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W dniu 22 czerwca br. zakończyły 
się organizowane przez Świętokrzy-
ski Związek Piłki Nożnej finałowe 
rozgrywki ligi wojewódzkiej w piłce 
nożnej chłopców w sezonie 2015/2016 
w kategorii Młodzik Młodszy – rocznik 
2004. Zdecydowane zwycięstwo w tych 
rozgrywkach odniosła drużyna KKP 
KORONA Kielce, zdobywając tytuł mi-
strza Województwa Świętokrzyskiego. 
W zwycięskim zespole występują dwaj 
zawodnicy z Gminy Zagnańsk – Marcel 
Kudzia i Łukasz Molenda.

Obaj chłopcy występowali rów-
nież w dniach 16 – 17 czerwca b.r. 
w zorganizowanym przez miasto 
Gdynia na wzór obecnie odby-
wających się Mistrzostw Europy 
we Francji, turnieju pod nazwą 
„ONE YEAR TO GO”. W mistrzo-
stwach wzięły udział 24 zespo-
ły z całej Polski. Marcel Kudzia 
i Łukasz Molenda reprezentujący 
Koronę Kielce grali pod szyldem 
reprezentacji Czech. Drużyna ta roze-
grała wspaniałe mistrzostwa docho-

dząc do wielkiego finału i zdobywając 
srebrny medal.

Michał Salwa

W dniach od 19 do 25 lipca br. na te-
renie naszej gminy gościła młodzież 
z Francji w ramach organizowanych 
w naszym kraju Światowych Dni Mło-
dzieży – 2016. W parafii p.w. Św. Rozalii 
i Św. Marcina w Zagnańsku oraz w pa-
rafii p.w. Św. Stanisława B.M. w Tumli-
nie młodych ludzi przyjęli z otwartym 
sercem rodziny i wolontariusze.

Francuzi przyjechali do nas we wtorek 

późnym wieczorem, a następnie wraz 
z rodzinami, u których gościli udali się 
na nocleg do domów. Drugiego dnia 
rano skauci wyruszyli pieszo do Krako-
wa, a pozostali o godzinie 9:00 zaczęli 
dzień Mszą Świętą w języku francuskim, 
w której mieliśmy okazję uczestniczyć, 
następnie zwiedzaliśmy z nimi Gminę 
Zagnańsk: Kościół p.w. Św. Rozalii i Św. 
Marcina w Zagnańsku, o którym opo-
wiedziała im trochę nasza tłumaczka, 
Kamieniołom Zachełmie i ślady Tetra-
poda, Nadleśnictwo Zagnańsk, Park 
Miniatur i Oceanikę w Kompleks Świę-
tokrzyska POLANA w Chrustach, Dąb 
„Bartek”, Ruiny Huty,, Józef ” w Samso-
nowie oraz Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Samsonowie, gdzie obejrzeliśmy 
występ Zespołu,, Tumlinianie” i zjed-
liśmy pyszny poczęstunek. Następnie 
udaliśmy się do Świetlicy w Jaworzach, 
tam oglądaliśmy występy Zespołu Ludo-
wego,, Jaworzanki ‚’, jedliśmy wspaniałe 
regionalne potrawy, którymi francuzi 
byli zachwyceni, a na koniec wszyscy ra-
zem poszliśmy na boisko pograć w piłkę. 

Trzeciego dnia odbył się wyjazd do Wi-
ślicy, gdzie ze wszystkimi pielgrzymami 
z Diecezji Kieleckiej szliśmy pieszo, a gdy 
doszliśmy na miejsce pomodliliśmy się 
w Bazylice kolegiackiej Narodzenia Naj-
świętszej Marii Panny w Wiślicy, obej-
rzeliśmy historyczne przedstawienie 
dotyczące Chrztu Polski w 966 roku, 
posłuchaliśmy pieśni religijnych, przy 
czym wszyscy tańczyli i bardzo dobrze 

się bawili, a potem od-
mówiony został różaniec 
w różnych językach, tam 
również zjedliśmy ciepły 
obiad.

W piątek po odprawio-
nej Mszy świętej wszyscy 
udaliśmy się do Muze-
um Leonarda da Vinci 
w Chęcinach, gdzie zo-
baczyliśmy ciekawe wynalazki, a stam-
tąd pojechaliśmy do Szkoły w Tumlinie, 
gdzie obejrzeliśmy pantomimę przygo-
towaną przez wolontariuszy z Tumlina. 
W sobotę pojechaliśmy na Karczówkę, 
tam zobaczyliśmy kościół, potem uda-
liśmy się na spacer ulicą Sienkiewicza, 
zwiedziliśmy Pałac Biskupów Krakow-

skich, Kościół Św. Wojciecha i pieszo 
udaliśmy się na Stadion KORONY 
Kielce, gdzie odbyła się Uroczysta Msza 
Święta, odprawiona w wielu językach. 
W niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 
9:00 i przedstawieniu wykonanym przez 
wolontariuszy z Zagnańska w języku an-
gielskim o legendzie Zagnańska pt.,, The 
Legend of the Bartek oak and the Origin 
of Zagnańsk’’ młodzież z Francji spędziła 
dzień z rodzinami, u których gościła. 
Wieczorem wspólnie z włodarzem na-
szej gminy, wójtem Szczepanem Skorup-
skim wszyscy udaliśmy się do Katedry 
w Kielcach, a następnie do Amfiteatru 
Kadzielnia na Koncert pt.,, Alleluja, czyli 
Happy Day”. W poniedziałkowe połu-
dnie odbyła się Msza Święta, a po go-
dzinie 14-tej pożegnaliśmy pielgrzymów 
z Francji, którzy wyjechali do Krakowa 

na spotkanie z Papieżem 
Franciszkiem i młodzie-
żą z całego świata.

Byli to bardzo mili 
i sympatyczni ludzie, 
pełni energii. Bardzo się 
z nimi zżyliśmy przez ten 
cały tydzień kiedy u nas 
gościli, mam nadzieję, że 

nie zapomną o nas i w swoim kraju będą 
mówili miłe i ciepłe słowa o Polakach 
i Gminie Zagnańsk. Myślę, że podobało 
im się u nas, bo kiedy zadawaliśmy im 
takie pytania odpowiedzieli, że bardzo 
smakuje im polskie jedzenie, a Polacy 
to wspaniali i gościnni ludzie.

Weronika Łoboda

W dniu 30 czerwca br. Komisja 
Promocji, Turystyki i Rolnictwa Rady 
Gminy Zagnańsk dokonała wizytacji 
7 ogrodów zgłoszonych do tegorocznej 
edycji konkursu „Mój Piękny Ogród”.

W konkursie udział wzięły ogrody:
– Pani Marii Wapińskiej w msc. Ja-
naszów 12,
– Pani Jadwigi Woźniak w msc. Za-
gnańsk, ul. Turystyczna 19 A,
– Państwa Joanny i Jacentego Fry-
drych w msc. Samsonów 26,
– Państwa Joanny i Jacentego Fry-
drych w msc. Zagnańsk, ul. Borek 25,
– Pani Anny Kitowskiej w msc. Jawo-
rze 99,
– Pani Jowity Makuch w msc. Siodła 
21,
– Pani Genowefy Chrzanowskiej 
w msc. Osiedle Wrzosy 29 A.
Podczas wizytacji ogrodów, Członkowie 
Komisji Konkursowej wraz z wójtem 
Szczepanem Skorupskim, mogli po-

dziwiać piękne kompozycje stworzone 
z wielu odmian roślin. W ogrodach zna-
lazło się bowiem bardzo dużo gatunków 
kwiatów, jak również krzewów ozdob-
nych i drzewek owocowych. W wie-

lu przypadkach właściciele posesji 
wygospodarowali również miejsce 
na własne ogródki warzywne.

Zastosowanie małej architektury 
w strefie wypoczynkowej ogrodów, 
w formie altan czy huśtawek, stwo-
rzenie strefy grillowo – ogniskowej, 
jak również rozmieszczenie wielu 

elementów dekoracyjnych sprawiło, że 
każdy ogród stał się na swój sposób wy-
jątkowy. Tym samym, właściciele kon-
kursowych ogrodów stworzyli na swo-
ich posesjach miejsca wyróżniające 
się wśród innych terenów zielonych 
na terenie gminy. Miejsca cieszące 
oko, a co najważniejsze pozwalające 
również odpocząć.

Komisja Konkursowa oceniając 

ogrody brała pod uwagę takie aspek-
ty jak: zgodność zgłoszenia z tematem 
i celami konkursu, estetykę wyko-
nania, samodzielność wykonywania 
prac ogrodniczych, oryginalność ich 
wykonywania, innowacyjność ogrodu 
(różne odmiany krzewów ozdobnych, 
kwiatów), elementy dekoracyjne oraz 
ogólna ocena.

Po dokonaniu analizy ocen, Komisja 
Konkursowa ustaliła następującą klasy-
fikację końcową:
I. MIEJSCE – Anna Kitowska
II. MIEJSCE – Jadwiga Woźniak
III. MIEJSCE – Jowita Makuch
WYRÓŻNIENIE – Genowefa Chrza-
nowska
WYRÓŻNIENIE – Joanna i Jacenty 
Frydrych
WYRÓŻNIENIE – Maria Wapińska 
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 
24 września 2016 roku, podczas uroczy-
stych obchodów „1016 Urodzin Dębu 
BARTEK” w Zagnańsku.

Magdalena Piwowarczyk

Młodzi piłkarze Światowe Dni Młodzieży i Francuzi w Gminie Zagnańsk

Konkurs „Mój Piękny Ogród – 2016”



Gazeta Zagnańska

– 4 – – 5 –

sierpień 2016 inwestycjeinwestycje

Zakończone zostały prace przy bu-
dowie chodnika w miejscowości Siod-
ła, których całkowity koszt wyniósł 
255.760,05 zł brutto.

W ramach inwestycji wykonany zo-
stał chodnik dla pieszych o długości 
536,70m wraz ze zjazdami i dojściami 
na posesje oraz odwodnienie na od-

cinku od strony drogi powiatowej Za-
gnańsk – Kielce do łącznika w kierunku 
miejscowości Jaworze. Chodnik został 
wykonany z kostki koloru czerwonego 
a zjazdy na posesje z kostki koloru szare-
go. Dodatkowo dla zwiększenia bezpie-
czeństwa pieszych rów został przykryty 
poprawiając jednocześnie estetykę całej 

infrastruktury. Inwestycja została zreali-
zowana przez Przedsiębiorstwo Budow-
lane „KAMBUD” Krzysztof Domagała 
z Tumlina.

Budowa chodnika zdecydowanie 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych w tej miejscowości.

Marian Tymborowski

W dniu 7 lipca br. wójt Szczepan 
Skorupski reprezentujący Gminę 
Zagnańsk podpisał z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach, 
umowę o dofinansowanie zadania 
pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest z bu-
dynków i posesji zlokalizowanych 

na terenie gminy Zagnańsk – zwięk-
szony zakres”.

Zadanie to stanowi uzupełnienie 
zakresu przedsięwzięcia realizowa-
nego zgodnie z podpisaną w dniu 14 
kwietnia br. umową o dofinansowanie 
na tego typu działanie. Zadanie to bę-
dzie polegać na demontażu pokryć 
dachowych wykonanych z wyrobów 
azbestowych oraz ich usunięciu. 
Cała operacja będzie realizowana 
z udziałem środków w wysokości 
35% (tj. 5 051,49 zł) udostępnionych 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach oraz w wysokości 50% (tj. 

7 216,42 zł) z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Wartość całego 
zadania wynosi 14 432,84 zł, z czego 
dofinansowanie sięga 85% kosztów 
kwalifikowalnych (tj. 12 267,91 zł). 
Całe przedsięwzięcie zostanie wyko-
nane do końca III kwartału 2016 r.

Grzegorz Wawrzeńczyk

W dniu 11 sierpnia br. wójt Szcze-
pan Skorupski w imieniu Gminy 
Zagnańsk podpisał z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach, 
umowę o dofinansowanie zadania 
pn. „Program edukacji ekologicz-
nej – segregacja surowców wtórnych 
i zagospodarowanie odpadów przez 
szkoły z terenu gminy Zagnańsk – 
kontynuacja w 2016 r.”.

Zadanie to będzie polegać na zor-
ganizowaniu w szkołach zajęć tema-
tycznych dotyczących prawidłowej 
segregacji odpadów, sposobów ich 
zagospodarowania, możliwości po-
wtórnego wykorzystania oraz wpływu 
na środowisko. Ponadto, zorganizo-
wany zostanie konkurs na zbiórkę 
i segregację surowców wtórnych oraz 
konkurs plastyczny pn. „Mój Tetrapod 
i jego świat”.

Cała operacja realizowana będzie 
z udziałem środków udostępnionych 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Kielcach w wysokości 80 % (tj. 
24.000,00 zł). Całkowita wartość za-
dania wynosi 30.000,00 zł, przy wkła-
dzie własnym w wysokości 6.000,00 zł. 
Przedsięwzięcie zostanie zakończone 
do 15 grudnia 2016 roku.

Grzegorz Wawrzeńczyk

Budowa drogi gminnej od Bartkowa 
do miejscowości Goleniawy realizowa-
na jest w ramach rządowego Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury drogowej na lata 2016-2019.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje 
m. innymi:
- budowę  drogi o szerokości jezdni 5 m 
i długości 625 m,
- budowę chodnika o szer. 2 m z kostki 
czerwonej, 
- wykonanie zjazdów na posesję z kostki 
szarej, 
- odwodnienie drogi poprzez budowę 

kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia drogowego. 

Na etapie realizacji inwestycji zostanie 
przebudowana rów-
nież infrastruktura  
techniczna: sieć ga-
zowa, wodociągowa, 
linia napowietrzna  
NN i ŚN.

Całkowita wartość 
inwestycji zgodnie z 
zawartą umową wy-
nosi 1.137.046,53 zł 
brutto, a termin rea-

lizacji  robót  budowlanych został okre-
ślony do 25 listopada 2016 roku.

Janina Bazan

Kolejny raz na terenie Gminy Za-
gnańsk będzie realizowana inwestycja 
w ramach inicjatyw lokalnych.

W dniu 4 sierpnia br. wójt Szcze-
pan Skorupski podpisał z Inicjatorem 
umowę na realizację sieci wodociągowej 
w miejscowości Samsonów-Piechotne, 
która będzie finansowana ze środków 
prywatnych inicjatora oraz ze środków 
publicznych z budżetu Gminy Zagnańsk.

Zgłoszone do realizacji zadanie, któ-
rego całkowity koszt budowy wyniesie 
28.554,45 zł brutto uzyskało wsparcie 
gminy w wysokości 14 274,37 zł brut-
to co stanowi 49,99%. Pozostałe koszty 
w wysokości 14 280,08 zł brutto ponie-
sie Inicjator, co stanowi 50,01% wkładu 
własnego.

W ramach zawartej umowy zostanie 
sfinansowana realizacja sieci wodocią-

gowej o długości ponad 
120 mb. Wykonawcą 
prac jest Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe, 
Tomasz Sarnot z Kielc. 
Termin zakończenia 
robót budowlanych 
wyznaczono na 14 paź-
dziernika 2016 r.

Zgodnie z obowią-
zującą uchwałą Nr 35/
VII/2015 Rady Gminy 
Zagnańsk, gmina może 
dofinansować budowę 
infrastruktury do 50 %, 
jednakże kwota na jed-
no zadanie nie może być większa niż 
100.000,00 zł. Warunkiem realizacji 
inwestycji jest zabezpieczenie środ-
ków finansowych w budżecie gminy, 

a zgłaszający Inicjator musi posiadać 
zatwierdzoną dokumentację projekto-
wo-kosztorysową.

Grzegorz Milcarz

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

W/w uchwały przewidują udziele-
nie wsparcia finansowego w wysokości 
do 70% łącznej wartości udokumen-

towanych kosztów przedsięwzięcia 
jednak dotacja nie może być większa 
niż 8.000,00 zł na jeden obiekt.

W ubiegłym roku 2015 gmina do-
finansowała budowę czterech przy-
domowych oczyszczalni ścieków: trzy 
obiekty w miejscowości Szałas i jednej 
w Długojowie. Łączna kwota dotacji, 
jaką gmina udzieliła mieszkańcom 
na budowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków w roku 2015 wyniosła 
32.000,00 zł.

W roku 2016 udzielono już dofi-

nansowania na wybudowanie pięciu 
obiektów: trzy w sołectwie Szałas 
i dwa w miejscowości Samsonów-
-Podlesie. Do dnia dzisiejszego 
rozliczona została jedna dotacja 
w wysokości 8.000,00 zł. Pozostałe 
przedsięwzięcia są w trakcie realizacji. 
Ponadto zostały złożone kolejne dwa 
dodatkowe wnioski o udzielenie dofi-
nansowania budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków, które oczekują 
na rozpatrzenie.

Katarzyna Sidło 

Chodnik w Siodłach Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Inwestycja w edukację ekologiczną

Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw

Wodociąg w ramach inicjatyw lokalnych

Realizacja przydomowych oczyszczalni ścieków
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W niedzielę 14 sierpnia br. odbyły 
się w Zagnańsku dwie ważne patrio-
tyczne uroczystości upamiętniające 
partyzantów walczących w czasie II 
Wojny Światowej w Górach Święto-
krzyskich.

Pierwsza w kościele p.w. Św. Józefa 
Oblubieńca gdzie odprawiona została 
o godz. 10.00 uroczysta Msza Święta 
z okazji obchodów 72-ej rocznicy 
sformowania 4 Pułku Piechoty Le-
gionów Armii Krajowej. Następnie 
na górze Sosnowica pod obeliskiem 
upamiętniającym poległych legio-
nistów AK, przedstawiciele Prawa 
i Sprawiedliwości z posłem Krzyszto-
fem Lipcem na czele oraz przedstawi-
ciele szkół i władz Gminy Zagnańsk 
z wójtem Szczepanem Skorupskim 
złożyli wiązanki i zapalili znicze pa-
mięci.

Kolejna uroczystość odbyła się 
w kościele p.w. Św. Rozalii i Św. 
Marcina gdzie podczas uroczy-
stej Mszy Świętej o godz. 12.00 
odprawionej w intencji żołnierzy 
Brygady Świętokrzyskiej Naro-
dowych Sił Zbrojnych oraz w 24. 
rocznicę śmierci dowódcy Bryga-
dy Świętokrzyskiej NSZ ś.p. An-
toniego Szackiego ps. „Bohun” 
kwiaty i biało-czerwone znicze 
w imieniu Społeczności Gminy 
Zagnańsk złożyli: radna gminna 
Grażyna Wawszczak, szefowa Ja-
worzanek Grażyna Grudziecka 
i wójt Szczepan Skorupski oraz 
przedstawiciele Prawa i Spra-
wiedliwości z radnymi: sejmiku 
Mieczysławem Gębskim i powiatu 
Mirosławem Gębskim.

Artur Cieślak

W dniu 23 czerwca br. w budynku 
dawnej szkoły w miejscowości Umer 
odbyło się spotkanie informacyjne do-
tyczące projektu pt. „Świetlica, rodzina, 
rozwój – program wspierania rodzin 
w Gminie Zagnańsk”, dofinansowanego 
ze środków Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. W spotkaniu, 
któremu przewodniczył wójt Szczepan 
Skorupski, wzięli udział przedstawiciele 
partnerów zaangażowanych w realiza-
cję projektu – Stowarzyszenie Integracja 
i Rozwój z Kielc, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zagnańsku oraz 
Fundacji Alter Edu, jak również sołtysi 
z całej gminy oraz mieszkańcy Umru 
i Kołomani, a także innych okolicznych 
miejscowości.

Spotkanie miało na celu zapoznanie 
wszystkich przybyłych z głównymi cela-
mi, szczegółowymi działaniami oraz pla-

nowanymi rezultatami projektu, który 
zakłada kompleksowe wsparcie na rzecz 

rozwoju i edukacji zarówno osób do-
rosłych jak również dzieci i młodzieży. 
W ramach działań projektowych po-
wstanie program wsparcia dla dorosłych, 
ułatwiający dostęp do bezpłatnej pomo-
cy świadczonej przez wykwalifikowa-
nych asystentów rodziny oraz ekspertów 
(doradców zawodowych, psychologów 
oraz prawników). 
Ponadto zostaną 
utworzone dwie 
placówki wspar-
cia dziennego dla 
dzieci i młodzieży 
w budynku dawnej 
szkoły w Umrze 
oraz w świetlicy 
STASZICÓWKA 
przy OSP w Samsonowie, które będą 
czynne codziennie od poniedziałku 
do piątku, po 6 godzin dziennie. W oby-

dwu placówkach 
będą zatrudnie-
ni wychowawcy 
z przygotowaniem 
pedagogicznym 
oraz instruktorzy 
zajęć muzycznych, 
językowych, ta-
necznych, tea-
tralnych oraz in-

formatycznych z elementami robotyki. 
Wszystkie zajęcia będę bezpłatne oraz 

dostępne dla wszystkich młodych miesz-
kańców Gminy Zagnańsk.

W dniu 29 czerwca 2016 r. wójt Szcze-
pan Skorupski podpisał umowę trój-
stronną pomiędzy: Gminą Zagnańsk, 
Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój 
oraz Fundacją Alter-Edu na wynajem 
pomieszczeń w budynku po byłej szkole 

podstawowej w miejscowości Umer 76, 
w którym to Najemca i Lider projektu 
(SIR) w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 
br. zobowiązali się do przeprowadzenia 
prac remontowych, zgodnie z zawartą 
umową.

Projekt pt. „Świetlica, rodzina, rozwój 
– program wspierania rodzin w Gmi-
nie Zagnańsk” rusza już 1 września br. 
i będzie realizowany przez dwa lata, aż 
do czerwca 2018 roku. Projekt jeśli bę-
dzie duże zainteresowanie mieszkańców, 
zakłada również kontynuację działań 
przez kolejne dwa lata.

Dariusz Kurcman

Uroczystości patriotyczne

Świetlica, rodzina, rozwój…

INFORMACJA
Szanowni Państwo,
Informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Zagnańsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 8.08.2016 r. 
do 30.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zagnańsku w godzinach pracy urzędu.

Projekt studium dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zagnańsku pod adresem www.zagnansk.biuletyn.net 
oraz www.zagnansk.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami zaplanowana została na dzień 18.08.2016 r. 
o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, sala nr 8.

Uwagi do projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko można wnosić w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 23.09.2016 r.

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

PODZIĘKOWANIA
Dnia 12 listopada 2015 roku usunięto zza zbio-

rowej mogiły ogromne drzewo na cmentarzu para-
fialnym w Zagnańsku oraz uprzątnięto najbliższy 
teren. Za grobem stanął maszt z biało-czerwona flagą. 
W maju tego roku Rada Parafialna przy kościele pw. 
Św. Rozalii i Św. Marcina zakupiła 20 begonii kró-
lewskich (10 białych i 10 czerwonych) oraz delikatną 
trawę. Teraz grób Żołnierzy Września 1939 ładnie 
wygląda. Składamy serdeczne podziękowania grupie 
życzliwych ludzi wśród których chcemy wymienić: 
ks. proboszcz Tadeusz Skrzyniarz, wójt Szczepan 
Skorupski, pan Bogusław Sarnat, który wykonał 
nieodpłatnie maszt podkreślając, że w ten sposób 
spłaci dług wdzięczności za wolność, panie: Aneta 
Kołda, Zofia Tuz, Aleksandra Dulęba, Bogusława 
Cieplak, Małgorzata Wrońska panowie: Roman 
Piskulak, Bogdan Patalita, Kamil Kopacz, Tomasz 
Wroński, Czesław Marcisz, Jerzy Foks, Michał Foks 
oraz państwo Elżbieta i Henryk Ślewowie.

Podziękowania przekazujemy także panom: Woj-
ciechowi Karczowi i Stanisławowi Cieślakowi za po-
zwolenie wejścia na ich działki w celu ułatwienia 
prac porządkowych.

Rada Parafialna

15 sierpnia 2016 r. Zespół 
Ludowy „JAWORZANKI” 
obchodził swoje święto pa-
tronalne. Uroczystą mszę 
świętą w intencji Zespołu, 
w kościele parafialnym pod 
wezwaniem św. Rozalii i św. 
Marcina w Zachełmiu, od-
prawił ks. Paweł Kowalski.

Tradycyjnie „Jaworzanki” 
uwiły wieniec dożynkowy, 
który poświęcono w czasie 
mszy świętej, zadbały także 
o oprawę liturgiczną, zło-
żone również zostały dary 
w postaci płodów ziemi za-
gnańskiej. Zgodnie z zapo-
czątkowanym przez zespół 
zwyczajem, podczas mszy 
świętej, został poświęcony 
chleb, który ofiarował Pan 
Emil Więckowski z Piekarni 
Bodzentyn, a po mszy świętej zgromadzeni wierni podzielili 
się owym chlebem.

Alina Wesołowska

Wieniec Jaworzanek



Gazeta Zagnańska

– 8 – – 9 –

sierpień 2016 historiahistoria

W bieżącym roku przypada setna 
rocznica dwóch ważnych w historii 
Zagnańska wydarzeń: budowy pierw-
szego odcinka kolejki wąskotorowej 
(maj 1916 r.) oraz uruchomienia tar-
taku (5 września 1916 r.). Wcześniej, 
w 1885 roku oddano do użytku linię 
kolei iwanogrodzko-dąbrowskiej, lo-
kalizując tutaj jedną ze stacji. Te trzy 
wydarzenia zadecydowały o powstaniu 
i dalszym rozwoju przemysłowej osady, 
która zapożyczyła, a wkrótce całkowicie 
przejęła historyczną nazwę: Zagnańsk

Powstanie tutejszej kolejki wąsko-
torowej wiąże się z czasami I wojny 
światowej. W maju 1915 roku wojska 
rosyjskie zostały ostatecznie wyparte 
przez połączone siły austrowęgiersko-
-niemieckie. W związku z trwającą 
wojną i wynikającym stąd zwiększo-
nym zapotrzebowaniem na drewno 
okupant austriacki przystąpił wkrótce 
do eksploatacji rozległych drzewosta-
nów Puszczy Świętokrzyskiej. W pobli-
żu stacji kolejowej rozpoczęto budowę 
dużego tartaku. By zapewnić sprawny 
dowóz surowca już w maju 1916 roku 
oddano do użytku pierwszy odcinek 
kolejki wąskotorowej do Borowej Góry, 
o długości 5 kilometrów. Przy jego bu-
dowie zatrudniono jeńców wojennych 
– Rosjan i Włochów. Linia ta miała 
prowizoryczny charakter, załadowane 
drewnem wózki ciągnięte były przez 
konie. Takie były początki późniejszego 
Ośrodka Transportu Leśnego. W następ-
nych latach sieć kolejki została znacznie 
rozbudowana. Począwszy od 1918 roku 
podjęto budowę linii w kierunku Łyso-
gór. W latach 1921 – 1923 tory kolejki 
dotarły do Św. Katarzyny, zaś w roku 
1924 przedłużono je aż pod Baszowi-
ce k/Świętego Krzyża. Między rokiem 
1930 a 1934 wybudowano także kolejkę 
z Zagnańska do Dalejowa w Puszczy 
Świętokrzyskiej, gdzie połączyła się ona 
z wybudowaną nieco wcześniej linią 
z Suchedniowa do Świniej Góry. Trasy 
te obsługiwały już parowozy wąsko-
torowe, choć w 1925 roku do użytku 

oddano jeszcze linie konne z Zagnań-
ska do Ćmińska, Szałasu i Długojowa. 
Z początkiem lat 30. wąskotorówkę 
wyodrębniono z tartaku jako odrębne 
przedsiębiorstwo państwowe – Zarząd 
Kolejki Leśnej w Zagnańsku. Jej znacze-
nie poważnie wzrosło od 1933 roku, kie-
dy na „linii świętokrzyskiej” rozpoczęto 
przewozić piryt z kopalni w Rudkach. 
Podczas okupacji niemieckiej pracu-
jąca na potrzeby wroga wąskotorówka 
wielokrotnie była obiektem sabotażu 
i otwartych ataków partyzantki. Dzięki 
niej w tamtych trudnych latach miesz-
kańcy Zagnańska i okolic mieli możność 
zaopatrywania się w żywność z żyznego 
regionu opatowskiego. W okresie powo-
jennym nastąpił dalszy rozwój przed-

siębiorstwa. Zagnańsk stał się jednym 
z najważniejszych ośrodków transpor-
tu wąskotorowego, a tutejsza kolejka 
– jedną z największych sieci tego typu 
w Polsce. Na przestrzeni czasu przedsię-
biorstwo w Zagnańsku administrowało 
także węzłami w Pionkach, Starachowi-
cach, Kielcach, Lubieniu k/Piotrkowa 
Trybunalskiego oraz Lipie k/Stalowej 
Woli. Począwszy od 1949 roku warszta-
ty zagnańskiej kolejki przekształcono 
w Zakład Przemysłu Maszynowego Leś-
nictwa; był to jeden z trzech ośrodków 

w Polsce, w którym dokonywano re-
montów taboru wąskotorowego. W 1953 
roku uruchomiono rozkładowe pociągi 
pasażerskie do stacji Święty Krzyż. Już 
od lat 20. zagnańska kolejka cieszyła 
się dużym zainteresowaniem turystów, 
które trwało aż do ostatnich chwil jej 
istnienia. Utworzenie Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego (1950 r.), zaprzesta-
nie przewozu pirytu z Rudek (1959 r.), 
rozwój transportu samochodowego oraz 
względy ekonomiczne przypieczętowały 
los wąskich torów. Ostatni ich odcinek 
rozebrano w 1978 roku (więcej szcze-
gółów na ten temat znajdzie Czytelnik 
w książce pt. „Zagnańskie kolejki wąsko-
torowe” – wydanie drugie, poprawione 
i uzupełnione, Kielce 2016).

Obecnie najbardziej znaną pamiątką 
wąskotorowej przeszłości Zagnańska 
jest parowóz Ty-1131-55 typu „Las”, od-
restaurowany dzięki staraniom Urzędu 
Gminy Zagnańsk i od 2013 roku eks-
ponowany na terenie parku rekreacyj-
nego przy ul. Kieleckiej w Zagnańsku. 
Oprócz niego w różnych stronach kraju 
oraz poza jego granicami zachowało się 
jeszcze 7 parowozów, które pracowały 
na kolejce wąskotorowej.

Bartosz Kozak

Sto lat temu jak podają kroni-
ki: „w pięknym dniu lipcowym, 
24.07.1916 r. odbyło się w sali kolum-
nowej warszawskiego ratusza, przy-
ozdobionej herbami oraz sztandara-
mi narodowymi, portretami twórców 
Konstytucji 3-ego Maja pamiętne i hi-
storyczne pierwsze posiedzenie Rady 
Miejskiej Warszawy”.

Historia komitetów obywatelskich 
w Polsce lat 1914-1916 kończy się w za-
sadzie z utworzeniem w Warszawie 
Rady Miejskiej, ale ich rola i znaczenie 
w budowaniu podwalin polskiej samo-
rządności jest ogromna. W dniu 12 
września 1915 roku władze okupacyjne 
zawiadomiły o rozwiązaniu Central-
nego Komitetu Obywatelskiego wraz 
ze współpracującymi z nimi komite-

tami lokalnymi. Jednak pozostawiono 
Komitet Obywatelski m. st. Warszawy. 
W zaborze Rosyjskim działała nadal 
druga część tego ogólnokrajowego 
ciała, czyli Centralny Komitet Oby-
watelski Królestwa Polskiego w Rosji, 
a na terenach zajętych przez Niem-
ców komitety likwidowały się jeszcze 
czas jakiś i w istocie przekształcały się 
w system lokalnych rad opiekuńczych 
z warszawską Główną Radą Opiekuń-
czą na czele. W Warszawie mimo po-
wołania przez Niemców magistratu 
komitet działał nadal i podejmował 
nowe wyzwania (straż obywatelska, 
sądownictwo, polska oświata). Powoli 
jednak coraz więcej zadań przechodzi-
ło pod skrzydła magistratu. Oficjalne 
rozwiązanie Komitetu Warszawy na-

stąpiło – z uwagi na fakt ogłoszenia or-
dynacji wyborczej do nowotworzonej 
Rady Miejskiej. Jednak ciągłość pracy 
i większość urzędników zachowano.

Data pierwszego posiedzenia Rady 
Miejskiej Warszawy jest mało znana 
i raczej pomijana w serwisach infor-
macyjnych ogólnopolskich mediów, 
jednak bezspornie mimo iż jeszcze pod 
czujnym okiem zaborcy, to stanowi 
początek stuletniej historii samorząd-
ności w Polsce.

Obecnie „Dzień Samorządowca” 
a dokładnie Dzień Samorządu Tery-
torialnego to święto uchwalone przez 
Sejm RP w 2000 roku upamiętnia-
jące pierwsze wybory samorządowe 
z 27 maja 1990 roku.

Szczepan Skorupski

Parafia p.w. Św. Rozalii i Św. Mar-
cina, Zespół Jaworzanki, OSP w Chru-
stach, KGW Florianki oraz Stowarzy-
szenie „Razem dla Wszystkich”, przy 
współpracy Szkoły Podstawowej Nr 1 
i Zespołu Szkół Nr 2 w Zagnańsku or-
ganizują w dniu 4 września 2016 r. VII 
FESTYN RODZINNY przy Kościele, 
który rozpocznie się po Mszy Świętej 
o godzinie 12.00

Celem festynu jest propagowanie 
wartości chrześcijańskich, rodzinnych 
i patriotycznych. Organizatorzy w tym 
roku chcąc szczególnie uczcić 1050 rocz-
nicę Chrztu Polski zaprosili Polski Teatr 
Historii z Mikołowa, który o godzinie 
17.00 na scenie przy kościele przedsta-
wi spektakl pt. „Chrzest 966. Źródło” 
w reżyserii Sebastiana Dylnickiego. 
To muzyczna opowieść o najważniej-
szych wydarzeniach z historii naszego 
narodu. Usłyszymy autorskie utwory 
Jacka Sroki-Ritau. Pojawią się także mo-
tywy z polskich pieśni tj. „Bogurodzica” 
czy „Z dawna Polski Tyś Królową”. Spek-
takl uświadamia Rodakom na nowo, 
jak wiele konsekwencji niesie wydarze-

nie sprzed 1050 lat. W oparciu o Krzyż 
wspomnimy takie wydarzenia jak nie-
zapomniane Bitwy pod Grunwaldem 
i Wiedniem. Nie zabraknie wzmianki 
o Potopie szwedzkim. Nie pozwolimy 
aby w niepamięć widowni odeszły ani 
chwile chwały, ani 
klęski. Odczuje-
my ból rozbiorów, 
upadłych powstań 
nie zapominając 
przy tym o każ-
dorazowej mobi-
lizacji Polaków 
w najtrudniejszych 
momentach. Bę-
dziemy na nowo 
dumni z Papieża 
Polaka, a w odwo-
łaniu do czasów 
teraźniejszych nie 
zabraknie wzmian-
ki o Światowych 
Dniach Młodzie-
ży. Szczegółowy 
program festynu 
dostępny jest na 16 

stronie niniejszego wydania Gazety 
Zagnańskiej. Artyści oraz organiza-
torzy Festynu Rodzinnego serdecznie 
ZAPRASZAJĄ.

Grażyna Grudziecka

100-lecie zagnańskiej wąskotorówki

100 lat Samorządu w Polsce

Polski Teatr Historii
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W Zespole Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 
odbył się finał rozgrywek ‚’Cashflow”. 
Wzięli w nim udział uczniowie gim-
nazjów z terenu naszej gminy, którzy 
uczestniczyli w projekcie „Przedsiębior-
cza Gmina Zagnańsk”.

W okresie od 28 grudnia 2015 r. do 29 
lipca 2016 r. zrealizowany został projekt 
pn. „Przedsiębiorcza Gmina Zagnańsk”. 
Zadanie to zakładało realizację warszta-
tów i ćwiczeń związanych z tematyką 
przedsiębiorczości dla łącznie 80 gim-
nazjalistów z 4 gimnazjów na terenie 
Gminy Zagnańsk.

W ramach zadania zostały zorganizo-
wane zajęcia dotyczące elementarnych 
zagadnień i pojęcia z zakresu przed-
siębiorczości i gospodarki rynkowej, 

orientacji zawodowej, 
kreowania oraz rozbu-
dzania postaw i zacho-
wań przedsiębiorczych. 
Dodatkowo projekt 
przewidywał innowa-
cyjną metodę nauki 
przedsiębiorczości po-
przez zajęcia połączone 
z grą „Cashflow”.

Projekt realizowany 
był wspólnie z Narodo-
wym Bankiem Polskim 
w ramach programu edukacji ekono-
micznej i przewidywał wiele innowa-
cyjnych metod nauki przedsiębiorczo-
ści m.in. poprzez zajęcia połączone 
z grą „Cashflow”. Zdobycie umiejęt-
ności przedsiębiorczych przy pomocy 

gry Cashflow pomoże gimnazjalistom 
w przyszłości podejmować kluczowe 
decyzje edukacyjno-zawodowe oraz 
wpłynie na ich kreatywność.

Na spotkanie przybyli także goście: 
przedstawiciele NBP w Warszawie 

Stowarzyszenie „Razem dla Wszyst-
kich” zorganizowało dla dzieci z Chru-
stów półkolonie, które pozwoliły dzie-
ciom lepiej zapoznać się z urokami 
naszego regionu, ale przede wszystkich 
miło spędzić wakacyjny czas. „Wakacje 
w Chrustach”, bo tak nazwano wypo-
czynek dla dzieci odbyły się od 25 lipca 
do 5 sierpnia pod kuratelą sołtysa, a za-
razem kierownika półkolonii Andrzeja 
Stańca, a sfinansowane były ze środków 
Funduszu sołeckiego Sołectwa Chrusty.

W ciągu dwóch tygodni trwania wy-
poczynku dzieci znaczną część czasu 
spędziły na zwiedzaniu turystycznych 
atrakcji regionu. Nie obyło się bez wi-

zyty na zamku 
w Chęcinach oraz 
Centrum Leonar-
da da Vinci. Mło-
dzież odwiedziła 
również kino i ta-
jemnicze jaskinie 
na kieleckiej Ka-
dzielni.

Organizatorzy 
otwarcie posta-

wili na aktywność fizyczną dzieci. Nie 
ograniczyło się to jednak tylko do wizyty 
na Kolporter Arenie, którą zwiedziły pod 
opieką rzecznika 
prasowego Korony 
Kielce. Również 
dzieci rozegrały 
własny mecz pił-
karski. Dodatko-
wo spędziły dwa 
aktywne przed-
południa na base-
nach w Nowinach 
i Strawczynie.

Gorszą pogodę 
wykorzystano zaś 

na zabawy integrujące i gry zespoło-
we. Miejscem tego rodzaju aktywności 
były sala gimnastyczna i boisko Szkoły 
Podstawowej w Chrustach oraz remiza 
OSP Zagnańsk.

Wypoczynek zwieńczono wspólnym 
spotkaniem dzieci, organizatorów oraz 
rodziców w remizie gdzie zorganizo-
wano Kino Letnie oraz piknik rodzin-
ny, na którym wspólnie spędzono czas 
i podsumowano atrakcje sołeckich wa-
kacji w Chrustach.

Andrzej Staniec

Już po raz trzeci raz dzieci z Gminy 
Zagnańsk uczestniczyły w Mini Obo-
zie Piłkarskim zorganizowanym przez 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Zagnańsku, a współfinansowany 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w ramach gminnego programu 
profilaktyki i rozwiazywania proble-
mów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii w 2016 roku.

Jak co roku nie zabrakło atrakcji. 
Z tych sportowych to prze-
de wszystkim ulubione dla 
wszystkich treningi piłkar-
skie, turnieje, konkursy 
i mecze kontrolne z dru-
żyną: Malwee Łódż oraz 
Astrą Piekoszów. W aspek-
tach sportowych trenerzy 
przywiązywali uwagę 
do ogólnej poprawy sfery 
kondycyjnej, koordynacyj-
nej, techniczno-taktycznej. 
Chodzi przede wszystkim 
o rozpalenie w młodych 
zawodnikach chęci do dalszej przygody 
z piłką nożną. Dla niektórych zawod-
ników był to pierwszy wyjazd w życiu 
i niesamowite przeżycie.

Po wyczerpujących zajęciach piłkar-
skich młodzi piłkarze mogli się zrelakso-
wać na pływalni Perła oraz uczestniczyć 
w niesamowitych zawodach ścigając się 
na najdłuższej rurze do zjeżdżania w wo-
jewództwie. Dzieci miały też możliwość 
obejrzenia w Multikinie filmu Angry 
Birds. Jak podkreśla Filip wielki miłoś-
nik gry Angry Birds: „Film jest równie 
fantastyczny jak gra bo na podstawie 
gry został on zrobiony”. Duże wraże-

nie na dzieciach zrobiło Energetyczne 
Centrum Nauki w Kielcach: energetycz-
na wystawa, pokazy popularnonauko-
we, ciekawe warsztaty w laboratorium 
na temat układu oddechowego człowieka 
i projekcje filmowe na dużym ekranie… 
– to tylko część atrakcji, których do-
świadczyły dzieci w Kieleckim Centrum 
Nauki. W trzecim dniu półkolonii starsze 
dzieci mogły poczuć adrenalinę związa-
ną z wyścigami na gokartach na torze 

kartingowym w Kielcach, a młodszych 
spotkała słodka niespodzianka w postaci 
ulubionych lodów. Setki gatunków ryb 
z całego świata uczestnicy półkolonii 
mogli obejrzeć w nowopowstałym Oce-
anarium w Chrustach koło Zagnańska. 
Najbardziej przykuły uwagę płaszczki 
i rekiny oraz setki innych ryb akwario-
wych. Po zwiedzaniu oceanarium wszy-
scy oddali się zabawie na „dmuchanym” 
Placu Zabaw znajdującym się w kom-
pleksie Świętokrzyska POLANA. Ponad 
pięćdziesięciu pięciu młodych adeptów 
futbolu uczestniczyło w fajnych zajęciach 
piłkarskich organizowanych na obiektach 

GOK Perła w Nowinach i GOSiR w Za-
gnańsku. Do dyspozycji ćwiczących była 
hala sportowa, boisko orlik ze sztuczną 
nawierzchnią oraz pełnowymiarowe 
boisko trawiaste i boisko do piłki noż-
nej plażowej. Nie zabrakło konkursów: 
na najlepszego strzelca karnych, najlep-
szego żonglera i konkurs wiedzy o Euro 
w piłce nożnej. W przerwach między 
zajęciami młodzi uczestnicy w formie 
pogadanek z Panem Leszkiem Mączką 

mogli się dowiedzieć jak 
bezpiecznie zachować się 
nad wodą, jak bezpiecz-
nie jeździć rowerem oraz 
o szkodliwości używania 
alkoholu, nikotyny i nar-
kotyków.

W sobotę 2 lipca 
br. na uroczystym za-
kończeniu w Świetlicy 
na Jaworzach wszyscy 
uczestnicy otrzymali 
z rąk wójta Szczepana 
Skorupskiego, Kierow-

nik GOPS w Zagnańsku Elżbiety Ko-
rus i Kierownika GOSiR w Zagnańsku 
Michała Salwy upominki oraz sprzęt 
sportowy. Aktywne spędzenie wakacji 
bez komputera i telewizora to główny cel 
zajęć organizowanych w ramach Spor-
towych Wakacji 2016. Dzięki otrzyma-
nemu wsparciu zajęcia z dziećmi ulegną 
istotnemu wzbogaceniu będą zróżnico-
wane przez co oferta w przyszłości będzie 
znacznie rozbudowana i urozmaicona. 
Zajęcia będą prowadzone tak aby reali-
zować je w odseparowaniu od wszelkich 
dostępnych używek.

Michał Ziernik

Finał rozgrywek „Cashflow”

Sołeckie wakacje w Chrustach Sportowe wakacje 2016

i w Kielcach, Wykonawca Tomasz Ko-
siński reprezentujący firmę Mediateka 
oraz wójt Gminy Zagnańsk Szczepan 
Skorupski i wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Robert Kaszuba pełniący rolę 
Koordynatora projektu.

Uczniowie rozegrali zacięty pojedy-

nek, w którym zwycięzcami okazali się:
• I miejsce – Agnieszka Sroka z gimna-
zjum w Kajetanowie
• II miejsce – Jakub Stodulski z gimna-
zjum w Kajetanowie
• III miejsce – Dominik Knez z gimna-
zjum w Zagnańsku

• IV miejsce – Małgorzata Sobczyk 
z gimnazjum w Samsonowie

Wszyscy uczestnicy rozgrywek otrzy-
mali gry „Cashflow” oraz dyplomy.

Gratulujemy i dziękujemy za wspólną 
zabawę.

Robert Kaszuba
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Tegorocznym celem już II edycji „Bez-
piecznych wakacji na wsi” w sołectwie 
Jaworze-Siodła była przede wszystkim 
dobra zabawa bez komputerów i poko-
nywanie swoich lęków.

Półkolonia znacznie różniła się 
od ubiegłorocznych zajęć, nasze dzie-
ciaki spędziły czas sportowo-rekreacyj-
nie na Wakeporcie w Kaniowie pokonu-
jąc strach przed wodą w parku linowym 
gdzie każdy mógł sprawdzić swoje 
umiejętności wspinaczkowe pokonując 
lęk wysokości i różne trasy od zielonej 
do czerwonej. Najlepsi zostali nagro-
dzeni pucharami, a pozostali otrzymali 
medale, które zostały zasponsorowane 
przez byłego posła Jana Cedzyńskiego. 
Dzieciaki były też na basenie oraz w kinie. 
Wielkim przeżyciem było spotkanie z Te-
trapodem i wójtem Szczepanem Skorup-
skim w Urzędzie Gminy. Nasz włodarz 
opowiedział o historii gminy, o swoich 
poprzednikach oraz o Tetrapodzie. Dzieci 
przeszły w tym dniu ponad 15 km, zwie-
dzając Zagnańsk i najstarsze drzewo Dęba 
Bartka. Do dzieci przyszli także harce-
rze, ucząc ich przeróżnych gier i zabaw 
na boisku w Jaworzach, jak i na Świetlicy.

Na zakończenie wszystkie dzieci do-
stały dyplomy za ukończenie „II edycji 
Bezpiecznych wakacji na wsi”, medale 
i torby small.

Wakacje zakończyliśmy wielkim 
słodkim tortem, na którym znajdował 
się fotoopłatek z wszystkimi uczest-
nikami półkolonii i dwudziestoma 
świeczkami by wszystkie dzieci mogły 
je zdmuchnąć.

Uczestniczące w półkolonii dzieciaki 
były bardzo szczęśliwe uśmiechnięte 
i zadowolone. Mają wielką nadzieję, 
że za rok odbędzie się „III edycja Bez-
piecznych wakacji na wsi”.

Opiekunami półkolonii były Anna 
Zalewska, Dorota Wikło i Anita Zarze-
cka z Rady Sołeckiej, która podobnie 
jak w ubiegłym roku 
była pomysłodaw-
czynią projektu oraz 
koordynatorem całe-
go przedsięwzięcia. 
Program półkolonii 
sfinansowany został 
ze środków Fundu-
szu soleckiego Sołe-
ctwa Jaworze-Siodła, 

a o nagrody, gadżety, upominki, dyplo-
my i medale zadbali sponsorzy: Henryk 
Milcarz, Kamil Suchański, Jan Cedzyń-
ski, Artur Kudzia i Szczepan Skorupski. 
Opiekę formalną nad przedsięwzię-
ciem objęło Stowarzyszenie Razem dla 
Wszystkich. Jak podkreślała Anita Za-
rzecka – koordynatorka „Bezpiecznych 
wakacji na wsi”: Wielkie podziękowania 
należą się wszystkim, którzy wsparli 
nas finansowo i organizacyjnie oraz 
pomogli w przeprowadzeniu kolejnej II 
edycji „Bezpiecznych wakacji na wsi”. 
Niech uśmiech i radość uczestników 
oraz szczere słowa DZIĘKUJĘMY będą 
największą zapłatą.

Artur Cieślak

Wiele osób zadaje pytanie: „Czym 
w ogóle jest ten ZŁOMBOL”? Część 
z nich z niedowierzaniem słucha mo-
jej opowieści. Mówią, że to niemożliwe 
aby takie wiekowe auta poruszały się 
po europejskich drogach.

Cierpliwie odpowiadam im, że Złom-
bol to charytatywny, coroczny rajd 
samochodowy po europejskim kon-
tynencie. W Złombolu startują: żuki, 
nysy, fiaty 125p, 126p, łady, trabanty, 
wartburgi, skody, dacie i wiele innych 
marek z czasu tak zwanego Peerelu. 
W tym roku będzie rajd jubileuszowy, 
czyli Edycja X. W styczniu dostaliśmy 
potwierdzoną informację na temat 
kierunku oraz mety, wyznaczonych 
przez organizatorów. W wakacje czeka 
nas wyjazd po niesamowite przygody 
i emocje.

Jaki jest związek miejscowości Za-
gnańsk z tym rajdem?

Po pierwsze, auto na zdjęciu obok – 
ten konkretny fiat 126p – jest z naszej 
gminy. I gdyby nie moja decyzja o zaku-
pie stał by dalej w tak zwanych krzakach. 
Skończyłoby swój żywot na złomowisku, 
a potem w hutniczym piecu.

Po drugie, nasz bolid nosi imię „Dra-
kar” (czyli łódź wikingów) i jest częś-
cią Klubu historycznego HIRD, który 
ma swoją wikińską osadę w miejscowo-
ści Belno, nieopodal legendy polskich 
lasów – Dębu „Bartek”.

Po trzecie, wójt Szczepan Skorupski – 
jako dawny wychowanek domu dziecka 
był pierwszą osobą, która bezinteresow-
nie wsparła i nadal wpiera moją załogę 
ze środków prywatnych.

Podstawowym celem rajdu jest wspie-

ranie wychowanków z domów dzie-
cka. Poszukujemy darczyńców i przy-
jaciół którzy, wykupują powierzchnię 
na naszych pojazdach na swoje reklamy 
i w ten sposób zasilają konto Fundacji 
im. gen. Jerzego Ziętka. Zebrane fundu-
sze w 100% zostaną przeznaczone na za-
kup rzeczy dla dzieci z domów dziecka.

Często pada pytanie, po co bierze-
my udział w tak ekstremalnym rajdzie. 
W pierwszym odruchu odpowiedź wy-
dawała się taka prosta, ale po namyśle 
już nie było to takie oczywiste. Czy dla 
sławy? Może poznania nowych krajów 
i ich mieszkańców? Pewnie wszystkiego 
po trochu. Ale kto raz doświadczy wido-
ku uśmiechu obdarowanych dzieciaków 
z domów dziecka, ten wie, że to naj-
większa satysfakcja i podziękowanie. 
Za nasz trud, niewygody, ciągłe awarie 
i inne nieprzewidziane niespodzianki. 
To poczucie satysfakcji skłoniło mnie 
do podjęcia decyzji o udziale w Złom-
bolu, po raz siódmy z kolei. W tym roku 
meta ma miejsce na Sycylii we Wło-
szech. Planowany jest odcinek specjalny 
aż do Afryki, a za rok, choćby 
na koniec świata.

Tegoroczna edycja rozpocznie 
się 25.10.2016 r. sprzed katowi-
ckiego Spodka. Nasza załoga wy-
startuje dzień wcześniej, prosto 
z happeningu z okazji „1016 
Urodzin Dębu BARTEK”, na któ-
re gorąco zapraszam.

Jeśli ktoś chciałby zaistnieć 
w ZŁOMBOLU poprzez umiesz-
czenie swojego logo na bolidzie 
niech się skontaktuje z redakcją 
Gazety Zagnańskiej.

Złombol wzbudza wielkie zaintere-
sowanie na trasie i metach poszczegól-
nych etapów. Miejscowa ludność oraz 
turyści robią mnóstwo zdjęć i filmików. 
Lokalne media pokazują nas w swoich 
aktualnych serwisach. Dowiadują się, że 
w naszej gminie rośnie najokazalszy dąb 
w Europie. Co roku zabieram ze sobą 
mnóstwo gadżetów promujących Za-
gnańsk i Góry Świętokrzyskie.

Po powrocie zdecyduję do którego 
muzeum motoryzacji zostanie wstawio-
ny mój „fiacik”, żeby dalej promował 
Zagnańsk i Dąb „Bartek”. Moje auto 
(czyli fiat 126.p) jest rekordzistą świa-
ta w ilości osób które jednocześnie się 
w nim zmieściły, a było ich 17 tancerek 
z grupy tanecznej Rewanż Tomasza Re-
wińskiego. „Drakar” jest bardzo medial-
ny, gościł w Teleexpresie, TVN, TVP 
Kielce i innych ogólnopolskich mediach.

W przygotowaniu jest książka o mo-
ich przygodach w złombolowych raj-
dach. Będą tam wymienieni wszyscy 
darczyńcy i przyjaciele załogi Drakara.

Władysław Bartłomiej Kowalewski

„Wakacje z walizką” to cykl letnich 
spotkań realizowanych przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Samsonowie. 
Przez trzy tygodnie dzieci w wieku 
6-12 lat z naszej gminy brały udział 
w zajęciach proponowanych przez tę 
instytucję.

Uczestnicy mieli okazję być na pre-
mierze filmu „Epoka Lodowcowa 5 – 
Mocne uderzenie”, odwiedzić Geopark 
– park edukacyjny, w którym znajdują się 
plansze, modele i eksponaty geologiczne.

O figurach dawnych zwierząt i roślin 
głównie z okresu Dewonu opowiadał 

przewodnik. Spotka-
li również znajomego 
z Zagnańska Tetrapoda. 
Dodatkowymi atrakcja-
mi były kapsuła prezen-
tująca film w 5D, dzięki 
niej mogli przenieść się 
do wnętrza ziemi oraz 
warsztaty paleoplastycz-
ne. Nie zabrakło również 
zajęć informatycznych, 

na których dzieci dowiedziały się jak 
bezpiecznie korzystać z sieci oraz jakie 
zagrożenia na nie czekają. Uczestnicy 
mogli wykazać się także umiejętnościa-
mi gastronomicznymi, ogrodniczymi 
oraz manualnymi. Swoją kreatywność 
pokazały podczas zakładania ogródków 
warzywno-ziołowych, wykonywaniu eco 
zamków, robieniu gniotków z mąki, 
wspólnym przygotowaniu pikniku w ru-
inach Huty „Józef ” w Samsonowie.

Podczas konkursu inspirowanego 
telewizyjnym show „Mam talent” mie-
liśmy okazję podziwiać zdolności wokal-
ne, recytatorskie oraz taneczne.

W ostatnim tygodniu pogoda nie do-
pisała, nikt jednak nie narzekał na nudę. 
Dzieci odkryły, że gry planszowe są cie-

Bezpieczne wakacje na wsi Złombol

Niezapomniane wakacje w Bibliotece

kawą alternatywą od komputera, a grilla 
można rozpalić nawet na terenie Biblio-
teki. Słowa piosenki „W czasie deszczu 
dzieci się nudzą…” nie sprawdziły się 
w naszym przypadku.” – twierdzi Ko-
ordynator Wakacji w Bibliotece Agata 
Paździerz.

Na zakończenie spotkań wybraliśmy 

się do OSP w Samsonowie, gdzie strażak 
Kamil Szpankowski przeprowadził po-
kazową lekcję dla dzieci. Każdy

z uczestników miał okazję poznać 
specyfikę tego zawodu oraz poczuć się 
jak prawdziwy strażak: usiąść w wozie 
strażackim, użyć sikawki do gaszenia 
pożaru a także włączyć syrenę, ubrać 

elementy stroju strażackiego. Na zakoń-
czenie trzy tygodniowej przygody, każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom 
oraz małą niespodziankę. Był to czas 
bardzo wzruszający, dzieci z rodzicami 
dziękowały za miłe chwile spędzone 
w Bibliotece.

Anna Żmudzińska
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Drodzy sympatycy i miłośnicy 
rowerowania o tym jak wygląda-
ła organizacja imprezy sportowej 
MAZOVIA 24h ZAGNAŃSK 2016 
wiemy od gości bo oni są to w stanie 
obiektywnie ocenić, o pomniku dla 
opracowujących i przygotowujących 
trasę już jest głośno, cudownej miej-
scówce, klimacie i przygodzie, którą 
zrozumie tylko ten co czołgał się nocą 
do roweru, ledwo widząc na oczy aby 
dokręcić kolejne kilometry do rekor-
du... Można powiedzieć po co?? Sko-
ro w trakcie każdy wyciskał siódme 
poty jak na żadnym maratonie, sen 
nachodził prawie na stojąco, rześkość 
poranka zamieniła się w chłód po-
wodujący niepochamowane drgawki 
całego ciała.

Jednak cała masa rowerowych 
świrów robiła to wbrew wszelkim 
wydałoby się normom. Odpowiedź 
usłyszałem od każdego dekorowanego 
i niedekorowanego gościa imprezy. 
„Nic nie zmieniać!!!” „Klasa Trasa”, 
„Cudowna impreza”, „Do zaś za rok”... 
Muzyka dla naszych uszu. Cieszymy 
się z Wami... To była wielka impre-
za. Niektórych odstraszyła nazwą, 
niektórym dała wiary w siebie, ale 
wszystkim dała niesamowite poczucie 
rowerowej wspólnoty. A to co każdy 
zostawił na trasie nie pokażą liczby, 
bo w niektóre nie uwierzylibyśmy 
kilka dni temu. Bo oto w międzyna-
rodowym Polsko – Angielsko – Wło-
sko – Litewsko – Rosyjskim gronie 
zawodnicy Teamu POD BARTKIEM 
stają na podium 24-godzinnego ma-
ratonu i to w jakim stylu. Całkowitym 
rowerowym odlotem była postawa 
Łukasza Łyżwy i Mateusza Szweda, 
którzy wykręcili 30 kołek!!! Moi dro-
dzy to razem 470 km i po 235 km 
na jednego, w ciągu niespełna 24 
godzin. Jest to niekwestionowany 
REKORD w naszych szeregach, więc 
przed nimi czapki z głów, bo start 
w duecie jest jednym z najtrudniej-
szych wyczynów. Pieczętując swoją 

formę wykręcili najlepsze w teamie 
czasy okrążeń: Łukasz 36:59, oraz 
Mateusz 38:04.

Swoją brodę postawił na szali 
Prezes Stowarzyszenia Marcin Kra-
ska, jeśli drużyna juniorów dojeździ 
24-godziny i musiał ją zgolić, bo Oni 
to zrobili i z wspólnym dystansem 
422,5 km pokonali 27 okrążeń (Mi-
chał Chrzanowski, Wiktor Wołczyk, 
Michał Łyżwa, Rafał Stefański).

W ostatniej chwili przeniesienia 
z 12-o na 24-godzinny maraton doko-
nała kolejna nasza drużyna składająca 
się z rodziny Adamczyków (Damian, 
Anna, Karol) oraz Dawid Zomerfeld. 
Tym samym Anna Adamczyk stała się 
historyczną pierwszą kobietą z nasze-
go Stowarzyszenia, która ukończyła 
maraton 24-godzinny. Wielkie brawa 
dla całej grupy za ponad 391 km cią-
głego ścigania. Wystawiona w bar-
wach Stowarzyszenia grupa Old’Boys 
ze średnią wieku 40+ podjęła wyzwa-
nie pokonania bariery 500 km. Po-
trzebowali na to 24 godzin i 23 minut, 
mimo że po regulaminowym czasie 
to jednak ukończyli 32 okrążenie i za-
pisali wspólne 500,8 km ciągłej jazdy 
w czteroosobowej sztafecie. A byli 
to Mateusz Mielniczuk, Tomasz Sal-
wa, Robert Kaszuba i Marcin Kraska.

Podium wyścigu zajęli debiutując 
na 12-godzinnym dystansie Michał 
Sobczyk, Katarzyna Sobczyk, Julia 
Sobczyk, Ludwinek Rafał pokonu-
jąc blisko 220 km. W duecie 12h 
nasze barwy reprezentowali tak-
że Agnieszka i Remigiusz Strzelec 
uzyskując dystans 188 km, oraz Jo-
anna Mazurkiewicz-Wójcik i Piotr 
Kosiarski, którzy wspólnie pokonali 
dystans ponad 125 km. W dystansie 
12h – SOLO, czyli cały 
dystans w pojedynkę 
nasze barwy reprezen-
towali Marcin Ścibisz 
– 188 km/12h; Paweł 
Sikora – 140 km/12h, 
oraz Marcin Papros – 

172 km/12h, który dodatkowo w swo-
jej kategorii wiekowej zajął drugie 
miejsce na podium.

Warto wspomnieć o spektakular-
nym finiszu i walce do ostatnich me-
trów naszej zaprzyjaźnionej ekipy SSC 
Suchedniów, która po heroicznej wal-
ce wywalczyła wysokie drugie miejsce 
w elitarnej grupie 24h Quatro, ratując 
honor jako jedyna polska drużyna 
na podium królewskiego dystansu 
MAZOVIA 24h:
I. miejsce – BEST TEAM z Litwy,
II. miejsce – SSC SUCHEDNIÓW,
III. miejsce – MTB1.RU (mieszana 
drużyna rosyjsko-włoska).

Bardzo serdecznie dziękujemy 
za ogromne wsparcie w organizacji 
zawodów wszystkim, którzy przyczy-
nili się do naszego wspólnego sukce-
su, bo za taki trzeba uznać Maraton 
24h w Zagnańsku. Urzędowi Gmi-
ny Zagnańsk z wójtem Szczepanem 
Skorupskim i Arturowi Cieślakowi 
koordynującemu całą imprezę, ZA-
MANA-Group, Kierownictwu oraz 
Pracownikom Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, Druchom i Druch-
nom Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Chrustach. Patronom medialnym, 
oraz naszym wiernym sponsorom: 
Bank Spółdzielczy w Samsonowie 
z prezesem Józefem Florkiem, Firmie 
Konzbi z właścicielem Zbigniewem 
Mrozem, Wodociągom Kieleckim 
z Prezesem Henrykiem Milcarzem 
oraz wszystkim naszym partnerom.

Cóż więcej dodać? Warto czekać 
kolejne 364 dni, by znów przeżyć ten 
jeden na najwyższym poziomie...

 Marcin Kraska
Zagnańskie Stowarzyszenie 

Rowerowe POD BARTKIEM 

MAZOVIA 24H ZAGNAŃSK 2016 za nami!
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