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W dniu 28 grudnia 2016 r. radni pod-
czas sesji Rady Gminy Zagnańsk uchwa-
lili budżet na 2017 rok. Dochody wyniosą 
45.290.517,00 zł, a wydatki zaplanowano 
na poziomie 45.290.517,00 zł. Oznacza to, 
iż budżet gminny na 2017 rok jest budżetem 
zrównoważonym 

W głosowaniu wzięli udział wszyscy rad-
ni, z których trzynastu zagłosowało „za”, nikt 
nie był przeciw i dwóch radnych wstrzymało 
się od głosu. Dochody budżetu w wysokości 
45.290.517,00 zł składać się będą z dochodów 
bieżących w kwocie 42.960.079,00 zł i docho-
dów majątkowych w kwocie 2.330.438,00 zł. 
Natomiast wydatki nie przekroczą dochodów 
budżetu gminy i składać się będą z wydatków 
bieżących w kwocie 39.844.543,60 zł oraz 
wydatków majątkowych 5.445.973,40 zł.

W budżecie utworzone zostały rezerwy: 
ogólna w wysokości 80.000,00 zł i celowe 
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 
w wysokości 105.000,00 zł oraz na inicjatywy 
lokalne w wysokości 100.000,00 zł.

Dotacje podmiotowe: dla instytucji 
kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Samsonowie 500.000,00 zł oraz 666.000,00 
zł dla jednostek spoza sektora finansów pub-
licznych w tym: dla Niepublicznej Szkoły 
i Przedszkola w Szałasie 276.000,00 zł, dla 
Niepublicznego Przedszkola w Zachełmiu 
160.000,00 zł i Przedszkola CARITAS w Ka-
jetanowie 160.000,00 zł oraz na utrzymanie 
gotowości bojowej czterech jednostek OSP 
70.000,00 zł.

Radni ustalili, iż dochody w kwocie 

550.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przeznaczone zostaną na funkcjonowanie sy-
stemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
Odpłatność dla mieszkańców naszej gminy 
za śmieci pozostaje na tym samym poziomie 
i wynosić będzie 4 zł miesięcznie od osoby 
za odpady segregowane i 8 zł od osoby za od-
pady niesegregowane. Opłaty te są jedne 
z najniższych w skali całego województwa.

W budżecie znalazł się również zapis, iż 
wydatki przeznaczone na zadania własne 
w ramach Funduszu sołeckiego Gminy Za-
gnańsk wyniosą 364.951,05 zł. Fundusz ten 
cieszy się od lat dużym zainteresowaniem 
w naszej gminie i w jego ramach zreali-
zowano już kilkadziesiąt różnego rodzaju 
lokalnych inicjatyw samych mieszkańców.

Przed oddaniem pod głosowanie uchwały 
budżetowej Skarbnik Gminy przedstawił 
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Kielcach w sprawie projektu 
budżetu Gminy Zagnańsk na 2017 rok oraz 
pozytywną opinię w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2024. 
Warto w tym miejscu podkreślić, iż w opinii 
znalazło się sformułowanie o tym, 
że zadłużenie Gminy utrzymuje się 
na zbliżonym poziomie od 2012 
roku. Taka ocena dobitnie poka-
zuje, iż plotki jakoby Gmina Za-
gnańsk z roku na rok zadłużała się 
coraz bardziej są nieprawdziwe. 
Od kilku lat zadłużenie Gminy nie 
wzrasta mimo poważnych nakła-

dów inwestycyjnych i mimo wielu zrealizo-
wanych projektów. 

Wykaz planowanych przedsięwzięć 
w 2017 roku przedstawia tabela obok, 
w której wyszczególnionych zostało łącznie 
34 zadania w tym 22 inwestycyjne i 12 pro-
jektowych na łączną kwotę 6.057.730,40 zł. 
Zaplanowane zadania inwestycyjne na dro-
gach powiatowych wymagają odpowiednich 
decyzji ze strony radnych powiatowych i za-
rządu Powiatu Kieleckiego w myśl zasady 
„złotóka do złotówki” co oznacza, że jeśli 
np. w gminnym budżecie jest zapis: „Prze-
budowa dróg powiatowych” za 225 tys. zł 
to liczymy na to, iż Powiat Kielecki realizując 
to zadanie dołoży również 225 tys.  zł i łącznie 
przebudowa dróg powiatowych wyniesie 
550.000,00 zł.

W budżecie na 2017 rok znalazły się rów-
nież pieniądze na wykonanie dokumentacji 
techniczno-budowlanej dwunastu projektów. 
Projekty finansowane z funduszy sołeckich 
są projektami jednorocznymi ale większość 
dokumentacji projektowej powstaje na prze-
strzeni dwóch lat. Dziwić może np. zapis 
„Projekt chodnika i przebudowy drogi w Za-

Radni Gminy Zagnańsk uchwalili budżet na 2017 rok

W auli Wyższego Seminarium Du-
chownego w Kielcach odbyło się spotkanie 
samorządowców z Ordynariuszem Diece-
zji Kieleckiej księdzem biskupem Janem 
Piotrowskim. W spotkaniu opłatkowym 
wzięli udział wójtowie, burmistrzowie, 
prezydenci, starostowie oraz przewod-
niczący rad gminnych i powiatowych z 
Diecezji Kieleckiej. 

Wydarzenie było okazją do refleksji, 
podsumowań ubiegłego roku i składania 
życzeń noworocznych. Wójt Szczepan Sko-

rupski składając życzenia księdzu biskupo-
wi Janowi Piotrowskiemu złożył również 
na jego ręce podziękowania dla wszyst-

kich księży z terenu Gminy Zagnańsk za 
owocną współpracę w minionym roku 
przy obchodach 1050 rocznicy Chrztu 
Polski, za ogromne zaangażowanie przy 
organizacji wizyty młodzieży z Francji w 
naszej gminie w ramach Światowych Dni 
Młodzieży oraz za wiele innych wspólnych 
przedsięwzięć takich jak świetlice dzia-
łające przy parafiach, festyny, przeglądy 
kolęd czy też trzykrotnie organizowany 
już Orszak Trzech Króli.

Paweł Garbuzik

Wykaz planowanych przedsięwzięć w 2017 roku

        Zadania inwestycyjne

1 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0297T Jaworze – Gruszka 1.510.000,00 zł

2 Budowa drogi gminnej od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze 995.000,00 zł

3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kajetanowie, w Samsonowie i w Zagnańsku z wykorzystaniem OZE 600.000,00 zł

4 Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i zakup gruntów na cele inwestycyjne oraz zasoby gminne 500.000,00 zł

5 Zakup nowego busa i kilkuletniego oraz nowego samochodu dostawczego 340.000,00 zł

6 Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk 300.000,00 zł

7 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych 300.000,00 zł

8 Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Zagnańsk 225.000,00 zł

9 Przebudowa drogi gminnej i przepustu na ul. Piaskowej w Zagnańsku 200.000,97 zł

10 Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Gminie Zagnańsk 160.000,00 zł

11 Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Zagnańsk 140.000,00 zł

12 Modernizacja obiektów gminnych z przeznaczeniem na świetlice wiejskie 100.000,00 zł

13 Budowa odcinka chodnika w msc. Siodła (w tym 10.000 zł z Funduszu sołeckiego) 60.000,00 zł

14 Budowa odcinka chodnika w miejscowości Samsonów-Piechotne 50.000,00 zł

15 Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków (dofinansowanie do wniosków mieszkańców) 24.000,00 zł

16 Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Belno (Fundusz sołecki) 19.000,00 zł

17 Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów (Fundusz sołecki) 10.847,40 zł

18 Budowa wiaty przystankowej przy SP Nr 2 ul. Turystyczna w Zagnańsku 10.000,00 zł

19 Wykonanie wentylacji w piwnicach archiwum Urzędu Gminy 10.000,00 zł

20 Budowa wiat przystankowych w sołectwie Szałas (Fundusz sołecki) 9.000,00 zł

21 Budowa wiat przystankowych w sołectwie Tumlin (Fundusz sołecki) 8.000,00 zł

22 Budowa wiat przystankowych w Chrustach (Fundusz sołecki) 4.800,00 zł

        Dokumentacja projektowa (koszty wydatkowane w 2017 roku)

23 Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 750 przez teren gminy od Lekomina do Ćmińska 262.582,03 zł

24 Projekt chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty 50.000,00 zł

25 Projekt budowy drogi od ul. Przemysłowej do Osiedla Chrusty 40.000,00 zł

26 Program rewitalizacji Gminy Zagnańsk 35.000,00 zł

27 Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Bartków przy przejeździe PKP 25.000,00 zł

28 Program funkcjonalno-użytkowy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długojów i Szałas 25.000,00 zł

29 Projekt drogi gminnej w miejscowości Samsonów-Rurarnia 10.000,00 zł

30 Projekt chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie 10.000,00 zł

31 Projekt i budowa oświetlenia w msc. Zachełmie ul. Pogodna (Fundusz sołecki) 10.000,00 zł

32 Projekt oświetlenia w sołectwie Zagnańsk (Fundusz sołecki) 7.000,00 zł

33 Projekt oświetlenie w msc.Tumlin-Zacisze ul. Bażantowa (Fundusz sołecki) 4.000,00 zł

34 Projekt oświetlenia w msc. Samsonów-Podlesie (Fundusz sołecki) 3.500,00 zł

Ogółem: 6.057.730,40 zł

Samorządowcy spotkali się z biskupem

chełmiu” za jedyne 10 tys. zł. Jest to kwota 
zaplanowana do wydatkowania w 2017 roku, 
a w kolejnym roku zaplanowanych w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej jest na ten cel 
150 tys. zł czyli łączny koszt tego projektu 
określony został na 160.000,00 zł. 

Przed głosowaniem pozytywne stano-
wiska w sprawie projektu budżetu wyrazili 
przewodniczący wszystkich komisji stałych 
Rady Gminy Zagnańsk. 

Po głosowaniu obecni na sali obrad 
mieszkańcy oklaskami wyrazili uznanie 
dla uchwalonego dokumentu. O uchwalo-
nym budżecie z uznaniem wyraził się, wójt 

Szczepan Skorupski. – Gratuluję radnym 
uchwalenia zrównoważonego budżetu, który 
jest ambitny ale przemyślany i dostosowany 
do możliwości gminy. Bardzo istotne jest 
również to, że uchwalony budżet nie zakłada 
deficytu – podkreślił włodarz gminy oraz 
podziękował pracownikom Urzędu Gminy, 
radnym i sołtysom za ich ciężką pracę oraz 
za wsparcie, jakie okazali mu w minionym 
roku.

Ostatnia sesja w roku była również okazją 
do przekazania na rzecz Policji nowego ra-
diowozu – Skody Yeti z napędem na cztery 
koła. Auto zakupione zostało m.in. ze środ-

ków, które gmina wyasygnowała w wyso-
kości 35.000,00 zł na Fundusz Wsparcia 
Policji w 2016 roku. Pieniądze te pozwoliły 
dofinansować służby ponadnormatywne, 
mające na celu przeciwdziałanie przestęp-
czości i czynom chuligańskim oraz zapewnić 
bezpieczeństwo mieszkańcom naszej gminy, 
jak również dofinansować zakup wspomnia-
nego radiowozu. W budżecie na rok 2017 
radni także zaplanowali kwotę 35.000,00 zł 
na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Kiel-
cach.

Artur Kudzia
Przewodniczący Rady Gminy
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W niedzielę 15 stycznia br. w Kościele 
p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Za-
gnańsku odbył się jubileuszowy „X Przegląd 
Kolęd i Pastorałek”. To już po raz dziesią-
ty chór działający przy parafii Św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Zagnańsku był orga-
nizatorem tego pięknego i wzruszającego 
wydarzenia, w którym wzięły udział chóry 
śpiewające na terenie powiatu kieleckiego 
i miasta Kielce. 

Celem przedsięwzięcia jest podtrzymy-
wanie tradycji związanych z obchodami 
Świąt Bożego Narodzenia i ukazywanie 
młodym ludziom sposobu na spędzanie 
wolnego czasu, a także radości jaką można 
czerpać ze wspólnego śpiewania. Pomimo 
tego, że inicjatywa skierowana jest do zespo-
łów wykonujących utwory w opracowaniu 
czterogłosowym, uczestników stale przy-
bywa, a spotkania cieszą się coraz większą 
popularnością.

Podczas jubileuszowego przeglądu wy-
słuchaliśmy chórów: Chóru parafialnego 
„Sonus-oblatus” z Niewachlowa, Chóru pa-
rafialnego „NOWINA” z Nowin, Gminnego 
Chóru „Con Passione” z Gminy Zagnańsk, 
Chóru Diecezjalnego „Rahamim” z Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia z Kielc, Chóru 
parafialnego „Regina Pacis” z kościoła p.w. 

Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny z Kielc, Chóru Parafialnego z Bielin, 
Chóru Bazyliki Katedralnej im. Św. Cecy-
lii z Kielc i Chóru parafialnego Św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Zagnańsku. Radością 
napawa fakt, że pasją zarażają się także mło-
dzi, których z roku na rok jest coraz wiecej. 

W imieniu organizatorów bardzo dzięku-
ję Gminie Zagnańsk i wójtowi Szczepanowi 
Skorupskiemu oraz Wodociągom Kieleckim 
i prezesowi Henrykowi Milcarzowi za oka-
zaną pomoc finansową w organizacji „X 
Przegląd Kolęd i Pastorałek”. Hojność obu 
Panów traktuje jako wyraz dobroci i chęć 
wspierania lokalnych inicjatyw, które przy-
czyniają się do promocji naszej gminy i tu-
tejszych parafii, gdyż na przestrzeni ostatniej 
dekady przeglądy odbywały się w różnych 
kościołach Gminy Zagnańsk. Dziękuję 
wszystkim dyrygentom, opiekunom grup 
i wykonawcom za trud przygotowań i po-

święcony czas. Mieszkańcom oraz gościom 
dziękuje za przybycie. To właśnie Państwa 
obecność, dodaje świetności naszemu spot-
kaniu. Dziękuje Paniom dyrektor Marzannie 
Moćko i dyrektor Dorocie Chmielewskiej 
za umożliwienie zorganizowania poczęstun-
ku dla wykonawców w murach szkoły, a Pani 
Marcie Polak za prowadzenie imprezy. 
Ogromne podziękowania kierujemy do Ks. 
Proboszcza Ryszarda Niemca, który otwo-
rzył serce i drzwi kościoła, aby w tą mroźną 
niedzielę stycznia mogły zabrzmieć nasze 
kolędy. Udało się tego dokonać i brzmiały 
prześlicznie. Prawdziwie swą moc pokazały,, 
Tryumfy Króla Niebieskiego”, ponieważ tę 
kolędę na finał zaśpiewały razem wszystkie 
zespoły.

Wyrazy wdzięczności składam wszyst-
kim za szybkie, konkretne decyzje i wszelką 
okazaną pomoc.

Agnieszka Wojtaszek

W dniu 15 stycznia br. odbyła się msza 
święta i spotkanie opłatkowe pszczelarzy 
w Samsonowie. W tym roku uroczystość 
miała wyjątkowy charakter, ponieważ połą-
czona była z obchodami jubileuszu 35-lecia 
koła.

Mszę świętą celebrowali ks. kanonik 
Zbigniew Krzyszkowski wraz z ks. Józefem 
Smulczyńskim w Kościele p.w. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny w Sam-
sonowie. Jak zwykle pszczelarze włączyli się 
w liturgię słowa oraz złożyli dary przed oł-
tarzem. Ksiądz Krzyszkowski jako kapelan 
pszczelarzy zwrócił się do nich z homilią 
i przywołał postać św. Ambrożego – patro-
na pszczelarzy. Mówił o jego pracowitości 
i krzewieniu przez biskupa wiary chrześ-
cijańskiej. Mszę uświetniły poczty sztan-
darowe – Świętokrzyskiego Koła Związku 
Pszczelarzy w Kielcach, Koła Pszczelarzy 
„Bartek” w Zagnańsku oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Samsonowie. Po mszy 
zaproszeni goście i pszczelarze zebrali się 
w Świetlicy OSP w Samsonowie, aby kon-
tynuować uroczystość. 

Na zaproszenie Prezesa Mariana Wrony 
na spotkanie jubileuszowe przybyli Piotr 
Krawczyk członek Zarządu Polskiego Związ-
ku Pszczelarzy w Warszawie, p. Janina Kozak 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PZP 
w Warszawie, a jednocześnie członek Koła 
„Bartek”, Iwona Łodo delegowana przez 
Prezesa Świętokrzyskiego Związku Pszcze-
larzy, Szczepan Skorupski gospodarz gminy 
oraz ks. proboszcz Zbigniew Krzyszkowski 
i ks. Józef Smulczyński. Towarzystwo Ziemi 
Samsonowskiej reprezentowała przewodni-
cząca Lidia Putowska oraz sekretarz Elżbieta 
Korus. Zbigniew Abramczyk – Prezes OSP – 
przybył na jubileusz jako strażak i pszczelarz 
jednocześnie.

Marian Wrona przypomniał na wstępie 
historię powstania Koła Pszczelarzy „Bartek” 

w Zagnańsku. W krótkim czasie Świętokrzy-
ski Związek Pszczelarzy odnotował ogromny 
napływ członków i zdecydowano aby two-
rzyć koła trenowe. W ten sposób w 1981 
roku powstało Gminne Koło Pszczelarskie 
w Zagnańsku, na którego czele stanął Włady-
sław Wrona. Po pewnym czasie koło liczyło 
już 147 członków. W roku 1989 w Polsce 
doszło do znaczących zmian politycznych. 
Zaczęła rodzić się demokracja, a wraz z nią 
powstał tzw. „wolny rynek”. Skończyły się 
kłopoty z reglamentacją produktów – między 
innymi cukru. Z tej przyczyny odnotowano 
nagły i znaczny odpływ pszczelarzy z koła. 
Zostało ich kilkudziesięciu. W 1993 roku od-
było się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
i w związku z rezygnacją dotychczasowego 
Prezesa Władysława Wrony, został wybrany 
nowy Zarząd z Marianem Wroną na czele.

 Zadaniem tego gremium było albo utrzy-
mać koło albo przenieść członków do Re-
jonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach. 
Zamiast likwidacji Zarząd zorganizował 
pierwsze spotkanie opłatkowe, które zmo-
bilizowało uczestników do działania. Kolej-
ne lata przyniosły nie tylko stabilizację, ale 
również wzrost znaczenia Koła Pszczelarzy 
Gminy Zagnańsk. W 2008 roku koło przyjęło 
nazwę „Bartek” w nawiązaniu do tradycyjne-
go bogactwa gminy – bartnictwa i pszczelar-
stwa oraz słynnego Dębu „Bartka” – atrakcji 
gminy. Następnie Marian Wrona zaczął za-
biegać o ufundowanie sztandaru. Pomogło 
w tym wiele instytucji i osób prywatnych 
takich jak: Urząd Gminy w Zagnańsku, Wo-
dociągi Kieleckie, Świętokrzyski Związek 
Pszczelarzy w Kielcach, Bank Spółdzielczy 
i OSP w Samsonowie, Towarzystwo Ziemi 
Samsonowskiej oraz dr Maciej Duda. 

W roku następnym sztandar został po-
święcony przez ks. kanonika Stanisława 
Świerka. Ważnym wydarzeniem były ob-
chody 30-lecia Koło Pszczelarzy „Bartek” 
oraz ufundowanie przez Reginę Osuch dla 
koła pszczelarzy drewnianej rzeźby, przed-
stawiającej ich patrona św. Ambrożego. 
Podczas uroczystej mszy rzeźba została 
poświęcona przez ks. kanonika Zbigniewa 
Krzyszkowskiego i przekazana do tutejszego 
kościoła. Natomiast 1 lipca 2013 roku biskup 

Kazimierz Ryczan – Ordynariusz Diecezji 
Kieleckiej powołał na kapelana pszczelarzy 
ks. kanonika Zbigniewa Krzyszkowskiego. 

Obecnie koło liczy 49 członków i dysponu-
je 1080 pszczelimi rodzinami. Na spotkaniu 
z okazji 35-lecia jako pierwszy z gości głos 
zabrał Piotr Krawczyk, składając gratulacje 
i życzenia zebranym oraz dziękując za ich 

pracę. Janina Kozak dodała, że będąc na eme-
ryturze jest jeszcze bliżej nich, biorąc udział 
w pracach Komisji Rewizyjnej. Ksiądz Józef 
Smulczyński, życzył pszczelarzom, aby uda-
ło im się wychować następców, którzy będą 
kontynuować ich pożyteczne dzieło. Ks. ka-
nonik Zbigniew Krzyszkowski przypomniał 
o pielgrzymce na Jasną Górę, którą odbywa 
się rok rocznie 7 grudnia. Podziękował za dar 
w postaci ornatu, który będzie używany czę-
sto i stułę ze św. Ambrożym. Wójt Szczepan 
Skorupski wraz z życzeniami dla wszystkich 
pszczelarzy przekazał dla prezesowi Maria-
nowi Wronie rzeźbę Krzysztofa Wesołow-
skiego, przedstawiającą dziuplę w konarze 
Dębu „Bartek” z plastrem miodu. Prezes TZS 
Lidia Putowska podkreśliła, że jako osoby 
pracujące społecznie dobrze się rozumieją. 
Pasjonaci tak oddani swojej pracy, jak Marian 
Wrona i pszczelarze z Koła „Bartek” godni są 
wsparcia i szacunku, bo chronią naszą przy-
rodę. Elżbieta Korus nawiązała do związków 
rodzinnych z pszczelarzami z wujem Włady-
sławem Wroną i Marianem Wroną, a Zbi-
gniew Abramczyk dołączył do słów uznania 
wypowiedzianych przez poprzedników. 

X Przegląd Kolęd i Pastorałek w Zagnańsku35-lecie Koła Pszczelarzy „Bartek” Gminy Zagnańsk

Kulminacyjnym punktem spotkania było 
wręczenie przez Piotra Krawczyka wyróż-
nień przyznanych przez Zarząd Główny PZP 
w Warszawie. Gratulacje uhonorowanym 
członkom koła składali p. Janina Kozak 
i Marian Wrona.

Brązową Odznakę PZP otrzymali: Zdzi-
sław Marcisz, Stanisław Bałchanowski, Je-
rzy Papros, Jerzy Salwa, Zbigniew Lisowski, 
Wiesław Stachera, Jarosław Bednarz, Jan 
Sidor, Teresa Łyżwa.

Srebrną Odznakę PZP otrzymali: Dariusz 
Katanowski, Andrzej Domagała, Mieczysław 
Starz, Witold Wójcicki, Andrzej Łyżwa, Mi-
rosław Garecki, Ryszard Wrona.

Złotą Odznakę PZP otrzymał Jan Wój-
towicz, a medal im. Ks. Dr Jana Dzierżona 
wręczono: Markowi Milczrzowi, Feliksowi 
Grzybowskiemu, Janowi Marciszowi.

Statuetkę ks. Jana Dzierżona otrzymał 
Marian Wrona, którego ponadto odznaką 
Gminy Zagnańsk udekorował osobiści wójt 

Szczepan Skorupski.
Aby tradycji stało się zadość, po krótkiej 

modlitwie i odśpiewaniu kolędy, rozdano 
opłatek, którym łamaliśmy się składając 
sobie serdeczne życzenia. W miłym na-
stroju zasiedliśmy do stołów na degustację 
potraw, prowadząc przyjacielskie rozmowy 
oraz ciesząc się z bycia razem. Gdy przyjdzie 
wiosna, znowu czeka wszystkich wytężona 
praca w pasiekach. 

Lidia Putowska
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Po raz trzeci Technikum Leśne w Za-
gnańsku zostało uznane za najlepsze 
technikum w Województwie Święto-
krzyskim według XIX Ogólnopolskiego 
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 
„Perspektywy 2017”.

Zgodnie z postanowieniami Kapituły, 
wszystkie technika z całej Polski zostały 
ocenione za pomocą czterech kryteriów. 
Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wy-
niki egzaminu maturalnego z przedmio-
tów obowiązkowych, wyniki egzaminu 
maturalnego z przedmiotów dodatko-
wych oraz wyniki egzaminu zawodo-
wego. Źródłem danych były zestawienia 
okręgowych komisji egzaminacyjnych 
oraz komitetów głównych olimpiad.

W dniu 10 stycznia br. w budynku 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego Zarząd Samorządu Uczniowskie-
go Technikum Leśnego wraz z dyrektor 
Anną Kowalską podczas uroczystej gali, 
w której brali udział rektorzy wyższych 
uczelni z całej Polski, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan 
Maciej Kopeć, Świętokrzyski Wiceku-
rator Oświaty pani Renata Rabczyńska, 

dyrektor OKE w Łodzi pani Danuta 
Zakrzewska, odebrali po raz trzeci za-
szczytny tytuł najlepszego technikum 
Województwa Świętokrzyskiego.

Takie wyniki w rankingu dają prawo 
szkole do posługiwania się Znakiem 
Jakości „ZŁOTEGO TECHNIKUM – 
2017”, a zagnańskie technikum zajmuje 
pierwszą lokatę wśród wszystkich szkół 
leśnych w Polsce.

Dla nas nauczycieli ale i dla uczniów, 
rodziców oraz pozostałych pracowników 
jest to ogromny sukces. Osiągnięcie takie-
go sukcesu jest możliwe dzięki poczuciu 
odpowiedzialności nauczycieli, wycho-
wawców, uczniów i rodziców, a także 
dzięki chęci uczenia się i zdobywania 
wiedzy oraz realizacji swoich 
pasji i zainteresowań. Na suk-
ces szkoły w rankingu składa 
się rzetelna praca wszystkich 
wyżej wymienionych prze 
zemnie oraz połączenie tra-
dycyjnych i nowatorskich 
metod nauczania z doskonale 
wyposażonymi pracowniami 
do nauki przedmiotów ogólno-

kształcących i zawodowych – podkreśliła 
dyrektor Anna Kowalska, dodając rów-
nież – iż uczniowie technikum chętnie 
uczestniczą w dodatkowych zajęciach 
przygotowujących do matury i egzami-
nów zawodowych, a także w licznych 
kołach zainteresowań (Sekcja Sokolnicza 
i Sekcja Sygnalistów Myśliwskich oraz 
wielu innych). Istotna jest również po-
zytywna motywacja i atrakcyjne nagrody 
dla najlepszych uczniów na koniec roku. 

Gmina Zagnańsk składa również ser-
deczne GRATULACJE z życzeniami dal-
szych spektakularnych sukcesów.

 Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Złote Technikum Leśne w Zagnańsku Samochód dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Belnie
Podopieczni Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Belnie otrzymali nowy 
samochód przystosowany do przewozu 
osób niepełnosprawnych. Samochód 
wzbudził wielką radość uczestników 
warsztatów – „Spełniło się nasze ma-
rzenie” – mówili podczas spotkania ja-
sełkowego, zorganizowanego w dniu 
19 stycznia br.

W jasełkach i wspólnym kolędowa-
niu wzięli udział znamienici goście: 
senator Krzysztof Słoń reprezentujący 
dyrektora PFRON, starosta kielecki 
Michał Godowski i Bogdan Gierada 
członek zarządu powiatu oraz wójtowie: 
Szczepan Skorupski wraz z panią sekre-
tarz Mirosławą Badzińską i Zdzisław 
Wrzałka wójt Miedzianej Góry. Licznie 
przybyli radni powiatowi na czele z wi-
ceprzewodniczącym Rady Powiatu Kie-
leckiego Robertem Kaszubą oraz gminni 
z przewodniczącym Arturem Kudzią. 
Wśród gości nie zabrakło Elżbiety Ko-
rus kierownik GOPS, Renaty Janik byłej 
posłanki na Sejm VII kadencji oraz ks. 
Andrzeja Drapały proboszcza parafii św. 
Rozalii i Marcina w Zagnańsku, który 
poświęcił nowy samochód WTZ.

Ta pełna wzruszeń, radości i po-
dziękowań uroczystość mogła się od-
być dzięki współpracy samorządów 
gminnych i powiatu z PFRON. – Dzię-
ki pozyskanym z PFRON-u środkom 
i gminom, które złożyły się na wyma-
gany wkład własny, mogliśmy wesprzeć 
osoby niepełnosprawne w ich codzien-
nym, często trudnym funkcjonowaniu. 
To także duża pomoc dla prowadzących 

placówkę – powiedział podczas spotka-
nia starosta kielecki Michał Godowski. 
– Cieszę się, że nowy pojazd znacznie 
zmniejszy istniejące dotychczas bariery 
społeczne i rehabilitacyjne.

 To dzięki tej współpracy podopiecz-
ni WTZ mogą być dowożeni do pla-
cówki w bezpiecznych i komfortowych 
warunkach. Zarówno Stowarzyszenie 

„Braterskie Serca”, pra-
cownicy warsztatu jak 
i podopieczni składają 
serdeczne podzięko-
wania, wszystkim tym, 
którzy przyczynili się 
do zakupu nowego auta. 
Ogromne podziękowania 
składamy wójtom: Szcze-
panowi Skorupskiemu – 
wójtowi Gminy Zagnańsk 
(kwota dofinansowania 

to 29.121,00 zł), Zdzisławowi Wrzał-
ce – wójtowi Gminy Miedziana Góra 
(dofinansowanie w wysokości 9.707,00 
zł) oraz Romualdowi Kowalińskiemu 
– wójtowi Gminy Łączna (dofinanso-
wanie – 9.707,00 zł). Bardzo jesteśmy 
wdzięczni włodarzom gmin za okazane 
wsparcie i niezwykłą życzliwość jaką 
darzą naszą placówkę. 

Aby choć w części podziękować 
za okazane wsparcie, podopieczni war-
sztatu przygotowali przedstawienie ja-
sełkowe. Bardzo byli przejęci występem 
przed tak wyśmienitą publicznością, jed-
nak dzięki wsparciu swoich opiekunów, 
ich występ dostarczył wszystkim wielu 
radości i wzruszeń. 

Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Belnie powstał 
w grudniu 2013 roku. 
Swoją opieką obejmował 
wtedy 25 podopiecznych. 
Na terenie placówki dzia-
łało wówczas 5 pracowni 
terapeutycznych oraz sala 
rehabilitacyjna. W dniu 
28 grudnia 2015 roku 
warsztat został powięk-
szony i obecnie ma 35 

podopiecznych i 7 pracowni. Osoby 
z orzeczeniami o niepełnosprawności 
mogą się rozwijać i doskonalić w pra-
cowniach: gospodarstwa domowego 
i ogrodnictwa, techniczno- stolarskiej, 
rehabilitacyjnej, plastyczno-muzycznej, 
rękodzielniczej, artystyczno-teatralnej 
i komputerowej. Nad prawidłową pra-
cą i rehabilitacją czuwa bardzo do-
brze przygotowany zespół terapeutów. 
To młodzi ludzie pełni pomysłów, od-
dania i chęci do pracy na rzecz potrze-
bujących. To nie mury, ale ludzie tworzą 
to miejsce i atmosferę jaka tam panuje. 

Jednostką prowadząca WTZ w Bel-
nie jest Stowarzyszenie „Braterskie Ser-
ca” istniejące od kwietnia 2012 roku. 
Wszystkie działania Stowarzyszenia 
mają na celu pomoc osobom niepełno-
sprawnym i potrzebującym. W tym celu 
zabiegało o przyznanie statusu Organi-
zacji Pożytku Publicznego i od sierpnia 
2015 roku takowy status posiadamy. 
Pozwala nam to ubiegać się o 1% po-
datku z przeznaczeniem na działalność 
statutową. Nasz KRS: 0000422798 oraz 
numer rachunku bankowego: BS w Sam-
sonowie 76 8512 0002 2001 0010 6441 
0001.

Korzystając z okazji pragniemy 
wszystkim złożyć życzenia noworoczne. 
Życzymy, aby każdy dzień wypełniony 
był radością i szczęściem, aby spełniły 
się wszystkie marzenia, a przyszłość 
była pełna optymizmu. Niech Nowy 
Rok przyniesie spokój i odpoczynek.

 Zarząd Stowarzyszenia
„Braterskie Serca”

Mieszkańcy Gminy Zagnańsk 
podobnie jak w latach poprzednich 
aktywnie włączyli się do akcji pomo-
cy niesionej przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy.

W niedzielę 15 stycznia br. na kie-
leckim Rynku naszą gminę reprezen-
towali: przedstawiciele Stowarzyszenia 
Razem dla Wszystkich z maskotką 
Tetrapoda, panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich „Florianki”, strażacy z OSP 
Zagnańsk-Chrusty oraz wielu mło-
dych mieszkańców Zagnańska zaan-
gażowanych w tą akcję jako wolon-
tariusze.

W Kielcach na scenie powiatu kie-
leckiego wystąpili m.in. Iga Będkow-
ska z Tumlina oraz Zespół Sygnalistów 
Myśliwskich działający przy Zespole 
Szkół Leśnych w Zagnańsku.

Strażacy z OSP 
Zagnańsk-Chrusty 
zebrali w tym roku 
8.308,32 zł, rekordo-
wy wynik osiągnęła 
radna Grażyna Waw-
szczak, która zebra-
ła ponad 2,7 tys. zł. 
W zbiórce pieniędzy 
uczestniczyli również 
druhowie: Katarzyna 
Gawrońska, Barbara 
Gawrońska, Ryszard 

Wawszczak, Tomasz Dąbrowski, Dariusz 
Nyga, Karol Wiśniewski, Mateusz Moćko, 
Mateusz Lutek, Artur Zimnicki, Kamil Tkacz, 
Grzegorz Kwiatkowski, Damian Papros.

Strażacy z OSP Zagnańsk-Chrusty bar-
dzo gorąco dziękują wszystkim, którzy 
przyłączyli się do akcji zbiórki pieniędzy dla 
najmłodszych i seniorów oraz zagrali razem 
z druhami dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

Serdecznie Dziękujemy Wszystkim, którzy 
włączyli się do akcji. Siema!

Tomasz Dąbrowski

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2017
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W dniu 22 stycznia 1863 roku rozpo-
częło się Powstanie Styczniowe. Walki 
powstańcze toczyły się na ziemiach Kró-
lestwa Polskiego i Litwy. Ziemia Świę-
tokrzyska stała się terenem szczegól-
nie aktywnych działań powstańczych. 
Wśród powstańców byli pracownicy 
zakładów górniczych, chłopi i miesz-
czanie. 

W archiwum znajduje się mapka re-
wiru obejmująca 6 gmin z zaznaczonymi 
miejscowościami, oraz skorowidz imien-
ny uczestników Powstania Styczniowego. 
Wykaz zawiera 172 nazwiska z tego 82 
osoby pochodziły z Gminy Samsonów 
(poniżej artykułu kserokopia dokumen-
tu z pieczęcią i podpisem Naczelnika 
Wojennego). Powstańcy walczyli pod 
Bobrzą, Ćmińskiem, Tumlinem, Sam-
sonowem, Zagnańskiem, a ich dowód-
cą był Piotr Wójcicki. Gdy powstanie 
upadło Wójcicki kluczył w pobliskich 
lasach jeszcze przez 3 lata, aż wytro-
piony przez żandarmów został powie-
szony. Uczestnicy powstania z naszych 
miejscowości to: Włodarczyk Wincenty, 
Wiśniewski Ignacy, Wojciechowski Józef, 
Wójcicki Sylwester, Wilczyński Gustaw, 
Woroniecki Henryk, Wilczyński Marcel, 
Wilczyński Jarosław, Głuszek Stanisław, 
Grzybowski Ignacy, Górecki Iwan, Gło-
wacki Andrzej, Gębski Paweł, Gębski 
Kazimierz, Gębski Piotr, Gębski Adam, 
Gębski Iwan, Gębski Józef, Gębski Waw-
rzyk, Grebnicki Iwan, Gowala Andrzej, 
Gutnik Paweł, Gębski Tomasz, Głuszek 
Paweł, Gębski Michał, Darmos Piotr, 
Jedynak Józef, Żelazny Antoni, Zatorski 
Stanisław, Zgrebnicki Iwan, Kukla Igna-
cy, Kotliński Władysław, Kaczmarczyk 
Tomasz, Karpeta Stanisław, Kleczyński 

Feliks, Kaczmarczyk Stanisław, Lisowski 
Paweł, Lis Józef, Lis Stanisław, Lis Karol, 
Młodawski Leon, Marczewski Błażej, 
Mastalerz Kajetan, Miszowiec Jan, Nie-
budek Mateusz, Niebudek Franciszek, 
Palus Józef, Paluszewski Iwan, Palus Se-
bastian, Pietrzyca Hieronim, Patyna An-
toni, Piszkiewicz Kazimierz, Polanowski 
Iwan, Rak Sylwester, Reczyński Antoni, 
Staniec Józef, Ślusarczyk Stanisław, Salwa 
Aleksander, Strasic Antoni, Salwa Karol, 
Skwarna Antoni, Stefański Kazimierz, 
Smalczyński Franciszek, Sykulski Paweł, 
Siemiecki Piotr, Starz Mateusz, Swat Jó-
zef, Trzciński Henryk, Fronczyk Andrzej, 
Frydrych Antoni, Hlewicki Iwan, Cedro 
Wojciech, Celiński Antoni, Czubek Seba-
stian, Szydłowski Stanisław, Szwed Józef, 
Szydłowski Iwan, Szymański Walenty, 
Szcześniak Wojciech.

Po upadku Powstania Styczniowe-
go w Królestwie Polskim wzmogła się 
rusyfikacja i nastały rządy wojskowe. 
W 1877 roku wprowadzono język ro-
syjski do szkół, urzędów świeckich oraz 
duchownych. W 1888 roku przeprowa-
dzono spis mieszkańców w wioskach 
Gminy Samsonów. Zestawienie podpi-
sano 15 sierpnia 1888 roku. Obejmuje 
ono rodziny w poszczególnych wioskach 
i przysiółkach. Nie można podać licz-
by wszystkich mieszkańców, ponieważ 
w dokumentach archiwalnych brak stron 
113, 114, 117 i 118. Zachowało się jed-
nak kilka dostępnych danych: Samsonów 
liczył 58 rodzin, Janaszów – 33 rodziny, 
Jasiów – 14 rodzin, Kucębów – 58 rodzin, 
Belno – 35 rodzin, Umer – 39 rodzin, 
Wykień – 9 rodzin, Długojów – 15 ro-
dzin, Ćmińsk – 116 rodzin. Dokumen-
ty pochodzące z tego okresu pisane są 
w języku rosyjskim (obok kserokopia 
pisma i pieczęci obowiązujących w tym 
okresie).

Pod koniec XIX wieku i na począt-
ku XX wieku pisma urzędowe pisane 
były w języku rosyjskim. W tym czasie 
mieszkańcy naszej gminy prowadzili 
walkę z rusyfikacją. W drugi dzień świąt 
Bożego Narodzenia 26 grudnia 1905 

roku do Samsonowa przybyli działacze 
w celu zniszczenia w urzędzie gminnym 
blankietów paszportowych, portretów 
carskich i ksiąg karnych. Akcja udała 
się i zarekwirowane dokumenty zosta-
ły spalone. Następnie oddział wyruszył 
do nadleśnictwa bartkowskiego celem 
skonfiskowania pieniędzy z kasy, ale 
niestety planowany atak nie udał się. 
W następnych dniach skonfiskowano 
20 rewolwerów i 3 dubeltówki po rozbro-
jeniu leśnictw w Zagnańsku, Tumlinie 
i Kołomani. W dniu 28 grudnia 1905 
roku na teren gminy przyjechała komisja 
śledcza celem przeprowadzenia docho-
dzeń po przeprowadzonych akcjach. 

W dniu 3 stycznia 1906 roku wsie Ko-
łomań i Umer zostały okrążone przez 
wojsko, policję i żandarmerię. Pierw-
szym aresztowanym był Franciszek Stę-
pień. W 1906 roku w więzieniu kieleckim 
przebywało 32 mieszkańców gminy. Wy-
roki były różne, od uniewinnienia do 20 
lat ciężkich robót. Aresztowani początko-
wo przebywali w więzieniu w Kielcach, 
później wywieziono ich do Warszawy. 
W sierpniu 1914 roku po wybuchu I woj-
ny światowej wywieziono ich w głąb 
Rosji, a część z nich poznała syberyjską 
tajgę i zmarła w carskich więzieniach.

Zdzisława Witecka

Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, 
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku 
to jedyna szkoła w naszej gminie, która 
od kilku lat realizuje europejskie projekty 
edukacyjne wymiany uczniów i nauczy-
cieli w ramach programu COMENIUS 
- „Uczenie się przez całe życie”, a obecnie 
ERASMUS plus.

W latach 2008–2010 placówka realizo-
wała projekt pt. „Miejsca kultu i tradycje 
– fundamentem Europy” we współpracy 
ze szkołami z Turcji, Wielkiej Brytanii i 
Francji. Kolejny projekt „Doskonalenie 
podstawowych umiejętności poprzez wy-
mianę kulturową”, realizowany w latach 
2011–2013, włączył do współpracy szko-
ły z Turcji, Bułgarii, Portugalii i Włoch. 
W 2013 roku Przedszkole przystąpiło do 
programu Comenius pod hasłem „Przed-
szkolaki z inicjatywą – świat bajek krainą 
magicznych spotkań z wartościami”, w któ-
rym uczestniczyło 8 krajów w tym Polska, 
Turcja, Włochy, Estonia, Litwa, Grecja i 
Hiszpania. W dwóch pierwszych projek-
tach udział wzięły dzieci i nauczyciele, w 
ostatnim – ze względu na wiek przedszko-
laków – w wizytach partnerskich uczestni-
czyli tylko nauczyciele. Każda współpraca 
partnerska miała swoje podsumowanie 
w szkole w Zagnańsku, która do tej pory 
zorganizowała cztery międzynarodowe 
spotkania.

Obecnie Zespół Szkoły Podstawowej Nr 
2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnań-
sku rozpoczął realizację trzech dwuletnich 
projektów w ramach nowego programu 
Erasmus plus. Pierwszy z nich to projekt 
międzynarodowej współpracy nauczycieli 
i uczniów gimnazjum z Turcją, Rumunią, 
Hiszpanią, Grecją, Włochami i Zespo-
łem Szkół z Lublinia. Tematyka projektu 
to „Rozwój  międzyprzedmiotowych i 
multidyscyplinarnych umiejętności na 
miarę XXI wieku” związana jest prze-
de wszystkim z programem nauczania 
przedmiotów ścisłych przy jednoczesnym 
wykorzystaniu języka angielskiego. W ra-
mach projektu, na który szkoła otrzymała 
wsparcie w wysokości  16.720,00 Euro, 
uczniowie doskonalą swoje umiejętności 

we współpracy z uniwersytetami poprzez 
kontakt i doświadczenia.

„Nie bójmy się uchodźców” to drugi 
projekt z programu Erasmus plus z do-
tacją 14.250 Euro, który realizowany jest 
w głównie w klasach piątych i szóstych 
Szkoły Podstawowej Nr 2 we współpracy 
z sześcioma krajami europejskimi: Holan-
dią, Rumunią Portugalią, Słowacją, Grecją 
i Turcją.

Pisząc o projektach Erasmus plus warto 
wspomnieć o rozpoczętym w listopadzie 
2016 roku, programie skierowanym tyl-
ko dla nauczycieli pt. „Rozwój zawodo-
wy poparty doskonaleniem językowym i 
wykorzystaniem najnowszych technologii 
informacyjnych”. Przedsięwzięcie skupia 
dziewięciu pedagogów - dyrekcję szkoły, li-
derów przedmiotowych, nauczycieli przed-
miotów egzaminacyjnych, którzy w lipcu br. 
wezmą udział w zagranicznym szkoleniu 
na Malcie w zakresie wykorzystywania 
najnowszych technologii. Projekt opiewa 
na kwotę 15.452 Euro, zakłada również 
przygotowanie językowe nauczycieli oraz 
jego promocję i wdrażanie nabytej podczas 
szkolenia wiedzy. Z programem Erasmus 
plus w ramach akcji „Młodzież w działaniu” 
związana jest także stała obecność dwóch 
wolontariuszy – 18-letniej Hiszpanki Nerey 
Agüera Luque i 26-letniego Węgra Jozsefa 
Felleg wspierających pracę Zespołu Szkół 
Nr 2 przez cały obecny rok szkolny. Dzięki 
otrzymanej w ubiegłym roku akredytacji 
szkoły goszczącej przedstawicieli Wolon-
tariatu Europejskiego i przyznaniu dotacji 
do partnerskiego projektu, wolontariusze 
nie tylko wspierają lekcje anglistów, ale 
także wprowadzają swoją kulturę, uczą 
języka hiszpańskiego i angielskiego, jak 
również pozostają do dyspozycji nauczy-
cieli przedszkola, szkoły podstawowej oraz 
gimnazjum.

Pisząc o programach realizowanych 
w zagnańskim Zespole Szkół Nr 2 war-
to wspomnieć o trwającej od 2012 roku 
współpracy szkoły z Polsko Amerykańską 
Fundacją Wolności, Fundacją Rozwoju 
NIDA i Programem English Teaching, 
które wspierają działania językowe na-

uczycieli do tej pory przyznając na ten cel 
32.000 zł. Na szczególną uwagę zasługuje 
realizacja obecnego przedsięwzięcia pod 
hasłem „Simply the best”, które skupia 18 
uczniów z klas czwartych w grupie z roz-
szerzonym językiem angielskim w ilości 
5 godzin języka tygodniowo. Fundacje 
finansują także letnie obozy językowe (do 
chwili obecnej dla 8 uczniów na kwotę 
14.000 zł).

Udział w programach to nieoceniona 
ilość pozytywnych wrażeń, doświadczeń, 
emocji i przeżyć. Nauczyciele i uczniowie 
muszą sprostać barierom językowym i 
kulturowym. Z drugiej jednak strony ot-
wierają się na nowe możliwości, uczestnicy 
stają się bardziej tolerancyjni i niezależni. 
Pobyt w domu drugiego nauczyciela czy 
ucznia pozwala lepiej zrozumieć kulturę 
i obyczaje oraz doskonalić język angielski. 
Poprzez wymianę międzynarodową na-
wiązane zostały przyjaźnie, które trwają 
do dziś. Nauczyciele zacieśnili kontakty 
z rodzicami i władzami gminy, zwłaszcza 
wójt Szczepan Skorupski cały czas wspiera 
działania programów europejskich. Mło-
dzież doskonali swój język, posługiwanie 
się technologią komunikacyjną, poznaje 
bliżej kraje europejskie – ich język, geogra-
fię, historię, kulturę i sztukę. Dzieci rozwi-
jają swoje talenty aktorskie, taneczne, ję-
zykowe. Stają się bardziej odpowiedzialne, 
wrażliwe na los drugiego człowieka. Dzięki 
realizacji projektów z programu Comenius 
i Erasmus plus wzrósł prestiż szkoły nie 
tylko w środowisku lokalnym. Staliśmy 
się rozpoznawalni w województwie, w 
kraju, słyszy o nas Europa. Nauczyciele 
mają możliwość wymiany doświadczeń 
i wypracowania pomocy dydaktycznych, 
które można stosować na lekcjach. W wi-
zytach zagranicznych wzięło udział łącznie 
86 uczniów i nauczycieli. Na ten cel szkoła 
pozyskała kwotę 94.970,00 Euro. Prezen-
tacje multimedialne przygotowane przez 
uczniów i nauczycieli są wykorzystane 
na lekcjach. Niewątpliwie każde spot-
kanie z Europą jest dla szkoły zawsze 
wielkim i niezwykłym wydarzeniem.

Dorota Starz

Samsonów w czasie Powstania Styczniowego i na przełomie XIX i XX wieku Edukacja europejska
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Dnia 27 listopada 2016 roku mieszkaniec 
naszej gminy wyszedł z domu i zaginął. 
Rodzina zgłosiła ten fakt na policję, która 
rozpoczęła poszukiwania, jednak okazały 
się one bezskuteczne. 

 Na prośbę sołtysa sołectwa Bartków 
oraz proboszcza Parafii p.w. Św. Józefa Ob-

lubieńca NMP została zorganizowana akcja 
poszukiwawcza. W dniu 3 grudnia 2016 
roku w sołectwie Bartków o godz. 10.00 
licznie zgromadzili się mieszkańcy Bart-
kowa i okolicznych domostw w celu prze-
szukania terenu leśnego od miejscowości 
Bartków w stronę ul. Borek w Zagnańsku. 

W wyniku intensywnych poszukiwań ciało 
mężczyzny zostało odnalezione.

Serdecznie dziękuję Wszystkim Miesz-
kańcom sołectwa Bartków za zaangażo-
wanie okazaną pomoc, i liczne przybycie.

 Stanisław Kundera  
Sołtys sołectwa Bartków

Z radością informujemy, iż pod 
koniec 2016 roku, ukazała się płyta 
pt. „Pieśni prządkowe” – promująca 
spuściznę tradycyjnej kultury mu-
zycznej wsi regionu Gór Świętokrzy-
skich.

Przędzenie lnu, tkanie – to były 
główne zajęcia kobiece na polskich 
wsiach w okresie jesienno-zimowym. 
Nieodłącznym elementem porząd-

kowych spotkań był również śpiew. 
Wraz z rozwojem technologii i pro-
dukcji przemysłowej, zwyczaj prządek 
zaczął zanikać, a razem z nim między-
pokoleniowy przekaz kultury trady-
cyjnej w jej aspekcie rękodzielnictwa 

i obyczajowości. Obecnie pieśni po-
rządkowe – niegdyś stanowiące ważny 
kanon w tradycyjnej kulturze śpiewa-
czej – praktycznie nie są już wykony-

wane. Rzadko można je znaleźć nawet 
w repertuarze regionalnych zespołów 
folklorystycznych.

Na płycie znalazły się utwory ze-
brane podczas badań terenowych 
prowadzonych w powiecie kieleckim 

przez krakowską Fun-
dację Korzenie. Do ich 
wykonania i nagrania 
Fundacja zaprosiła 
śpiewaczki z trzech 
podkieleckich gmin: 
Zagnańska, Masłowa 
i Daleszyc. Gminę Za-
gnańsk reprezentowała 
pani Grażyna Grudzie-
cka z Zespołu ludowego 

„Jaworzanki”. Patronat medialny nad 
całym przedsięwzięciem objęło Radio 
Kielce.

Iwona Furmańczyk

W związku z kolizją, jaką uległ poprzedni bus zaistniała 
konieczność zakupu nowego auta. Wójt Szczepan Skorupski 
podpisał umowę na zakup samochodu osobowego typu BUS 
na potrzeby Urzędu Gminy w Zagnańsku z firmą Pol-Mot 
Auto S. A. Oddział OPEL – Chevrolet w Kielcach. 

Kwota kontraktu wynosi 148.751,28 zł. Model samochodu 
to Opel Movano Kombi L2H2 (9-osobowy) o mocy silnika 
170 KM i pojemności 2299 cm3. Firma udzieliła gwarancji 
na okres 72 miesięcy, a termin dostawy samochodu przewi-
dziany został do 20 marca 2017 roku.

SKARBNIK
Robert Szechnicki

Informuję, że w ramach realizacji 
„Programu usuwania i unieszkodliwia-
nia wyrobów zawierających azbest z te-
renu Gminy Zagnańsk na lata 2007 – 
2032” Gmina Zagnańsk udzieli w 2017 
roku dofinansowania prac związanych 
z demontażem pokrycia dachowego, 
zabezpieczeniem, transportem i unie-
szkodliwieniem powstałych odpadów 
zawierających azbest. 

Warunkiem ubiegania się o dofi-

nansowanie jest złożenie w Urzędzie 
Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 
8, 26-050 Zagnańsk (Punkt Obsługi 
Interesanta) wniosku w terminie do 31 
marca 2017 r.

Zasady przyznawania pomocy fi-
nansowej określa regulamin ustalony 
Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy 
Zagnańsk z dnia 9 stycznia 2017 r., któ-
ry wraz z drukami wniosków dostępny 
jest na stronie internetowej: www.za-

gnansk.biuletyn.net oraz w Urzędzie 
Gminy w Zagnańsku. 

O kolejności realizacji wniosków 
w ramach posiadanych i pozyskanych 
środków, decydować będzie stopień pil-
ności oraz data wpływu kompletnego 
wniosku.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Dofinansowanie kosztów demontażu i unieszkodliwiania azbestu

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszły 
w życie korzystne dla osób fizycznych 
przepisy dotyczące zmiany ustawy 
o ochronie przyrody. Najważniejsze 
z nich dotyczą zezwoleń na usunię-
cie drzew oraz sposobu i wysokości 
naliczanych za to opłat.

Zgodnie z nowymi przepisami 
nie ma już obowiązku posiadania 
zezwolenia na usunięcie drzew ros-
nących na nieruchomościach należą-
cych do osób fizycznych, usuwanych 
na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

Przepisy ustawy o ochronie przyro-
dy nie mają zastosowania w odniesie-
niu do terenów leśnych (użytki LS), 
nie stanowiących własności Skarbu 
Państwa, nad którymi, zgodnie z art. 5 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 
1991 roku o lasach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 roku poz. 2100 z późn. 
zm.), nadzór sprawuje starosta.

Zniknął także obowiązek posiada-
nia zezwolenia na usunięcie drzew 
o obwodach do 100 cm dla gatunków 
szybkorosnących, takich jak topo-
le, wierzby, kasztanowiec zwyczajny, 
klon jesionolistny, klon srebrzysty, 
robinia akacjowa, platan klonolistny; 
oraz do 50 cm dla pozostałych ga-
tunków, bez względu na cel usunięcia 
i formę własności gruntu, z którego 
jest usuwany.

Uproszczone zostały również za-
sady naliczania opłat za usunięcie 
drzew i krzewów. Zgodnie z treścią 
uchwalonej ustawy opłata za usunię-

cie drzewa ustalana będzie poprzez 
pomnożenie liczby centymetrów ob-
wodu pnia drzewa mierzonego na wy-
sokości 130 cm i stawki opłaty. Opłata 
za usunięcie krzewu ustalana będzie 
poprzez pomnożenie liczby metrów 
kwadratowych powierzchni gruntu 
pokrytej krzewami i stawki opłaty.

Obniżeniu uległy przy tym maksy-
malne stawki opłat – zgodnie z nowy-
mi przepisami stawki opłat za usuwa-
nie drzew nie mogą one przekroczyć 
500 zł (za jeden centymetr obwodu 
pnia), a za usuwanie krzewów 200 zł 
(za metr kwadratowy powierzchni).

 
Szczepan Skorupski

Wójt Gminy Zagnańsk

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów

PODZIĘKOWANIA

„Pieśni prządkowe”

Zakup BUSAPragniemy poinformować, iż wójt Szczepan Skorupski 
podpisał umowę na zakup samochodu osobowego typu do-
stawczego z firmą RAIDER SYSTEM z Kielc. Kwota kontraktu 
wynosi 173.430,00 zł, a termin dostawy auta marki IVECO 
Daily 34C15D, został ustalony na dzień 10 lutego 2017 roku. 
Pojemność silnika wynosi 2298 cm3, a jego moc to 150 KM. 
Firma daje gwarancję na okres 72 miesięcy. Samochód, któ-
ry służy również jako wywrotka będzie wykorzystywany w 
Referacie Gospodarczym i Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Gminy w Zagnańsku.

SKARBNIK
Robert Szechnicki

Nowe auto dostawcze
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Zagnańska Akademia Piłkarska (ZAP) ma już ponad 
setkę adeptów piłkarskich. Swoją działalność rozpoczęła 
w lipcu 2012 roku, a zorganizowana została przy okazji 
rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie EURO 2012 w piłce 
nożnej. 

Na początku swojej działalności na zajęcia ZAP uczęsz-
czało 5 dziewczynek i 20 chłopców. Obecnie w czterech 
grupach wiekowych od 5 latków do 14 latków trenuje ponad 
setka młodych adeptów piłki nożnej z terenu całej Gminy 
Zagnańsk. Zajęcia odbywają się przez cały rok w okresie 
jesienno-zimowym w hali sportowej GOSiR w Zagnańsku, 
a w wiosenno-letnim na mini orliku przy hali sportowej 
w Zagnańsku i na boisku przy Świetlicy środowiskowej 
w miejscowości Jaworze. Zajęcia prowadzone są przez 
czterech trenerów: Michała Salwę, Michała Ziernika, Ro-
berta Kozieła i Pawła Mecha. Dodatkowo dla wszystkich 
chętnych w każdy czwartek od godziny 17.30 organizowane 
są treningi bramkarskie, które prowadzi Paweł Mech. 

ZAP to nie tylko treningi, ale także wiele dodatkowych 
atrakcji takich jak udział w rozgrywkach ligowych i turnie-
jach, półkoloniach i miniobozach piłkarskich, wycieczkach, 
treningach sprawnościowych. Pod koniec ubiegłego 2016 
roku wszyscy uczestnicy zajęć mogli poczuć się jak prawdzi-
we gwiazdy, a to za sprawą „nietypowego treningu” jakim 
okazała się sesja zdjęciowa drużyn (zdjęcia wszystkich 
grup przedstawiamy obok) jak i każdego z zawodników 
indywidualnie. Zdjęcia zostały wykorzystane do stworzenia 
kalendarzy na rok 2017 oraz posterów. Również z po-
czątkiem bieżącego roku praktycznie wszyscy uczestnicy 
zostali ubrani w jednakowe komplety piłkarskie (koszulka, 
spodenki i getry), na których umieszczone zostało logo 
Zagnańskiej Akademii Piłkarskiej zawierającej herb Gminy 
Zagnańsk jak i imiona bądź nazwiska zawodników. Tak 
więc ponad setka dzieciaków nie dość, że wygląda okazale 
to wytrwale trenuje, a swoją postawą sportową i ubiorem 
promuje Gminę Zagnańsk.

Michał Salwa
Kierownik GOSiR w Zagnańsku

Minął rok jak Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Samsonowie mieści się w nowej 
siedzibie. Zmiana siedziby miała znaczący 
wpływ na rozwój czytelnictwa w Gminie 
Zagnańsk.

Do 2016 roku z placówki korzystali 
głównie mieszkańcy Samsonowa i Janaszo-
wa. Dziś GBP sprawuje funkcję biblioteki 
gminnej w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Bogaty księgozbiór (14.479 wol.) i duże 
zakupy nowości (1.028 wol.) przyciągnęły 
rzesze nowych czytelników z terenu ca-
łej gminy. Atrakcyjne godziny otwarcia, 
możliwość zwrotu wypożyczonych pozycji 
za pomocą wrzutni, miejsca parkingowe, 
a przede wszystkim okazja ciekawego spę-
dzenia czasu wolnego. To wszystko miało 
wpływ na wzrost liczby czytelników o bli-
sko 80% z 474 osób zapisanych w 2015 
roku do 851 w 2016 roku. Zwiększyła się 
też o przeszło 5.000 liczba wypożyczeń 
książek i audiobooków.

Biblioteka to obecnie prawdziwe gminne 
centrum kultury. Bez względu na porę dnia 
czy roku przygotowuje dla czytelników całą 
gamę zajęć. Dorośli biorą udział w zaję-
ciach m.in. takich jak: „Choć przybywa lat, 
z komputerem za pan brat”. Raz w miesiącu 
panie dyskutują o trendach w literaturze 
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Dla dzieci przygotowaliśmy trzy typy zajęć: 
„Fabryka Kreatywności”, „Dziecięce Labo-
ratorium Wiedzy” i „Komputerowy Klub 
Kodowania”. To dla ducha. A dla ciała ofe-
rujemy dwa razy w tygodniu ćwiczenia jogi.

W Bibliotece odbywają się spotkania 
autorskie. W tym roku gościliśmy kiele-
cką pisarkę Karolinę Wilczyńską, Hannę 
Pasterny autorkę „Moje podróże w ciemno”. 
Z dziećmi spotkała się Barbara Gawryluk – 

twórczyni książek dla najmłodszych.
Biblioteka ze składnicy książek zamieniła 

się w tętniący życiem ośrodek kultury pro-
mujący czytelnictwo na szeroką skalę. Stała 
się miejscem integrującym mieszkańców, 
skupiającym wokół siebie dzieci, uczniów 

oraz seniorów.
Działalność placówki zainaugurował 

koncert Marka Piekarczyka lidera gru-
py TSA oraz autora książki „Zwierzenia 
Kontestatora”. Z recitalem wystąpiła także 
Małgorzata Nakonieczna. W grudniu pod-
czas Koncertu Bożonarodzeniowego kolę-
dy w nowych aranżacjach zaprezentowała 
Maja Wojtaszek, uczestniczka telewizyjnego 
programu TVP – „The Voice of Poland”.

Nasi czytelnicy mieli także możliwość 
wspólnego rysowania ze znanym grafikiem 
Edwardem Lutczynem. Prace artysty prze-
kazywane zostaną na aukcje charytatywne.

Biblioteka włącza się do ogólnopol-
skich akcji m.in. Tydzień Bibliotek, Nocy 
Bibliotek, Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom, a we wrześniu z całą Polską czy-
taliśmy „Quo vadis”.

GBP stała się stałym punktem na ma-
pie wycieczek, także tych zagranicznych. 
Gościliśmy m.in. studentów z rosyjskich 
uniwersytetów, pielgrzymów z Francji, sa-
morządowców z Ukrainy.”

To także miejsce z ofertą na spędzenie 
czasu wolnego od nauki i codziennych zajęć 
dla dzieci i dorosłych.

Podczas wakacji przeszło 200 dzieci mia-
ło zapewnioną opiekę i rozrywkę w ramach 

„Wakacji z walizką” i „Akademia Czasu 
Wolnego” to była nasza recepta na nudę 
maluchów.

Dorośli czytelnicy zbierali się w przy-
gotowanej z okazji Dnia Kobiet „Damo 
Sferze” i kilkakrotnie „Przy zielonej herba-
cie”, by rozmawiać o zdrowym stylu życia, 
o kwiatach i ogrodach. Wspólnie z czytel-
nikami obchodziliśmy Walentynki (każdy 
otrzymał lizak w kształcie serca) i Mikołajki 
(odbyła się loteria fantowa). W ramach pro-
jektu pt. „Zagnańsk w lustrzanym odbiciu 
tradycji” powstały lalki motanki, widoków-
ki oraz pod czujnym okiem artysty malarza 
Aleksandra Yasina piękne obrazy ruin Huty 
„Józef” i Dębu „Bartka”.

Zaistniałe zmiany w GBP w Samsono-
wie dobrze ilustruje opis statystycznego 
czytelnika – to już nie jest tylko uczeń sam-
sonowskiej szkoły, jak w ubiegłych latach. 
Osoby uczące się stanowią obecnie zaledwie 
32 % wszystkich użytkowników. Teraz gru-
pa dominująca to ludzie młodzi i pracujący 
w wieku od 25 do 44 lat oraz ich dzieci (31 
poniżej 5. roku życia). Ponad 100% wzrosło 
zainteresowanie zgromadzonymi zbiorami 
elektronicznymi. Rekordzista w ciągu roku 
wysłuchał 23 audiobooków.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sam-
sonowie jako jedyna książnica w regionie 
wzięła udział w największej akcji czytelni-
czej w kraju, a zdjęcie Tetrapoda zwyciężyło 
w Ogólnopolskiej Akcji CZYTAJ.PL, której 
celem była promocja bezpłatnego dostępu 
do e-książek.

Staramy się wychodzić naprzeciw po-
trzebom czytelników, organizując m.in. 
„Urodziny z książką w tle”. Jesteśmy otwarci 
na wszelkie inne propozycje współpracy.

Zapraszamy i czekamy na Państwa!
Anna Żmudzińska

Dyrektor GBP w Samsonowie

ZAGNAŃSKA AKADEMIA PIŁKARSKA Łączymy tradycję z nowoczesnością

rocznik 2003-2004

rocznik 2005-2006

rocznik 2007-2008

rocznik 2008 i młodsirocznik 2008
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był jedyną w powiecie kieleckim miej-
scowością, w której na mocy umowy 
o współpracy, podpisanej z warszawską 
Fundacją Orszak Trzech Króli zorgani-
zowane zostało to barwne i radosne oraz 
promujące wartości chrześcijańskie i ro-
dzinne święto. Organizatorami orszaku 
podobnie jak w latach poprzednich była 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebo-
wzięcia NMP w Samsonowie oraz Ze-
spół Szkoły Podstawowej, Przedszkola 
i Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II 
w Samsonowie przy wsparciu Urzędu 
Gminy w Zagnańsku.

Tegoroczna edycja Orszaku przebie-
gała według całkowicie nowego scena-
riusza. Został on pomyślany jako swoiste 
podziękowanie dla Papieża Franciszka 
za Encyklikę Laudato Si („W trosce 
o wspólny dom – o szacunek dla świata 
i przyrody oraz o roli człowieka, który 
ma ten świat zachować dla przyszłych 
pokoleń”) oraz za wizytę w naszej ojczyź-
nie podczas Światowych Dni Młodzieży. 
Na trasie uczestnicy orszaku zobaczyli 
trzy nowe sceny pantomimiczne w wy-
konaniu młodzieży gimnazjalnej z Sam-
sonowa pt. „Stworzenie świata”, „Życie 
w raju” i „Upadek pierwszych ludzi” oraz 
scenę „Walki dobra ze złem”. 

Wraz z Trzema Królami uczestnicy 
wyruszyli w drogę aby odszukać nowo-
narodzonego Króla Stworzenia, przy-
patrując się stworzeniu świata, życiu 
człowieka w raju. Następnie oglądali 
upadek pierwszych ludzi oraz odwieczne 
zmagania dobra ze złem. Chóry aniel-
skie wychwalały dzieła Pana, tworząc 
przy wejściu do ruin Huty „Józef ” bra-
mę anielską, która prowadziła do Jezusa 
narodzonego w żłóbku. 

Zgodnie z sugestią warszawskiej Fun-
dacji organizatorzy zadbali o zaintereso-
wanie inicjatywą władz samorządowych, 
symbolicznie reprezentujących wszyst-
kich mieszkańców naszego powiatu. I tak 
pan Michał Godowski – Starosta Kielecki 
już po raz drugi wcielił się w rolę kró-
la azjatyckiego Melchiora, pan Robert 

Kaszuba – Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Kieleckiego zadebiutował jako 
król afrykański Baltazar. Obsadę dopeł-
ni pan Rafał Szpak – dyrektor Święto-
krzyskiego Centrum Matki i Noworodka 
w Kielcach, jako król europejski Kacper. 
W rolę Świętej Rodziny wcielili się Doro-
ta Kondrak – dyrektor Samorządowego 
Ośrodka Zdrowia w Zagnańsku i Józef 
Florek – prezes Banku Spółdzielczego 
w Samsonowie. Tradycyjnie patronat 
nad przedsięwzięciem sprawował wójt 
Szczepan Skorupski, przebrany w tym 
roku w ludowy strój gospodarza.

Tegoroczną atrakcją dla dzieci była 
żywa szopka ustawiona obok sceny oraz 
„Czwarty Król” o ponad 4 metrowej wy-
sokości. Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się sztuczne zwierzęta, a wśród nich 
wielbłąd i wąż nie ustępujący wielkością 
znanemu z lat ubiegłych smokowi.

Orszak zakończył symboliczny pokłon 
Trzech Króli połączony ze złożeniem da-
rów w scenerii ruin Huty „Józef” w Sam-
sonowie oraz wspólnym kolędowaniem. 
Wystąpili m.in. Marek Bucki z córką 
Dagmarą, Kamil Szpankowski i Maja 
Wojtaszek, uczestniczka telewizyjnego 
programu TVP2 „The Voice of Poland”.

Prace nad orszakiem trwały od wie-
lu dni. Organizatorów tj. Parafię Rzym-
skokatolicką pw. Wniebowzięcia N.M.P. 
w Samsonowie oraz Zespół Szkoły Pod-
stawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. 
Św. Jana Pawła II wspierali Przyjaciele 
Orszaku Trzech Króli: wójt Szczepan 
Skorupski, Marek Bucki z córką Dagma-
rą, Elżbieta i Witold Korusowie, strażacy 
z OSP Samsonów i członkowie Towarzy-
stwa Ziemi Samsonowskiej. 

W orszaku uczestniczyli również: 
Kapela Ludowa „Maszkowianie” spod 
Krakowa, Gminny Chór „Con Passione”, 
Zespół „Jaworzanki”, Koło Gospodyń 
Wiejskich „Florianki”, Gminne Koło 
Pszczelarzy „Bartek”, Grupa Rekon-
strukcyjna „Hakownica”, Koła Łowie-
ckie „Gajus” i „Rosochy”, Nadleśnictwo 
Zagnańsk, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Samsonowie, 25. Drużyna Harcerska 

im. Stanisława Staszica z Samsonowa, 
OSP Zagnańsk, OSP Szałas i OSP Zabło-
cie oraz pracownicy „Naszej Przychodni”, 
nauczyciele, dzieci i rodzice, jak również 
wielu miejscowych przedsiębiorców.

Zdjęcia z orszaku, które prezentujemy 
na ostatnich dwóch stronach niniejszej 
gazety wykonali fotoreporterzy: Jakub 
Szczepański i Arkadiusz Wesołowski.

Wielu rodziców zaangażowało się 
w przygotowanie kostiumów i elemen-
tów scenografii, wśród których najak-
tywniejsi byli: Katarzyna Krawczyk, 
Agnieszka Bernacka, Joanna Zapała, 
Bożena Pastuszka, Anita Salwa, Magdale-
na Sobczyk i Piotr Sobczyk występujący 
jako Gwiazdor.

Orszak wsparty został przez wielu 
sponsorów i ludzi otwartego serca takich 
jak: Gmina Zagnańsk (wójt Szczepan 
Skorupski), Wodociągi Kieleckie (pre-
zes Henryk Milcarz i dyrektor finanso-
wy Karol Jacewicz), Bank Spółdzielczy 
w Samsonowie (prezes Józef Florek), 
Roman Kurek – firma „Abro”, Anna 
Górecka (Piekarnia K. Kamusiński), 
Wiesław Piasecki, Grzegorz Toporek, 
Henryka Zychowicz, Czesława Palus, 
Janusz Machul, Nadnidziańskie Parki 
Krajobrazowe, Nadleśnictwo Zagnańsk 
(Sławomir Olesiński).

Organizatorami Orszaku Trzech Kró-
li byli: Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Wniebowzięcia N.M.P. w Samsonowie 
i ksiądz proboszcz Zbigniew Krzyszkow-
ski, Zespół Szkoły Podstawowej, Przed-
szkola i Gimnazjum im. Św. Jana Pawła 
II w Samsonowie i dyrektor – Dorota 
Chmielewska oraz nauczyciele: Marta 
Jass, Marta Polak, Alicja Lisowska, Jo-
anna Pawłowska, Agnieszka Wojtaszek, 
Urszula Rysińska, Grzegorz Perczak, Ma-
rek Rysiński, Anna Ziętarska, Zbigniew 
Staniec, Mirosława Jagodzińska, Dawid 
Jagodziński, Dagmara Drogosz, Jakub 
Szczepański, Dorota Makuch i pracow-
nicy obsługi: Piotr Ślefarski, Anna Le-
chowicz, Helena Młodawska, Magdalena 
Janik, Małgorzata Suchenia.

Marta Jass



III ORSZAK TRZECH KRÓLI W SAMSONOWIE
w obiektywie Arkadiusza Wesołowskiego i Kuby Szczepańskiego 
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