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styczeń 2015wydarzenia

Nowy GOK i GOSiR w Zagnańsku
Podczas sesji Rady Gminy Zagnańsk, która 

odbyła się 29 grudnia br. radni podjęli uchwały 
w sprawie przekształcenia dotychczasowego 
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 
(GOKSiR) w Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji (GOSiR) w Zagnańsku oraz utworzenia 
nowego Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) 
w Zagnańsku z siedzibą w Samsonowie.

Radni dokonali zmiany Uchwały Nr 
60/2004 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 
23 września 2004 roku w sprawie powołania 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Zagnańsku, ponieważ zdaniem 
RIO w Kielcach zawartym w wystąpieniu 
pokontrolnym z dnia 25 lipca br. prowadzenie 
działalności kulturalnej w dotychczasowej 
jednostce budżetowej GOKSiR stanowiło naru 
szenie przepisów Ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zmiany polegają na wyłączeniu kultury 
z jednostki organizacyjnej Gminy Zagnańsk, 
która będzie działać pod nazwą Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku – Uchwała 
Nr 20/VII/2014.

Do działań GOSiR-u w Zagnańsku nale-
żeć będą sprawy krzewienia i popularyzacji 
sportu oraz rekreacji, a w szczególności: ich 
upowszechnianie, organizowanie imprez 
sportowych i rekreacyjnych, zajęć sportowych 
i rekreacyjnych, koordynowanie zawodów spor-
towych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, 
eksploatacja, konserwacja i remonty bazy spor-
towej i rekreacyjnej, prowadzenie i utrzymy-
wanie obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Działalność prowadzona będzie w hali spor-
towej w Zagnańsku, na terenach sportowych 
i rekreacyjnych gminy oraz w innych obiektach 
należących do Gminy Zagnańsk w porozumie-
niu z osobami nimi zarządzającymi.

Zmiana uchwały w sprawie GOKSiR po-
dyktowana była tym, że zgodnie z zaleceniami 
organu nadzoru Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Kielcach, działalność kulturalna może 
być prowadzona przez Gminę zgodnie ustawą 
z 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej, czyli tylko i wyłącz-
nie w formie posiadającej osobowość prawną 
instytucji kultury, dla której prowadzenie dzia-

łalności kulturalnej jest podstawowym celem 
statutowym.

W związku z powyższym konieczne stało się 
utworzenie nowej instytucji kultury pod nazwą 
Gminny Ośrodek Kultury w Zagnańsku, któ-
rego siedzibę zaplanowano w nowym obiekcie 
budowanym w Samsonowie.

W kolejnej Uchwale Nr 21/VII/2014 rad-
ni wyrazili wolę 
utworzenia samo-
rządowej instytu-
cji kultury pod 
nazwą Gminny 
Ośrodek Kultu-
ry w Zagnańsku 
z siedzibą w Sam-
sonowie. Podsta-
wowym celem 
GOK-u będzie 
w y kony w an i e 
zadań własnych 
Gminy Zagnańsk 
w zakresie orga-

nizowania działalności kulturalnej na jej te-
renie. Do zadań ośrodka należą: prowadzenie 
wielokierunkowej działalności zaspokajającej 
i rozwijającej potrzeby kulturowe mieszkańców, 
upowszechnianie kultury, organizowanie różno-
rodnych form edukacji kulturalnej i wychowa-
nie przez sztukę, inicjowanie i podejmowanie 
współpracy z innymi instytucjami kultury, także 
na obszarze kraju i zagranicą, upowszechnianie 
wszelkich form sztuki, przekazu kulturowego, 
kultury i tradycji ludowej oraz promocję tu-
rystyki. Ośrodek uzyska osobowość prawną 
i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu 
do rejestru gminnych instytucji kultury.

„Istotnie, prowadzenie działalności kultural-
nej jest zadaniem własnym jednostek samorzą-
du terytorialnego o charakterze obowiązkowym, 
realizowanym przez samorządowe instytucje 
kultury, dla których prowadzenie takiej dzia-
łalności jest podstawowym celem statutowym, 
o czym mówi zapis ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. Insty-
tucja kultury 
jest odrębną 
o d  Gminy 
jednostką or-
ganizacyjną 
i finansową, 
w y p o s a ż o -
ną w osobo-
wość prawną 
i prowadzącą 
samodzielną 
go sp o d arkę 
w ramach po-
siadanych środ-
ków” – czytamy 
w uzasadnieniu 
do uchwały.

Do uchwał 

dotyczących powołania zarówno GOSiR-u, jak 
i GOK-u załączone zostały stosowne statuty, 
określające ich siedziby i charakter oraz zakres 
działalności.

W trzeciej Uchwale Nr 22/VII/2014 radni 
wyrazili zamiar połączenia samorządowych 
instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Samsonowie oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury w Zagnańsku z siedzibą w Samso-
nowie, w jedną instytucję kultury. Zdaniem 
uchwałodawców, połączenie instytucji kultury 
nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu 
dotychczasowych zadań Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Samsonowie.

„Zamiar utworzenia jednej instytucji kul-
tury na bazie dwóch łączonych instytucji pod 
dotychczasową nazwą jednej z nich wiąże się 
z uporządkowaniem spraw formalnych związa-
nych z działalnością kulturalną na terenie gminy 
Zagnańsk i dążeniem do coraz efektywniejszego 
wykonywania zadań Gminy. Spowoduje pełniej-
sze zaspokajanie potrzeb mieszkańców w sferze 
kultury oraz umożliwi lepszą organizację dzia-
łalności kulturalnej, czytelniczej i edukacyjnej. 
Uprości struktury zarządzania oraz pozwoli 
lepiej wykorzystać środki i mienie każdej z łą-
czonych instytucji” – czytamy w uzasadnieniu.

Zdaniem radnych, na terenie gminy powsta-
nie jeden prężnie działający ośrodek kultury, 
nowoczesny i wielofunkcyjny. W jego skład 
wejdą załoga i mienie należące do obu instytucji 
podlegających połączeniu. Dotychczas to połą-
czenie sił i środków nie było możliwe z uwagi 
na fakt, że zadania z zakresu upowszechnia-
nia kultury realizowała jednostka budżetowa 
nie będąca instytucją kultury i nie spełniająca 
wymogów do ewentualnego połączenia. Po po-
wołaniu do życia Gminnego Ośrodka Kultury 
w Zagnańsku z siedzibą w Samsonowie po-
łączenie w połowie 2014 roku obu instytucji 
stało się możliwe. Akt połączenia będzie wy-
dany w formie odrębnej uchwały, po uzyskaniu 
wymaganych prawem zgód i opinii na temat 
planowanego połączenia.

Apis

Drzewko świąteczne w centrum Samsonowa
Po raz pierwszy w historii Sam-

sonowa w okresie przedświątecznym 
zabłysło drzewko świąteczne.

Choinkę ofiarował Jan Wesołow-
ski. Postawiona i przystrojona została 
z inicjatywy sołtys Honoraty Durlik. 
Pomocy udzielili strażacy Ochotni-
czej Straży Pożarnej Samsonów i pra-
cownicy Referatu Gospodarczego 
i Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Gminy w Zagnańsku.

Apis 
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inwestycje

Gmina Zagnańsk złożyła do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie wniosek o dofinan-
sowanie zadania pn. „Opracowanie planu 
gospodarki niskoemisyjnej gminy Zagnańsk”. 
W dniu 29 grudnia 2014 r. została podpisa-
na umowa o jego dofinansowanie. Zgodnie 
z umową prace nad zadaniem mają się za-
kończyć pod koniec sierpnia 2015 r.

Plan ten jest ujęty w ramach Działania 9.3 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej, priorytetu IX Infrastruktura ener-
getyczna przyjazna środowisku i efektywność 
energetyczna, Program Operacyjny Infra-
struktura i Środowisko 2007–2013”. Wniosek 
został oceniony pozytywnie oraz znalazł się 
na liście rankingowej projektów kwalifiku-
jących się do dofinansowania.

Całkowity koszt zadania wyniesie 
64 500,00 zł, z czego dofinansowanie sta-

nowi 54 825,00 zł (do 85 proc. kosztów 
kwalifikowalnych). Plan Gospodarki Nisko-
emisyjnej jest bardzo ważnym elementem 
w rozwoju gminy, ponieważ będzie jednym 
z podstawowych składników umożliwiają-
cych pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 
(w tym unijnych) w perspektywie 2014–2020, 
na dofinansowanie inwestycji dotyczących 
efektywności energetycznej.

Apis 

Coraz więcej mieszkańców gminy Za-
gnańsk może przyłączać swoje domy do no-
wej „unijnej” kanalizacji budowanej przez 
Wodociągi Kieleckie. Wystarczy spełnić 
proste warunki. Na chętnych czekają dwa 
stanowiska obsługi, nie ma kolejek.

Comiesięczne rady budowy przynoszą 
coraz lepsze wiadomości dla mieszkańców 
gminy. Oddawane są do użytku nowe od-
cinki kanalizacji, budowanej przez Wodo-
ciągi Kieleckie w ramach unijnego projektu 
Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych 
Aglomeracji Kieleckiej. Tylko w listopadzie 
nowy kanał zbliżył się m.in. do zabudowań 
w miejscowościach Kołomań, Umer, Tumlin-
-Dąbrówka, Tumlin-Osowa, Tumlin-Węgle, 
Tumlin-Zacisze, Zachełmie. Mieszkańcy 
już otrzymali lub wkrótce otrzymają pisma 
z Międzygminnego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji, że powinni przystąpić do budo-
wy przyłącza. Warto dodać, że koszt takiego 
przyłącza jest bardzo atrakcyjny.

Bez względu na rzeczywiste koszty właści-
ciel nieruchomości płaci tylko 1230 zł, resztę 

dofinansowuje MZWiK dzięki pożyczce uzy-
skanej w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie. A taka dopłata może sięgać nawet 
kilku tysięcy złotych. Niestety, z dotychcza-
sowych doświadczeń wynika, że wiele osób, 
które wcześniej deklarowały pisemnie chęć 
podłączenia kanalizacji, teraz nie spieszy się 
z dopełnieniem formalności. A zegar tyka. 
Wodociągi Kieleckie, jako beneficjent unijne-
go projektu, muszą go zakończyć i rozliczyć 
w terminie. Ostateczny termin na załatwienie 
formalności związanych z budową przyłączy 
mija w czerwcu 2015 r., ale nie oznacza to, że 
wszyscy zdążą, jeśli będą czekać do ostatniej 
chwili.

– Teraz jest bardzo dobry czas, aby przyjść 
do naszego biura i sfinalizować budowę przy-
łącza bez zbędnych nerwów i stresu. Nie cze-
kajmy z tym na ostatni dzwonek, bo później 
tak atrakcyjnych warunków przyłączenia już 
może nigdy nie być – mówi Henryk Milcarz, 
prezes Wodociągów Kieleckich.

Jakie warunki trzeba spełnić? Po wykona-

niu kanału na odcinku przylegającym do nie-
ruchomości właściciel dostaje z MZWiK 
pocztą pismo potwierdzające, że kanał jest 
wykonany zgodnie z projektem i zostało ode-
brane podłączenie kanalizacji od strony wo-
dociągu. Można więc wykonywać przyłącze 
od strony nieruchomości, aby ścieki mogły 
popłynąć z domu do nowej sieci. W piśmie 
określony jest termin, w jakim właściciel po-
winien dokonać wpłaty 1230 zł na wskazane 
konto.

Po dokonaniu wpłaty należy przyjść 
do Biura Obsługi Klienta Wodociągów 
Kieleckich przy ul. Krakowskiej 64 (parter) 
z dokumentami: dowód tożsamości, tytuł 
prawny do nieruchomości, w przypadku gdy 
współwłasność nie przekracza 51 proc., pi-
semna zgoda pozostałych współwłaścicieli 
na przyłączenie kanalizacji.

Opr. Apis

W połowie grudnia ub. r. odbyło się tech-
niczne oddanie do użytku budynku Zespołu 
Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gim-
nazjum im. J. Korczaka w Tumlinie, który 
poddany został termomodernizacji. Inwesty-
cja w znacznym stopniu usprawniła system 
grzewczy w budynku szkolnym. Jej koszt wy-
niósł 1 266 900,00 zł, w tym dofinansowanie 
to 80 proc., tj. 1 013 520,00 zł.

W oddaniu technicznym uczestniczy-
li m.in.: wójt Szczepan Skorupski wraz z od-
powiedzialnymi za zadanie pracownikami 
Urzędu Gminy, wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Kieleckiego Robert Kaszuba, radni 
z Tumlina – Paweł Molik i Janusz Zapała oraz 
wykonawca robót inż. Andrzej Król, reprezen-
tujący Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane 
w Kajetanowie.

Wykonane zostały odwierty pod pompy 
ciepła. Zainstalowane zostały ogniwa fotowol-
taiczne na dachu. Dzięki temu szkoła uzyskała 
duże oszczędności. Między innymi usunięty 
został piec centralnego ogrzewania, który 

od lat tam funkcjonował. Wykonana została 
nowa cała cieplna instalacja w środku budynku 
oraz nowa kotłownia.

Słoneczne ogniwa produkują prąd elek-
tryczny, który jest wykorzystany w szkole. 
Natomiast pompy ciepła przekształcają energię 
z naturalnych źródeł ciepła tj. z ziemi w ogrze-
wanie budynku i wody użytkowej.

Gmina Zagnańsk w ten sposób kreuje 
politykę odnawialnych źródeł energii, która 
pozwala uzyskać dużą oszczędność energii 
w porównaniu z tradycyjnymi źródłami ener-
gii, poprzez niskie koszty eksploatacji i wysoki 
zwrot inwestycji. Inwestycja zrealizowana zo-
stała w ramach projektu pn. „Termomoder-
nizacja istniejącego budynku Szkoły Podsta-
wowej, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie 
w systemie wybuduj w ramach projektu pn. 
Podniesienie efektywności energetycznej 
obiektów użyteczności publicznej na terenie 
powiatu kazimierskiego i powiatu kieleckiego, 
gm. Zagnańsk”.

Zadanie było współfinansowane w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–
2013, Oś Priorytetowa 4: Rozwój infrastruktury 
ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 
4.2: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury 
ochrony środowiska i energetycznej. Koszt 
wyniósł 1 266 900,00 zł, w tym dofinansowanie 
stanowiło 80 proc. kosztów kwalifikowanych, 
tj. 1 013 520,00 zł. Wykonawcą robót 
budowlanych było Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Budowlane inż. Andrzej Król 
z Kajetanowa.

Apis 

Planowana termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Kanalizacja już jest, czas się włączyć

Nowoczesne systemy odnawialnych źródeł energii działają w tumlińskiej szkole
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Budowa nowej kanalizacji i pompowni ście-
ków w gminie Zagnańsk jest bardzo zaawan-
sowana na obu kontraktach. Prace mogłyby 
przebiegać szybciej, gdyby nie upór niektórych 
mieszkańców, którzy próbują zablokować in-
westycję kosztem swoich sąsiadów. Wodociągi 
Kieleckie apelują o rozsądek i zrozumienie dla 
wspólnego dobra.

Zdaniem pracowników Wodociągów Kie-

leckich niektórzy mieszkańcy obawiają się, 
że kiedy w pobliżu ich nieruchomości będzie 
przebiegać nowa sieć, to będą narażeni na nie-
dogodności. Zdaniem kierownictwa firmy są 
to nieuzasadnione obawy, bo wykonawcy robót 
mają obowiązek przywrócić nawierzchnie dróg 
i chodników do stanu nie gorszego niż przed 
budową.

W efekcie po kilku miesiącach po pracach 
budowlanych nie ma śladu. Położone pod zie-
mią rury mają wieloletnie gwarancje trwałości 
i przez wiele lat, a nawet pokoleń nie będzie 
potrzeby usuwania ewentualnych awarii. Dość 
powiedzieć, że najstarsze rury kładzione w cen-
trum Kielc mają już prawie sto lat i dalej dosko-
nale funkcjonują. A obecnie używane materiały 
są jeszcze trwalsze.

„Niestety, te nieuzasadnione obawy prze-
radzają się czasami w otwarty bunt. Jesienią 
budowa kanalizacji zatrzymała się dosłownie 
na środku jednej z wsi w gminie Zagnańsk, 
bo właścicielka nie chciała wpuścić na swo-
je podwórko ekipy budowlanej. Obawiała się 
zniszczenia ogródka i kilku ozdobnych krzaków. 
Sytuacja wyglądała kuriozalnie – rury były już 
poprowadzone przez całą wieś, zatrzymały się 
tylko przed ogrodzeniem z obu stron jednej 
nieruchomości, na środku wsi” – informuje 
Ziemowit Nowak, rzecznik prasowy Wodo-

ciągów Kieleckich.
„Gdyby właścicielka postawiła na swoim, 

kanalizację miałaby tylko połowa jej sąsiadów, 
druga część wsi miałaby kanał, do którego nie 
mogłyby płynąć ścieki. Właścicielka nierucho-
mości argumentowała, że kanalizację można 
poprowadzić wzdłuż drogi, nie wchodząc na jej 
posesję. Tymczasem nie zawsze jest to możli-
we, ze względów technicznych. Projekt musi 
bowiem uwzględniać nie tylko plan nierucho-
mości, ale również ukształtowanie terenu” – 
dodaje rzecznik.

W gminie Zagnańsk większość nowych od-
cinków kanału biegnie przez tereny prywatnych 
działek a nie pasów drogowych. W końcu udało 
się przeprowadzić brakujący odcinek i cała wieś 
będzie skanalizowana. Niestety, takie sytuacje się 
powtarzają, dlatego Wodociągi Kieleckie apelują 
o rozsądek i zrozumienie dla wspólnego dobra.

– Kanalizacja i wodociąg to rodzaj naczyń 
połączonych. Aby mógł z sieci korzystać jeden 
człowiek, muszą też być podłączone inne bu-
dynki w pobliżu. Trzeba się zastanowić, czy 
warto chronić własny ogródek i odbierać wielu 
ludziom możliwość korzystania ze zdobyczy 
cywilizacji, które inni mają już od dziesięcioleci 
– mówi prezes Wodociągów Kieleckich Henryk 
Milcarz.

Opr. Apis

Radni przegłosowali jednomyślnie uchwałę 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 
Zdaniem Elżbiety Korus, kierowniczki Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnań-
sku, polityka wobec alkoholu i narkotyków, 
której celem jest profilaktyka i redukcja szkód, 
zajmuje poważne miejsce w działaniach jed-
nostek powołanych do realizacji tych zadań 
na terenie naszej gminy.

– Potrzebę tych działań widzimy wszyscy, 
zdajemy sobie sprawę z negatywnego wpływu 
alkoholu, narkotyków na zdrowie mieszkańców 
i, co za tym idzie, dostrzegamy konieczność 
przeciwdziałania temu zjawisku. W programie 
z roku na rok coraz więcej uwagi poświęca się 
promocji zdrowego stylu życia, zdając sobie 
sprawę z konsekwencji ekonomicznych w po-
staci obniżenia dochodów rodziny w związku 
z nadużywaniem alkoholu i narkotyków – wy-
jaśniała podczas sesji kierowniczka Elżbieta 
Korus.

Realizacja zadań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeź-
wości – w formie gminnego programu uchwa-
lanego corocznie przez radę gminy. Stosownie 
do niej dochody z opłat za wydane zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzy-

stywane są na realizację gminnego progra-
mu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i nie mogą być przeznaczone 
na inne cele.

– Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu narkomanii stwierdza, że przeciw-
działanie narkomanii należy do zadań własnych 
gminy, wskazuje zadania – które wymieniono 
w uchwalonym Programie. Ponadto zawiera 
zapis stwierdzający, że wójt w celu realizacji 

zadań opracowuje projekt Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii. Biorąc pod 
uwagę, że na przeciwdziałanie narkomanii nie 
przewiduje się dodatkowych środków finanso-

wych, w związku z tym będą one realizowane 
ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 
– dodała kierowniczka GOPS.

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w 2015 roku zaplano-
wano w wysokości 195 000,00 zł. Natomiast 
środki finansowe niewykorzystane w 2014 
roku wykorzystane będą na realizację Progra-
mu w 2015 r.

Realizatorami Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2015 są: Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Zagnańsku, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Za-
gnańsku, gminne jednostki organizacyjne i inne 
placówki, które posiadają niezbędna wiedzę, ka-
drę w zakresie zagadnień objętych programem, 
a także organizacje pozarządowe i podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne 
instytucje i osoby fizyczne poprzez zlecenie 
zadań programu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.

Zainteresowani winni złożyć do GOPS – 
koordynatora Programu – wniosek o dofinan-
sowanie zadania realizowanego w jego ramach. 
Wnioski są rozpatrywane od 1 stycznia br. tj. 
po przyjęciu Uchwały w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki na rok 2015 r.

Apis

Kanalizacja to wspólna sprawa

Gminna polityka wobec alkoholu i narkomanii
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Podczas gminnej wieczerzy wigilijnej, zor-
ganizowanej 20 grudnia ub.r. w budynku 
Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola 
i Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Sam-
sonowie odbyła się także gala wręczenia Wy-
różnienia Gminy Zagnańsk 2014. Otrzymał 
je Zdzisław Wrzałka, były starosta kielecki, 
a obecnie wójt gminy Miedziana Góra. Tytuł 
Strażaka Roku 2014 przyznany został dru-
howi Ryszardowi Wawszczakowi – prezesowi 
OSP Zagnańsk-Chrusty. Nagrodę specjalną 
od wójta Szczepana Skorupskiego otrzymał 
Michał Kopeć – dyrygent Gminnego Chóru 
Con Passione. Wyróżniający się w gminie 
uczniowie i studenci otrzymali stypendia 
gminne „Mocny Fundament” i stypendia po-
mostowe ufundowane przez Stowarzyszenie 
Nowych Możliwości.

Na wieczerzę wigilijną i uroczystą galę wy-

różnień przybyły zaproszone osoby samotne 
– mieszkające w gminie oraz przedstawiciele 
władz szczebli centralnego, wojewódzkiego, po-
wiatowego i gminnego. Wśród nich byli m.in.: 
posłanka Renata Janik, radny Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego – Mieczysław Gęb-
ski, przewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego 
– Jan Cedro, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Kieleckiego – Robert Kaszuba, radny powiatowy 
Mirosław Gębski, radni gminni z przewodniczą-
cym Rady Gminy Zagnańsk – Arturem Kudzią 
na czele. Gospodarzem uroczystości był wójt 
Szczepan Skorupski.

Obecni również byli m.in.: prezesi jednostek 
OSP działających na terenie gminy z prezesem 
Henrykiem Milcarzem na czele, dyrektorzy pla-
cówek oświatowych w gminie oraz kierownicy 
instytucji gminnych.

Przed oficjalnym otwarciem gali wystąpił 
Gminny Chór Con Passione, który zaśpiewał 
popularne kolędy bożonarodzeniowe. Impre-
zę otworzył wójt Szczepan Skorupski wraz 
ze współorganizatorami wieczerzy wigilijnej 
Elżbietą Korus – kierowniczką GOPS i Doro-
tą Chmielewską – dyrektorką samsonowskiej 
placówki oświatowej.

Duże zainteresowanie wzbudził spektakl 
teatralny pt. „Oskar i pani Róża” w wykonaniu 
absolwentów samsonowskiego gimnazjum – 
Angeliki Bekier, Karoliny Grudzień i Cezarego 
Foksa. Gościnnie na skrzypcach zagrała Nikola 

Drogosz – uczennica III klasy Szkoły Muzycznej 
w Kielcach. Scenariusz na motywach książki Eri-
ca Emmanuela Schmitta napisała nauczycielka 
Marta Jass. Całe przedstawienie przygotowały 
nauczycielki: Marta Jass, Alicja Lisowska i Marta 
Polak.

Po spektaklu wręczone zastało Wyróżnienie 
Gminy Zagnańsk 2014 Zdzisławowi Wrzałce 
przez posłankę Renatę Janik i wójta Szczepana 
Skorupskiego. Na przygotowanej prezentacji 
multimedialnej zaprezentowane zostało wraz 
krótkim życiorysem uzasadnienie kandydatury 
do Wyróżnienia.

„Jako Starosta Kielecki wspierał wszelkiego 
rodzaju działania służące rozwojowi gospodar-
czemu i społecznemu. W przypadku gminy Za-
gnańsk wspierał rozwiązania infrastrukturalne, 
budowę narzędzi rynku pracy oraz działalność 
organizacji pozarządowych z terenu naszej gmi-

ny. Wśród najważniejszych zadań, które 
zostały skutecznie podjęte przez Starostę 
p. Zdzisława Wrzałkę na terenie gminy 
Zagnańsk należy wymienić między inny-
mi szereg inwestycji drogowych takich jak 
budowa dróg i chodników, remont mostu 
i remonty cząstkowe nawierzchni. Dzięki 
temu poprawiła się jakość dróg i bezpie-
czeństwo uczestników ruchu porusza-
jących się między stolicą województwa 
świętokrzyskiego a naszą gminą. Kolejne 
skuteczne działania Starosty to otwarcie 
Lokalnego Punktu Informacyjno-Kon-

sultacyjnego działającego przy Powiatowym 
Urzędzie Pracy oraz organizowanie w gminie 
Zagnańsk targów pracy. Dzięki temu poprawiła 
się dostępność mieszkańców gminy do narzę-
dzi i instrumentów rynku pracy i wzmocnione 
zostało wsparcie dla osób bezrobotnych. Obej-
mowanie patronatem wydarzeń sportowych, 
kulturalnych oraz osobiste uczestnictwo w tych 
wydarzeniach (wręczanie pucharów, składanie 
gratulacji, czytanie wierszy) a przez to promowa-
nie kultury, postaw prozdrowotnych i aktywnego 
stylu życia. Wspieranie organizacji pozarządo-
wych i różnego rodzaju inicjatyw społecznych 
mieszkańców. Dzięki temu wsparciu i konse-
kwentnym działaniom otwarte zostały m.in. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej – instytucja, która 
pomaga osobom z niepełnosprawnością rucho-
wą i intelektualną, kompleksowo zajmuje się ich 
rehabilitacją społeczną i zawodową” – mówił, 
cytując uzasadnienie, konferansjer imprezy Ja-
rosław „Foka” Bukowski.

Laureat dziękując za przyznane wyróżnienie, 
zapewniał, że teraz jako wójt sąsiedniej gminy 
również będzie współpracował z przedstawiciela-
mi władz gminy Zagnańsk w przygotowywaniu 
i realizacji wspólnych projektów.

Tytuł Strażaka Roku 2014 w gminie Zagnańsk 
przypadł druhowi Ryszardowi Wawszczakowi 
– prezesowi OSP Zagnańsk-Chrusty. Nagrodę 
finansową oraz statuetkę wręczyli wójt Szcze-
pan Skorupski, prezesi jednostek OSP w gminie 

oraz honorowy strażak Marian Adamiec. Druh 
Wawszczak dziękując za tak dla niego ważne wy-
różnienie, podkreślił, że ten sukces zawdzięcza 
także swojej małżonce – Grażynie, na co dzień 
radnej i sołtys. OSP w Chrustach w tym roku 
obchodziła 90-lecie istnienia oraz jej budynek 
doczekał się poważnego remontu i rozbudowy.

Gminne Stypendia „Mocny Fundament” wy-
różniającym się uczniom wręczyli wójt Szczepan 
Skorupski oraz przewodniczący Rady Gminy 
Artur Kudzia. Otrzymali je: Grzegorz Cebulski 
– utalentowany tancerz, mający na swym koncie 
wiele tytułów Mistrza Polski oraz wysoko pla-
sujący się w Pucharze Świata Aleksandra Linek 
i Dawid Budzisz – bokserzy Klubu Bokserskiego 
Skalnik, którzy mają na swym koncie zwycię-
stwa w prestiżowych turniejach bokserskich 
i tytuły mistrzowskie w swoich kategoriach wie-
kowych; Radosław Zapała – wyróżniający się 
uczeń Gimnazjum w Tumlinie, mający liczne 
sukcesy w konkursach historycznych i zawodach 
lekkoatletycznych.

Stypendia pomostowe ufundowane przez 
Stowarzyszenie Nowych Możliwości zostały 
wręczone z rąk prezesa Roberta Kaszuby i pre-
zesa Wodociągów Kieleckich Henryka Milcarza, 
a otrzymali je wyróżnieni studenci: Kinga Bie-
lecka z Uniwersytetu Warszawskiego, Martyna 
Gębska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 
Michał Tokar z AGH w Krakowie, Magdalena 
Smulczyńska z Politechniki Wrocławskiej, Mał-
gorzata Ślusarczyk z Politechniki Wrocławskiej, 
Konrad Piskulak z Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Krakowie. Od 2006 r. do dziś skorzystało 
z tej formy pomocy 52 stypendystów na łączną 
kwotę 260 tys. zł.

Nagrodę z rąk wójta Szczepana Skorupskie-
go i kierownika GOKSiR-u – Michała Salwy 
otrzymał dyrygent Michał Kopeć, kierujący 
Chórem Gminnym Con Passione. Po wręcze-
niu wyróżnień i stypendiów błogosławieństwa 
wszystkim osobom obecnym na wigilii gminnej 
udzielił ks. Zbigniew Krzyszkowski, proboszcz 
samsonowskiej parafii oraz zaprosił do podzie-
lenia się opłatkiem, a także zaprosił do stołu 
na kolację wigilijną. Na koniec wystąpił po-
nownie Gminny Chór Con Passione z krótkim 
koncertem kolęd.

Apis 

Uroczysta gala wyróżnień podczas wigilii gminnej
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W Świetlicy „Staszicówka” w Samsonowie 
odbyło się 6 grudnia ub. r. „Spotkanie z Mi-
kołajem” dla dzieci z gminy Zagnańsk zor-
ganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej we współpracy z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Zespołem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Samsonowie oraz Ochotniczą Strażą Po-
żarną w Samsonowie.

Organizatorzy zaprosili na spotkanie dzie-
ci z rodzicami z gminy Zagnańsk znajdujące 
się w trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej 
i finansowej oraz dzieci z rodzinnych domów 
dziecka, z rodzin zastępczych oraz uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Belnie.

Spotkanie rozpoczęła gorącym powitaniem 
Elżbieta Korus, kierownik GOPS. Wójt Szcze-
pan Skorupski życzył wszystkim udanej zabawy, 
wymarzonych prezentów od św. Mikołaja.

Ciepłe słowa i życzenia przekazała uczestni-
kom zabawy Karolina Majcherczyk w imieniu 
posłanki Renaty Janik. Do życzeń przyłączy-
ła się dyrektor szkoły w Samsonowie Dorota 

Chmielewska. W spotkaniu uczestniczyła sołtys 
Samsonowa Honorata Durlik, która wspólnie 
ze strażakami z OSP Samsonów przekazała 
zebranym owoce – jabłka.

Zabawa mikołajkowa rozpoczęła się od-
czytaniem listu od św. Mikołaja dla Najwspa-
nialszych Dzieci z gminy Zagnańsk. W liście 
pisał: „Kochane Dzieci! Moje wszędobylskie 
elfy powiedziały mi niedawno, że jesteście nie-
zwykłą grupa dzieci. Życzę Wam, by w Waszym 
życiu nie zabrakło uśmiechu, niesamowitych 
przygód, spełnionych marzeń i odrobiny magii”.

Dzieci bawiły się przy muzyce w wykonaniu 
Marka Buckiego i śpiewie Dagmary Drogosz. 
Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej, Przed-
szkola i Gimnazjum w Samsonowie: Marta 
Polak, Joanna Pawłowska, Dagmara Drogosz, 
Wiola Cedzyńska-Jędrzejczyk prowadziły zaba-
wę i konkursy plastyczne – „Świecąca Choinka” 
i „Bombka świąteczna”.

Uczniowie z Gimnazjum w Samsonowie 
– Kacper Cedro i Damian Zapała – umilali 
tańce przebojami dyskotekowymi. Atrakcją 
spotkania był występ Dominiki Jędrzejczyk, 
która za wykonany taniec latynoamerykański 
otrzymała gromkie brawa.

Policjanci z Komisariatu Policji I w Kielcach 
Damian Janus i Paweł Ściegienny przeprowa-
dzili konkurs na temat znajomości przepisów 
i znaków drogowych. Damian Janus opowie-
dział zebranym dzieciakom jak ważne jest bez-
pieczeństwo na drodze.

W nagrodę uczestnicy konkursu otrzymali 
odblaski, które stanowią obowiązkowy element 
ubrania dla pieszych uczestników ruchu dro-

gowego. Zebrani spotkali także w czasie zaba-
wy strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Samsonowie – Mateusza Durlika i Kamila 
Szpankowskiego, którzy prezentowali dumnie 
mundury strażaków ochotników. Nad bezpie-
czeństwem dzieci czuwał ratownik medyczny 
Leszek Mączka.

Dzieci i rodzice zostali poczęstowani gorącą 
herbatą i słodkimi pączkami, bo aura na dwo-
rze była już zimowa. Zaproszeni milusińscy 
z niecierpliwością oczekiwali na św. Mikołaja 
i wymarzone prezenty. Gdy się już pojawił, 
uśmiechy zastygły, a na twarzach malowała się 
radość, ale i strach. Dla zaproszonych dzieci 
organizatorzy przygotowali 190 paczek ze sło-
dyczami.

Na koniec spotkania uśmiech i radość 
w oczach dzieci pokazały, jak się bawiły. Dla 
dużej grupy była to jedyna okazja do uczest-
nictwa w takiej zabawie i otrzymania paczki 
od Mikołaja.

Spotkanie z Mikołajem organizowane jest 
w gminie od wielu lat i wpisało się już w stały 
kalendarz imprez organizowanych przez GOPS. 
Ten dzień to także wspólna chwila dla dzieci 
i ich rodziców – wspólna zabawa i dzielenie 
się radością.

Organizatorzy dziękują za pomoc wszyst-
kim, którzy brali udział w „Spotkaniu z Mikoła-
jem”, organizując zabawę, konkursy, dodatkowe 
atrakcje i poczęstunek. Dziękujemy strażakowi 
Piotrkowi Jędryce za zaangażowanie i OSP Za-
gnańsk za przekazanie jabłek.

(Apis) 
Elżbieta Korus, kierownik GOPS

Święta to nie tylko prezenty i spotkania z ro-
dziną. To także czas otwartych serc i niesienia 
pomocy innym. Jednym z przykładów tego był 
wolontariat pracowników DB Schenker Logi-
stics z Zagnańska na rzecz Rodzinnego Domu 
Dziecka nr 2 w Jaworzu.

W sobotni poranek, 6 grudnia ub. r. wolon-
tariusze odwiedzili Rodzinny Dom Dziecka. 
W planach było odmalowanie pokojów miesz-
kalnych wychowanków oraz wymiana tapety 
w przedpokoju i korytarzu.

– Pracę zaczęliśmy od narady, na której 
podzieliliśmy się na grupy, jeszcze raz przypo-
mnieliśmy, jakie zadania są przed nami. O godz. 
8.00 byliśmy już zwarci i gotowi do rozpoczęcia 
pracy. Choć na pierwszy rzut oka wydawało się, 
że wszystko powinno pójść jak z płatka, okazało 
się, że klejenie tapety to nie taka prosta sprawa. 
Wszystko jednak udało się zrealizować z pełnym 
sukcesem – opowiada Anna Kumor, liderka 
projektu, ML Kielce DB Schenker Logistics.

Wspólna praca daje efekty

Efekty odwiedzin wolon-
tariuszy to dwa odmalowane 

pokoje, nowa wykładzina, świeżo wytapetowane 
przedpokój i korytarz. Część zadań pracowni-
cy kończyli jeszcze w poniedziałek. Po ciężkiej 
pracy wszyscy spotkali się na wspólnym posił-
ku, a wychowankowie Domu Dziecka otrzy-
mali paczki świąteczne. Była to świetna okazja 
do podziękowań i podzielenia się wrażeniami 
z projektu. – Projekt wolontariacki pokazał nam, 
że warto jednoczyć się we wspólnej sprawie. Jest 
to dobra okazja do integracji biznesu ze spo-
łecznością lokalną, a jednocześnie możliwość 
poznania ludzi, którzy na co dzień pomagają 
innym – podsumowuje Anna Kumor.

Wolontariat pracowniczy działa 
już od 6 lat

Pracownicy magazynu logistycznego DB 
Schenker Logistics w Zagnańsku zorganizowali 
projekt wolontariacki po raz pierwszy, ponieważ 
magazyn istnieje od niedawna. Jednak w całej 
firmie program wolontariatu pracowniczego 
działa już od 6 lat. Każdego roku odbywają się 
jego dwie edycje: Świąteczny Czas Pomagania – 
w okresie bożonarodzeniowym – oraz Zielony 
Czas Pomagania – na wiosnę. Łącznie zreali-

zowano już 243 
projekty wolon-
tariackie w całej 
Polsce. Pracowni-
cy-wolontariusze 
poświęcili blisko 
19 tys. godzin 
na niesienie po-
mocy, z której 
skorzystało ponad 27 tys. odbiorców.

Opr. Apis

Gminne spotkanie z Mikołajem

Świętowanie przez pomaganie
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W minionym 2014 roku na terenie gminy Zagnańsk 
miało miejsce wiele istotnych i ważnych wydarzeń. 
Wśród nich szczególnie wyróżnić należy: nadanie na-
zwy ulicy Świętego Jana Pawła II z okazji kanonizacji 
polskiego Papieża oraz obchody 600–lecia miejscowości 
Zagnańsk. Pierwszy dość szczegółowy opis Zagnań-
ska znajduje się w dziele Jana Długosza „Liber Bene-
ficiorum” t. 1, s. 443. Informację odkrył i opublikował 
na łamach „Gazety Zagnańskiej” nauczyciel Roman 
Piskulak. Poniżej publikujemy kalendarium wszystkich 
ważnych wydarzeń.
Styczeń
10 stycznia – uczniowie z pierwszej klasy Szkoły Pod-
stawowej w Tumlinie zajęli pierwsze miejsce w powiecie, 
a trzecie w województwie w konkursie zorganizowanym 
przez redakcję „Echa Dnia” na „najsympatyczniejszą 
pierwszą klasę”. Uzyskali 1090 głosów.
12 stycznia – w ramach 22. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy wolontariusze w gminie Zagnańsk 
zebrali 9977,99 zł. To o ponad 2600 zł więcej niż w ubie-
głym roku. Kwestowało 20 wolontariuszy, 
prowadząc zbiórkę pieniędzy w gminie m.in. 
koło sklepów, szkół i kościołów oraz podczas 
meczów Zagnańskiej Ligi Futsalu, która roz-
grywana była sobotę i niedzielę.
14 stycznia – prezydent Kielc oraz burmi-
strzowie i wójtowie gmin Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego podpisali w kieleckim ratuszu 
porozumienie w sprawie zasad współpracy przy 
programowaniu i wdrażaniu strategii Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego.
15 stycznia – odbyło się uroczyste otwarcie 
Warsztatu Terapii Zajęciowej, mieszczącego 
się w budynku po byłej szkole podstawowej 
w Belnie. Wstęgę przecięli: posłanka Renata Janik, Ag-
nieszka Kloskowska-Dudzińska – z-ca prezesa Zarządu 
PFRON, Zdzisław Wrzałka – starosta kielecki, Jadwiga 
Irla – dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON, Anna 
Bielna – dyrektor PCPR oraz wójt Szczepan Skorupski. 
Poświęcenia obiektu dokonał ks. płk Tadeusz Skrzy-
niarz – proboszcz parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina 
w Zachełmiu.
26 stycznia – II Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek odbył 
się w kościele pw. Wniebowzięcia NMP Samsonowie-
-Piechotnym. Zaprezentowały się chóry, zespoły ludowe, 
schola i solista. Wszyscy zaśpiewali kolędy i pastorałki.
28 stycznia – w Urzędzie Gminy w Zagnańsku podpi-
sana została umowa na budowę kanalizacji sanitarnej 
do miejscowości Belno.
Luty
20 lutego – w konkursie plastycznym pt. „Magiczny 
świat pszczół”, który zorganizowało Starostwo Powiatowe 
w Kielcach, przedszkolaki z „zerówki” i pierwszoklasiści 
ze Szkoły Podstawowej w Kajetanowie zajęli pierwsze 
miejsca.
22 lutego – Zespół Ludowy Jaworzanki obchodził 
w Świetlicy Środowiskowej Jaworze jubileusz 40-lecia 
swej działalności. Podczas uroczystości odsłonięty został 
portret założycielki zespołu, nieżyjącej Mieczysławy 
Kudzi. Dokonał tego jej syn, radny Artur Kudzia.
27 lutego – wśród 46 gmin z województwa święto-
krzyskiego będących beneficjentami kolejnego naboru 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007–2013 była także gmina Zagnańsk. W Fil-
harmonii Świętokrzyskiej przedstawiciele Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego podpisali z wójtem 
Szczepanem Skorupskim umowę na projekt pn. „Roz-
budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków 
w msc. Barcza.
Marzec
9–13 marca – delegacja z przedszkola w Zagnańsku 
przebywała z wizytą partnerską w zaprzyjaźnionym 
przedszkolu w Tallinie w ramach realizowanego pro-
gramu Comenius, projekt pt. „Przedszkolaki z inicjatywą 
– świat bajek krainą magicznych spotkań z wartościami”, 
który połączył siedem przedszkoli z Polski, Litwy, Estonii, 
Grecji, Turcji, Hiszpanii i Włoch.
Kwiecień
4 kwietnia – w hali sportowej GOKSiR Zagnańsk odbyły 
się VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych 
w Halowej Piłce Nożnej. Wzięło w nich udział 12 drużyn 
z całej Polski. Uczestnicy rozegrali 40 meczów.
5–6 kwietnia – gościła w Technikum Leśnym w Zagnań-

sku delegacja nauczycieli szkół leśnych z Francji. Wizyta 
została zorganizowana dzięki staraniom Ministerstwa 
Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej ds. Oświaty Rol-
niczej i Nauki we Francji. Gościom pokazano osiągnięcia 
szkoły oraz atrakcje ziemi świętokrzyskiej.
6 kwietnia – odbyło się zebranie założycielskie, na którym 
powołano do życia Amatorski Klub Sportowy „Zagnańsk 
Biega”.
7 kwietnia – w gminie Zagnańsk odbył się II Festiwal 
Świętokrzyska Wiosna Literacka na Ziemi Zagnańskiej. 
Impreza podsumowująca wyniki konkursu oraz wie-
czorna gala literacko-muzyczna zorganizowane zostały 
w odnowionym obiekcie OSP Samsonów, który od tej 
pory nosi nazwę świetlica „Staszicówka”. Festiwal miał 
na celu zaprezentowanie zagnańskiej młodzieży szkolnej 
i dorosłym twórczości świętokrzyskich pisarzy o zna-
czącym dorobku.
11 kwietnia – „Pół godziny dla gminy” – tak nazywa się 
akcja, która wystartowała na terenie gminy Zagnańsk. 
W roli głównej wystąpili pracownicy Urzędu Gminy, 
na czele w wójtem Szczepanem Skorupskim. W akcji 
chodziło o działanie na rzecz gminy Zagnańsk. Wyko-
nywano prace związane między innymi z odnawianiem 
lub sprzątaniem danych obiektów.
15 kwietnia – wójt Szczepan Skorupski podpisał umowę 
na „Budowę drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej w Za-
gnańsku wraz z przebudową infrastruktury technicznej 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap II”. Wykonawcą zostało Przedsiębior-

stwo Budowlane „PERFECT” z Bilczy. Cena ofertowa 
wyniosła 4 468 200, 00 zł brutto.
17 kwietnia – Helena Kasprzyk z miejscowości Kołomań 
obchodziła 100. rocznicę swoich urodzin. Listy gratula-
cyjne przysłali m.in. premier Donald Tusk i wojewoda 
świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. Wójt Szcze-
pan Skorupski do życzeń złożonych osobiście dołączył 
dyplom okolicznościowy, kosz kwiatów i praktyczny 
podarunek – koc z pościelą.
26 kwietnia – główne uroczystości kanonizacyjne Jana 
Pawła II w gminie odbyły się w Świetlicy „Pod Tetra-
podem” (dawna organistówka) oraz w kościele pw. św. 
Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku. Podczas uroczystej 
sesji Rady Gminy radni przyjęli jednogłośnie uchwałę 
o nadaniu wyremontowanej w ubiegłym roku w Zagnań-
sku ulicy imienia św. Jana Pawła II. Natomiast w kościele 
podczas dziękczynnej Mszy św. za kanonizację polskiego 
Papieża odsłonięta została specjalna tablica pamiątkowa.
30 kwietnia – Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt odbył się w hali 

sportowej w Zagnańsku. Zwyciężyła 
drużyna z Sandomierza, siatkarki z Za-
gnańska zajęły piąte miejsce.
Maj
2 maja – Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych „Jodła” zorganizowa-
ło kolejne widowisko historyczne pt. 
„W obronie biało-czerwonej”, które 
odbyło się na placu obok ruin huty „Jó-
zef” w Samsonowie. Na rekonstrukcję 
historyczną licznie przybyli zaproszeni 
goście, mieszkańcy gminy oraz przy-
jezdni m.in. z Kielc.
4 maja – w kościele pw. św. Marci-
na i św. Rozalii w Zagnńsku zorgani-

zowana została uroczystość św. Floriana – patrona straża-
ków. Liturgię poprzedziło poświęcenie odrestaurowanej 
pobliskiej kapliczki św. Floriana.
10 maja – w Galerii „Korona” w Kielcach odbył się finał 
prestiżowego konkursu Scyzoryki Festiwal 2014. W ka-
tegorii „Teatr młodzieżowy” laureatem – a tym samym 
zdobywcą „Scyzoryka” – został spektakl „Zamknięci” 
Grupy Teatralnej Tumlin, której członkami są uczniowie 
Publicznego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Tum-
linie. Nagrodę odebrała dyrektor Barbara Domagała.
11 maja – w celu promocji gminy Zagnańsk powstał 
kolejny pomysł uatrakcyjnienia wyglądu gminy przy 
wykorzystaniu modnego i popularnego ostatnio graffiti. 
Pomysłodawcą usytuowania muralu był wójt Szczepan 
Skorupski, który zatwierdził projekt jednego z kieleckich 
artystów street-art Kamila Stelmaszczyka.
22 maja – członkowie Gminnego Chóru Con Passione 
i Zespołu Ludowego Jaworzanki mieli niezwykłą okazję 
zaśpiewać w gmachu Sejmu RP. Wyjazd odbył się na za-
proszenie posłanki Renaty Janik, która była również jego 
sponsorem. Zespołom towarzyszył również wójt
Szczepan Skorupski.
21 maja – w siedzibie Archiwum Państwowego w Kiel-
cach odbył się wernisaż wystawy pt. „Z Zagnańska 
do Londynu. Szlakiem Mieczysława Białkiewicza i 2. 
Korpusu Polskiego”. Patronatem wystawę objęła woje-
woda Bożentyna Pałka-Koruba. Wśród zaproszonych 
gości był m.in. wójt Szczepan Skorupski. Zespół Ludowy 
Jaworzanki rozpoczął uroczystość pieśnią pt. „Czerwone 
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maki na Monte Cassino”. Ekspozycję można było zwie-
dzać do końca października.
25 maja – w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 
które odbyły się w gminie Zagnańsk, oddanych zostało 
2567 ważnych głosów. Frekwencja wyniosła 25,15 proc. 
Wygrał Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, 
na który oddano 928 głosów. Drugie miejsce zajął Ko-
mitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej – 630 głosów.
30 maja – podczas X Plebiscytu „EURO-GMINA 
2013/2014” województwa świętokrzyskiego, który od-
był się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcacach 
wójt Szczepan Skorupski otrzymał Nagrodę Specjalną: 
„Za konsekwencję w realizacji wspólnego projektu in-
westycyjnego” w ramach Związku Gmin Gór Święto-
krzyskich.
31 maja – 21 czerwca – wyjątkowo długo, rodzinnie 
i sportowo obchodzony był w gminie Zagnańsk Między-
narodowy Dzień Dziecka. Festyny i pikniki organizowane 
były przez działające w gminie Stowarzysze-
nia: „Razem dla Wszystkich”, „Nasza Szko-
ła”, „W Krainie Tetrapoda”, a także placówki 
oświatowe w Zagnańsku, Kajetanowie, Sam-
sonowie i Tumlinie. Na wszystkich dzieci 
i rodzice świetnie się bawili.
Czerwiec
1 czerwca – IX Świętokrzyska Niezapomi-
najka odbyła się na terenie skateparku przy 
ulicy Kieleckiej w Zagnańsku. Ekologiczna 
impreza środowiskowa zgromadziła jak 
co roku nie tylko dzieci i młodzież, ale tak-
że dorosłych. Połączona była z obchodami 
600-lecia istnienia Zagnańska oraz z Dniem 
Dziecka.
8 czerwca – w Muzeum Wsi Kieleckiej w To-
karni Zespół Ludowy Jaworzanki odebrał 
wyróżnienie „Jawor – u źródeł kultury” za rok 2014 
w kategorii zespół obrzędowy. Wyróżnienie przyznano 
za prezentację historycznego obrzędu „Wesele Świę-
tokrzyskie”.
17 czerwca – w Sali Lustrzanej WDK w Kielcach odbyło 
się uroczyste podsumowanie projektu BRUNO realizo-
wanego w ramach kampanii wojewody świętokrzyskiego 
oraz świętokrzyskiego komendanta policji w Kielcach 
i Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach. Nagrodzeni zostali uczniowie z zagnańskiej 
„Dwójki”: Zuzanna Bolmińska z kl. Ia, Klaudia Knez, 
Aleksandra Zając, Julia Adwent, Weronika Dachowska 
i Daria Makuch.
17 czerwca – radni jednogłośnie udzielili podczas sesji 
Rady Gminy absolutorium wójtowi Szczepanowi Sko-
rupskiemu. Wcześniej zatwierdzili jednomyślnie sprawo-
zdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2013 rok.
22 czerwca – Ochotnicza Straż Pożarna w Zagnańsku-
-Chrustach obchodziła 90-lecie istnienia oraz świętowała 
oddanie do użytku dobudowanego budynku strażnicy.
24 czerwca – w imieniu Gminy Zagnańsk wójt Szczepan 
Skorupski podpisał umowę darowizny ze starostą kie-
leckim Zdzisławem Wrzałką – reprezentującym Skarb 
Państwa, na mocy której Gmina stała się właścicielem 
nieruchomości o pow. 0,2500 ha, położonej w Zagnań-
sku przy ul. Turystycznej 86 (teren byłego Posterunku 
Policji).
28 czerwca – w Wąchocku Andrzej Starz został uhono-
rowany tytułem Sołtysa Gminy Zagnańsk za 2013 rok. 
Statuetkę i upominek rzeczowy wręczył wójt Szczepan 

Skorupski podczas Zjazdu Sołtysów.
28 czerwca – w Zagnańsku odbył się Festyn Rodzin-
ny „Zdrowiejemy Razem – Zagnańsk 2014”, w którym 
uczestniczyli podopieczni Oddziału XIII Ośrodka 
w Morawicy oraz ich rodziny, a także osoby wycho-
dzące z uzależnienia zrzeszone w grupach AA z całego 
województwa świętokrzyskiego.
29 czerwca – uroczystości patriotyczne poświęcone 
poległym partyzantom w walce z najeźdźcą hitlerowskim 
w latach 1941–1944, pochowanym w mogile zbiorowej 
w Kołomani, odbyły się w kołomańskiej kaplicy i przy 
grobach w pobliskich lasach oraz 6 lipca br. w kościele 
pw. św. Stanisława w Tumlinie i przy odnowionym obe-
lisku w Kołomani.
Lipiec
5 lipca – uroczysta Eucharystia w kościele w intencji 
mieszkańców Zagnańska, występy zespołów ludowych, 
pokaz 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 jubileuszowy Dzień Zagnańska, który 
odbył się na scenie letniej nad zalewem w Kaniowie.
20 lipca – 462 zawodników z całej Polski wzięło udział 
w Maratonie Świętokrzyskiej Ligi Rowerowej w Zagnań-
sku. Rowerzyści wystartowali z placu okalającego ruiny 
Huty „Józef” w Samsonowie. Gwiazdą zawodów był wi-
cemistrz świata w kolarstwie szosowym oraz wicemistrz 
Igrzysk Olimpijskich w Seulu Andrzej Sypytkowski. 
Współorganizatorem zawodów – jak co roku – było 
Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe „Pod Bartkiem”. 
Odbyły się także III Mistrzostwa MTB Gminy Zagnańsk 
2014.
21 lipca – wójt Szczepan Skorupski uroczyście przekazał 
Karty Dużej Rodziny rodzinom wielodzietnym. Odebrały 
je mamy. Obecne były także maluszki, dla których gabinet 
wójta okazał się miejscem bardzo interesującym w ich 
małym świecie.
23 lipca – wójt Szczepan Skorupski podpisał umowę 
na realizację zadania pn. „Termomodernizacja istnieją-
cego budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przed-
szkola w Tumlinie w ramach projektu pn. Podniesienie 
efektywności energetycznej obiektów użyteczności pub-
licznej na terenie powiatu kazimierskiego i powiatu 
kieleckiego”, gm. Zagnańsk.
27 lipca – w Zagnańsku odbył się Bieg Wokół Bartka, 
zorganizowany przez Amatorski Klub Sportowy „Za-
gnańsk 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.
Sierpień
10 sierpnia – podczas wyborów Miss Lata 2014 w Hotelu 
„Pod Jaskółką” nad zalewem w Umrze najpiękniejszą 
została Katarzyna Klusek z Tumlina. W jury był m.in.: 
wójt Szczepan Skorupski.
14 sierpnia – uroczystą Eucharystią, śpiewem pieśni 
patriotycznych, montażem historyczno-muzycznym 
i złożeniem wiązanek kwiatów przed pomnikiem uczczo-
no pamięć legionistów, którzy 15 sierpnia 1944 roku 
ruszyli na pomoc walczącej Warszawie. Uroczystość 
związana z obchodami 70-lecia sformowania 4. Pułku 
Piechoty Legionów Armii Krajowej odbyła się przed 
pomnikiem na górze Sosnowica przy trasie Zagnańsk 
– Kielce, którego obelisk ufundował Edward Adamiec.
Wrzesień
5 – 7 września – w Kajetanowie władze samorządowe, 
społeczność szkoły im. Armii Krajowej w Kajetanowie, 

poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół, 
kombatanci, mieszkańcy gminy Zagnańsk 
uczcili pamięć Żołnierzy Września 1939 r., 
przypominając bohaterską walkę Grupy Ope-
racyjnej Kielce z niemieckim okupantem 
w bitwie pod Kajetanowem. Uroczystości 
rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Matki 
Częstochowskiej w Wiśniówce.
7 września – akcja honorowego krwiodaw-
stwa, Eucharystia odpustowa, występy zespo-
łów ludowych, prezentacja historii 600-lecia 
Zagnańska i 350-lecia parafii pw. św. Rozalii 
i św. Marcina, wmurowanie Kapsuły Cza-
su, koncert Zespołu Magdy Anioł, występy 
szkolnych dzieci oraz laureatów Festiwalu 
Piosenki Religijnej, a także prezentacje, ogni-
sko i pokazy fajerwerków – złożyły się na ob-

chody 600-lecia Zagnańska, 350-lecia parafii. Odbyło się 
to podczas Festynu Rodzinnego, który zorganizowany 
był na parkingu koło kościoła.
12 września– po raz piąty Władysław Bartłomiej Kowa-
lewski z Zagnańskiej gminy wziął udział w Charytatyw-
nym Rajdzie „Złombol”. Tegoroczna ósma ekspedycja 
dotarła do Loretto de Mar i do Gibraltaru. Załoga z Za-
gnańska wystartowała spod dębu Bartka w obecności 
wójta Szczepana Skorupskiego – jednego z darczyńców 
rajdu oraz Jarla wodza Hirdu.
13 września – Zespół Ludowy Tumlinianie obchodził 
30-lecie powstania. Uroczystość odbyła się w budynku 
szkolnym w Tumlinie.
19 – 21 września – Janusz Adamczyk, wędkarz z Koła 
PZW „Bartek” w Zagnańsku nagrodzony został czekiem 
na 10 000 zł i pucharem w finale Zawodów Spławikowych 
Grand Prix Van Den Eynde–Robinson Cup. Finał odbył 
się na zalewie w Wilkowie.
22  września – w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2, 
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku rozpoczęto na-
uczanie języka angielskiego i niemieckiego w pracowni 
językowej na miarę XXI wieku.
27 września – odbył się w Zagnańsku festyn ekologiczno-
-historyczny pn. „1014. urodziny Dębu Bartka”. Uzu-
pełnieniem było ślubowanie pierwszych klas Zespołu 
Szkół Leśnych w Zagnańsku pn. „Pasowanie na borusa”. 
Następnego dnia odbył się urodzinowy koncert zespołu 
Piękni Młodzi na parkingu koło dębu Bartka. Imprezy 
te włączone zostały w obchody 600-lecia Zagnańska.
Październik
11 października – w Świetlicy „Staszicówka” w Sam-
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sonowie odbyło się poetyckie spotkanie poświęcone 
pamięci Janusza Główczyńskiego – artysty kowala, poety, 
założyciela i prezesa Grupy Historycznej „Hakownica”, 
członka Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”. 
W spotkaniu uczestniczyło prawie 80 osób.
14 października – uroczystość wręczenia dorocznych 
Nagród Wójta Gminy Zagnańsk przyznanych z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w Zespole Szkoły 
Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie.
15 – 17 października – humaniści ze szkół leśnych z róż-
nych zakątków Polski prowadzonych przez Ministra Śro-
dowiska spotkali się kolejny raz w Technikum Leśnym 
w Zagnańsku, aby pogłębiać wiedzę, sprawdzać swoje 
umiejętności i oczywiście świetnie się bawić, podczas 
VI forum Humanistów Szkół Leśnych.
23 października –jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskie-
go świętowało w gminie Zagnańsk 14 par małżeńskich. 
Uroczystość z udziałem wójta Szczepana Skorupskiego, 
sekretarz gminy Mirosławy Badzińskiej i kierownik USC 
Edyty Wiech odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy.
24 października – wójt Szczepan Skorupski 
podpisał umowę na rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w Barczy z wykonawcą – firmą Ener-
gotechnika – Energorozruch S.A. z Gliwic. 
Całkowita wartość zadania to 986 029,63 zł 
brutto, z czego dofinansowanie to 75 proc. 
kosztów kwalifikowalnych zadania.
24 października – odbył się odbiór oczka 
wodnego w Zagnańsku. Uczestniczyli w nim: 
przedstawiciele Urzędu Gminy z wójtem 
Szczepanem Skorupskim na czele, nadleś-
niczy Tomasz Kuszewski, przedstawiciele 
Rady Gminy – Grażyna Wawszczak i Stefan 
Grudzień oraz właściciel Zakładu Remon-
towo-Budowlanego Michał Dziedzic.
24 października – prawie 1500 miejsc pracy czekało 
na osoby bezrobotne podczas 26. Powiatowych Targów 
Pracy, które odbyły się w Zagnańsku. Zorganizowane 
zostały w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. 
Imprezę targową rozpoczął występ Zespołu Ludowego 
Jaworzanki.
24 października – w okolicach zbiornika wodnego w Ka-
niowie-Borowej Górze zorganizowane były I Biegowe 
Mistrzostwa Gmin Dorzecza Bobrzy. Wzięło w nich udział 
212 zawodników z 18 szkół z terenu 5 gmin: Zagnańsk, 
Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Piekoszów. Organi-
zatorem był Amatorski Klub Sportowy „Zagnańsk Biega”.
24 października – dużym sukcesem zakończył się projekt 
w Publicznym Przedszkolu w Zagnańsku, znalazło się 
ono bowiem na drugim miejscu wśród nagrodzonych 
przedszkoli w Polsce i uzyskało tytuł Lidera Edukacji Fun-
damentalnej w ramach konkursu „Ćwiczenia, gry i zabawy 
Edukacji Fundamentalnej”. Wyróżnienie to przyznane 
zostało w Wyższej Szkole Handlowej podczas kongresu 
podsumowującego w Warszawie. Koordynatorką projektu 
była Agnieszka Bekier.
28 października – w hali sportowej GOKSiR w Zagnań-
sku odbył się turniej piłki siatkowej szkół gimnazjalnych 
o puchar Wójta Gminy Zagnańsk oraz o puchar Ko-
mendanta Miejskiego Policji w Kielcach. Zawody zosta-
ły zorganizowane w ramach realizacji przedsięwzięcia 
profilaktyczno-edukacyjnego „Wygrajmy razem” oraz 
konkursu „Kibicuję Fair Play”, którego inicjatorem był 
Komisariat Policji I w Kielcach przy współpracy Urzędu 
Gminy w Zagnańsku.

Listopad
5 listopada – pożegnalna sesja VI kadencji Rady Gmi-
ny Zagnańsk odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy. Miała ona charakter uroczysty. Przewodniczący 
Wojciech Chłopek i radni otrzymali od wójta Szczepana 
Skorupskiego grawentony z podziękowaniami za pracę 
w latach 2010–2014.
9 listopada – z okazji zbliżającej się 5. rocznicy poświę-
cenia i ukoronowania Pomnika Ofiar II Wojny Światowej 
w Samsonowie odbyła się doniosła uroczystość. Zor-
ganizowało ją Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej pod 
patronatem wójta Szczepana Skorupskiego.
10 listopada – uroczyście oddano do użytku odcinek drogi 
gminnej łączący Bartków z ul. Kielecką w Zagnańsku. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: wojewoda 
świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba i wójt Szczepan 
Skorupski. Drogę poświęcił ks. Ryszard Niemiec, pro-
boszcz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku.
11 listopada – w parafii św. Rozalii i św. Marcina w Za-
gnańsku świętowane były gminne obchody Święta Nie-

podległości i parafialny odpust św. Marcina. Złożyły się 
na nie: montaż historyczno-muzyczny pt. „Drogi do wol-
ności wiodły przez Zagnańsk”, uroczysta Msza św. w in-
tencji Ojczyzny i Nauczycieli Tajnego Nauczania oraz 
złożenie wieńców pod tablicą pamiątkową umieszczoną 
na zabytkowej dzwonnicy.
16 listopada – w gminie podczas wyborów powszech-
nych wybierani byli wójt oraz radni gminni, powiatowi 
i do sejmiku wojewódzkiego. Wygrał zdecydowanie do-
tychczasowy wójt Szczepan Skorupski. Wybranych zostało 
13 radnych. Dwóch kandydatów – Kamil Piasecki z okręgu 
wyborczego w Janaszowie i Kazimierz Tomasiak z okręgu 
w Szałasie zapewniło sobie mandat VII kadencji Rady 
Gminy przed wyborami z uwagi na brak kontrkandydatów. 
Z KWW „Razem dla Gminy Zagnańsk” – funkcję wójta 
uzyskał Szczepan Skorupski z poparciem 4045 wybor-
ców. Radnymi zostali: Anna Piotrowska, Jacek Zawisza, 
Artur Kudzia, Kamil Piasecki, Paweł Molik, Kazimierz 
Tomasiak, Tomasz Dąbrowski, Helena Musiał, Włady-
sław Kowalewski, Aneta Rutowicz i Grażyna Wawszczak. 
KW PSL reprezentują: Urszula Jończyk i Marcin Fąfara. 
KWW Sprawdzeni Społecznicy – Leszek Suchenia. KW 
PiS – Janusz Zapała. Do Powiatu Kieleckiego weszli: Ro-
bert Kaszuba z PO, który został wiceprzewodniczącym 
Rady Powiatu Kieleckiego, a także Mirosław Gębskie z PiS 
i Zbigniew Zagdański z PSL. Do Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego dostali się: Mieczysław Gębski z PiS 
i Henryk Milcarz z SLD.
21 listopada – zakończone zostały prace związane z prze-
budową drogi wojewódzkiej nr 750 w Chrustach. Koszt 
jej wyniósł blisko 900 tys. zł.

29 listopada – w I Ogólnopolskim Turnieju Tańca 
Freestyle Grand Prix Polski PZTF w Tańcach Par, Synchro 
Dance, Disco Dance i Jazz Dance, który odbył się w hali 
sportowej GOKSiR wzięło udział 350 tancerzy z całej 
Polski.
Grudzień
1 grudnia – podczas inauguracyjnej sesji VII kadencji 
Rady Gminy Zagnańsk, która odbyła się w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy radni wybrali jednogłośnie nowe 
władze. Przewodniczącym został Artur Kudzia, wiceprze-
wodniczącymi Kamil Piasecki i Kazimierz
Tomasiak.
4 grudnia– w Urzędzie Gminy w Zagnańsku odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród z rozstrzygniętych dwóch 
konkursów ekologicznych. Przeprowadzone one były 
w ramach „Programu edukacji ekologicznej – segregacja 
surowców wtórnych i zagospodarowanie odpadów przez 
szkoły z terenu gminy Zagnańsk”.
6 grudnia – wolontariusze DB Schenker Logistics z Za-
gnańska odwiedzili Rodzinny Dom Dziecka. W planach 

było odmalowanie pokojów mieszkal-
nych wychowanków oraz wymiana tapety 
w przedpokoju i korytarzu.
6 grudnia – w Świetlicy „Staszicówka” 
w Samsonowie odbyło się „Spotkanie 
z Mikołajem” dla ponad 250 dzieci z gminy 
Zagnańsk zorganizowane przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej we współpra-
cy z Gminną Komisją Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych, Zespołem Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Samsonowie 
i Ochotniczą Strażą Pożarną w Samsonowie.
9 grudnia – w Technikum Leśnym w Za-
gnańsku odbyła się uroczystość wręczenia 
dyplomów stypendystom Prezesa Rady Mi-

nistrów – najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych 
z powiatu kieleckiego i Kielc.
16 grudnia – odbyło się techniczne oddanie do użyt-
ku budynku Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola 
i Gimnazjum im. J. Korczaka w Tumlinie, który poddany 
został termomodernizacji. Inwestycja w znacznym stopniu 
usprawniła system grzewczy w budynku szkolnym. Jej 
koszt wyniósł 1 266 900,00 zł, w tym dofinansowanie 
to 80 proc., tj. 1 013 520,00 zł.
20 grudnia – podczas gminnej wieczerzy wigilijnej zor-
ganizowanej w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Sam-
sonowie odbyła się także gala wręczenia Wyróżnienia 
Gminy Zagnańsk 2014. Otrzymał je Zdzisław Wrzałka, 
były starosta kielecki, a obecnie wójt gminy Miedzia-
na Góra. Tytuł Strażaka Roku 2014 przyznany został 
druhowi Ryszardowi Wawszczakowi – prezesowi OSP 
Zagnańsk-Chrusty. Nagrodę specjalną od wójta Szczepana 
Skorupskiego otrzymał Michał Kopeć – dyrygent Gmin-
nego Chóru Con Passione. Wyróżniający się w gminie 
uczniowie i studenci otrzymali stypendia gminne „Mocny 
Fundament” i stypendia pomostowe ufundowane przez 
Stowarzyszenie Nowych Możliwości.
29 grudnia – podczas ostatniej tegorocznej sesji Rady 
Gminy Zagnańsk radni podjęli uchwały w sprawie prze-
kształcenia dotychczasowego Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji (GOKSiR) w Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji (GOSiR) w Zagnańsku oraz utworzenia no-
wego Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Zagnańsku 
z siedzibą w Samsonowie.

Podsumowania dokonał Andrzej Piskulak
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Wspomnienie o Stanisławie Kubickim, wybitnym pedagogu
W styczniu 2015 roku minęło 10 lat, jak od-

szedł z zagnańskiej społeczności, w której tak 
mocno zaznaczył swą obecność. Jego śmierć, 
będąca efektem krótkotrwałej choroby, zasko-
czyła wszystkich i bardzo zasmuciła. Stanisław 
Kubicki (1935–2005) całe swoje życie poświęcił 
wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży. Uro-
dzony w ubogiej chłopskiej rodzinie, doskonale 
znał cenę dobrego wykształcenia, nie w znacze-
niu finansowym, ale w znaczeniu wyrzeczeń, 
ciężkiej pracy oraz trudu przezwyciężania 
przeciwności i ograniczeń.

W jej rocznicę chciałabym w kilku zdaniach 
przypomnieć sylwetkę Pana Kubickiego, wi-
dzianą w trzech aspektach: z punktu widzenia 
Jego uczennicy, potem pracownicy a w końcu 
sąsiadki.

Jako kierownik a później dyrektor zagnań-
skiej „Dwójki” Stanisław Kubicki cieszył się wiel-
kim szacunkiem i poważaniem wśród uczniów. 
Znany był jako człowiek surowy i wymagający 
a jednocześnie sprawiedliwy i bardzo troszczący 
się o swoich wychowanków. To głównie dzięki 
jego staraniom nowo wybudowany budynek 
szkolny został wyposażony w bogate i nowo-
czesne pomoce dydaktyczne. Dyrektor Kubicki 
bardzo dbał o jakość nauczania i dobrą atmosferę 
w szkole.

Po latach, gdy wróciłam w szkolne mury jako 
nauczycielka, miałam okazję poznać Pana Kubi-
ckiego z innej strony, jako wspaniałego szefa, Dy-
rektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Zagnańsku, 
który odpowiadał za oświatę na terenie gminy. 
Doskonale potrafił wywiązać się z tego nieła-
twego zadania. W trudnych czasach przełomu 
lat 70. i 80., potem w czasie stanu wojennego, 
szkoły tętniły życiem.

Dyrektor starał się, aby 
uczniom nic nie brakowało: 
od pomocy dydaktycznych, 
poprzez podręczniki, wa-
runki dowozu, po dożywia-
nie. Wobec nauczycieli był 
bardzo wymagający i szcze-
ry, bez ogródek mówił 
o błędach i potknięciach. 
Jednocześnie nie pozwolił 
nikomu skrzywdzić swoje-
go podwładnego. Nauczy-
ciele i pracownicy admini-

stracyjni mogli zawsze na niego liczyć. Można 
powiedzieć, że był dla swoich podwładnych, 
jak i dla uczniów jak prawdziwy ojciec.

Po przejściu na emeryturę w 1984 roku 
Pan Stanisław nie przeszedł bynajmniej w stan 
spoczynku. Żywo interesował się problemami 
mieszkańców, zawsze służył radą i pomocą. 
Kiedy został o coś poproszony, nigdy nie od-
mówił, nie żałował swojego czasu i… benzyny. 
Nawet w środku nocy, gdy zaistniała potrzeba, 
można było liczyć na pomoc z jego strony. Poza 
tym dysponował zawsze świetnym humorem, 
dowcipem i uśmiechem. Nie zauważyłam, aby 
się na kogoś gniewał.

Po śmierci Stanisława Kubickiego Jego Rodzi-
na: żona Maria Kubicka i dzieci: Katarzyna Woj-
ciechowska i Michał Kubicki nie stracili kontaktu 
ze szkołą, z którą tak długo był związany ich Tata. 
Cały czas są w kontakcie z dyrekcją, interesują się 
potrzebami szkoły i uczniów. Od 2005 roku są 
fundatorami Nagrody im. Stanisława Kubickiego 
przyznawanej corocznie uczniom za najlepsze 
osiągnięcia dydaktyczne, sportowe i artystyczne. 
Podziękowania w ramach tej nagrody otrzymują 
również nauczyciele – opiekunowie wyróżnio-
nych uczniów.

Dyrekcja szkoły i nauczyciele są bardzo 
wdzięczni Rodzinie zmarłego Pana Kubickiego 
za tak bezinteresowną troskę i pamięć. Skrom-
nym wyrazem tej wdzięczności jest tablica po-
święcona Dyrektorowi Stanisławowi Kubickie-
mu, która została uroczyście odsłonięta przez 
Panią Marię Kubicką w 2011 roku przy okazji 
obchodów rocznicowych zagnańskiej „Dwójki”.

Anna Chmielewska-Piskulak

W 1964 roku mój ojciec podjął 
pracę kierownika SP nr 2 w Zagnańsku. 

Wprowadził zasadę indywidualnej pracy 
z uczniami. Każdy wychowawca miał wie-
dzę nie tylko o mocnych i słabszych stronach 
ucznia. Znał także jego sytuację rodzinną 
i środowisko, w którym uczeń się wychowy-
wał. Ojciec szczególną opieką otaczał najzdol-
niejszych podopiecznych. Mocno promował 
udział w olimpiadach przedmiotowych oraz 
zawodach sportowych a SP nr 2 była jedną 
z pierwszych w województwie szkół, w której 
nauczano języka angielskiego. Był niezmier-
nie dumny z osiągnięć uczniów „Dwójki”. 
Celebrował każde ich osiągnięcie. Dbał też 
o rozwój infrastruktury oświatowej. Za Jego 
czasów powstało kilka budynków szkolnych, 
przedszkolnych oraz wiele mieszkań dla na-
uczycieli, dzięki którym do Zagnańska trafiali 
nauczyciele wybitni. 

Zachęcał też do pracy na rzecz lokalnej 
społeczności. Szczególnie mocno podkreślał, 
że wszyscy absolwenci naszej szkoły, którym 
w życiu się powiodło, powinni wspierać swo-
ich młodszych kolegów i koleżanki, wspierać 
szkołę, która dała im możliwość dalszego 
kształcenia. Nawet po odejściu na emeryturę 
żywo interesował się wydarzeniami w SP nr 2. 
Pytał o laureatów olimpiad przedmiotowych, 
zwycięzców sportowych zawodów. Bardzo 
się cieszył, że Jego edukacyjne dzieło jest tak 
udanie rozwijane. Dziś, po dziesięciu latach 
od Jego śmierci, ciągle mam w uszach jego 
słowa: „Pamiętaj, córko, skąd wyszłaś i gdzie 
zdobywałaś podstawy wiedzy i pierwsze umie-
jętności”. 

Katarzyna Wojciechowska 
z domu Kubicka

W przedświątecznej atmosferze w sobotę, 
13 grudnia ub. r. w budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Zagnańsku-Chrustach spotkali się 
emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty 
– członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego.

W spotkaniu wzięli udział: prezes oddziału ZNP 
w Zagnańsku Stefan Grudzień, przewodnicząca 
SEiR ZNP Anna Łuć, inspektor ds. oświaty w Urzę-
dzie Gminy Anna Bolmińska. Zaproszeni zostali 

również przewodniczący SEiR z zaprzy-
jaźnionych oddziałów ZNP w sąsiednich 
gminach oraz rodzice uczniów.

Gospodyni imprezy – dyrektor SP nr 1 Anna 
Tuz – zadbała o niepowtarzalny klimat i doskonałe 
samopoczucie gości. Mieli oni okazję obejrzeć ja-
sełka pt. „Prosimy do serca swego” w wykonaniu 
uczniów klasy pierwszej – podopiecznych nauczy-
cielki Bogusławy Misterkieiwcz oraz ich starszych 
kolegów tworzących oprawę muzyczną.

Po uczcie duchowej nastąpiła prawdziwa uczta 
dla ciała – wigilijnych smakołyków przygotowa-

nych przez panie ze szkolnej kuchni. W radosnej 
i ciepłej atmosferze emerytowani nauczyciele łamali 
się opłatkiem, składali sobie życzenia. Była też oka-
zja do wielu spotkań po latach, wspólnych zdjęć, 
serdecznych rozmów i wspomnień.

Wśród tych serdeczności znalazła się też chwila, 
aby przewodnicząca Anna Łuć podziękowała or-
ganizatorom oraz zapoznała zebranych z planami 
działań SEiR na najbliższy okres, w tym z ofertą 
różnorodnych form wypoczynku i rehabilitacji dla 
emerytowanych pracowników oświaty.

ACh-P

Opłatek nauczycieli emerytów

Dyrektor Stanisław Kubicki wraz gronem pedagogicznym w roku szkolnym 1971/72
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W Klubie Stowarzyszenia Katolickie-
go „Civitas Christiana” w Kielcach w dniu 
9 października br. odbyła się promocja zbioru 
wierszy Celiny Ślefarskiej zatytułowanego 
„Zaułki zdarzeń”. W programie tego spotka-
nia mieliśmy przyjemność wysłuchać oceny 
tomiku dokonanej przez krytyka literackiego, 
jakim niewątpliwie jest Zofia Korzeńska.

Uwagi, które nam przedstawiła, pochodzi-
ły głównie z jej wstępu do wydanej książki. 
W słowie krytycznym Zofia Korzeńska uka-
zywała wartości płynące ze swojej poezji. Pod-
kreślała aktualność problemów i możliwość 
odniesienia ich do siebie. Walorami twórczości 
autorki tomiku są: patriotyzm oraz problem 
dobra i zła, gdzie dobro zawsze staje się war-
tością nadrzędną. Recenzentaka zauważyła 
także, że choć o Celinie Ślefarskiej było głośno, 
to brakowało namacalnego dowodu jej twór-
czości, tj. tomiku poezji. Dyskusja skupiła się 
wokół wiersza „Gliniany stworek” zaprezen-
towanego przez Małgorzatę Sajkiewicz-Kręt.

Wieczornicę prowadziła Anna Błachucka, 
szefowa klubu, która sama jest poetką, więc 
innych poetów doskonale rozumie. W no-
watorski sposób podeszła do powiązania na-
uki ścisłej, jaką jest matematyka i poetyckiej 
„chwili” wyrażanej przez autorów wierszy. 
Wywód na ten temat okazał się niezwykle 
interesujący, bo posłużyła się matematycznym 

wzorem, aby tę „chwilę” zapisaną 
przez poetę zmierzyć. Przedstawi-
ła też bohaterkę wieczoru Celinę 
Ślefarską.

Następnie Małgorzata Sajkie-
wicz-Kręt (też poetka) – wiceprezes 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk-
nych w Kielcach – znana ze znako-
mitej interpretacji poezji, odczytała 
wiersze przygotowane na to spotka-
nie. Zgodnie z programem po od-
czytaniu paru wierszy następował 

przerywnik muzyczny – występ muzyka Mar-
ka Buckiego. Sąsiad poetki i jej przyjaciel ceni 
sobie wysoko jej twórczość. Na prośbę Celiny 
do wielu z nich skomponował muzykę. Tak 
powstały przepiękne i wzruszające utwory, 
poświęcone świętemu już teraz Janowi Pa-
włowi II, prezentowane wcześniej w naszym 
parafialnym kościele.

Występ Marka Buckiego zyskał ogromy 
aplauz i uznanie przybyłych na spotkanie go-
ści. Pani Zofia Korzeńska przeczytała jeszcze 
dwa wiersze, które nie weszły do tego tomiku, 
choć według niej powinny się w nim znaleźć. 
Zwróciła też uwagę na cykl utworów pt. „Li-

ryki masłowskie”. Zauważyła, że ich krótka 
forma i zwięzłość zbliża je do haiku, bo są 
to miniaturowe poetyckie obrazy. Wiersze 
mamy czytała również dumna z niej córka 
Kinga.

W drugiej części wieczoru zabrała głos 
Celina Ślefarska, opowiadała o sobie i swoim 
literackim rzemiośle, które długo doskonali-
ła. Mówiła o swoich literackich początkach, 
o zachęcie do tworzenia ze strony Zuzanny 
i Norberta Samulaków (z Towarzystwa Ziemi 
Samsonowskiej), o swoim członkostwie w To-
warzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, gdzie 
spotkała Zofię Korzeńską i innych poetów. 
Uważa, że dużo jej dało zamiłowanie do ksią-
żek i członkostwo w Dyskusyjnym Klubie 
Książki w Samsonowie. Po wystąpieniu autorki 
tomiku przyszedł moment na gratulacje, które 
składali przyjaciele i znajomi.

Otrzymała bukiet i gratulacje od Miro-
sława Gębskiego i Kamila Piaseckiego, Stelli 
Ślefarskiej – dyrektor Biblioteki Gminnej 
w Samsonowie wraz z delegacją członkiń DKK 
w Samsonowie, Lidii Putowskiej (przewodni-
czącej TZS), która przy okazji przypomniała, 
że Celina posiada również inne talenty – ma-
luje obrazy, grała w Teatrze SZO, wykonuje 
najprzeróżniejsze robótki ręczne. Przez 12 lat 
uczestniczyła w wielu konkursach, zdobywała 
nagrody również za opowiadania; życzyła jej 
też, aby na następny tomik nie musiała czekać 
tak długo. Chyba nigdy wcześniej Celina Śle-
farska nie otrzymała tyle gratulacji i serdecz-
nych życzeń od obecnych, którzy przybyli tam, 
bo doceniają jej osobę i twórczość.

Lidia Putowska

Celina Ślefarska – poetka z wyobraźnią

W sobotę i niedzielę 13–14 grudnia 2014 
roku odbył się finał Szlachetnej Paczki. Pre-
zenty przygotowane przez darczyńców dla 
konkretnych rodzin dotarły do potrzebujących. 
Akcja zakończyła się sukcesem.

W paczkach znalazły się m.in.: artykuły 
żywnościowe, środki czystości, zimowa odzież, 
przybory szkolne. Nie zabrakło też odpowie-
dzi na szczególne potrzeby rodzin, takie jak: 
meble, lodówka, pościel, ręczniki, węgiel oraz 
szczególne upominki.

Wolontariuszami byli: Angelika Bekier, Ane-
ta Dora, Agnieszka Kita-Lider, Maciej Labuda, 

Anna Kostyra, Jolanta Korba, Damian Mijas, 
Tomasz Frydrych, Karolina Szyszka, Mateusz 
Stefański, Paweł Salwin, Paulina Sińczak, Rafał 
Hebdowski, Kinga Ślefarska, Maria Zapała, 
Karol Żmijewski, Aleksandra Solnica, Milena 
Fatyga, Sylwia Barucha, Justyna Odej, Magda-
lena Socha oraz Barbara Kołodziej.

Chciałabym podziękować wszystkim, którzy 
dołożyli wszelkich starań, aby dzień finału był 
wyjątkowy.

Agnieszka Kita 
lider Rejonu Gminy Zagnańsk  

Szlachetnej Paczki.

Kobiety z Klasą działają pod egidą Towa-
rzystwa Przyjaciół Tumlina. Jest to bardzo 
owocna współpraca, dzięki której przepro-
wadzone były dwie edycje kursu kompute-
rowego dla mieszkańców gminy Zagnańsk. 
Członkiniami Kobiet z Klasą są też panie 
z zespołu Tumlinianie.

Tumlinianki prowadzą spotkania w przed-
szkolach oraz szkołach, podczas których dzieci 
i młodzież uczą się różnych zajęć, którymi zaj-
mowały się nasze mamy i babcie (haftowanie, 

szydełkowanie, wykonywanie ozdób 
ze słomy i bibuły oraz gotowanie regio-

nalnych potraw). Panie zrzeszone w naszym 
Kole posiadają wiele zainteresowań i chętnie 
się nimi dzielą.

Warto podkreślić, że panie również są ot-
warte na działania, które łączą naszą tumlińską 
społeczność, m.in. pomoc przy organizacji 
Festynu Rodzinnego, Wigilii Parafialnej, Nie-
dzieli Palmowej oraz Święta Plonów – Do-
żynek. Zorganizowano ponadto wycieczkę 
do Oblęgorka oraz wyjście do teatru im. Ste-
fana Żeromskiego. Miejscem spotkań Kobiet 
z Klasą jest świetlica szkolna w Tumlinie.

Ewa Kita 

Wolontariusze Szlachetnej Paczki obdarowali potrzebujących

Aktywne kobiety z Tumlina
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Rada Gminy Zagnańsk wyraziła 5 grud-
nia ub. r. swoją negatywną opinię dla 
planów budowy stacji bazowej telefonii 
komórkowej nr 51951 w miejscowości Ja-
siów. Planowana inwestycja wywołała duże 
niezadowolenie lokalnej społeczności. Sta-
cja bazowa telefonii komórkowej ma sta-
nąć w niedalekiej odległości od budynków 
mieszkalnych.

W licznych protestach mieszkańcy pod-
kreślali, że będą przez to narażeni na pro-
mieniowanie fal elektromagnetycznych, 

które mogą wywoływać negatywne skutki 
dla ich zdrowia zarówno fizycznego, jak 
i psychicznego, bo bliska lokalizacja masztu 
wywoła długotrwały stres i poczucie zagro-
żenia dużą możliwością pozostawania pod 
wpływem wspomnianego promieniowa-
nia. Lokalna społeczność gminy Zagnańsk 
podnosi ponadto argument utraty przez 
miejscowość walorów krajobrazowych i tu-
rystycznych.

Zdaniem zainteresowanych osób, usytuo-
wanie masztu o wysokości ponad 50 metrów 

będzie stanowić dysonans przestrzenno-wy-
sokościowy, w ewidentny sposób maszt nie 
będzie harmonizować z otoczeniem, a opisy-
wana inwestycja przyczyni się do znacznego 
spadku wartości rynkowej nieruchomości 
położonych w bliskim otoczeniu planowa-
nej stacji bazowej telefonii komórkowej. 
Od początku planowana inwestycja wywo-
łała protest lokalnej społeczności, co w spo-
sób ewidentny wskazuje na brak dla niej 
akceptacji.

Apis 

W wyniku przeprowadzonego postępowa-
nia przetargowego od dnia 1 stycznia 2015 r. 
do dnia 31 maja 2016 r. odpady komunalne 
od mieszkańców z terenu gminy Zagnańsk 
odbierać będzie firma: PRZEDSIĘBIOR-
STWO USŁUGOWO – HANDLOWE „CE-
DROX” – Józef Cedro, 25–431 Kielce ul. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 18/54.

Dzierżawa, zakup kosza od firmy „CE-
DROX”, będzie odbywać się na bezpośrednie 

telefoniczne bądź pisemne zgło-
szenie zapotrzebowania dzierżawy 
kosza do firmy „CEDROX” – tel. 
509 813 800 lub 500 094 934.

Pragniemy nadmienić, że 
wszystkie dotychczas obowią-
zujące zasady odbioru odpadów 
komunalnych (sposób segregacji 
i częstotliwość odbioru) pozostają 
bez zmian.

Poniżej publikujemy zasady utrzyma-
nia przejezdności dróg w okresie zimowym 
2014/2015 na terenie gminy Zagnańsk. 
Drogi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad:

W sprawie drogi nr S-7 i dróg dojazdowych 
wzdłuż drogi S-7 należy dzwonić na telefon dy-
żurnego w Kielcach pod numer 41 366–39–36 
(całodobowo).
Droga wojewódzka

Droga nr 750 biegnie na odcinku od dro-
gi ekspresowej E-7 w kierunku miejscowości 
Ćmińsk – po trasie: (Lekomin, Ścięgna, Chru-
sty, Zagnańsk ul. Turystyczna, Janaszów, Sam-
sonów, Tumlin-Osowa – ul. Sosnowa, Umer). 
Za stan drogi odpowiada Świętokrzyski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagielloń-
ska 72, tel. 41 347–04–92 (w godzinach od 6.00 
do 22.00). Obwód Drogowy w Zgórsku – tel.: 
41 346–58–40 – dyżur całodobowy.
Drogi powiatowe to:

Zagnańsk – Kielce oraz w miejscowościach: 
Jaworze, Gruszka, Kajetanów, Zachełmie, Za-
gnańsk ul. Wrzosowa, Osiedle Wrzosy, ul. 
Przemysłowa, Belno, Kaniów, Osiedle Kaniów 
ul. Młynarska, Jasiów, Samsonów-Piechotne, 
Samsonów-Ciągłe, Szałas (Szałas I, Szałas-
-Komorniki wraz z łącznikiem do Szałasu I, 
Szałas Zaupust), Chrusty, Bartków, Goleniawy, 
Samsonów-Komorniki, Tumlin-Osowa, Tum-
lin-Dąbrówka, Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze, 
Kołomań, łącznik od msc. Samsonów-Ciągłe 
do msc. Kołomań, Umer, Długojów. Za stan 
ww. dróg odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg 
w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, tel. 41 200–17–48 
(w godzinach od 7.30 do 15.30). Obwód Dro-
gowy w Stachurze – tel. 41 303–87–77– dyżur 

całodobowy.
Drogi gminne, gospodarcze, wygony znajdują 
się w miejscowościach:

Siodła ul. Wiosenna, Jaworze ul. Burszty-
nowa, ul. Zagórska, Jaworze droga do posesji 
91, 92. Zabłocie, Kajetanów Dolny, na koń-
cu wsi w lewo i w prawo, Kajetanów – droga 
do cmentarza, Lekomin ul. Widokowa, Wiś-
niówka-Barcza (starodroże), Ścięgna wraz 
z drogą gospodarczą do „Izogazu”, Zachełmie 
– ul. Pogodna, ul. Chełmowa, Borowa Góra 
od ul. Turystycznej wraz z drogą gospodar-
czą przy posesji nr 17, Łącznik – (B. Góra-
-Kaniów II), Kaniów II – ul. Dębowa, Osiedle 
Kaniów – ulice: Klonowa, Gajowa, Brzozowa, 
Polna, Chrusty – ul. Laskowa, Chrusty Małe, 
Bartków: przed wsią w prawo, od posesji nr 51 
do końca wsi w stronę oczyszczalni ścieków, 
Bartków przed torami PKP w prawo i w lewo, 
za torami PKP na wprost i w lewo do ul. Kie-
leckiej, Osiedle Knieje, droga od ul. Kieleckiej 
do Bartkowa (koło skate parku), Goleniawy 
Górne (od ul. Kieleckiej), Osiedle Wrzosy (II 
linia zabudowy), Samsonów – ul. Rurarnia, 
ul. Miodowa, ul. Kwiatowa, Umer-Zarzecze, 
Zagnańsk – ul. Leśna, ul. Borek, ul. Zacisze, 
ul. Bartkowe Wzgórze, ul. Dęba Bartka, ul. 
Spokojna, ul. św. Jana Pawła II, od ul. Tury-
stycznej do ujęcia wody (przy kościele św. Józefa 
w Zagnańsku), droga za budynkiem byłego 
Posterunku Policji, ul. Słoneczna (II linia zabu-
dowy), ul. Piaskowa, od ul. Turystycznej przy 
posesji nr 8 (do cmentarza), w prawo i lewo 
przed przejazdem PKP, ul. Przemysłowa II, 5, 
Długojów-Szałas (łącznik), Samsonów-Piechot-
ne (za cmentarzem w prawo do posesji nr 66), 
„Kępa” (łącznik od msc. Samsonów-Piechotne 

do msc. Samsonów-Ciągłe), Samsonów-Ciągłe 
(do posesji nr 61), Samsonów-Podlesie (przed 
ścianą lasu w prawo – drogą do posesji nr 1), 
Samsonów-Podlesie od strony Kołomani 
(przed ścianą lasu w prawo i lewo), Tulmin-
-Zacisze – droga wygonowa przed posesją nr 
11 w prawo, Łącznik od wsi Tumlin-Zacisze 
do wsi Tumlin-Węgle, Tumlin-Węgle przed 
przejazdem kolejowym w prawo i za przejaz-
dem w lewo, Tumlin-Węgle za cmentarzem 
pierwsza w lewo i w prawo, jadąc od strony 
msc. Tumlin-Dąbrówka.

Chodniki przylegające do gruntów, któ-
rych właścicielem jest gmina, utrzymywane 
będą przez gminę, a pozostałe odcinki chod-
ników, położone wzdłuż nieruchomości utrzy-
mywane będą przez właścicieli nieruchomości.

Przez właściciela nieruchomości rozumie 
się: użytkownika wieczystego, współwłaściciela, 
jednostkę organizacyjną, osoby posiadające 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także inne podmioty władające nierucho-
mością.

Interwencje w sprawie nieprawidłowości 
w zakresie utrzymania dróg, ciągów pieszych, 
parkingów, zatok autobusowych itp. należy 
kierować w godzinach pracy Urzędu Gmi-
ny w Zagnańsku do pracowników Referatu 
Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej 
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 
pod numerami telefonów: 41 300–13–22, wew. 
15, 33, 47; tel. kom. 532–363–401.

Wszystkie zgłoszenia będą odnotowywane 
w rejestrze zgłoszeń i na bieżąco przekazywa-
ne do poszczególnych zarządców dróg w celu 
wyeliminowania nieprawidłowości.

Opr. Apis

NIE! Dla stacji bazowej telefonii komórkowej w Jasiowie

Urząd Gminy informuje

Zasady odśnieżania dróg
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społeczne

Szkoła to miejsce, gdzie od najmłodszych 
lat uczymy dzieci, że mimo ich młodego wieku 
i niewielkich możliwości finansowych mogą 
zrobić dla innych coś wielkiego. Jeśli nie sami, 
to z pomocą rodziców, rodzeństwa czy dziad-
ków. Przykładem tego jest kiermasz ozdób bo-
żonarodzeniowych i świątecznych wypieków, 
którego druga edycja odbyła się 15 grudnia 
ub. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Zagnańsku.

Zarówno ubiegłoroczna, jak i tegoroczna 
edycja odbyła się z inicjatywy Rady Rodziców, 
nauczycieli oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 

1 w Zagnańsku. Uczniowie wszystkich klas przy-
gotowywali wspólnie z najbliższymi ozdoby oraz 
świąteczne ciasta. Zarówno liczba, jak i jakość 
ozdób i wypieków przyprawiały o zawrót głowy.

Dochód z tegorocznego kiermaszu zostanie 
przekazany na pomoc ciężko choremu trene-
rowi Vive Kielce Tomaszowi Strząbale, druga 
część na dofinansowanie wycieczki szkolnej 
dla uczniów.

Serdecznie dziękujemy całej społeczności 
szkolnej oraz Radzie Rodziców za tę wspaniałą 
inicjatywę. Szczególne podziękowania kieru-
jemy do rodziców i uczniów, którzy pomagali 

w sprawnym przebiegu kiermaszu. Nic tak nie 
cieszy, jak pomoc potrzebującym. W imieniu 
Komitetu Organizacyjnego

Elżbieta Ślewa, Bogusława Misterkiewicz

W rodzinnej atmosferze, przy wspólnej Wi-
gilii świętowaliśmy 22 grudnia ub. r. pierwszą 
rocznicę utworzenia Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Belnie. Oprócz tych, którzy są dla nas 
najważniejsi, czyli naszych podopiecznych i ich 
rodziców, gościliśmy w Warsztacie także tych, 
dzięki którym powstaliśmy.

Byliśmy bardzo dumni, że przy wigilijnym 
stole zasiadła z nami posłanka RP Renata Janik, 
starosta kielecki Michał Godowski, wójt gminy 
Szczepan Skorupski, dyrektor PCPR Anna Biel-
na, zarząd Stowarzyszenia „Braterskie Serca” 
z prezesem Elżbietą Ślewą. Jubileusz, jak również 
czas Bożego Narodzenia, sprzyjają głębszej reflek-
sji nad tym, co nam się udało i co osiągnęliśmy.

Z radością możemy stwierdzić, że udało nam 
się bardzo wiele. W przeciągu roku zorganizowa-
liśmy kilka wycieczek, imprez okolicznościowych, 
świętowaliśmy Dzień Matki, Dzień Chłopaka, 
wzięliśmy udział w kuligu czy chociażby w zawo-
dach sportowych. Cudowne jest to, że otworzyli-
śmy okno na świat 25-osobowej grupie, spragnio-
nej normalnego życia, poznawania najbliższego 
otoczenia, ludzi żyjących w bliższym i dalszym 
sąsiedztwie. Najlepszą okazją do tego były spotka-
nia z podopiecznymi innych warsztatów. Zabawa 
halloweenowa stała się okazją do wizyty w naszym 
warsztacie podopiecznych z Fanisławic, następ-
nie my odwiedziliśmy ich warsztat. Dzięki tym 
spotkaniom nawiązaliśmy nowe przyjaźnie oraz 

poznaliśmy problemy, z którymi borykają się inni 
niepełnosprawni.

Efekty naszej rocznej pracy stają się coraz bar-
dziej widoczne. Zauważyli to nie tylko terapeuci, 
kierownictwo warsztatu czy Zarząd „Braterskich 
Serc”, ale przede wszystkim rodziny i najbliżsi 
naszych podopiecznych. Widać to szczególnie 
na uśmiechniętych twarzach naszych milusiń-
skich, w ich gestach wobec opiekunów i radości 
z poznawania świata.

My, ze swojej strony staraliśmy się robić wszyst-
ko, co było możliwe, aby usprawnić i pomóc w re-
habilitacji naszych podopiecznych. Pomógł nam 
w tym udział w projekcie pod hasłem „Równi, 
lecz różni” współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej. Dzięki działaniom w ramach pro-
jektu pozyskaliśmy środki finansowe na zakup 
dodatkowego sprzętu oraz poszerzyliśmy nasze 
umiejętności z zakresu rękodzielnictwa. Zakupio-

ny sprzęt umożliwia nam szycie kocyków, pościeli 
oraz fartuszków kuchennych. Program ten dał 
nam również możliwość tygodniowego pobytu 
w Ośrodku Wypoczynkowym w Wysowej Zdroju. 
Dla wielu był to pierwszy w życiu wypoczynek 
z dala od domu i rodziny. Całodobową opiekę 
sprawowała nasza kadra, a stało się to możliwe tyl-
ko dlatego, że nasi podopieczni ufają nam a relacje 
między nami są prawdziwie rodzinne.

Ciągle uczymy się siebie nawzajem. My staramy 
się dawać podopiecznym naszą miłość, wsparcie, 
opiekę, a oni w zamian obdarzają nas swoim za-
ufaniem i bezgraniczną przyjaźnią.

Wszystko to daje nam inspirację i siłę do dal-
szych działań i starań o doskonalenie warsztatu 
naszej pracy.

Faktyczną, bezgranicznie zaangażowaną Matką 
Warsztatu i całego przedsięwzięcia jest Elżbieta 
Ślewa – prezes Stowarzyszenia „Braterskie Serca”. 
To ona zaraziła swoim optymizmem i oddaniem 
innych. Gratulując jej pomysłu – życzymy, aby jej 
„dziecko” – nasz warsztat – działał jeszcze lepiej, 
aby nie brakowało nam pomysłów i zaangażo-
wania.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy po-
magają nam w codziennej pracy, wspierają nas 
w naszych działaniach i utwierdzają w przeko-
naniu, że nasza praca jest potrzebna drugiemu 
człowiekowi.

Anna Rysińska

Od półtora roku drugi trener Vive Tauronu 
Kielce, Tomasz Strząbała (syn nieodżałowane-
go wybitnego ternara śp. Edwarda Strzębały, 
pochodzącego z miejscowości Jaworze, cierpi 
na poważną chorobę – nowotwór układu krwio-
twórczego). Zachorował w 2003 roku. Przez długi 
okres z chorobą udawało się skutecznie walczyć, 
jednak teraz wróciła.

Najskuteczniejszą formą leczenia jest obecnie 
terapia CRd, która stosowana jest od niedawna 
w USA i przynosi bardzo dobre efekty – ponad 
60 proc. wyleczeń. Podjęcie leczenia w USA jest 
jednak bardzo kosztowne, potrzeba kwoty ponad 
1 000 000 złotych.

Tomasz Strząbała przez wiele lat był trenerem 

zespołów młodzieżowych w Kielcach, nauczycie-
lem wychowania fizycznego w ZSO 15 na Pod-
karczówce. Jest wychowawcą wielu wybitnych 
zawodników, dziś graczy PGNiG Superligi oraz 
reprezentantów Polski. Drużyny trenowane przez 
niego były wielokrotnymi mistrzami Polski w roz-
grywkach młodzieżowych oraz seniorskich.

Cały czas można przekazywać środki pienięż-
ne na specjalne konto uruchomione dla Tomka 
Strząbały. Numer konta: 51 1140 2017 0000 4402 
1262 0110 Fundacja Vive Serce Dzieciom, mBank, 
w tytule przelewu dopisek „dla Tomka”.

Dla przelewów z zagranicy: Account number 
– IBAN: PL 51 1140 2017 0000 4402 1262 0110 
SWIFT: BREXPLPWMUL KRS: 0000184209

Klub Vive Tauron Kielce podjął wiele inicjatyw 
mających na celu uzyskanie środków na leczenie 
trenera Tomasza Strząbały. Wsparcie dla szkole-
niowca płynie z całego kraju i świata. W pomoc 
dla asystenta Talanta Dujszebajewa włączyli się 
także Polacy mieszkający w Irlandii i Wielkiej 
Brytanii. Pierwsza kwesta na rzecz Tomka Strzą-
bały odbyła się 30 listopada podczas polonijnej 
imprezy na 1000 osób. Kwestują też liczni kibice 
na Węgrzech, w Niemczech, Irlandii, Wielkiej 
Brytanii i wielu innych krajach. Na początku 
grudnia wystartowały licytacje charytatywne 
na portalu Allegro.pl. Wielu sportowców prze-
kazało cenne pamiątki.

Apis

Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych – pomoc Tomaszowi Strząbale

Minął rok w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Trener Tomasz Strząbała potrzebuje pomocy
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Konkurs na kartkę bożonarodzeniową

Świątecznie i uroczyście w „Dwójce” 

Jasełka w Tumlinie 

Siostry Sobczyk na podium w mikołajkowym turnieju karate

W dniu 7 grudnia br. w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach odbył się VII Wo-
jewódzki Przegląd Zespołów Obrzędowych. Ze-
spół Ludowy „Jaworzanki’’ zajął drugie miejsce 
za widowisko pt. „Zapytanie i zmówiny”.

Szopkę bożenarodzeniową w kościele pw. 
św. Marcina i św. Rozalii w Zagnańsku (zdjęcie 
na okładce) przygotowali mężczyźni z Zespołu 
Ludowego Jaworzanki.

Szopkę stylizowaną na chatę wiejską za-

projektowali Grażyna i Andrzej Grudzieccy. 
Choinki przyozdobiły panie z zespołu. Mate-
riał na zbudowanie szopki przekazała firma 
Trak–Trans.

Apis 

„Jaworzanki” nagrodzone za widowisko obrzędowe

Finał konkursu „Moja kartka bożonaro-
dzeniowa” odbył się 19 grudnia ub. r. w Świet-
licy Środowiskowej Jaworze. Organizatorem 
konkursu plastycznego był Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.

– Wpłynęło kilkadziesiąt pięknych prac. 
Komisja konkursowa zwracała uwagę na sa-
modzielność, estetykę oraz związek z tematyką 
świąteczną. Poprzez ten konkurs chcieliśmy 
rozbudzić twórczą wyobraźnię dzieci, a także 
pozwolić młodym artystom na przekazanie 
swojej wizji świąt – powiedziała Anna Żmu-
dzińska z GOKSiR w Zagnańsku.

W konkursie pierwszą nagrodę otrzymał 

Maciej Gębski z kl.III Niepublicznej SP 
w Szałasie, drugą – Elżbieta Pastuszko z kl. 
I ZSPPiG im. AK w Kajetanowie, trzecią – 

Antosia Zalewska, 5-latka z grupy unijna 
s.7 – ZSP nr 2 PiG. im. Stanisława Staszica 
w Zagnańsku.

Ponadto jury wyróżniło: Pawła Srokę z kl. 
II ZSPPiG im. AK w Kajetanowie, Katarzynę 
Lisowską, 5-latkę z Niepublicznego Przed-
szkola w Szałasie, Nikodema Woldera z klasy 
0 ZSPPiG w Kajetanowie, Dawida Chadałę, 
uczestnika zajęć plastycznych w „Staszicówce” 
w Samsonowie.

Patronat nad inicjatywą objęli wójt gminy 
Zagnańsk – Szczepan Skorupski oraz Wodo-
ciągi Kieleckie.

Apis 

W Zespole Szkoły Podstawowej nr 2, 
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku 19 
grudnia 2014 roku odbyła się uroczystość 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Ucznio-
wie szkoły podstawowej i gimnazjum pod 
kierunkiem katechetek: H. Górzyńskiej, B. 
Musiał oraz Ł. Gronostaja przedstawili 
Misterium Bożonarodzeniowe pt. „Jestem 
tak blisko…”. Zorganizowany był także 
konkurs na szopkę bożonarodzeniową.

Swoją obecnością zaszczycili nas goście: 

podsekretarz stanu Ministerstwa Obrony 
Narodowej Beata Oczkowicz, radny po-
wiatu Mirosław Gębski, wójt Szczepan 
Skorupski, radni gminy Zagnańsk: Anna 
Piotrowska, Grażyna Wawszczak, Leszek 
Suchenia, ksiądz proboszcz Ryszard Nie-
miec, przedstawiciele Rady Rodziców, 
emerytowani dyrektorzy szkoły i nauczy-
ciele, absolwenci szkoły, rodzice uczniów. 
Szczególnym akcentem tej uroczystości 
było również Światełko Betlejemskie prze-

kazane przez harcerzy.
W ramach przygotowań do Świąt Bo-

żego Narodzenia zorganizowano Konkurs 
Kolęd i Pastorałek oraz Konkurs Szopek 
Betlejemskich. Prace plastyczne zosta-
ły zaprezentowane w szkole i w kościele 
parafialnym. Natomiast misterium było 
przedstawione w kościele parafialnym 
w Zagnańsku6 stycznia 2015 roku po Mszy 
św. popołudniowej.

Apis

Spotkanie opłatkowe, połączone z jasełka-
mi bożonarodzeniowymi w wykonaniu ucz-
niów odbyło się 21 grudnia ub. r. w budynku 
Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola 
i Gimnazjum w Tumlinie. Wzięło w nim 
udział ponad 250 osób.

Wśród zaproszonych gości obecni 
byli m.in.: posłanka Renata Janik, radni 
wojewódzcy – Mieczysław Gębski i Henryk 
Milcarz, starosta kielecki Michał Godowski, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kielcach 
Robert Kaszuba, radni gminy Zagnańsk Paweł 

Molik oraz Janusz Zapała, wójt Szczepan Sko-
rupski i przewodniczący Rady Rodziców Karol 
Jacewicz. Scenografia Betlejem powstała pod 
kierunkiem Katarzyny Dziwińskiej-Lesińskiej.  
Spektakl przygotowała Grupa Teatralna Tum-
lin pod kierunkiem nauczycieli: Iwony Zapały, 
Agaty Macek i Grażyny Sosnowskiej. Była 
okazja, by śpiewać kolędy razem z zespołem 
Tumlinianie, była okazja, by złożyć sobie ży-
czenia, połamać się opłatkiem, posmakować 
pysznych wigilijnych potraw, a przede wszyst-
kim spotkać się, porozmawiać czy obdarzyć 

drugiego człowieka uśmiechem.
Apis 

W hali przy ulicy Żytniej w Kielcach odbył 
się XI Świętokrzyski Mikołajkowy Turniej 
Karate Kyokushin. Wystartowało 550 za-
wodników klubu, a dla każdego była paczka 
od Mikołaja i dyplom. Wśród zawodniczek 
nie zabrakło sióstr Sobczyk – mieszkanek 
naszej gminy, które tradycyjnie zdobyły 
w swych kategoriach wiekowych miejsca 
na podium.

W kategorii w kata trzecie miejsca zajęły 

Małgosia, Julka i Kasia, natomiast w kumite 
Małgosia zajęła 1. miejsce, zaś drugie wywal-
czyły –Julka i Kasia. Zmagania w hali przy 
ulicy Żytniej oglądało ok. 800 osób. Rywalizo-
wano w dwóch kategoriach: kata (pokazy tech-
nik) i kumite (walka). Mottem przewodnim 
imprezy było hasło: „Będziemy przestrzegać 
zasad grzeczności, poszanowania starszych 
oraz powstrzymywać się od gwałtowności”. 

Apis
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Spod kościoła pw. WNMP w Samsonowie-Pie-
chotnych wyruszył w Święto Objawienia Pańskiego 
liczny i kolorowy I Orszak Trzech Króli. W zorga-
nizowanie jego zaangażowały się osoby, instytucje, 
stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz 
społeczności lokalnej. Organizatorami imprezy 
na licencji ogólnopolskiej Fundacji Orszak Trzech 
Króli były Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola 
i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie oraz 
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Samsonowie-
-Piechotnych  i Gmina Zagnańsk.

Imprezę rozpoczęła w samo południe uroczy-
sta Msza św. celebrowana pod przewodnictwem 
ks. Józefa Smulczyńskiego w kościele parafialnym. 
Po jej zakończeniu uformowany został królewski 
orszak. Jego czoło stanowiła Święta Rodzina i Trzej 
Królowie w ozdobnych koronach, którzy stanęli 
na czele trzech orszaków: europejskiego, azjaty-
ckiego i afrykańskiego.

W postać Maryi wcieliła się posłanka Renata Janik. 
Świętym Józefem był Józef Florek – prezes Banku 
Spółdzielczego w Samsonowie. Orszak królewski 
stanowili: wójt Szczepan Skorupski – Król Baltazar, 
radny wojewódzki Henryk Milcarz – Król Kacper, 
dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i No-
worodka w Kielcach Rafał Szpak – Król Melchior. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zagnańsk Kamil 
Piasecki odgrywał rolę Kwiryniusza. Błogosławień-
stwa Bożego udzielił wszystkim zebranym na placu 
kościelnym ks. Zbigniew Krzyszkowski, proboszcz 
parafii pw. Święta Wniebowzięcia NMP.

Przed rozpoczęciem procesji dowódcy wojsk prze-
prowadzili musztrę, królowie dokonali przeglądu 
i ćwiczyli okrzyki. Po prezentacji królów Kwiryniusz 
w towarzystwie legionistów rzymskich odczytał znany 
z Ewangelii Świętego Łukasza edykt Cezara Augusta.

Następnie zaprezentowana została Święta Ro-
dzina. Maryja ubrana była w płaszcz, suknię koloru 
niebieskiego i biały welon. Józef miał na sobie długi 
płaszcz koloru brązowego i na głowie chustę z prze-
paską.

W skład procesji weszły trzy uformowane orszaki. 
Czerwony był orszak europejski z Królem Kacprem 
w czerwonym płaszczu na czele. Rycerze byli ubrani 
w czerwone płaszcze, białe tuniki. Na głowach mieli 
hełmy, w rękach miecze, włócznie i tarcze. Dwórki 

w czerwonych welonach machały chusteczkami.
Kolor zielony dominował w orszaku azjatyckim 

kierowanym przez Króla Melchiora w zielonym płasz-

czu. Na zielono byli ubrani wojownicy. Na głowach 
mieli kapelusze chińskie, w rękach włócznie, miecze 
i tarcze. Dwórki w zielonych welonach i tunikach ma-
chały do widzów chusteczkami. Chorążowie kroczyli 
z flagami i wielkim smokiem.

Koloru niebieskiego był orszak afrykański z Kró-
lem Baltazarem w niebieskim płaszczu. Na niebiesko 
ubrani byli: wojownicy z dzidami, tarczami i miecza-
mi, dwórki w welonach oraz darowi i chorążowie. 
Grajkowie grali na marakasach i bongo.

Na trasie pochodu były trzy sceny. Na pierwszej 
zaprezentowany był dwór Heroda. Wystąpili na niej 
oprócz króla Heroda także: Diabeł, giermek Heroda, 
halabardziści, arcykapłani i uczeni w piśmie. Ich zada-
niem było dowiedzenie się od królów, gdzie znajduje 
się Dziecina, która ma rządzić światem. W swoje role 
wcielili się: Norbert Jaworski (Herod), Angelika Bekier 
(Diabeł), Jan Olszewski (Dworzanin I), Piotr Sobczyk 
(Dworzanin II), Damian Kondrak (Arcykapłan).

Na kolejnej scenie zaprezentowana była gospoda. 
Występowali na niej Gospodarz, Diabeł, Gospodyni 
i goście. To tu miejsca spoczynku nie zaznała Święta 
Rodzina. Na scenie w swoje role wcielili się Jolanta Sal-
wa (Gospodyni), Arek Szwed (Gospodarz), Wojciech 
Ślefarski (Diabeł), Jolanta Bakalarska (Gość I), Ewelina 
Wojtasińska (Gość II), Gwiazdor – Robert Zapała.

Na trasie grupki ucharakteryzowanych diabłów 
„zakłócały” przebieg procesji. Cały czas na trasie 
pochodu uczestnicy trzech kolumn śpiewali kolędy. 
Na scenie w ruinach pieca hutniczego zaprezentowa-
ne zostało narodzenie Zbawiciela z udziałem Maryi 
i Józefa. Ostatnią sceną był pokłon Trzech Króli i zło-
żenie darów Nowonarodzonemu. Starosta kielecki 
Michał Godowski pogratulował ze sceny organiza-
torom barwnego widowiska, cieszącego się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców gminy.

Na zakończenie, na tej samej scenie odbyło się 
kolędowanie wraz z zespołami ludowymi, artystami 
z terenu gminy Zagnańsk i zaproszonymi gośćmi.

Wystąpili ze swoimi krótkimi repertuarami: Chór 
Gminny Con Passione, Kapela KAKOWSKA, Kapela 
z parafii w Cmińsku, Zespół Ludowy Tumlinianie, 
Zespół Ludowy Jaworzanki z premierą inscenizacji 
pt. „Herody”, Marek Bucki, Piotr Restecki, Ania Żak, 
Kamil Szpankowski i Maja Wojtaszek.

W oprawę imprezy zaangażowane były oso-
by, instytucje organizacje i stowarzyszenia: Grupa 
„Hakownica”, OSP Samsonów, Towarzystwo Ziemi 
Samsonowskiej, Gminne Koło Pszczelarzy „Bartek”, 
Stanisław Polut, radna Aneta Rutowicz, kierowniczka 
GOPS Elżbieta Korus, Paulina Restecka, GOKSiR 
w Zagnańsku, rodzice uczniów ZSP, PiG im. Jana Pa-
wła II w Samsonowie, „Nasza Przychodnia” w Samso-

nowie, radny Paweł Molik, Świętokrzyski Ochotniczy 
Szwadron Kawalerii im. Henryka Dobrzańskiego, 
10. DH „Ptaki” im. Szarych Szeregów z Ćmińska, 
Gminny Związek Drużyn Harcerskich „Szkarłatni”, 
Zenon Olesiński, Marian Zapała, Jan Pastuszka, Jan 
Wesołowski, Andrzej Kondrak, Mieczysław Salwa, 
Grzegorz Toporek,  Komenda Miejska Policji w Kiel-
cach i I Komisariat Policji w Kielcach.

Organizatorami I Orszaku Trzech Króli – Sam-
sonów 2015 byli: Zespół Szkoły Podstawowej, Przed-
szkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie 
pod kierownictwem dyrektor Doroty Chmielewskiej, 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP 
w Samsonowie-Piechotnych z księdzem proboszczem 
Zbigniewem Krzyszkowskim na czele.

W organizację imprezy zaangażowani byli nastę-
pujący nauczyciele: Marta Jass – pomysłodawczyni, 
koordynatorka orszaku, Marta Polak – współorga-
nizatorka przedsięwzięcia, konferansjerka, Alicja 
Lisowska – współorganizatorka, moderatorka, do-
wódca czerwonego orszaku, wykonawca baldachi-
mów, Agnieszka Wojtaszek – współorganizatorka, 
moderatorka, dowódca zielonego orszaku, Wioletta 
Cedzyńska-Jędrzejczyk – współorganizatorka, mo-
deratorka, dowódca niebieskiego orszaku, wyko-
nawca wielbłąda, Joanna Pawłowska – wykonawca 
smoka, koordynatorka animatorów smoka, Dagmara 
Drogosz – koordynatorka sceny finałowej, Dorota 
Makuch, Eliza Hajdas i Justyna Szczepanik odpowie-
dzialne za współpracę z rodzicami, Jakub Szczepański 
– koordynator drużyn harcerskich, odpowiedzialny 
za dokumentację fotograficzną, Anna Ziętarska – 
opiekunka grupy „diabelskiej”, Grzegorz Perczak – 
moderator podstrony internetowej OTK Samsonów, 
Ryszard Ślefarski – głowa smoka.

Organizatorzy przysłali do redakcji podzięko-
wania dla rodziców zaangażowanych w organizację 
I OTK – Samsonów 2015. Czytamy w nich:

Szanowni Państwo! I Orszak Trzech Króli – Sam-
sonów 2015 przeszedł już do historii. W chwili obecnej 
pragniemy zwrócić się do wszystkich Rodziców, którzy 
udzielili nam swego wsparcia, by powiedzieć: Serdecznie 
dziękujemy! Dzięki Państwa zaangażowaniu i poświę-
ceniu zrealizowaliśmy marzenie. Daliśmy dzieciom 
szansę doświadczyć czegoś, co jako piękne wspomnienie 
pozostanie w nich już do końca życia. Byliśmy razem, 
kroczyliśmy tą samą drogą do wspólnego celu. Nie 
chcemy wymieniać nazwisk, by nie skrzywdzić ko-
gokolwiek pominięciem. Pragniemy jednak z ciepłym 
słowem zwrócić się do osób, które: wystąpiły na scenach, 
przygotowywały rekwizyty, szyły kostiumy, podąża-
ły w Orszaku, po wielokroć przychodziły do szkoły, 
by zapytać, w czym jeszcze mogłyby pomóc… Za serce, 
zaangażowanie, szczere chęci jeszcze raz dziękujemy. 
Organizatorzy I OTK – Samsonów 2015. (Apis)

Liczny i kolorowy Orszak Trzech Króli w Samsonowie
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