrębie geodezyjnym Umer, gmina Zagnańsk oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi: 105/3 zbywanej łącznie z działką 
105/2 o pow. ogólnej 0,1577 ha, 211/5 zbywanej łącznie z działką 
211/4 o pow. ogólnej 0,1655 ha, 257/4 o pow. 0,0300 ha.

Gmina Zagnańsk jest właścicielem działek 105/3 i 105/2 
na podstawie Decyzji Starosty Kieleckiego GN.I.7221-4-
16/08 z dnia 07.07.2010 r. Dla ww. nieruchomości prowa-

dzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Księga Wieczysta 
KI1L/00125065/2, w której jako właściciel wpisana jest Gmina 
Zagnańsk. Dział III i IV ww. księgi wpisów nie zawiera. Nato-
miast działki 211/5 i 211/4 Gmina Zagnańsk nabyła Decyzją 
Wojewody Kieleckiego GP.V.7413/58/9/93 z dnia 28.05.1993 r. 
Dla działek 211/4 i 211/5 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy 
w Kielcach, Księga Wieczysta KI1L/00038548/5, w której jako 
właściciel wpisana jest Gmina Zagnańsk. Dział III i IV ww. księ-
gi wpisów nie zawiera. Działkę Nr 257/4 Gmina Zagnańsk na-
była Aktem Notarialnym Rep. A 2358/2000 z dnia 26.05.2000 r. 
Nieruchomość ta nie jest obciążona. Dla ww. nieruchomości 
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Księga Wie-
czysta KI1L/00059429/8, w której jako właściciel wpisana jest 
Gmina Zagnańsk. Nieruchomość ta nie jest obciążona.

Cena wywoławcza nieruchomości nr 105/3 zbywanej łącz-
nie z działką 105/2 w wysokości 99 009,32 złotych w tym VAT 
w wysokości 23 proc. Wymagane wadium 9 900,93 zł. Cena 

wywoławcza nieruchomości nr 211/5 zbywanej łącznie z działką 
211/4 w wysokości 111 939,00 złotych w tym VAT w wysokości 
23 proc. Wymagane wadium 11 193,90 zł. Cena wywoławcza 
nieruchomości nr 257/4 w wysokości 22 356,48 złotych w tym 
VAT w wysokości 23 proc. Wymagane wadium 2 235,64 zł.

Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej www.zagnansk.biuletyn.net, Gminnym Portalu 
Internetowym www.zagnansk.pl, na tablicach ogłoszeń w sołe-
ctwach, a wyciąg z ogłoszenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza”.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu udziela Refe-
rat ds. Nieruchomości, Planowania Przestrzennego, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Zagnańsk w godzinach 
pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7:00 
–15:00, środa 7:00 – 17:00), telefonicznie pod numerem (041) 
300–13–22 wew. 34.
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ludzie, projekty

W środę, 11 czerwca br. na terenie Zagnań-
ska odbył się Rajd Seniorów zorganizowany 
przez przewodniczącą Okręgowej Sekcji Eme-
rytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Mariannę Szymkiewicz – zagnań-
szczankę z pochodzenia. W rajdzie wzięło udział 
68 uczestników z różnych miast i gmin naszego 
województwa.

Trasę rajdu rozpoczęto obok dębu Bartka, 
gdzie na powitanie turystów przybyli: wicewójt 
gminy Zagnańsk Robert Kaszuba, prezes Okręgu 
Świętokrzyskiego ZNP Wanda Kołtunowicz, rad-
ny i zarazem prezes Oddziału ZNP w Zagnańsku 
Stefan Grudzień wraz z przewodniczącą Sekcji 
Emerytów i Rencistów ZNP Anną Łuć, leśniczy 
Nadleśnictwa Zagnańsk Marek Lenartowicz, dy-
rektorki miejscowych szkół Anna Tuz i Marzanna 
Moćko, Roman Piskulak – nauczyciel z SP nr 1 
oraz Sylwia Pytko z Biura Informacji Turystycznej 
w Samsonowie, która rozdała wszystkim małe 
foldery „Paszporty turystyczne”.

Organizatorka rajdu przedstawiła grupę 
i określiła cele tak licznego „najazdu” na Za-
gnańsk. Każdy z witających skierował do uczest-
ników ciepłe słowa i zapewnienie, że warto było 
przyjechać do tej pięknej podkieleckiej miejsco-
wości, gdzie z powodzeniem można zrealizować 
założone cele krajoznawcze i rekreacyjne.

Następnie w cieniu sędziwego Bartka seniorzy 
wysłuchali ciekawych informacji o tym drzewie. 
Jego społeczny opiekun Mieczysław Starz, któ-
rego często można spotkać w tym miejscu, mó-
wił o Bartku jako obiekcie przyrodniczym, jego 
parametrach oraz o pracach konserwacyjnych 
niezbędnych do zachowania jego dobrego stanu.

Roman Piskulak opowiedział legendy związa-
ne z Bartkiem, a leśniczy poprowadził zaintere-
sowanych do rosnącego w pobliżu młodego Bar-
tusia oraz do kapliczki ufundowanej przez Koło 
Łowieckie. Pożegnawszy dostojnego świadka 
historii Polski, emeryci wyruszyli na wytyczoną 
trasę. Rolę przewodników pełnili panowie Pisku-
lak i Lenartowicz. Trasa wiodła ulicą do centrum 
Zagnańska, potem obok kościoła pw. św. Józefa, 
przez las do zalewu w Kaniowie. W pięknej scene-
rii tego miejsca wszyscy usiedli na wypoczynek.

Ku zaskoczeniu seniorów przyjechały tu dy-
rektor Anna Tuz i prezeska Okręgu ZNP Wanda 
Kołtunowicz ze smacznymi drożdżówkami. Prze-
wodnicy cały czas pracowali: Roman Piskulak 
zapoznawał z 600–letnią historią Zagnańska, 
a Marek Lenartowicz mówił o lasach okalających 
Zagnańsk i gospodarce leśnej. Czas odpoczynku 
minął szybko i trzeba było ruszyć w dalszą drogę, 
która teraz wiodła w kierunku osiedla Wrzosy. 
Nie była to milcząca wędrówka, bo przewod-
nicy na przemian przekazywali różne ciekawe 
informacje, odpowiadali też na pytania. Zainte-
resowanie wzbudził piękny, dostojny 300-letni 
dąb Daniel, drugi Pomnik Przyrody. W tym 
miejscu z turystami pożegnał 
się leśniczy Marek Lenartowicz. 
Emeryci podziękowali mu ser-
decznie za przekazaną wiedzę 
o życiu lasu.

Minąwszy osiedle Wrzosy, 
seniorzy skierowali się w stronę 
cmentarza. Kilkuosobowa dele-
gacja odwiedziła groby nauczy-
cieli tajnego nauczania, Kamili 
Kowalskiej i Ireny Dorynek, 
na których zapalono znicze. 
Dalszy etap wycieczki to zwie-
dzanie kościoła pw. św. Roza-
lii i św. Marcina. Jego historię 
przedstawił Roman Piskulak.

Ostatni odcinek trasy wy-
cieczkowej to kamieniołom 
w Zachełmiu ze śladami tetrapoda. Stąd, choć 
zmęczeni, ale raźnym krokiem seniorzy udali 
się do Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku-
-Chrustach, gdzie czekał na nich smaczny obiad.

Po obiedzie emeryci obejrzeli multimedialną 
prezentację obrazującą rozwój oświaty w Zagnań-
sku od pierwszej połowy XIX wieku do czasów 
współczesnych, w tym dzieje SP nr 1. W prezen-
tacji tej mocno zaakcentowano funkcjonowa-
nie tajnej oświaty w czasie II wojny światowej. 
To uzasadniało nadanie szkole w 1996 roku 
imienia Nauczycieli Tajnego Nauczania.

I Świętokrzyski Rajd Seniorów Oświaty uzna-
no za bardzo udany. Mimo panującego upału, 

wszyscy przeszli całą trasę bez żadnego uszczerb-
ku na zdrowiu. Dla seniorów o średniej wieku 
ok. 70 lat była to wspaniała przygoda turystyczna. 
Zachwyciło ich piękno Zagnańska oraz życzli-
wość i gościnność jego mieszkańców.

Szczególne podziękowanie składamy Dyrekcji, 
Nauczycielom i Pracownikom Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Zagnańsku. Bez ich pomocy rajd nie 
byłby tak udany.

Po raz kolejny znalazła potwierdzenie przy-
jazna współpraca Zarządu Okręgu Świętokrzy-
skiego ZNP z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 1 
w Zagnańsku. Serdecznie dziękujemy dyrektor 
Annie Tuz za pomoc organizacyjną, za mądre, 
praktyczne rady i okazaną troskę o starsze poko-

lenie nauczycieli. Wysoko sobie cenimy dowody 
międzypokoleniowej więzi.

Przykładem tych więzi jest też postawa Ro-
mana Piskulaka, który szedł z nami przez całą 
trasę, dzieląc się swoją szeroką wiedzą dotyczącą 
dziejów Zagnańska, a zwłaszcza oświaty. Zyskał 
wdzięczność i uznanie uczestników rajdu. Za-
kończenie I Świętokrzyskiego Rajdu Seniorów 
Oświaty w Szkole Podstawowej nr 1 im. Nauczy-
cieli Tajnego Nauczania traktujemy jako początek 
obchodów 75. rocznicy Tajnej Organizacji Na-
uczycielskiej w województwie świętokrzyskim.

Marianna Szymkiewicz

I Świętokrzyski Rajd Seniorów Oświaty

Młodzi aktywni w gminie Zagnańsk
Młodzież z terenu gminy Zagnańsk biorąca 

udział w programie grantowym Mania Działa-
nia przez całe wakacje organizuje dla mieszkań-
ców różnego rodzaju integracyjne wydarzenia. 
Grupa Młodzi Aktywni zaprosiła najmłodszych 
do udziału w grze terenowej w okolicach Samso-
nowa, której motywem przewodnim była baśń 
o „Królewnie Śnieżce”.

W pierwszy dzień wakacji odbył się pieszy 
rajd po najciekawszych miejscach naszej gminy. 
A 24 lipca w Świetlicy Jaworze miał miejsce bi-
wak połączony z ogniskiem, nocną grą terenową, 
kinem pod chmurką oraz imprezą piżamową. 
Akcja Reaktywacja – druga grupa biorąca udział 
w programie – zorganizowała ognisko z okazji 
rozpoczęcia wakacji, bitwę wodną, nocowanie 
w Świetlicy Umer, zabawy sportowe oraz kier-
masz ciast połączony ze zbiórką pieniędzy na plac 
zabaw dla chorej dziewczynki z Fundacji Mam 
Marzenie. Relacje z wydarzeń oraz zapowiedzi 
przyszłych działań można śledzić na profilach 

obu grup na Facebooku.
Grupa Młodzi Aktywni składająca się z har-

cerzy i działająca w ramach 
projektu „Turystycznie przez 
gminę Zagnańsk” z Manii 
Działania zorganizowała dla 
nich grę terenową w okolicach 
Samsonowa, której motywem 
przewodnim była baśń o „Kró-
lowej Śnieżce”.

Zadaniem dzieci było wybu-
dzenie Śnieżki ze snu, a mogły 
to zrobić tylko przy pomocy 
nieśmiertelnej duszy i zatrutego 
jabłka. Podczas gry na uczest-
ników czekały liczne przygody 
oraz ciekawe postacie – Ry-
cerz, Mapnik, Zielarz, Troll, 
Przekupka, Pijak, Królowa czy 
Jasnowidz. Obie grupy dzielnie 
dotarły do celu, następnie chęt-

nie brały udział w zabawach. Ten sobotni poranek 
z pewnością możemy zaliczyć do udanych!

Grażyna Sobczyk (GOKSiR Zagnańsk)
i koordynator projektu dh. Katarzyna Ślefarska
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W niedzielę, 20 lipca br. 462 zawodników 
z całej Polski wzięło udział w Maratonie Ro-
werowym Świętokrzyskiej Ligi Rowerowej 
w Zagnańsku. Rowerzyści wystartowali z placu 
okalającego ruiny Huty „Józef” w Samsonowie, 
zmagając się na dystansach w kategoriach: Ma-
ster (72 zawodników), Fan (267 zawodników) 
i Family (123 zawodników). Gwiazdą zawodów 
był wicemistrz świata w kolarstwie szosowym 
oraz wicemistrz Igrzysk Olimpijskich w Seulu 
Andrzej Sypytkowski.

Współorganizatorem zawodów – jak co roku – 
było Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe „Pod 
Bartkiem”, które wśród uczestników maratonu 
zamieszkujących w gminie Zagnańsk wyłoniło 
zwycięzców w grupach męskich i żeńskich na dy-
stansach Fan i Family w III Mistrzostwach MTB 
Gminy Zagnańsk 2014.

Nagrody dla najlepszych zawodników wręczał 
wicewójt Robert Kaszuba wraz z wiceprezesem 
Stowarzyszenia Michałem Sobczykiem. Prowa-
dzący ceremonię dekoracji sekretarz Stowarzy-
szenia Sylwia Bętkowska oraz prezes Stowarzy-
szenia Marcin Kraska wywoływali na podium 
zwycięzców z naszej gminy.

Smaku całej dekoracji dodały nagrody w ka-
tegoriach najmłodszego i najstarszego uczestnika 
mistrzostw oraz najlepszych zawodnika i zawod-
niczki naszego regionu. Jak co roku wybrano 
najbardziej usportowioną rodzinę, dla której spe-
cjalne puchary i statuetki ufundował i wręczył 
– kolejny raz ofiarując swą pomoc rowerzystom 
gminy Zagnańsk – prezes Zarządu Banku Spół-
dzielczego w Samsonowie Józef Florek.

Wśród nagrodzonych w kategorii Family 
dziewcząt znalazły się: kolejny raz zdobywające 
medale siostry Sobczyk – Kasia, Julia i Małgosia, 
a także Sylwia Bętkowska i Emilia Kmieć; w ka-
tegorii Family chłopców: Alan Sumara, Mateusz 
Durlik, Tomasz Stefański, Rafał Stefański, Marcin 
Szymonek; w kategorii mężczyzn dystansu Fan 
świetnie zaprezentowali swe możliwości, sta-

jąc na stopniach podium: Filip Fronio, Mikołaj 
Szymonek, Artur Boszczyk, Seweryn Boszczyk, 
Mateusz Stefański, a w grupie żeńskiej – Anita 
Zarzecka.

Spośród uczest-
ników nagrodzono 
także najmłodszego 
zawodnika – Miłosza 
Bętkowskiego. W ka-
tegorii Rodzina bez-
konkurencyjna oka-
zała się usportowiona 
rodzina Bętkowskich. 
Wśród głosów uczest-
ników dało sie słyszeć 
pochwały i wyrazy 
uznania za doskonałą 
organizację.

Na uwagę zasłu-
guje także fakt, iż 
zagnańskich rowe-
rzystów wspierali bie-
gacze z Klubu Spor-
towego „Zagnańsk 
Biega”. Przybiegli oni w licznej grupie na początku 
imprezy, tuż przed startem pierwszego peletonu. 
Jeden z nich wystartował nawet na dystansie Fan.

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 wręcza-
jącego nagrody najlepszym zawodnikom – im-
preza znakomicie promowała gminę i zdrowy 
styl życia, przyciągając kolejnych rowerzystów 
w nasze tereny.

Prezes Stowarzyszenia Marcin Kraska nie 
szczędził pochwał swoim podopiecznym. – Po raz 
kolejny staliśmy się wizytówką usportowionej 
gminy, reprezentując w ponad trzydziestoosobo-
wej grupie nasze Stowarzyszenie. Nasi zawodnicy 
i zawodniczki są znani na trasach maratonów 

całego województwa, licznie wypełniają miejsca 
na podium maratonów MTB. Dziś przekonaliśmy 
się jak wielu zdolnych rowerzystów jest w gmi-

nie Zagnańsk. Kilka nowych twarzy i nazwisk 
pojawiło się wśród nas i od razu zadebiutowali 
medalowymi pozycjami. To powód do dumy 
Zarządu i wszystkich członków Stowarzyszenia 
– podkreślił prezes Marcin Kraska.

Imprezie patronował wójt gminy Zagnańsk 
Szczepan Skorupski i prezes Zarządu Banku Spół-
dzielczego w Samsonowie Józef Florek, który 
także wręczył wyróżnienia Prezesa BS dla naj-
lepszego zawodnika i zawodniczki mistrzostw 
Anicie Zarzeckiej oraz Filipowi Fronio. Nad bez-
pieczeństwem zawodników czuwała OSP Sam-
sonów, policja i grupa ratownictwa medycznego. 
Organizatorzy dziękuję również pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekrea-
cji za zaangażowanie i pomoc przy organizacji 
zawodów.

Andrzej Piskulak

Zastępca wójta Robert Kaszuba zajął czwarte 
miejsce na dystansie 30 km w Mistrzostwach 
Polski Samorządowców w kolarstwie MTB, które 
odbyły się 13 lipca br. w Skarżysku-Kamiennej. 
Konkurując z ponad 300 zawodnikami reprezen-
tował gminę Zagnańsk oraz Zagnańskie Stowa-
rzyszenie Rowerowe „Pod Bartkiem”.

Podczas czerwcowego maratonu MTBCROSS 
w Łącznej wystartowało ponad 400 osób, wśród 
których zameldowali się jak zwykle zawodnicy 
Zagnańskiego Stowarzyszenia Rowerowego „Pod 
Bartkiem” i zajęli w swoich kategoriach wieko-
wych czołowe miejsca.

Zawody odbyły się w skrajnie trudnych wa-

runkach. Padający dzień wcześniej ulewny deszcz 
pozostawił po sobie ślady w postaci kałuż i potęż-
nego błota, które z mokrą trawą i koleinami przy-
pominały drogi wykorzystywane w zawodach 
samochodów terenowych. W tych warunkach 
samo ukończenie maratonu było ogromną sztuką 
i dawało dużą satysfakcję.

W kategorii wiekowej, na dystansie Family: 
FKJ JUNIORKI – pierwsze miejsce zajęła Kasia 
Sobczyk, FK0 DZIEWCZ – drugie Małgosia Sob-
czyk, FK0 DZIEWCZ – trzecie Julka Sobczyk, JU-
NIOR – piąte Daniel Haba, MASTERS I – ósme 
Tomasz Stefański, ELITA – jedenaste Mateusz 
Durlik, FK3 MASTERS – ósme Sylwia Bętkowska. 
W zawodach brała udział Emilia Kmieć.

Na dystansie Fan JUNIOR drugie miejsce wy-
walczył Krystian Wesołowski, ELITA – czwarte 
Anita Zarzecka, ORLIK – piąte Allan Sumara, 
MASTERS – siedemnaste Filip Fronio, ELITA 
– siedemnaste Seweryn Boszczyk, MASTERS 
– 37 Artur Boszczyk, MASTERS I – 28 Robert 
Kaszuba. W rywalizacji wziął udział Mateusz 
Stefański. W klasyfikacji drużynowej drużyna 
z gminy Zagnańsk jest na 22. miejscu.

Apis

Świętokrzyskie zmagania rowerowe w Samsonowie

Rowerzyści z gminy Zagnańsk wśród najlepszych
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kultura i sport

Dużo gry w piłkę nożną, zajęcia na pływalni 
„Perła”, konkursy piłkarskie, mecz z rówieśni-
kami z Łodzi oraz wycieczka młodych adeptów 
futbolu do Parku Miniatur i na Stadion Korony 
w Kielcach to miniobóz piłkarski w Nowinach 
w pigułce.

W pierwszym tygodniu wakacji odbył się 
na obiektach sportowych w Nowinach 
miniobóz piłkarski dla dzieci. Frekwen-
cja na zajęciach pozytywnie zaskoczyła 
organizatorów. Blisko 40 dzieci z terenu 
gminy Zagnańsk w wieku od 6 do 11 lat 
spędzało wakacje aktywnie. Formuła takich 
zajęć spodobała się zarówno dzieciom, jak 
i rodzicom. Rodzice zostawiali dzieci o 8 
i odbierali o godzinie 16.

Po przejeździe autobusem z Zagnańska 
do Nowin dzieciaki miały zapewnioną fa-
chową opiekę trenerów piłki nożnej: Michał 
Salwa, Michał Ziernik i Paweł Mech i obsłu-
gę medyczną: Leszek Mączka, a po wyczer-
pującym wysiłku posiłek. Oprócz gry w pił-
kę nożną młodzi adepci mogli wyszaleć się 
na basenie „Perła” w Nowinach. W planie 
obozu był również Stadion Korony Kielce. 
Dzieci miały możliwość zaglądnąć w takie 
miejsca, gdzie zwykły kibic nie ma wstępu: 
szatnie zawodników, loże VIP-ów i przede 
wszystkim murawa stadionu. Po obiekcie 
oprowadzał nas rzecznik prasowy i komen-
tator Paweł Jańczyk.

Ciekawą atrakcją był również Park Mi-
niatur w Krajnie i szaleństwa w bawialni 
w Kielcach. Wiele emocji przyniosły rów-

nież mecze rozegrane z drużyną Malwe Łódź. 
Dużo zabawy przyniosły również rozgrywki 
w piłkę nożną na piachu tzw. beach soccer, 
a najwięcej mecze kadry obozu z dziećmi. Było 
wszystko, co powinno być w meczu: gole, para-
dy bramkarzy, piękne akcje. Na koniec obozu 
wszystkie dzieci otrzymały nagrody oraz pamiąt-

kowe medale i dyplomy.
Większość dzieci, które brały udział w obozie, 

to uczestnicy Zagnańskiej Akademii Piłkarskiej 
Malucha. Celem obozu było przede wszystkim 
aktywnie spędzić wakacyjny czas. Organizatorem 
miniobozu był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Zagnańsku.

MZ (GOKSiR Zagnańsk)

WAKACJE NA SPORTOWO – MINIOBÓZ PIŁKARSKI 

Sierpień w Gminnym Ośrodku Kultury 
Sportu i Rekreacji w Zagnańsku będzie pod 
znakiem siatkówki plażowej i piłki nożnej.

Już 13 sierpnia odbędzie się pierwsza impreza 
siatkarska: Mistrzostwa Gminy Zagnańsk w Siat-
kówce Plażowej Mężczyzn, 21 sierpnia – Turniej 
Mixtów (Kobieta/Mężczyzna), 24 sierpnia, w nie-
dzielę – Otwarte Mistrzostwa Gminy Zagnańsk 
w Siatkówce Plażowej Mężczyzn. Turnieje zostaną 
rozegrane na boisku na osiedlu Kaniów i nad 
zalewem w Borowej Górze.

Kolejna edycja Turnieju o Puchar Wójta 
w Piłce Nożnej rozegrana zostanie na mi-
niorliku przy Hali Sportowej w Zagnańsku. 
Rozpoczęcie turnieju 18 sierpnia, w ponie-
działek, a zakończenie 22 sierpnia, w piątek. 
Mecze rozgrywane będą od godziny 16 do 20.

Swoje rozgrywki zainaugurują również 
kluby piłkarskie z terenu gminy. 10 sierp-
nia czwartoligowa Skała Tumlin zmierzy się 
na wyjeździe z Naprzodem Jędrzejów, a Lu-
brzanka Kajetanów podejmie na swoim boisku 

Unię Sędziszów. Tydzień później rozpocznie 
rozgrywki A-klasowy Samson Samsonów. 
Zgłoszenia do turniejów pod numerami te-
lefonu: 41 311 31 77 i 607 819 671.

MZ (GOKSiR Zagnańsk)

W dniach 1–11 lipca 2014 roku w świetlicy 
Jaworze odbyły się Wakacje z Kulturą dla dzieci 
z gminy Zagnańsk w wieku 6–12 lat. Liczba chęt-
nych chcących zapisać swoje dzieci na letni wypo-
czynek była o wiele większa niż liczba dostępnych 
miejsc. Przyjęliśmy 32 dzieci. Program wakacji 
został tak zaplanowany, aby każde dziecko zna-
lazło dla siebie interesujące zajęcia.

Pierwszy tydzień przywitaliśmy wspólnym 
gotowaniem z członkiniami Zespołu Ludowego 
Jaworzanki oraz zapoznaniu się z kulinarnymi 
zwyczajami gospodyń wiejskich minionych lat. 
Dzieci uczestniczyły w zajęciach muzyczno-ta-
necznych, rytmice, aerobicu prowadzonych przez 
Katarzynę Klusek i Łukasza Gronostaja. Pod prze-
wodnictwem harcerzy z 48. ZDWp „Skała” wzięli 
udział w grach i zabawach terenowych.

Kolejne dni upłynęły pod znakiem pysznych 
kanapek przygotowanych wspólnie z z członkami 
Klubu Seniora z Jaworzy oraz wycieczkami do Kie-
leckiego Geoparku oraz Muzeum Orła Białego 
w Skarżysku-Kamiennej. Uczestnicy mieli także 
możliwość doskonalenia swoich umiejętności 
malarskich podczas warsztatów artystycznych 
prowadzonych przez Małgorzatę Salwę.

Nie zabrakło kursu pierwszej pomocy i prze-
jażdżki karetką z ratownikami PCK. Strażacy 
z OSP w Chrustach pokazali, na czym polega ich 
praca, przeprowadzili symulowaną akcję ratow-
niczą, poprowadzili wiele zabaw z elementami 
szkolenia dla dzieci oraz przygotowali słodkie upo-
minki dla wszystkich uczestników. Oprócz tego 
dzieci brały udział w zabawach językowych pro-
wadzonych przez Aleksandrę Hanulak. A na za-

kończenie przy wspólnym grillowaniu uczestnicy 
otrzymali dyplomy oraz prezenty.

Grażyna Sobczyk

GOKSiR NA SPORTOWO W SIERPNIU

Wakacje z kulturą
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Dzień Zagnańska, Rowerowy MTB Cross, Bieg Wokół Bartka
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 Rowerowy MTB Cross w Samsonowie 

Bieg Wokół Bartka

Dzień Zagnańska


