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Galeria placów zabaw w gminie Zagnańsk
W pierwszych latach kadencji wój-

ta Szczepana Skorupskiego udało się 
wybudować prawie we wszystkich so-
łectwach nowe place zabaw i zmoder-
nizować istniejące. Największy zespół 
placów zabaw został oddany w Za-
gnańsku przy ul. Kieleckiej. Większość 
tych inwestycji adresowanych do dzie-
ci i młodzieży sfinansowanych zostało 
z funduszy sołeckich Gminy Zagnańsk, 
ale też ze środków Unii Europejskiej. 
Szerzej piszemy na ten temat w publi-
kacjach na sąsiednich stronach tego 
wydania.  Apis

Zagnańsk, ul. Kielecka Zagnańsk, ul. Kielecka

Zagnańsk ul. Kielecka Zagnańk, ul. Turystyczna

ChrustyBorowa Góra

Jaworze Kaniów

ZachełmieTumlinŚcięgna

Janaszów

Belno

Bartków



3

Wrzesień 2013

Zakończono drugi etap prac związanych z przebudową ist-
niejących parkingów w obrębie Urzędu Gminy wraz z niezbędną 
infrastrukturą. Dokonano odbioru robót związanych z budową 
sieci wodociągowej wraz z wysięgnikami przyłączy na Osiedlu 
Knieje. Do użytku oddane zostały place zabaw i skatepark. Kła-
dziony jest asfalt na przebudowywanej drodze w Zachełmiu.

Skatepark z odnowionym parowozem
Zakończone zostały prace montażowe w skateparku przy ul. Kie-

leckiej. W punkcie centralnym placu ustawiony został parowóz. 
Podczas inauguracji nowego roku szkolnego 2013/14 wójt Szczepan 
Skorupski składając z tej okazji życzenia dzieciom, nauczycielom 

i uczniom, jednocze-
śnie zaprosił do częste-
go odwiedzania gmin-
nego parku rozrywki.

– Oprócz paro-
wozu i wagonu na 
węgiel  stanie  jesz-
cze  wagon-scena. 
Będzie  to  specjalna 
platforma  z miejscem 
do wystąpień publicz-
nych. Całość zostanie 
odpowiednio  oświe-

tlona, tak aby ekspozycja ładnie się prezentowała. Oprócz tego zosta-
ną zamontowane specjalne tablice informujące o historii przemysłu 
drzewnego w Zagnańsku – wyjaśnia wójt Szczepan Skorupski.

Wyprodukowany w 1955 r. parowóz będzie podkreślał zagnański 
charakter placu zabaw. Jeździł bowiem po torach kolei leśnej Ośrodka 
Transportu Leśnego Zagnańsk, czyli Świętokrzyskiej Kolei Leśnej, 
którą w 1978 r. zlikwidowano. Plac zabaw, w którego skład wcho-
dzą skatepark, place zabaw dla dzieci młodszych 3–6 lat i starszych 
5–14 lat oraz miniboisko do koszykówki, został oddany do użytku 
6 września. – Termin się przesunął, ponieważ w skład całej inwestycji 
wchodzą również drzewka  i krzewy, a chcieliśmy  ją odebrać wtedy, 
gdy dobrze się ukorzenią – wyjaśnia wójt Szczepan Skorupski.

Koszt budowy placu zabaw to 900 tysięcy złotych, z czego 
60 procent stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

Wykonany został wodociąg na Osiedlu Knieje
Dnia 26 sierpnia br. dokonano odbioru robót związanych z budo-

wą sieci wodociągowej wraz z wysięgnikami przyłączy na Osiedlu 

Place zabaw dla dzieci i młodzieży

Wybudowano skatepark, parking i wodociąg

W ostatnim czasie na terenie naszej gminy wybudowane zosta-
ły nowe place zabaw, których utworzenie sfinansowano ze środków 
funduszy sołeckich sołectw Jaworze i Kaniów. Wkrótce do użytku 
oddane zostaną kolejne m.in. w Samsonowie i Tumlinie.

Plac zabaw w Jaworzu jest zlokalizowany przed nowowybudo-
waną świetlicą środowiskową i został oddany do użytku dnia 8 lipca 
br. W jego skład wchodzą zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka 
„ważka”, dwa sprężynowce, huśtawka podwójna, piaskownica oraz 
trzy ławeczki. Całkowity koszt wybudowania placu zabaw wyniósł 
15.000,00 zł. 

Pod koniec sierpnia br. zamontowane zostały urządzenia rekre-
acyjne na placu zabaw w Borowej Górze, którego powstanie było 
możliwe dzięki środkom finansowym pochodzącym z funduszu so-
łeckiego sołectwa Kaniów. Plac zabaw zlokalizowany jest w obrębie 
dawnej kolejki wąskotorowej, przechodzącej przez Borową Górę. 
W ramach przedsięwzięcia przygotowano teren pod budowę placu 
oraz zamontowano następujące urządzenia: huśtawka podwójna, 
karuzela, sprężynowiec, huśtawka „koniki” oraz piaskownica. Na 
obecnym etapie wokół placu zabaw wykonywane jest ogrodzenie, 
z przęseł panelowych. Łączny koszt wybudowania placu zabaw wy-
nosi 22.147,00 zł.

W ramach zadania sołeckiego „Zagospodarowanie terenu w cen-
trum Samsonowa” na terenie znajdującym się za budynkiem po sta-
rym ośrodku zdrowia zostaną posadowione urządzenia do ćwiczeń 
na powietrzu. W skład ww. zestawu wchodzą: orbitrek pojedynczy, 

biegacz pojedynczy, wyciskanie siedząc pojedyncze. Termin oddania 
do użytku ww. placu do ćwiczeń – wrzesień br.

Nowopowstałe miejsce do ćwiczeń zostanie wyposażone również 
w 2 ławeczki z 5, które zostaną zakupione w ramach zadania. Pozo-
stałe ławeczki zostaną posadowione na terenie przedszkola w Samso-
nowie. Termin wykonania został ustalony na wrzesień br.

W ramach funduszu sołeckiego „Doposażenie placu zabaw 
w Tumlinie” zostanie dokończony piłkochwyt na boisku do siatków-
ki. Za pozostałą cześć środków z funduszu oraz darowizny od Wo-
dociągów Kieleckich i osób prywatnych przedmiotowy plac zostanie 
doposażony w urządzenia do ćwiczeń na powietrzu. W skład zestawu 
do ćwiczeń wchodzą 4 urządzenia (orbitrek pojedynczy, biegacz po-
jedynczy, wyciskanie siedząc pojedyncze, wioślarz). Termin oddania 
do użytku ww. placu – wrzesień br. 

Wychodząc naprzeciw inicjatywom miejscowego społeczeństwa, 
Gmina Zagnańsk wykonała wiele placów zabaw. Za bezpieczeństwo 
dzieci korzystających z urządzeń znajdujących się na nich odpowiadają 
rodzice/opiekunowie zgodnie z regulaminem wywieszonym na tablicach 
każdego placu. Gmina przeprowadza corocznie przeglądy stanu technicz-
nego urządzeń. Wszelkie stwierdzone usterki są niezwłocznie usuwane.

Niezależnie od powyższych przeglądów corocznie Gmina wy-
mienia piasek w piaskownicach, uzupełnia piasek na boiskach oraz 
konserwuje i odrestaurowuje zniszczone przez wandali elementy 
urządzeń. Mimo to zbyt często dochodzi jednak do dewastacji urzą-
dzeń na niektórych placach zabaw. Opr. Apis

Knieje. Powyższa inwestycja umożliwi podłączenie wody dla znaj-
dujących się tam 11 posesji oraz poprawę warunków bytowych kolej-
nej liczbie mieszkańców naszej gminy. 

Parking za UG
Zakończono drugi etap prac związanych z przebudową istnieją-

cych parkingów w obrębie Urzędu Gminy wraz z niezbędną infra-
strukturą. Prace obejmowały swoim zakresem budowę parkingu za 
Urzędem Gminy, budowę drenażu oraz izolacji ścian fundamento-
wych budynków GOPS i budynku Urzędu Gminy oraz wykonanie 
prac towarzyszących. Wartość całej inwestycji to ok. 220 tys. zł. Wy-
konane prace kończą oba etapy inwestycji polegającej na przebudo-
wie istniejących parkingów w obrębie Urzędu Gminy.

Budowa drogi w Zachełmiu
Trwają roboty mające na celu przygotowanie pod budowę drogi 

na odcinku od skrzyżowania w Ścięgnach do wjazdu na parking przed 
kościołem św. Rozalii w Zachełmiu, polegające na ułożeniu warstwy 
konstrukcyjnej oraz dolnej asfaltu. Zakres dotychczas przeprowa-
dzonych prac obejmował roboty ziemne polegające na zagęszczeniu 
podłoża oraz ułożeniu krawężników. Wcześniej wykonano prace in-
stalacyjne w zakresie 
sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz wodocią-
gowej.

Głównym celem 
realizacji projektu jest 
poprawa organizacji 
i bezpieczeństwa ru-
chu kołowego i pie-
szych oraz skrócenie 
czasu dojazdu do 
przyległych posesji 
i sąsiednich miejsco-
wości. Poprawie ulegnie również widoczność na drodze poprzez 
budowę oświetlenia, jak również umieszczenie oznakowania pozio-
mego i pionowego. Dla pieszych taką rolę spełni budowa chodnika, 
co pozwoli odseparować ruch pieszy i rowerowy od ruchu pojazdów 
mechanicznych. Ułatwiony będzie również dostęp do rezerwatu 
geologicznego i śladów Tetrapoda, co niewątpliwie zwiększy atrak-
cyjność turystyczną i wpłynie na rozwój regionu. Planowany termin 
zakończenia inwestycji to 15 listopada br.

Apis
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Wrzesień to czas, w który wpisują się od kilku lat zebrania 
wiejskie, decydujące o rozdysponowaniu środków z funduszu so-
łeckiego. Z roku na rok wyraźnie zwiększa się także w tym wzglę-
dzie świadomość mieszkańców, a przez to i chęć do decydowania 
o swoim najbliższym otoczeniu. Przejawem tego jest głównie co-
raz liczniejsza obecność na „wiejskich sesjach”. Jest to bowiem 
tak naprawdę jedyna szansa dla mieszkańców na bezpośrednie 
decydowanie o gminnym budżecie. 

W ciągu kilku lat funkcjonowania funduszu, w wyniku decyzji ze-
brań wiejskich na terenie naszej gminy powstały nowe miejsca odpo-
czynku i rekreacji, doposażono miejscowe szkoły i biblioteki, a także 
dofinansowywano inicjatywy społeczno-kulturalne. Nie ma jednak róży 
bez kolców; pewne niezadowolenie mogą wywoływać ograniczenia wy-
nikające z zapisów ustawy o funduszu sołeckim, które zawężają grupę 
potencjalnych przedsięwzięć. Chodzi tu głównie o sytuacje, gdy zapla-
nowane zadanie nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy. 

Nieco o funduszu sołeckim

Sołtys z funduszem może więcej 

Kanalizacja gminy Zagnańsk

Wśród zadań inwestycyjnych w sołectwach gminy Zagnańsk 
z funduszu sołeckiego wykonano m.in.: place zabaw, tablicę pa-
miątkową i wyremontowano łazienkę szkolną. Wśród zadań, któ-
re są w trakcie wykonania znajdują się m.in.: oświetlenia uliczne, 
adaptacja budynku po szkole, utwardzenie dróg. Na realizację 
czekają m.in.: budowa wiat przystankowych, utwardzenie tere-
nu, poprawa dróg. 

Zadania sołeckie wykonane
Zakupiona została lampa solarna na chodnik przy 

ul. Przemysłowej w Zagnańsku za 6642,00 zł. Urzą-
dzona została łazienka i szatnia w budynku gminnym 
Szałas 1A za 8960,00 zł. Wykonana została tabliczka 
pamiątkowa w Janaszowie, która będzie przymoco-
wana na kamiennym obelisku. Tablica kosztowała 
1500 zł. Wyremontowana została łazienka w budyn-
ku po szkole w Zachełmiu za 3.000,00 zł.

Zadania sołeckie w trakcie realizacji 
Trwa budowa oświetlenia ulicznego Knie-

je–Bartków za 12.000 zł oraz oświetlenia uliczne-
go (projekt) w Belnie za 3500 zł. Doposażony jest 
budynek gminny po szkole w Zachełmiu. Kupione 
zostały: zestaw komputerowy, telewizor i ekspres 
do kawy. Zaplanowane jest kupno stolików. 

Adaptowane są pomieszczenia w budynku po 
szkole na zebrania wiejskie w Belnie. Wykonano już wymianę drzwi, 
malowanie i elektrykę. Zostaną jeszcze zakupione stoliki i ławki.

Cyklicznie przeprowadzane zadania sołeckie 
Do cyklicznie przeprowadzanych zadań soleckich należą: utwar-

dzenie drogi ul. Widokowej za 4.999,00 zł, wyrównanie i utwardze-

Trwają prace pierwszego etapu kanalizacji w Zachełmiu 
i Samsonowie–Piechotnych. Wraz z wykopami, układane są rury. 
Budowane są kolektory grawitacyjne. Wyłonienie wykonawcy na 
realizację drugiego etapu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
nastąpi na przełomie października i listopada br.

Zaawansowanie prac (położona infrastruktura bez przywrócenia 
nawierzchni do poprzedniego stanu) przekroczyło 5 procent. Ułożo-
no na koniec lipca br. 1300 m rur kanalizacyjnych.

Spółka Skanska S.A. kontynuuje prace geodezyjne oraz monta-
żowe, zamówiła też materiał na plac budowy całego kontraktu. Roz-
poczęła się budowa kolektora grawitacyjnego z kamionki w miejsco-
wości Samsonów-Piechotne, który będzie miał 157 m długości.

W Zachełmiu zostały dodatkowo złożone wnioski o wydanie ze-
zwolenia na wycięcie drzew. Rozpoczęto też budowę kolektora gra-
witacyjnego z PVC o przekroju 200 mm z przykanalikami. Docelowo 

nie drogi w Janaszowie za 10.353,00 zł. Wykonywana jest również 
modernizacja przepustu pod drogą w Barczy za 16.500 zł. Doposaża-
ny jest plac zabaw w Janaszowie za 5000,00 zł. Zakupione zostanie 
5 ławeczek w Samsonowie za 3.000,00 zł. 

Zagospodarowany jest teren w centrum Samsonowa. Zakupiono 
urządzenia do ćwiczeń na powietrzu za 15.147,00 zł. Doposażony 
jest plac zabaw w Tumlinie w urządzenia do ćwiczeń fizycznych za 
11.000,00 zł. Wykonane zostanie również dokończenie piłkochwytu 
na boisku do siatkówki 

Na realizację tego zadania przekazana została 
darowizna od Wodociągów Kieleckich S.A. oraz 
osób prywatnych.

Zadania sołeckie, które zostaną zrealizowane 
Wśród zadań sołeckich, które zostaną zrealizo-

wane są m.in.: budowa wiaty przystankowej w Ka-
jetanowie za 6647,00 zł, w Lekominie za 5300,00 zł, 
w Umrze za 3996,00 zł oraz budowa altany wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą przy placu zabaw 
w Chrustach za 12.801,00 zł.

Planowane jest doposażenie modernizowanego 
budynku OSP Szałas (położenie płytek, malowanie 
ścian, wymiana oświetlenia) za 5000,00 zł i zago-
spodarowanie terenu przy źródełku „DUDEK” za 
3.000,00 zł (zostaną zakupione kręgi betonowe oraz 
materiały do wykonania zadaszenia oraz ławeczki). 

Wśród kolejnych zadań, które czekają na reali-
zację zaplanowano utwardzenie i zagospodarowanie 

terenu przy budynku po szkole w Długojowie za 5004,00 zł, wymia-
nę stolarki drzwiowej lub okiennej w budynku po szkole w Długojo-
wie za 1885,00 zł, wykonanie zjazdu na drodze gminnej w Bartkowie 
za 5000,00 zł oraz rewitalizację placu przed szkołą w Kajetanowie  
za 500,00 zł. Opr. Apis 

Fundusz sołecki to także, a może przede wszystkim możliwość 
budowania demokracji lokalnej. W wyniku decydowania o przezna-
czeniu, bądź co bądź niedużych kwot, mieszkańcy muszą wspólnie 
uzgodnić sołeckie priorytety. Jest to o tyle trudne, że nie zawsze głos 
mniejszych miejscowości jest wystarczająco słyszalny. W takich 
przypadkach ważna rola przypada przewodniczącemu zebrania (naj-
częściej sołtysowi), który nierzadko musi zgłaszać problemy słabiej 
reprezentowanych miejscowości, a ostatecznie pomóc w uzyskaniu 
konsensusu.

W zamyśle twórców ustawa o funduszu sołeckim miała w głównej 
mierze wesprzeć mieszkańców w planowaniu i realizacji niewielkich 
zadań, najlepiej z wkładem własnym. Dzięki takim miniprzedsięw-
zięciom możliwe jest budowanie tak potrzebnego nam poszanowania 
własności publicznej, aktywności obywatelskiej, a także więzi po-
między mieszkańcami. 

Na koniec zostaje mieć nadzieję, że w takim duchu będą podej-
mowane decyzje, także podczas tegorocznych zebrań. Naprawdę wy-
starczy niewiele, by wspólnie zrobić coś dobrego.

Marcin Fąfara

zostanie w Zachełmiu wykonane 620 m kanału. Wodociągi Kieleckie 
wybrały najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma Skanska S.A. 
z Warszawy, wyceniając koszty realizacji kontraktu na 15 mln 839 tys. 
441,20 zł brutto. Inżynierem kontraktu konsorcjum jest firma Ekocen-
trum z Wrocławia i Biuro Inwestycyjne Janusz Rybka z Wrocławia. 

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

Wyłonienie wykonawcy na realizację drugiego etapu kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy Zagnańsk, projektu pn. „Kompleksowa 
ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej” nastąpi na przeło-
mie października i listopada br. 

W drugim etapie kanalizacją objęte będą miejscowości: Koło-
mań, Umer, Tumlin-Dąbrówka, Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze, 
Tumlin-Osowa i Belno. Budowa około 30-kilometrowego odcinka 
rozpocznie się w przyszłym roku. 

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

Andrzej Piskulak
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Nowe tablice informacji turystycznej

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

Wakacje z angielskim

W ramach Działania 4.1.3 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Gmina 
Zagnańsk podpisała umowę o dofinansowanie zadania polegającego na zaku-
pie i montażu tablic informacji turystycznej w 17 sołectwach na terenie gminy 
Zagnańsk.

Celem projektu jest działanie na rzecz promocji gminy poprzez stworzenie 
jednolitego systemu informacji turystycznej. Tablice zostały zamieszczone w miej-
scach szczególnie odwiedzanych przez turystów. Na tablicach została uwidoczniona 
mapa gminy z zaznaczonymi punktami informacji turystycznej, szlakami pieszymi 
i rowerowymi oraz zdjęcia przedstawiające najciekawsze miejsca na terenie gminy. 
Tablice służą również w wydzielonej części do zamieszczania informacji o impre-
zach turystyczno-kulturowych na terenie całego obszaru Lokalnej Grupy Działania.

W związku z realizacją projektu aktywna forma wypoczynku na naszym terenie 
będzie cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem. Apis 

Trwa realizacja projektu, którego 
celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w gminie Zagnańsk. Dzięki 
programowi mieszkańcy w trudnej sytu-
acji finansowej dostali sprzęt komputero-
wy i dostęp do internetu. Objętych nim 
zostało 35 gospodarstw domowych.

W programie mogły wziąć udział ro-
dziny o niskich dochodach, wielodzietne, 
a także te, w których są osoby niepełno-
sprawne z gminy Zagnańsk. Koszt realizacji 
programu wynosi ponad 420 tysięcy złotych 
i w całości jest sfinansowany z unijnego 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wraz z Fundacją 
Nidzicką NIDA są organizatorem corocznych letnich obozów ję-
zykowych dla uczniów gimnazji i szkół podstawowych, w których 
realizowano projekty z programu English Teaching. 

Uczeń klasy VIa Miłosz Jędrzejewski oraz uczennica klasy Va 
Małgorzata Ludwinek z Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przed-
szkola i Gimnazjum w Zagnańsku przyjechali w lipcu do Ośrodka 
Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Nadwarciański Gród” w Załęczu 
Wielkim, gdzie uczestniczyli w zajęciach językowych. Dziećmi opie-
kowała się wykwalifikowana kadra. Pod czujnym okiem lektorów 
z USA, przebywających w Polsce w ramach współpracy z Fundacją 
Kościuszkowską doskonalili znajomość języka angielskiego. 

– Ten obóz językowy to strzał w dziesiątkę. To fajne połączenie 
wakacji  z kursem  językowym. Z obozu przywiozłem niezapomniane 
wrażenia. Dużo zwiedzaliśmy, uczyliśmy się, bawiliśmy i wypoczywa-
liśmy jednocześnie. Amerykanie pracowali z nami solidnie przez dwa 
tygodnie. Przed przyjazdem na ten obóz każdy z nas posiadał bogaty 
zasób  słówek, ale mieliśmy barierę konwersacji. Dlatego  trzeba  ją 
było odblokować, aby swobodnie rozmawiać. Śpiewaliśmy, były pro-
wadzone warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne, wszystko w języ-

ku angielskim. Mieliśmy świetne warunki: zarówno sale dydaktyczne, 
jak i przyroda, która nas otaczała. Na obozie poznałem wiele cieka-
wych osób,  z  którymi  jestem w kontakcie. Oczywiście  rozmawiamy 
w języku angielskim. W przyszłym roku  też bardzo chciałbym poje-
chać na taki obóz – powiedział Miłosz Jędrzejewski.

Projekt „Wokół Czerwonego Kapturka”, dzięki któremu dzie-
ci mogły uczestniczyć w obozie, realizowany był w ZSP nr 2, PiG 
w Zagnańsku z programu English Teaching przy wsparciu finanso-
wym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Krajowym realiza-
torem programu jest Fundacja NIDA. Dorota Starz 

Osoby korzystające z projektu będą mia-
ły ułatwiony dostęp do globalnej sieci przez 
ok. 3 lata trwania programu oraz w okresie 
zapewnienia trwałości projektu, tj. 5 lat po 
zakończeniu trwania projektu.

Dzięki unijnemu wsparciu stworzony 
został także Lokalny Punkt Społeczeństwa 
Informacyjnego w Świetlicy Środowisko-
wej Jaworze. Udostępniono 5 stanowisk 
komputerowych, wraz z możliwością sko-
rzystania z urządzeń wielofunkcyjnych oraz 
sali szkoleniowej. Odbywają się tam zajęcia 
dla dzieci, a także seniorów z całej gminy. 
Realizowane będą również szkolenia dla 
uczestników projektu.  Apis

W nocy z 18 na 19 sierpnia br. na skrzyżowaniu ul. Słonecz-
nej i Turystycznej w Zagnańsku chuligani zdewastowali trzy 
punkty monitoringu – hotspot, okablowanie, światłowody i za-
silanie. Wykonawca robót wstępnie oszacował szkody na kwotę 
12.829,39 zł. O zniszczenie kamer monitoringu podejrzany jest 
17-latek, zamieszkały w Zagnańsku przy ul. Kieleckiej, zatrzy-
many przez policjantów. 

Złożone zostało doniesienie do organów ścigania łącznie z zapi-
sem z kamer, na których ujawniono kilku uczestników zdarzenia. Mo-
nitoring centrum Zagnańska został odebrany do użytku 7 sierpnia br. 
Jak informuje zespół świętokrzyskiej policji, nastolatek przyznał się 
do zniszczenia kamer i dobrowolnie poddał się karze. Wobec spraw-

Chuligani zniszczyli monitoring
cy zastosowano 4 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 
3 lata. Musi on także zapłacić grzywnę i jest zobowiązany do napra-
wienia szkody. Oddano go także pod nadzór kuratora sądowego. 

Całkowity koszt wykonania inwestycji wyniósł około 160.000,00 zł. 
W ramach przedsięwzięcia monitorowane są ulice: Spacerowa, Sło-
neczna, część Kieleckiej oraz plac zabaw, na którym znajduje się 
skatepark.

Monitoring wykonany został w ramach programu RPO WŚ na 
lata 2007–2013 „Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez za-
gospodarowanie przestrzeni publicznej” złożonego do osi prioryte-
towej 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych 
miast do działania 6.2. Rewitalizacja małych miast. Apis
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Ksiądz sercanin Stanisław Maleńki SCJ, proboszcz parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lachowiczach podczas 
swej sierpniowej wizyty w parafii św. Rozalii i św. Marcina w Za-
chełmiu podziękował ks. proboszczowi Tadeuszowi Skrzynia-
rzowi, wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu oraz mieszkańcom 
gminy za przyjęcie dzieci z Białorusi. Spotkanie odbyło się w bu-
dynku dawnej organistówki. 

Na wypoczynku wakacyjnym w parafii św. Rozalii i św. Marci-
na w Zachełmiu przebywało w dniach 3–16 lipca br. dwadzieścioro 
dzieci z polskich rodzin z parafii 
Lachowicze na Białorusi. Swej go-
ściny na własny koszt użyczyło im 
10 rodzin z Chrustów, Zachełmia, 
Gruszki, Jaworza i Zagnańska. 

Inicjatorami zorganizowania 
wakacyjnego wypoczynku dzieci 
z Białorusi byli: ks. Stanisław Ma-
leńki SCJ oraz małżeństwo Grażyna 
i Andrzej Grudzieccy z Jaworza.

 – Bardzo pozytywnie oceniam 
przyjęcie  naszych  dzieci  z  Biało-
rusi w  tutejszej  parafii. Bardzo mi 
zależało,  by  pokazać  im,  jak  się 
w Polsce modlą  ich  rówieśnicy. U  nas  na Białorusi  trwa „wiosna 
katolicka”. W krajach dawnego ZSRR następuje odradzenie się ka-
tolicyzmu. Jestem bardzo wdzięczny za to, że w krótkim czasie udało 
się  zorganizować  wypoczynek  dla  naszych  dzieci.  Bardzo  dziękuję 
rodzinom, które je przyjęły oraz państwu Grażynie i Andrzejowi Gru-
dzieckim, księdzu proboszczowi Tadeuszowi Skrzyniarzowi i wójtowi 
Szczepanowi Skorupskiemu, że dzieci wróciły od was do swych rodzin 
bardzo szczęśliwe – mówił ks. Stanisław Maleńki SCJ.

Andrzej Piskulak: Jakie wrażenia wywiezie-
cie z naszej gminy po koncercie?

Andrzej Krzywy: W gminie Zagnańsk jesteśmy 
pierwszy  raz.  Powiem  bez  ogródek:  jest  tu  bardzo 
pięknie. Naszą uwagę zwrócił  tutejszy urokliwy za-
lew. Przejeżdżaliśmy koło  legendarnego dębu Bart-
ka.  Zwróciliśmy  uwagę  na  to,  że  w  waszej  gminie 
dużo się dzieje. 

A.P.: W zeszłym roku na 25-lecie nagraliście 
płytę pt. „Spiekota”. Znalazły się na niej piosen-
ki z lat 60. i 70.

A.K.: Oczywiście są to piosenki nie nasze, bo 
nas wtedy nie było. Są to utwory naszych kolegów, 
m.in.: „Choć pomaluj mój świat” zespołu 2 plus 1, 
„Wspomnienie” Czesława Niemena, „Czy będziesz 
sama dziś wieczorem” – Breakoutów. Jest  to nie-
zwykła płyta, którą chcieliśmy oddać hołd tym arty-
stom, którzy nas ukształtowali, którzy mieli na nas 
największy wpływ muzyczny. Dlatego zdecydowali-

W wyniku wypadku drogowego w Ćmińsku poniósł tragiczną 
śmierć prezes Grupy Historycznej „Hakownica” Janusz Głów-
czyński. Zajmował się kowalstwem artystycznym, był autorem 
wierszy. Uczestniczył aktywnie we wszystkich 
festynach i wydarzeniach kulturalnych orga-
nizowanych w gminie Zagnańsk. Miał 55 lat. 

W uroczystościach pogrzebowych uczestni-
czyli liczni Jego przyjaciele i mieszkańcy z gmin: 
Miedziana Góra, Zagnańsk i Strawczyn. Przyja-
ciele z Grupy Historycznej „Hakownica” poże-
gnali Go salwami armatnimi. 

ŚP. Janusz Główczyński urodził się 10 sierpnia 
1958 r. Mieszkał w Ćmińsku. Od lat zajmował się 
kowalstwem artystycznym. Wykonywał zawiasy, 

Ksiądz sercanin z serca podziękował

Odszedł artysta kowal Janusz Główczyński 

U was w gminie dużo się dzieje

W związku z tym, że za rok obchodzona będzie 20. rocznica kon-
sekracji kościoła w Lachowiczach, to zdaniem proboszcza, będzie to 
okazja do zaproszenia przedstawicieli parafii na Białoruś. – Będziemy 
starali się zaprosić do nas delegację z waszej parafii i gminy. Chce-
my,  by  nasze  kontakty  były  kontynuowane.  Przy  takich  rocznicach 
trzeba Bogu dziękować i ludziom, którzy nam pomagają – podkreślił 
ks. Maleńki SCJ. 

Sercanie spostrzegani są jako pomoc duszpasterska dla kościo-
łów na Wschodzie. Są misjonarzami w kościołach represjonowanych 

na terenach ewangelizowanych. 
Ks. Stanisław Maleńki SCJ jest od 
2000 r. proboszczem w dwóch pa-
rafiach Lachowicze oraz Raczkany 
w diecezji pińskiej. Do Lachowicz, 
jak wspomina, przyjechał prywat-
nie do kolegi księdza, by pomóc 
mu w zorganizowaniu Bożego Cia-
ła i tak urzekli go wierni swoją reli-
gijnością, że został. 

– Podczas wakacji w ubiegłych 
latach gościliśmy  już m.in. w San-
domierzu  i  Piotrkowie  Trybunal-
skim.  Poprzez  formy  pomocowe 

dzieci mają szansę większego kontaktu z Bogiem. Nasze rodziny żyją 
przeciętnie, ale są dzielne i ofiarne. Bardzo dziękują za waszą wielką 
miłość, która powoduje, że przyjęliście dzieci z tak daleka. To będzie 
wkrótce w Roku Wiary pozytywnie owocowało – podkreślił ks. Stani-
sław Maleńki SCJ.

Na Białorusi są diecezje: pińska, grodzieńska, witebska i archi-
diecezja mińsko-mohylewska. Katolików jest ok. 1,5 mln. Parafia 
Lachowicze liczy ok. 2 tys. wiernych. Andrzej Piskulak

śmy się na takie utwory. Reggae gra nam w duszy, 
zawsze grało  i każda z naszych płyt zawiera  jego 
elementy.  Teraz  bawimy  się  konwencją  gatunku 
i formą. 

A.P.: Które utwory z tej płyty zagraliście na 
scenie w Umrze? 

A.K.: Zagraliśmy dwie piosenki „Niedziela bę-
dzie dla nas” i „Spiekota” Breakoutów. Z naszego 
repertuaru zagraliśmy największe przeboje. Myślę, 
że udało nam się spełnić oczekiwania publiczności. 

A.P.: Jak Wam się grało? 
A.K.: Bardzo jesteśmy podbudowani zaintere-

sowaniem naszym koncertem. U ludzi widać było 
zadowolenie. I bardzo nas to cieszy. Na waszej sce-
nie już dawno tak dobrze nam się nie grało. Bar-
dzo serdecznie pozdrawiamy mieszkańców gminy 
i wszystkich czytelników „Gazety Zagnańskiej”. 

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

przyborniki kominkowe, elementy oświetleniowe oraz różnorodne wy-
roby dekoracyjne. W Jego kuźni organizowane były dla dzieci i mło-
dzieży ze szkół w gminach Strawczyn, Miedziana Góra i Zagnańsk 

specjalne pokazowe lekcje o ginących zawodach. 
W minioną niedzielę brał udział w Świętokrzy-
skim Święcie Pieroga w Bobrzy.

Był założycielem i prezesem Grupy Historycz-
nej „Hakownica” oraz członkiem Lokalnej Grupy 
Działania „Dorzecze Bobrzy”, Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Samsonowskiej, a także Święto-
krzyskiego Stowarzyszenia Artystów i Twórców 
Ludowych „Dorzecza Bobrzy”. Za swoje dokona-
nia artystyczne i działalność społeczną był wielo-
krotnie nagradzany i wyróżniany.  Apis 

(Z Andrzejem Krzywym, liderem De Mono rozmawiał Andrzej Piskulak, przysłuchiwał się Piotr Kubiaczyk)
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Renata Janik - poseł ziemi świętokrzyskiej z Zagnańska

Odszedł przyjaciel „Bartka”
Zmarł poseł Platformy Oby-

watelskiej Konstanty Miodowicz. 
Miał 62 lata. W gminie Zagnańsk 
zasłużył się tym, że wspierał rato-
wanie dębu Bartka. Minutą ciszy 
radni uczcili Jego pamięć podczas 
sesji Rady Gminy w Zagnańsku. 
Jego miejsce w ławach sejmowych 
zajęła Renata Janik z Zagnańska.

Był posłem na Sejm III, IV, V, 
VI i VII kadencji. Pracował w Ko-
misji do Spraw Służb Specjalnych, 
w której pełnił wielokrotnie funk-
cję przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego. Służył swoją 
wiedzą i doświadczeniem także 

Pełniąca do tej pory funkcję wice-
przewodniczącej Rady Powiatu Kielec-
kiego Renata Janik, zasiądzie w ławach 
Sejmu RP jako poseł Platformy Oby-
watelskiej. Zajmie miejsce po śp. Kon-
stantym Miodowiczu. 

Podczas wyborów parlamentarnych 
w 2011 r. Renata Janik była szósta pod 
względem liczby uzyskanych głosów po-
parcia wśród 32 kandydatów Platformy 
Obywatelskiej w województwie święto-
krzyskim. To bardzo dobry wynik, zwłasz-
cza biorąc pod uwagę, że w działalność po-
lityczną jest zaangażowana od niedawna. 
W ciągu kilku miesięcy, w okresie poprze-
dzającym wybory do Sejmu, miała okazję 
spotkać się z tysiącami ludzi – mieszkań-
cami powiatu kieleckiego i innych części 
województwa świętokrzyskiego. Te spo-
tkania i towarzysząca im możliwość bez-
pośrednich rozmów, po raz kolejny uświa-
domiły jej, jak wiele jest jeszcze w regionie 
świętokrzyskim do zrobienia. 

– Wielkie  są  potrzeby  i  wielkie  są 
oczekiwania mieszkańców. Chcemy prze-
cież,  by  Kielecczyzna  się  rozwijała,  chcemy  nadrabiać  dystans  do 
lepiej rozwiniętych województw i dać naszemu regionowi silniejszy 
impuls do wzrostu. Na takich właśnie strategicznych celach skupiony 
był mój program wyborczy – napisała po ogłoszeniu wyników wy-
borów w swoim liście otwartym do mieszkańców gminy Zagnańsk. 
– Poparcie,  jakie uzyskałam w dniu głosowania, nie przełożyło  się 
wprawdzie na uzyskanie mandatu poselskiego, ale i tak jest dla mnie 
powodem dużej satysfakcji – podkreśliła.

W jednym z wywiadów, udzielonych „Gazecie Zagnańskiej”, 
swoje kandydowanie do Sejmu uzasadniała tym, że w pracy parla-
mentarnej chciała wykorzystać swoje doświadczenie samorządowe. 
– Podjęłam to wyzwanie, bo wydaje mi się, że – wykorzystując swoje 
doświadczenie  samorządowe  i  znajomość  lokalnych  problemów  – 
z krajowego poziomu będę mogła skuteczniej niż do tej pory zabiegać 
o załatwienie ważnych dla naszego regionu spraw. Mam tu na myśli 
np. palące kwestie, związane z koniecznością rozwoju infrastruktury 
transportowej województwa świętokrzyskiego – uzasadniała. 

Dobra współpraca wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Kielec-
kiego z jednostkami samorządu terytorialnego zaowocowała realiza-

cją wielu inwestycji. Jej zaangażowanie 
w prace samorządu potwierdziło, że lubi 
wyzwania i z pewnością nie była radną, 
która swoją kadencję w Radzie spędziła 
bezczynnie. Najważniejszymi dla niej 
kwestiami była poprawa bezpieczeństwa 
na powiatowych drogach, ale również 
– jest przecież mieszkanką Zagnańska – 
skuteczne działania na rzecz ratowania 
dębu Bartek. 

Oprócz pełnienia mandatu radnej i wi-
ceprzewodniczącej Rady Powiatu Kielec-
kiego działa również w Radzie Społecznej 
Powiatowego Centrum Usług Medycz-
nych w Kielcach i Powiatowej Radzie 
Zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie 
Pracy. Jest członkiem stowarzyszeń cha-
rytatywnych „Razem dla Wszystkich”, 
„Braterskie Serca” i „W Krainie Tetrapo-
da”. Uczestniczy w pracach powiatu kie-
leckiego, Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie i gminy Zagnańsk na rzecz two-
rzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 
osób niepełnosprawnych. 

– Jest to bardzo ważne przedsięwzię-
cie, skierowane na pomoc osobom, które czują się samotne i opusz-
czone. Pragniemy stworzyć dla nich miejsce, gdzie będą mogły się 
rozwijać.  Uruchomienie  warsztatów  to  mój  priorytet  na  ten  rok  
– mówiła w wywiadzie udzielonym „Gazecie Zagnańskiej” na pół-
metku kadencji Rady Powiatu Kieleckiego. 

Andrzej Piskulak

w Komisji Spraw Wewnętrznych, zajmującej się sprawami bezpie-
czeństwa, ładu i porządku publicznego. Pracował także w wielu 
komisjach nadzwyczajnych, powołanych w celu opracowania klu-
czowych aktów prawnych regulujących sferę bezpieczeństwa we-
wnętrznego kraju.

Był członkiem Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia 
Parlamentarnego NATO. Należał do wielu parlamentarnych grup 
bilateralnych, m.in. Polsko-Gruzińskiej, Polsko-Słowackiej, Polsko-
Serbskiej i Polsko-Rumuńskiej oraz np. do Zespołu Parlamentarnego 
Polska-Stany Zjednoczone i Polska-Kraje Partnerstwa Wschodniego. 
Był przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Ratownictwa 
Górskiego i Wodnego. Był też członkiem Zespołu ds. Tradycji Nie-
podległościowych. Zasiadał w działającej w latach 2004–2005 komi-
sji śledczej powołanej do zbadania tzw. afery Orlenu. 

Przed działalnością parlamentarną był szefem kontrwywiadu 
i współtwórcą polskich służb specjalnych. W czasach PRL-u był 
aktywnym członkiem opozycji antykomunistycznej. Odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem 
Zasługi. Apis

Renata Janik jest ekonomistką, absolwentką Akademii Ekono-
micznej w Krakowie i Podyplomowych Studiów w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. Wraz z mężem i córką mieszka w Za-
gnańsku. Przez wiele lat związana była z działalnością biznesową. 
W latach 2004–2007 pracowała w Urzędzie Gminy w Zagnańsku 
jako kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, 
a od 2007 – do 2009 w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regional-
nego – Biurze Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stanowi-
sku kierownika Zespołu Informacji, Promocji i Pomocy Technicz-
nej. Od 2009 r. pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Świętokrzyskiego na stanowisku dyrektora Departamentu Organi-
zacyjno-Administracyjnego. 

Szlachetna  
Paczka zawitała 
do naszej gminy!

Już po raz trzynasty na terenie całej Polski i po raz pierwszy w gmi-
nie Zagnańsk rusza akcja Szlachetna Paczka. 

Kilkudziesięciu wolontariuszy z sąsiadujących gmin: Zagnańsk, Mie-
dziana Góra i Mniów będzie pracować do grudnia, aby uczynić Święta Bo-
żego Narodzenia dla potrzebujących rodzin z naszej gminy niezapomniany-
mi. – Nie bój się pomagać, czekamy właśnie na Ciebie! – apeluje lider Piotr 
Popiel. Wszelkie informacje można uzyskać u lidera Rejonu Miedziana 
Góra-Mniów-Zagnańsk, Piotra Popiela, tel. 884-986-600. Apis 
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W barwnym korowodzie podczas Dożynek Powiatu Kielec-
kiego okazale prezentował się wieniec dożynkowy przygotowany 
przez panie z Zespołu Ludowego Jaworzanki. Wyróżnienie w kon-
kursie na najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne „Piękna 
i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” otrzymał Janusz 
Pietraszek z Tumlina-Dąbrówki. 

Wraz z czternastoma z pozostałych gmin 
powiatu kieleckiego wieniec z gminy Za-
gnańsk ustawiony został przy ołtarzu w ko-
ściele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Morawicy. 

Choć tytuł najładniejszego wieńca przy-
padł Sitkówce-Nowinom, to jury wyjątkowo 
długo i z uznaniem przyglądało się przygoto-
wanemu przez Jaworzanki. Jak poinformowa-
ła kierowniczka zespołu Grażyna Grudziec-
ka, wieniec uwity był pracowicie przez panie 
według zaleceń regulaminowych. W całości 
wykonany został z roślin, zbóż i warzyw naturalnych, co wymagało 
zarówno talentu, jak i cierpliwości oraz wysiłku wijących go kobiet. 
Dożynki Powiatu Kieleckiego rozpoczęła Msza św., podczas której 

Jaworzanki na dożynkach powiatowych
mieszkańcy wsi podziękowali za tegoroczne plony oraz prosili o po-
myślność dla rolników na przyszły rok. 

W swojej homilii ks. Jan Ciszek, proboszcz morawickiej para-
fii, podkreślił, że dożynki to święto rolników, często niedocenianych 
i spychanych na margines życia. Po Eucharystii starosta Zdzisław 

Wrzałka, dziękując rolnikom za ich trud, ży-
czył, by mieli jak najlepsze warunki do pracy 
i by pogoda była dla nich łaskawa. Przewod-
niczący Józef Szczepańczyk podkreślił, żeby 
pamiętać o rolnikach. – Jeśli będziecie brać 
do ręki chleb, to wspomnijcie tych, dzięki któ-
rym trafia on na nasze stoły – mówił.

W barwnym korowodzie uczestnicy do-
żynek przeszli na miejsce uroczystości – par-
king nad miejscowym zalewem. W barwnym 
orszaku szli m.in.: senator Krzysztof Słoń, 
posłowie – Mirosław Pawlak i Lucjan Pie-
trzczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego Mieczysław Gębski, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, przewodniczący 
Rady Powiatu w Kielcach Józef Szczepańczyk. Apis 

Festyn odpustowy odbył się 4 sierpnia br. w parafii pw. Prze-
mienienia Pańskiego w Odrowążku. Na festynie zgromadzili się 
licznie mieszkańcy Odrowążka, Nowego Odrowążka, Kopci, Ku-
cębowa Górnego i Kucębowa Dolnego oraz mieszkańcy sołectwa 
Szałas, które przynależy do parafii.

Proboszcz ks. Wincenty Chodowicz zadbał o oprawę wokalną 
i rozrywkową. Mieszkańcy mogli próbować kiełbasek z grilla, ma-
łosolnych ogórków, swojskiego chleba ze smalcem oraz licznych ro-
dzajów ciasta, które upiekła młodzież i dzieci należące do parafialnej 
scholi w Odrowążku i Szałasie. 

W trakcie festynu nie zabrakło atrakcji w postaci konkursów dla 
dzieci i młodzieży, ochoczo chwalących się swoimi talentami przed 
zgromadzoną publicznością.

Rodzinny festyn odpustowy w Odrowążku
Zaproszeni przez ks. Wincentego Chodowicza instruktorzy przed-

stawiali kolejno popisy scholi, gry na gitarze i pianinie oraz utwory 
marszowe w wykonaniu działającej od roku Parafialnej Orkiestry Dę-
tej. Występ orkiestry publiczność nagrodziła gromkimi brawami.

Pod okiem instruktora młodzież próbowała również umiejęt-
ności w tańcu zumba, który wymagał niemal artystycznego sprytu 
i wyczucia rytmu. Najmłodsi mogli do woli nacieszyć się zabawą na 
dmuchanej zjeżdżalni, udostępnionej dzięki uprzejmości wójta gmi-
ny Zagnańsk Szczepana Skorupskiego.

Ks. Wincenty Chodowicz podkreślił, że festyn organizowany jest 
już po raz drugi i cieszy się coraz większą popularnością, dlatego 
też wpisał się w coroczny kalendarz imprez organizowanych przez 
parafię. Justyna Wzorek 

15 sierpnia br. w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Samsonowie odbyły się odpustowe uroczystości. Mszy 
św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. prof. Andrzej Kaleta. 

Kaznodzieja zwrócił 
uwagę, że wiarę w Boga 
należy dzisiaj wszędzie 
podkreślać, nie tylko 
w kościołach, ale i w miej-
scu pracy, nauki i wszę-
dzie tam, gdzie toczy się 
nasza codzienność. 

W celebrze uczestni-
czyli poza ks. proboszczem 
Zbigniewem Krzyszkow-
skim, ks. Józef Smulczyń-
ski, ks. Kazimierz Salwa 
i diakon Adam Bałcha-
nowski. Wśród ministran-
tów przy ołtarzu usługiwał 
radny gminy Kamil Piasecki, a z licznie zgromadzonymi parafianami 
udział w uroczystościach wzięła wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Renata Janik, harcerze, strażacy z OSP Samsonów oraz kleryk Sylwester 
Durlik. Warto nadmienić, że w czasie uroczystości do grona ministran-
tów dołączyło trzech chłopców. 

Uroczystości odpustowe w Samsonowie to również parafialny 
festyn. Odbył się on na boisku, gdzie występują piłkarze Samsona 
Samsonów. Swoją obecnością zaszczycili m.in.: wiceprzewodniczą-
ca Rady Powiatu Kieleckiego Renata Janik i wójt Szczepan Skorup-
ski. Na scenie użyczonej przez Gminę Zagnańsk mieszkańcy oko-
licznych miejscowości podziwiali występy chóru parafialnego pod 
batutą kleryka Sylwestra Durlika, który zaprezentował pieśni patrio-

Święto Wniebowzięcia NMP w Samsonowie 
tyczne, zespołu dziecięcego przygotowanego przez Marka Buckiego 
(pieśni religijne), a także zespołu muzycznego Stand-art. Najmłodsi 
mogli wziąć udział w konkursie o bł. Janie Pawle II, a nieco starsi 

powalczyć o specjalne 
kupony upoważniające 
do darmowej pizzy od 
samsonowskiej pizzeri. 

Ponadto strażacy z OSP 
Samsonów, podobnie jak 
w zeszłym roku, ufundo-
wali dla dzieci wspaniałą 
zabawę w pianie. Wokół 
placu rozstawione były 
stoiska, w których można 
było skosztować specjalnej 
herbaty z XIX-wiecznego 
rosyjskiego samowaru, za-
smakować chleba ze smal-
cem z pysznym ogórkiem, 

poczuć słodkości lokalnych wypieków od Apostolatu Maryjnego, wziąć 
udział w konkursach biblijnych przygotowanych przez Mateusza Wier-
cińskiego czy postrzelać z wiatrówki. 

Na koniec festynu odbył się mecz piłkarski pomiędzy piłkarzami 
Samsona Samsonów a drużyną duchownych, której gracze zdobyli 
ostatnio mistrzostwo Europy w piłce halowej księży. W 2012 roku 
księża diecezji kieleckiej pokonali samorządowców 13:4. Wówczas 
w zespole lokalnych działaczy występował obecny podczas tego-
rocznych uroczystości wójt gminy Szczepan Skorupski. W tym roku 
księża postanowili bronić mistrzowskiego tytułu i nie zawiedli. Po-
konali Samsona 6:4. Cały festyn przebiegł w rodzinnej i radosnej at-
mosferze. Dopisały nie tylko dobre humory, ale i pogoda.  Apis
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Wrzesień 2013

Ponad 10 litrów krwi oddały 23 osoby podczas akcji honoro-
wego krwiodawstwa przeprowadzonej w ambulansie Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach na 
parkingu koło kościoła w Zachełmiu. Akcja pod hasłem „Krew 
darem życia” zorganizowana była w ramach Festynu Rodzinne-
go z okazji uroczystości odpustowej, która odbyła się 1 września 
br. w parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina. 

Festyn poprzedziła uroczysta Suma koncelebrowana pod prze-
wodnictwem ks. Mirosława Cisowskiego, proboszcza parafii w Ko-
stomłotach. Na jej zakoń-
czenie odbyła się procesja 
Eucharystyczna z wieńcem 
dożynkowym przygotowa-
nym przez kobiety z Zespołu 
Ludowego Jaworzanki.

Otwierając festyn rodzin-
ny ks. Mirosław Cisowski, 
wyraził radość, że został za-
proszony – Taki festyn rodzin-
ny jest to okazja do integracji. 
Życzę państwu dobrej zabawy 
i  żeby  ten  festyn  przynosił 
owoce w waszym codziennym 
życiu w  rodzinach  i  parafii – 
mówił ks. Cisowski. 

Gospodarz uroczysto-
ści odpustowej ks. płk prał. 
Tadeusz Skrzyniarz wita-
jąc licznie zgromadzonych 
wiernych podkreślił, że jako 
wspólnota parafialna może się 
gromadzić na dorocznym festynie i cieszyć z tego, co niesie kultura. 
– Niech każde nasze bycie tutaj umacnia nas, a dobry Bóg niech nam 
błogosławi, abyśmy szczęśliwie przeżywali wspólne chwile – mówił 
ks. Skrzyniarz. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego festynu Ryszard 
Wawszczak podziękował wszystkim, którzy włączyli się w organi-
zację imprezy.

Wójt Szczepan Skorupski po przedstawieniu oficjalnych wyni-
ków akcji honorowego krwiodawstwa, podziękował wszystkim oso-
bom i instytucjom, które włączyły się w organizację imprezy. W trak-
cie festynu osobiście nagrodził każdego, kto był zaangażowany w or-
ganizowanie imprezy okolicznościowym dyplomem.

Zespół Ludowy Jaworzanki na powitanie zaprezentował swój 
program artystyczny złożony z utworów o tematyce ludowej. W tym 
czasie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4. Pułku Piechoty 
Legionów w Kielcach prezentowało dioramę z uzbrojeniem żołnie-
rza Wojska Polskiego z 1939 roku.

Następnie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku wraz 
członkami Zespołu Ludowego Jaworzanki i SRH 4. PP Leg. wysta-
wiły widowisko historyczno-literackie pt. „Był taki wrzesień... 1939 
rok” w reżyserii nauczyciela języka polskiego Romana Piskulaka.

Było ono zrealizowane z okazji 74. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej i ukazało losy żołnierzy – mieszkańców regionu, odbywa-
jących służbę w 4. PP Leg. w Kielcach. Niezwykle wzruszająca była 
opowieść o przebiegu działań wojennych na terenie naszej gminy, 
a także wskazanie miejsc upamiętniających jedną z największych bi-
tew na ziemi świętokrzyskiej, która trwała od 5 do 7 września 1939 r. 

w okolicach Zagnańska, Barczy i Kajetanowa. Pokazane zostały wy-
darzenia związane z historią parafii.

Od wieków wierni i mieszkańcy okolicznych miejscowości przy-
chodzili do świątyni, prosząc świętą Rozalię, aby chroniła „Od po-
wietrza,  głodu  i wojny…”. Za opiekę podziękowali, rozbudowując 
kościół. Tablica upamiętniająca to wydarzenie głosi: „Na wieczną 
chwałę Bożą świątynia  ta pod wezwaniem św. Rozalii  i  św. Marci-
na wzniesiona w latach 1947-1957 przez wiernych parafii Zagnańsk 
staraniem miejscowego  proboszcza  ks.  Jana  Kurczaba  jako  wyraz 

ich  wdzięczności  za  ocalenie 
podczas  II  wojny  światowej 
konsekrowana  została  przez 
biskupa  kieleckiego  doktora 
Czesława Kaczmarka w dniu 
1  września  roku  pańskiego 
1957”. O towarzyszącym wi-
dzom wzruszeniu świadczą 
brawa przerywające wstęp. 

Po występach odbyła się 
prezentacja stoiska Narodo-
wych Sił Rezerwowych. Po-
kazu replik broni palnej oraz 
przygotowania strzelnicy do-
konali harcerze 48. Zagnań-
skiej Drużyny Harcerskiej 
„SKAŁA”.

Na stoisku Stowarzyszenia 
„Razem dla Wszystkich” zaję-
cia dla dzieci pt. „Malarstwo 
i rzeźba” prowadzili – artyst-
ka malarka Maria Niciejewska 

oraz artysta rzeźbiarz Krzysztof Wesołowski. „Zabawy z papieru i nie 
tylko...” przygotowali nauczyciele SP nr 1 i SP nr 2 w Zagnańsku.

Na scenie odbyły się występy: Zespołu Tanecznego Ciekoty, Ze-
społu Ludowego Tumlinianie, Kapeli Stefana Wyczyńskiego z Lub-
czy, Ludowego Zespołu Śpiewaczego Bobrzanka. W trakcie ich trwa-
nia na parkingu zorganizowana została akcja Komendy Miejskiej Po-
licji z Kielc pt. „Karta rowerowa i znakowanie rowerów”.

Duże zainteresowanie licznej widowni wzbudziły występy ta-
neczne dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku 
pt. „Wesołe przedszkolaki taniec klasyczny i regionalny”. Maluchy 
zatańczyły poloneza, polkę i krakowiaka, a starsza młodzież salsę. 

Dreszcz emocji wśród widzów wywołał pokaz Grupy Ratownic-
twa Wysokościowego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej Kielce. Zaprezentowana została inscenizacja ratowania osób z pło-
nącej dzwonnicy. Całą akcję relacjonował druh Tomasz Dąbrowski.

Na scenie odbył się występ Orkiestry Dętej z parafii Przemienie-
nia Pańskiego w Odrowążku. Piosenki religijne solo śpiewały Anna 
Żak i Wiktoria Wzorek z Szałasu.

Konkursy i zabawy zorganizowali strażacy z OSP Zagnańsk- 
-Chrusty. Zainteresowanie wzbudziły występy laureatów XIII Festi-
walu Piosenki Religijnej – zespołu dziecięcego Józefowe Kwiatki 
i Schola Kana z parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach.

Gwoździem festynu był koncert piosenek przedwojennych  
pt. „Dawnych wspomnień czar” w wykonaniu artysty estradowego   
Krzysztofa Kisiały KIS-a.

Zwieńczeniem imprezy było ognisko, przy którym odbyło się pie-
czenie kiełbasek i wspólne śpiewanie z zespołem muzycznym Marka 
Buckiego. FIRE SHOW – pokaz fajerwerków zakończył festyn.

Gastronomicznym uzupełnieniem festynu były rozdawane przez 
wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Renatę Janik, radną Agnieszkę 
Gębską oraz członkinie Stowarzyszenia „Razem dla Wszystkich” 
porcje grochówki, kaszanki i chleba ze smalcem. Grochówkę i inne 
gorące wiktuały przygotowały kucharki pod kierownictwem Bożeny 
Chaby z ZSP nr 2 PiG w Zagnańsku. Poczęstunek dla wszystkich wy-
stępujących artystów i zaproszonych gości przygotowały wspólnie 
panie z Zespołu Ludowego Jaworzanki i Stowarzyszenia „Razem dla 
Wszystkich”. Na parkingu były także stoiska Wydawnictwa Jedność 
i Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z wywieszonymi aktualny-
mi ofertami pracy. Imprezę prowadził niezmordowany konferansjer 
Jarek Foka Bukowski.

Apis

Rodzinny festyn odpustowy w Zachełmiu
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Forum historyków i regionalistów

Zwiedzali i malowali gminę

Wspomnienie odpustu z lat 60. na Zachełmiu

Podobnie jak w roku ubiegłym Zarząd Towarzystwa Ziemi 
Samsonowskiej zaprosił grupę malarzy z Kielc do naszej gminy. 
Był to już drugi plener zorganizowany we współpracy z Towarzy-
stwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, które w kwietniu obchodziło 
jubileusz 90-lecia istnienia. Inauguracja II pleneru „Malarskie 
inspiracje” nastąpiła 18 czerwca br. w Samsonowie. 

Zaproponowaliśmy artystom wysłuchanie opowieści przewodni-
ka Janusza Putowskiego na temat atrakcjach turystycznych i historii 
gminy. Ustaliliśmy termin ogniska integrującego oba stowarzyszenia 
oraz wernisażu wystawy poplenerowej. Rozdane zostały materiały 
malarskie. Następnie, aby ułatwić artystom wybór tematów i obiek-
tów do malowania, zorganizowaliśmy im objazd po terenie. 

W tym roku tylko Ryszard Brych zdecydował się oddać pracy na 
miejscu w gospodarstwie agroturystycznym Tomasza Chyba. Pozo-
stali malowali swe prace we własnych domach na podstawie szkiców 
i wcześniej wykonanych fotografii, ponieważ obawiali się kaprysów 
pogody, która w ubiegłym roku nie dopisała. Mieliśmy tego dowód, 
kiedy z powodu deszczu przenieśliśmy spotkanie przy ognisku do 
wnętrza świetlicy OSP w Samsonowie. Na przekór aurze bawiliśmy 
się doskonale, śpiewając piosenki biesiadne razem z Markiem Buc-
kim, akompaniującym sobie na gitarze. W plenerze wzięło udział 12 
malarzy. Galeria TZS wzbogaciła się o 14 nowych obrazów. 

Wernisaż wystawy po-
plenerowej odbył się 28 
czerwca i stanowił właściwe 
zakończenie pleneru. Ponad 
40 prac ozdobiło wnętrze 
świetlicy OSP w Samsono-
wie. Na ścianach wisiały 
obrazy uczestników pleneru: 
Henryki Brych, Ryszarda 
Brycha, Danieli Korus, Kry-
styny Michniewicz, Marii 
Niciejewskiej, Witolda Po-
pielskiego, Anieli Posobkie-

wicz, Doroty Putowskiej, Marii Salus, Zuzanny Samulak i Józefa 
Ziomka. Ucieszyliśmy się z przybycia na wernisaż naszych księży 
– proboszcza Zbigniewa Krzyszkowskiego oraz ks. Józefa Smul-
czyńskiego. Na wystawie poplenerowej nie zabrakło miłych nam go-
ści oraz sponsorów. Szczepan Skorupski otrzymał od organizatorów 
pleneru obraz, przedstawiający kapliczkę Przemienienia Pańskiego 
na Grodowej Górze namalowany przez Marię Niciejewską (w celu 
ozdobienia urzędu gminy). Obraz opiekunki pleneru Marii Salus, 
przedstawiający kapliczkę św. Jana Nepomucena, otrzymał Tomasz 
Kuszewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk. Nadleśnictwo to 
reprezentowali także leśniczy Robert Jaros i podleśniczy Karol Szta-
bowski; zostali oni wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami i wydaw-
nictwem albumowym pt. „Legionowym szlakiem...”.

Było to podziękowanie Zarządu TZS za ich wkład pracy w organi-
zację dwóch wspólnych imprez, związanych z kamieniem pamiątko-
wym Hubalczyków. Wszyscy uczestnicy pleneru otrzymali dyplomy 
uczestnictwa i folder poświęcony II plenerowi, zawierający biogra-
my artystów a sfinansowany przez GOKSiR Zagnańsk. Dyplomy 
wręczała Elżbieta Korus, sekretarz TZS. Miłym, choć niespodziewa-
nym akcentem wernisażu było wręczenie przez Zytę Trych, prezesa 
TPSP w Kielcach, statuetki „Świętokrzyskiej Nike” Lidii Putowskiej, 
przewodniczącej TZS w podziękowaniu za dobrą współpracę między 
stowarzyszeniami. Ponadto Zyta Trych obdarowała wielu naszych 
gości wydawnictwami TPSP. Rozstawaliśmy się w przekonaniu, że 
plenery malarskie w gminie Zagnańsk weszły na stałe do kalenda-

rza imprez. Musimy jednak 
dokonać pewnych zmian 
organizacyjnych, aby liczba 
uczestników nie malała, aby 
więcej artystów pracowało 
na miejscu, co pozwoliłoby 
między innymi zorganizo-
wać warsztaty malarskie. 
TZS liczy w tym przypadku 
na jeszcze ściślejszą współ-
pracę z pracownikami GOK-
SiR-u Zagnańsk. 

Lidia Putowska

Skończyło się lato i znowu trzeba iść do szkoły. Trochę żal, że 
przychodzą obowiązki, pewna systematyczność i nie będzie się 
chodzić nad wodę. Jednak świadomość tego, że zawsze czekają 
w kolejce jakieś inne atrakcje łagodzi tęsknotę za słońcem, lasem 
i wodą. Tą kolejną atrakcją jest przecież odpust przypadający 
4 września każdego roku, w dzień patronki kościoła – Rozalii. 
Na to przecież każdy w ciągu roku czekał z utęsknieniem, od-
kładał złotówki na atrakcje, które tam czekały. Nie było tego, co 
tam bywało, nawet na targu w Kielcach. Miałem okazje zawsze 
„przypuszczać”, co nas, dzieci, tam czeka, bo od świtu z dworca 
ciągnął już sznur handlarzy. 

Przez nasze okno widać było ścieżkę, którą musiał każdy wysia-
dający na dworcu i kierujący się w stronę kościoła przejść, więc jak 
na dłoni miałem każdego i jego pomocniczy sprzęt w postaci rurek, 
płyt pilśniowych do budowy straganu, worków z towarem i czegoś tam 
jeszcze. Ciągnęli całymi rodzinami. Jeden niósł towar, inny członek 
rodziny sprzęt. To zrozumiałe, bo przecież aut było jak na lekarstwo 
i przeważnie posiadały je instytucje. Jedynymi pojazdami mechanicz-
nymi na odpuście były ciężarówki, którymi przywożono karuzele. 
Jedna była dla dzieci, druga dla dorosłych. Ta pierwsza obowiązkowo 

musiała posiadać bezpieczne dla maluchów foteliki, a więc były to sa-
mochodziki, koniki, osiołki, słoniki, czasem inne wymyślne zwierząt-
ka naziemne lub skrzydlate. Wszystkie barwne i kolorowe. Karuzela 
dla dorosłych była jak zwykle wysoka, u góry masztu, na końcach pro-
mieniście rozłożonych belek przymocowane były długie łańcuchy się-
gające prawie ziemi z podwieszonymi ławkami z oparciem dla dwóch 
osób. Przy pełnych możliwościach obrotowych karuzeli ławeczki pod 
wpływem siły odśrodkowej wychylały się na zewnątrz tak, że kąt mię-
dzy łańcuchem a pionem osiągał nieraz 40 stopni. Dodatkową zabawą 
było złapanie łańcucha przed sobą, przyciągnięcie ławeczki i ode-
pchnięcie kopniakiem w przód, aby nadać mu dodatkową trajektorię. 
Pisku przy tym było tak wiele, że gwar tłumu to było nic w porówna-
niu z odgłosami tych na huśtawce. Z karuzelą wiążą się zabawne wspo-
mnienia, chociaż w tym czasie wcale nie należały one do zabawnych, 
raczej do „tragicznych” w ocenie tak młodego chłopca jak ja. Kręcenie 
karuzeli wiązało się nie z silnikiem elektrycznym (pojawił się dopiero 
w latach siedemdziesiątych), lecz napędem ludzkich rąk i to rąk sil-
nych. Temu służył werbunek dokonywany przez właściciela karuzeli. 
Co 5 może 6 cykli dokonywana była zmiana „napędu” i wybieranych 
było kilku nowych chłopców. Dodatkowym bodźcem do ubiegania się 
o to stanowisko było to, że dostawało się zapłatę w postaci darmowych 
dwóch przejazdów, a że przejazd kosztował 2 lub 2,5 zł stanowiło to 
wszelako 4 lub 5 zł za pół godziny „pchania” karuzeli. Te bilety można 
było odsprzedać i mieć gotówkę. Stanowisko w mojej ocenie było bar-
dzo prestiżowe, ponieważ właściciel dokonywał oceny mięśni, postury 
człowieka i czasem rzucił coś pod nosem w postaci „chuchro”, „ooo, ty 
nie” i to przeciągłe „ooo” było tak bolesne, bo wiadomo, co oznaczało, 
a słowa „ty możesz” dodawały chwały. Dostąpienie zaszczytu kręcenia 
karuzelą to było uznanie, podkreślenie własnej wartości, wzbudzało 
szacunek, dumę. Henryk Kazimierz Korus

Ciąg dalszy w następnym numerze.

Mgr inż. Henryk Korus urodzony w Za-
gnańsku w 1954 roku, mieszkający od 1980 
roku w Kielcach, absolwent AGH. Związany 
z Zagnańskiem z racji urodzenia i spędzania 
wolnego czasu na swojej działce, zajmujący 
się raportami dot. uciążliwości inwestycji na 
środowisko. Jego hobby to genealogia rodzin-
na (związany ze strony babci z Wincentym 
Czernichowskim – zawiadowcą Huty Józef 
w Samsonowie), zaginione cywilizacje, nie-
wyjaśnione zjawiska. 
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Wrzesień 2013

Przedszkole w Zagnańsku jest jedyną placówką przedszkol-
ną w województwie świętokrzyskim, która będzie realizowała od 
września br. do lipca 2015 r. międzynarodowy program Come-
nius pod hasłem „Przedszkolaki z inicjatywą – świat bajek kra-
iną magicznych spotkań z wartościami”. (Different tales, com-
mon values with initiative children). Co więcej, jest to już trzecia 
taka dotacja przyznana dla szkoły w Zagnańsku od 2008 roku.

28 czerwca br. Narodowa Agencja ogłosiła wyniki oceny me-
rytorycznej wniosków składanych na lata 2013–2015, tym samym 
przyznając placówce grant w wysokości 20.000 euro na realizację za-
planowanych w projekcie działań. Wyniki selekcji pokazały, że próg 
wymagań był bardzo wysoki: na 1370 wniosków tylko 465 zostało 
zaakceptowanych przez Komisję Europejską.

Turcja, Hiszpania, Litwa, Estonia i Włochy – to kraje, z którymi 
będziemy współpracować. Realizacja programu w przedszkolu to nie 
tylko wyzwanie dla koordynatorki projektu, ale również dla nauczy-
cieli, a przede wszystkim dla dzieci. Wprowadzimy najmłodszych 
milusińskich w świat bajek. Dzieci same wybiorą utwory do reali-
zacji, tłumaczenia na język angielski i przedstawienia w formie te-

Chcąc zapobiec samotności w 1993 roku rozpoczęła swoją 
działalność oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, miejscem spotkania była Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Zagnańsku.

Sekcja powstała dzięki inicjatywie i zaangażowaniu w nasze 
działania Marianny Szymkiewicz – przewodniczącej okręgowej Sek-
cji ZNP woj. świętokrzyskiego, za co serdecznie dziękujemy. Swą 
obecnością wśród nas wnosi radość w nasze spotkania, służy radą 
w rozwiązywaniu problemów środowiska emerytów. Bo jakże często 
sami nie są w stanie, nie dlatego, że nie potrafią, ale problem tkwi 
w pogarszającym się zdrowiu, znacznej odległości od instytucji, bra-
ku styczności z aktualnymi przepisami. 9 marca 2013 roku to wyjąt-
kowo przyjemny dzień w działalności SEiRZNP w Zagnańsku. Spyta 
mnie ktoś, dlaczego? Właśnie dlatego, że w dniu tym jest okrągły ju-
bileusz 20-lecie Sekcji. Miejsce spotkania jest już tradycją, to Zespół 
Szkoły Podstawowej nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku.

Pierwszoplanową sprawą w naszej działalności są spotkania, na 
których czujemy się jak jedna rodzina. Przy kawie, herbacie, domo-
wych wypiekach, dyskutujemy o pogarszającej się sytuacji emerytów, 
po prostu koleżeńskie refleksje z przeszłości. Jak mówią członkowie 
sekcji, odeszli z zawodu czynnego nauczyciela, ale wciąż żyją pro-
blemami środowiska lokalnego, a także interesują się wydarzeniami, 
którymi żyje całe społeczeństwo. 

Z okazji ogłoszonego przez Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego międzypokoleniowego konkur-
su pod hasłem „Podajmy sobie ręce” 
21 czerwca br. odbyło się spotkanie 
w świetlicy Zespołu SP nr 2 Przed-
szkola i Gimnazjum w Zagnańsku. 

Na spotkanie przybyli emerytowa-
ni nauczyciele zrzeszeni w Okręgowej 
Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP wraz 
z jej przewodniczącą Marianną Szym-
kiewicz. Obecni byli również członko-
wie Zarządu Oddziału ZNP z przewod-
niczącym Stefanem Grudniem, a także 
nauczyciele i rodzice z dwójki. 

– Konkurs  pod  hasłem  „Podaj-
my  sobie  ręce”  zorganizowaliśmy,  by 
czynni  pracownicy  oświaty  zrobili  coś 
na  rzecz  emerytów  oraz  w  rewanżu, 
aby emeryci zrobili coś dla pracujących. Dlatego wymyśliłyśmy ten 
tytuł. Chodzi nam o integrację i aby nie było rozdźwięku międzypo-
koleniowego. Jest to nawiązanie do ubiegłorocznego Europejskiego 
Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 
– wyjaśnia przewodnicząca Marianna Szymkiewicz. 

Przedszkolaki z inicjatywą
atralnej. Wykonają także prace plastyczne oraz rekwizyty z odpadów 
i gliny. W ten sposób powstaną baśnie w kilku językach prezentowa-
ne na scenie i wydrukowane w formie książki. Wierzymy, że przez 
kolejne dwa lata w zagnańskim przedszkolu królował będzie język 
angielski, który jest językiem roboczym projektu. 

Już na listopad zaplanowano wspólne spotkanie dyrektorów 
i nauczycieli w stolicy Turcji – koordynatora przedsięwzięcia. 
Z niecierpliwością oczekujemy na pierwsze efekty. Realizacja mię-
dzynarodowych projektów pozytywnie wpływa na wizerunek szkół 
i przedszkoli, dzięki temu mają one szansę promocji na skalę euro-
pejską. Placówka, która realizuje europejskie projekty edukacyjne, to 
miejsce przyjazne i otwarte, zatrudniające nauczycieli, którzy dbają 
o swój rozwój, o jak najlepszą edukację i rozwój kompetencji swoich 
podopiecznych.

Cieszymy się bardzo i wierzymy, że przedszkole w Zagnańsku 
sprosta tym wszystkim wymaganiom. 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Eu-
ropejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko 
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za 
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Dorota Starz,  
koordynator projektów Comenius w ZSP nr 2, PiG w Zagnańsku

Nauczyciele emeryci i renciści – jedna rodzina

Międzypokoleniowe podawanie sobie rąk

Oprócz spotkań wynikających z planu pracy wyjeżdżamy do 
kina, teatru, na koncerty, wspólne wczasy, wycieczki bliższe i dal-
sze, ogniska, na które zapraszamy osoby samotne spoza środowiska 
oświatowego, a wszystkie imprezy służą integracji środowiska.

W trosce o warunki życia staramy się pomagać samotnym, aby 
nie czuli się opuszczonymi, a jednocześnie odczuli dobroć ludzkich 
serc. Czynienie dobra innym niech zawsze obecne będzie w naszym 
codziennym myśleniu i działaniu. 

Duże zainteresowanie działalnością sekcji wykazuje prezes Za-
rządu Oddziału ZNP Stefan Grudzień, często służy radą, pomocą za 
co środowisko nauczycieli emerytów jest bardzo wdzięczne. Także 
dyrektorzy szkół pamiętają o emerytach. Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje dyrektor ZSP nr 2 PiG w Zagnańsku Marzanna Moćko. Je-
steśmy zapraszani na uroczystości szkolne. Takie spotkania pozostają 
na długo w naszej pamięci i wspomnieniach, które są uwieczniane 
w kronice prowadzonej przez Barbarę Jamioł. Dziękujemy za takie 
wnikliwe i systematyczne zapiski – bo to jest historia. 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania z naszą dzia-
łalnością, którą zawarliśmy trzech w kronikach z okresu 20 lat. 
W trakcie spotkania były piosenki, wiersze tematycznie związane 
z życiem emerytów. 

Na zakończenie dziękuję wszystkim, których nie wymieniłam za 
rady, pomoc, bo sama bym tak wiele nie zdziałała.  Anna Łuć

Dyrektor Marzanna Moćko poinformowała, że realizowane przez 
szkołę projekty mają uwrażliwić dzieci i młodzież i skierować ich 

empatię w stronę osób starszych. 
W części artystycznej z programem 

przygotowanym pod kierunkiem na-
uczycielki katechezy Bożeny Musiał 
wystąpiły dzieci. Pokazem tanecznym 
rozpoczęły dzieci z przedszkola, potem 
tańce narodowe zaprezentowali ucznio-
wie z klas IV i V szkoły podstawowej. 
Uczennica klasy IIIa gimnazjum Patry-
cja Wydrych wykonała utwory muzyki 
nowoczesnej. Natomiast Natalia Jon-
czyk z klasy IIb gimnazjum zaśpiewała 
piosenki o tematyce poetyckiej. Wier-
sze księdza Jana Twardowskiego recy-
towali uczniowie z klasy IIa gimnazjum 
– Iza Pytka i Michał Krzysztofek. 

Prace konkursowe udokumentowane zdjęciami i krótkim spra-
wozdaniem z przebiegu imprez integracyjnych należy złożyć z biu-
rze ZOŚ ZNP przy ul. Targowej 7a w Kielcach do 30 listopada br. 
Najciekawsze prace będą nagrodzone.

Apis 
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Biesiada folklorystyczna, rozstrzygnięcie konkursu pn. „Mój 
piękny ogród”, konkursy dla dzieci i dorosłych, występy kabaretów 
i zespołu muzycznego – to niektóre punkty programu imprezy pt. 
„Pożegnanie lata – Kaniów 2013”. Festyn odbył się 24 sierpnia br. 
wokół sceny nad zalewem w Kaniowie. Uroczystego otwarcia doko-
nał wójt Szczepan Skorupski. 

Imprezę rozpoczęła biesiada folklorystyczna, podczas której na sce-
nie zaprezentowały się zespoły ludowe – Jaworzanki, Pawłowianki, Bro-
nowianki, Załawianki, Sobótka, chór Con Passione oraz artysta ludowy 
z gminy Chlewiska Wacław Pejas. Na widowni obecni byli m.in.: wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Mieczysław 
Gębski, starosta Zdzisław Wrzałka, radny powiatu kieleckiego Karol 
Jacewicz, radni z gminy Zagnańsk – Agnieszka Gębska, Artur Kudzia 
i Tomasz Dąbrowski, wójt Szczepan Skorupski i prezes Wodociągów 
Kieleckich Henryk Milcarz. 

Jubileuszowy 40. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Harcer-
skiej dla uczniów Gimnazjum w Tumlinie zakończył się podwójnym 
sukcesem. Joanna Stefańska zdobyła pierwsze miejsce i symboliczną 
Złotą Jodłe oraz jako jedyna otrzymała nominacje do Międzynaro-
dowego Festiwalu w Monachium. Tomasz Kiniorski wywalczył dru-
gą nagrodę i Srebrna Jodłę. Uczennica 
Iga Bętkowska natomiast zakwalifiko-
wana została do koncertu „Gospodarze-
Gościom”. 

Joanna Stefańska zaczęła śpiewać już 
w przedszkolu, jej pierwszy występ na dużej 
scenie miał miejsce w wieku 4 lat. Wcieliła 
się wówczas w postać małego kotka i już 
wtedy było wiadomo, że muzyka będzie jej 
drugą naturą. Swoja pierwszą nagrodę za 
występy piosenkarskie odebrała w wieku 6 
lat na konkursie kolęd i pastorałek w Kiel-
cach. Otrzymała wtedy specjalną nagrodę 
za „urok i wdzięk sceniczny”. Asia brała 
też kilkakrotnie udział w Ogólnopolskim 
Festiwalu „Wygraj sukces”, kwalifikując się niejednokrotnie do finału. 
Od najmłodszych lat śpiewała w zespole Ludowym Małe Tumlinianki 
prowadzonym przez Agatę Macek. Brała udział w wielu konkursach na 
szczeblu wojewódzkim, zdobywając nagrody. Asia jest dziewczynką nie-
zwykle utalentowaną, ale też bardzo pracowitą. Uczestniczy w zajęciach, 
z którymi świetnie daje sobie radę. Jest miłą, koleżeńską i towarzyską 
osobą, zawsze otoczona przyjaciółmi, otwarta i bardzo lubiana w gronie 
rówieśników. Oprócz dojrzałego muzykowania lubi też interpretować 
teksty literackie. 

Wyróżnione pierogi Jaworzanek 
Pierogi wykonane przez członkinie Zespołu Ludowego Jaworzan-

ki zostały wyróżnione podczas Święta Pieroga Świętokrzyskiego, które 
odbyło 25 sierpnia br. przy Murze Oporowym w Bobrzy. 

Do konkursu lepienia pierogów zgłosiło się 12 zespołów z powiatu 
kieleckiego. Ich przepisy były trzymane w wielkiej tajemnicy do ostat-
niej chwili. Dopiero podczas oceny można było dowiedzieć się, jakim 
farszem wypełniono pierogi. 

dze gminy przychylnym okiem patrzą na działalność artystyczną i kultu-
ralną miejscowych artystów – mówił starosta kielecki. 

Wójt Skorupski witając zebranych, podziękował zespołom folklory-
stycznym i muzycznym, uczestniczącm w pożegnaniu lata. – Nie chcemy 
żegnać lata, ale nasza impreza jest symbolicznym spotkaniem na koniec 
sezonu,  aby można było podsumować,  jak  ta  twórczość  ludowa  i  arty-
styczna w naszej gminie i wśród naszych sąsiadów wygląda. Wierzę, że 
ta dzisiejsza zabawa przyniesie wszystkim mnóstwo radości – mówił go-
spodarz gminy.

Po występach folklorystycznych prezes Henryk Milcarz uhonorował 
wójta Szczepana Skorupskiego w imieniu kapituły statuetką Świętokrzy-
skiej Niezapominajki. W swym uzasadnieniu podkreślił, że ta nagroda 
przyznana została „za wspieranie patriotycznych i ekologicznych działań 
na ziemi zagnańskiej, za promowanie gminy Zagnańsk jako ziemi boha-
terskich obrońców ojczyzny, za ogromne zaangażowanie w rozbudowę 
infrastruktury mającej na celu ochronę i promocję naszego dziedzictwa 
przyrodniczego, za wspieranie działań edukacyjnych szkół w wychowa-
niu młodego człowieka na przyjaciela otaczającej go przyrody”.

Podczas rozstrzygnięcia konkursu „Mój Piękny Ogród 2013” nagro-
dy laureatom wręczyli wójt Szczepan Skorupski oraz radna Agnieszka 
Gębska – przewodnicząca Komisji Promocji, Turystyki i Rolnictwa Rady 
Gminy Zagnańsk. Pierwsze miejsce zdobyła Józefa Wiśniewska z Tum-
lina-Osowy, drugie – Marian Szwed z Bartkowa, trzecie – Zofia Weso-
łowska z Zagnańska. Wyróżnienia przypadły Teresie Ślęk z Samsonowa-
Komorników i Edycie Pęczkowicz z Długojowa. 

Podczas imprezy zorganizowane zostały dwa konkursy – wiedzy 
o gminie Zagnańsk dla dorosłych i rysunkowy na plakat promujący gmi-
nę – dla dzieci. Nagrody wręczyli wójt Szczepan Skorupski i prezes Hen-
ryk Milcarz. W części artystycznej wystąpiły kabarety Weźrzesz i Tacy 
Sami oraz zespół muzyczny Letni Chamski Podryw. 

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej Chrusty i Samsonów. Swe stoiska otworzyły Punkt In-
formacji Turystycznej, który promował Szlak Jana III Sobieskiego oraz 
Wodociągi Kieleckie. Pozostałe stoiska gastronomiczne i miasteczko za-
baw przygotował dzierżawca. Organizatorem imprezy był Urząd Gminy 
i GOKSiR w Zagnańsku. Apis 

Tomasz Kiniorski, uczeń gimnazjum w Tumlinie jest ogromnie uta-
lentowany muzycznie. Od dziecięcych lat, już w tumlińskim przedszkolu 
uczestniczył w wielu imprezach organizowanych w gminie oraz poza 
nią. Tomek jest duszą towarzystwa, optymistycznie nastawiony do świa-
ta, a muzyka jest jego całym światem. Gra na wiolonczeli, fortepianie 

oraz na gitarze. Kiedy był uczniem szkoły 
podstawowej rozwijał swój talent muzycz-
ny w Zespole Ludowym Małe Tumlinianki 
oraz w chórze szkolnym. Aktualnie śpie-
wa w zespole Wołosatki i prowadzi scholę 
w tumlińskim kościele. W tym roku wraz 
z chórem ze szkoły w Tumlinie wygrał 
konkurs na Świętokrzyską Niezapominaj-
kę. Brał udział w powiatowym festiwalu 
piosenki turystycznej w Bielinach, gdzie 
zajął trzecie miejsce. Wcześniejsze lata też 
były okraszone sukcesami na wielu konkur-
sach. Jego poziom interpretacji utworów 
muzycznych jest dojrzały i nowatorski, ma 
ciekawe pomysły na zaprezentowanie wy-

konywanych piosenek. Tomek lubi gotować, a jego popisowym daniem 
są naleśniki.

– Moja praca z uczniami skupiła się wokół  ich talentów i kształto-
wania  ich osobowości muzycznych.  Ich sukcesy były moimi  sukcesami, 
przeżywaliśmy je wspólnie. Obecne sukcesy to efekt wieloletniej solidnej 
pracy. Szczególne podziękowania należą się pani dyrektor Barbarze Do-
magale oraz wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu za nieustanne wsparcie 
i pomoc w realizowaniu marzeń dzieci – skomentowała Agata Macek, 
nauczycielka muzyki w ZSPPiG w Tumlinie. Apis 

Pożegnanie lata nad zalewem

Złota i Srebrna Jodła dla tumlińskich gimnazjalistów

Pierogi wykonane pracowicie przez panie z Jaworzy w czasie degu-
stacji smakowały wszystkim. – Spotkaliśmy się ze słowami uznania, nie 
tylko za wyróżnione pierogi, ale także za przygotowane stoisko reprezen-
tujące gminę Zagnańsk – poinformowała Grażyna Grudziecka, kierow-
niczka Zespołu Ludowego Jaworzanki. 

Po wyborze najlepszych pierogów odbyła się ich degustacja, a było 
ich wszystkich około 4000 sztuk. Prezentowane były także ciasta upie-
czone według starych świętokrzyskich przepisów, przekazywanych z po-
kolenia na pokolenie. Wytwórcy domowych nalewek wystartowali także 
w konkursie na najlepszy wyrób o puchar wójta Miedzianej Góry. Apis

W swoim wystąpieniu starosta Zdzisław Wrzałka zwrócił uwagę na 
to, że scena nad zalewem w Kaniowie jest właściwym miejscem na orga-
nizowanie imprez, podczas których mogą wystąpić zespoły artystyczne 
prezentujące dorobek kulturalny gminy Zagnańsk. – Ważne jest, że wła-
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 Uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Zagnańsku (tablica ogłoszeń) zostały wywieszone wykazy informujące o przeznacze-
niu do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości:

– niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Samsonów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 967/1 o pow. 0,1400 ha.
– gruntowej, zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Samsonów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1232/7 o pow. 0,0754 ha.
Wykazy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od daty ich wywieszenia, tj. od 3 września 2013 roku (do 24 wrze-

śnia 2013 roku).



Gazeta Zagnańska
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Na słonecznym zlocie 

„Wakacje z kulturą”

Wakacje na sportowo
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku, 

jak co roku, również i w te wakacje był organizatorem zajęć i im-
prez sportowych dla dzieci i młodzieży.

 Początek wakacji to zajęcia w ramach Wakacyjnej Akademii Piłkar-
skiej. Młodzi adepci futbolu uczestniczyli w zajęciach piłkarskich na mi-
niorliku w Zagnańsku. Ponad 70 chłop-
ców i dziewczynek w dwóch grupach 
treningowych poznawało abecadło 
piłkarskie pod okiem dwóch trenerów 
piłki nożnej. Zajęcia były przeplatane 
wyjazdami na basen do Strawczynka 
i turniejami oraz konkursami na temat 
wiedzy o sporcie i bezpieczeństwie 
w nim. Treningi zakończyły się wrę-
czeniem certyfikatów uczestnictwa 
i życzeniami udanych wakacji dla 
młodych piłkarzy i piłkarek.

 Przełom lipca i sierpnia stał pod 
znakiem trzech turniejów w siatków-
ce plażowej. Były to Mistrzostwa Gminy Zagnańsk, Otwarte Mi-
strzostwa Gminy Zagnańsk o Puchar Wójta Gminy i Turniej Mixtów 
w Siatkówkę. W sumie w tych turniejach wystąpiło 26 par z terenu 
gminy Zagnańsk, Kielc, Szydłowca i Radomia. Mecze rozgrywane 
były na boisku na osiedlu Kaniów i na nowych dwóch boiskach nad 
zalewem w Kaniowie. Na uwagę zasługuje podwójne zwycięstwo 
pary z Zagnańska: Grzegorza Frydrycha i Huberta Szcześniaka. Drugi 
z nich dołączył też trzecie zwycięstwo w turnieju mixtów. Na stałe tur-

Przez cały lipiec dzieci z gminy Zagnańsk uczestniczyły w warsz-
tatach zorganizowanych w ramach wakacji. Ponad 40 dzieci sko-
rzystało z zaproponowanej formy wypoczynku. Warsztaty kre-
atywne, doświadczenia naukowe i badawcze, warsztaty recyklingu, 
wariacje artystyczne, zajęcia sportowe, wycieczki krajoznawcze 
i edukacyjne to tylko nieliczne atrakcje „Wakacji z kulturą”.

„Wakacje z kulturą” to cyklu zajęć, mających na celu zapewnienie 
bezpiecznego i ciekawego wakacyjnego wypoczynku dzieci z gminy 
Zagnańsk. Zajęcia cieszyły się dużym zain-
teresowaniem dzieci, podczas spotkań dzie-
ci nawiązały także nowe przyjaźnie.

W ramach warsztatów dzieci samodzielne 
wykonywały m.in instrumenty muzyczne, bra-
ły udział w zabawach taneczno-ruchowych, 
wykonywały eksperymenty chemiczne pod 
okiem instruktora. W zajęcia zaangażowali 
się także harcerze SKAŁA ZHP oraz Grupa 
PAKD, laureaci projektu Mania Działania.

Podczas wakacji dzieci wspólnie z Ze-
społem Ludowym Jaworzanki przygotowały 
sałatkę jarzynową oraz kolorowe kanapki. 
Przeniosły się także w przeszłość – wspólnie 

Młodzież z gminy Zagnańsk uczestniczyła w sierpniu br.  
w VI Słonecznym Zlocie Świetlic Środowiskowych „Promyk 
Dnia” w Wałbrzychu. „To była wspaniała przygoda” – potwier-
dzają zgodnie uczestnicy.

Każdy dzień rozpoczynał się gimnastyką na boisku szkolnym. Gru-
pa młodzieży z Zagnańska zwiedziła zamek Książ, stadninę koni, pal-
miarnię. Podczas wyjazdu odbywały się liczne zabawy, występy mło-
dzieży, warsztaty teatralne, malarskie. Największą, pełną emocji atrak-
cją był udział w inscenizacji bitwy rycerskiej pomiędzy świetlicami.

Celem wyjazdu było podtrzymywanie wartości historycznych. 
Myślą przewodnią tegorocznego zlotu było „Tradycja rycerska 
w Polsce i Europie od Zawiszy Czarnego do księżnej Daisy”. 

Grupa młodzieży z gminy Zagnańsk, reprezentująca Świetlicę Śro-
dowiskową Jaworze brała także udział w szkoleniu z zakresu ratow-
nictwa medycznego. Wyróżnienie w tej dziedzinie otrzymał Jakub Re-
czyński – nagrodą był aparat fotograficzny. Opiekunami zagnańskiej 
grupy byli Katarzyna Kozieł z ŚŚJ oraz Michał Sobczyk z Samsono-
wa. Uczestnicy zlotu otrzymali także pamiątkowe dyplomy.

Anna Żmudzińska z GOKSiR

z paniami z zespołu prały w baliach za pomocą kijanek, używały szarego 
mydła z czasów II wojny światowej.

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

Dzieci spotkały się policjantami z Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Kielcach. Podczas lekcji dotyczącej bezpiecznego zachowa-
nia na drodze oraz przy zbiornikach wodnych uczyły się udzielania 
pierwszej pomocy. W ostatnim dniu wakacji zorganizowano zajęcia 
sportowe w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Zagnańsku.

Na zakończenie „Wakacji z kulturą” 
dzieci odwiedzili Robert Kaszuba – zastępca 
wójta Zagnańska oraz Michał Salwa – kie-
rownik GOKSiR. Wręczyli pamiątkowe dy-
plomy, medale oraz drobne upominki.

W sierpniu natomiast dzieci brały 
udział w warsztatach artystycznych ma-
larstwa i rzeźby zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie „Razem dla Wszystkich”. 
Poza zajęciami zorganizowanymi naj-
młodsi wspólnie z opiekunami bawili się 
na placu zabaw przy ośrodku.

Anna Żmudzińska,  
GOKSiR Zagnańsk

nieje w siatkówce plażowej wpisały się w kalendarz imprez i z roku na 
rok jest coraz więcej chętnych do udziału w takich imprezach.

 21 lipca na terenie gminy Zagnańsk odbyła się kolejna edycja 
MTB Cross Maraton Zagnańsk 2013. „To leśna trasa z takimi ro-
dzynkami jak np. Diabelska Brama, kamienny twór, z którego kola-
rze wyłaniają się jak diabły spod ziemi” – tak relacjonowali organi-
zatorzy tegorocznego wyścigu. Start i meta maratonu miały miejsce 
na terenie urokliwych ruin osiemnastowiecznej huty w Samsonowie.

 Druga połowa sierpnia stała pod znakiem piłki nożnej. Do turnieju 
o Puchar Wójta zgłosiło się 10 drużyn. Bezkonkurencyjna okazała się 
drużyna The Wolves, wygrywając turniej drugi rok z rzędu. Pierwszy 
raz w historii turniejów pojawiła się zorganizowana grupa kibiców, która 
barwnymi flagami i kulturalnym dopingiem wspomagała drużynę Grube 
Lolo. Ciekawostką jest również to, że w drużynie Grube Lolo wystąpił 
Alex, syn słynnego reprezentacyjnego bramkarza Jurka Dudka, który 
grał m.in. w Feyenoordzie Rotterdam, FC Liverpoolu i Realu Madryt.

 Pod koniec sierpnia rozpoczęły się I Mistrzostwa Gminy w Tenisie 
Ziemnym dziewcząt i chłopców. W turnieju w sumie bierze udział 16 
chłopców i sześć dziewczyn. Zawody potrwają do połowy września. 
Oprócz turniejów organizowane były również na hali sportowej zajęcia 
dla dzieci i młodzieży, z dyscyplin takich jak: piłka ręczna, badminton, 
piłka siatkowa. Bezpłatnie użyczana była hala sportowa, siłownia, sal-
ka fitness, kort tenisowy, boisko miniorlik. Dla dziewczynek pod okiem 
wykwalifikowanej instruktorki odbywały się zajęcia zumby. 

 Cieszy duże zainteresowanie dzieci i młodzieży zajęciami spor-
towo-rekreacyjnymi organizowanymi przez GOKSiR w Zagnańsku. 
To alternatywa dla tych, którzy nie wyjeżdżali na obozy i kolonie 
oraz doskonała okazja do odciągnięcia dzieci od siedzącego trybu 
życia przy komputerze i telewizji. 

Opracował Michał Ziernik, GOKSiR w Zagnańsku
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W dniu 18 sierpnia br. w kościele pw. św. Stanisława Bisku-
pa Męczennika w Tumlinie odbył się koncert muzyki sakralnej 
„Z wiekową tradycją” w wykonaniu sopranistki Juliety Gonzales 
i organisty Marcina Armańskiego. 

W programie koncertu znalazły się m.in. utwory: „Magnificat”, 
„Melodie na Psałterz Polski” Mikołaja Gomółki, arie ze zbioru „Sche-
melli Gesangbuch” Johanna Sebastiana Bacha oraz pieśni z czasów 
powstania styczniowego. 

Koncert zorganizowało Stowarzyszenie Wsi Kołomań i Umer 
„Nasza Szkoła” w ramach zadania publicznego powierzonego przez 
powiat kielecki. Spotkał się on z bardzo dużym zainteresowaniem. 
Zaszczyciły go swoją obecnością władze Starostwa Kieleckiego, rad-

W dniach 12–13 oraz 19–20 sierpnia br. w Świetlicy Środo-
wiskowej Jaworze odbywały się warsztaty artystyczne dla dzieci 
i młodzieży z terenu powiatu kieleckiego. Organizatorem twór-
czych spotkań było Stowarzyszenie „Razem dla Wszystkich”. 

Uroczystego otwarcia warsztatów dnia 12 sierpnia dokonali wójt 
Szczepan Skorupski oraz prezes Stowarzyszenia „Razem dla Wszyst-
kich” Leszek Grudziński. W czasie pierwszego panelu tajniki rzeźbiar-
stwa zdradzał artysta rzeźbiarz Krzysztof Jan Wesołowski natomiast 
w arkana sztuki malarskiej wprowadzała, podczas drugiego panelu, 
artystka malarka Maria Anna Niciejewska. Powstałe podczas zajęć 
autorskie prace artystów zostały przekazane przez nich osobiście na 
ręce prezesa stowarzyszenia podczas spotkania kończącego projekt. 

Wśród gości przybyłych na zakończenie warsztatów obecny był 
wójt Szczepan Skorupski, który gratulował młodym „artystom” osią-
gnięć a organizatorom i prowadzącym dziękował za zaangażowanie 
w realizację tak rozwijającej się idei. 

Na koniec warsztatów wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i upominki oraz pozowali do wspólnego zdjęcia. O sukcesie 
przedsięwzięcia najlepiej świadczą roześmiane dziecięce twarze. 

Po lipcowych sukcesach w MTBCROSS MARATON Świę-
tokrzyskiej Ligii Rowerowej w Zagnańsku rodzina Sobczyków 
osiągnęła kolejne laury w sierpniowych i wrześniowych zmaga-

Piknik historyczny pt. „Jan III Sobieski na urodzinach Dębu 
Bartka” odbędzie się 29 września 2013 r. na parkingu koło dębu 
Bartka w Zagnańsku w 330. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Zor-
ganizowane zostaną liczne pokazy, prezentacje, konkursy oraz 
widowisko o tematyce historycznej. 

Podczas pikniku historycznego można będzie obejrzeć widowi-
sko historyczne pt. „Pod Wiedeń”. Towarzyszyć będą także m.in.: 
konkurs wiedzy historycznej, degustacje potraw regionalnych, tur-
niej szachowy, pokaz siedemnastowiecznych tańców szlacheckich, 
konkurs łuczniczy, a także prezentacje konne, sokolnicze, artyleryj-
skie oraz musztra. Odbędą się także koncerty muzyki barokowej oraz 
pieśni współczesnych napisanych do muzyki siedemnastowiecznej. 

Muzyczne tradycje w tumlińskim kościele 

Jan III Sobieski na urodzinach dębu Bartka

Rowerzyści z naszej gminy w czołówce najlepszych

Warsztaty artystyczne 

ni powiatu kieleckiego, gminy 
Zagnańsk i Miedzianej Góry, 
sołtysi Kołomani, Umru, 
Tumlina oraz liczni parafia-
nie. Koncert zapowiedział 
gospodarz kościoł ksiądz pro-
boszcz Czesław Biskup. Go-
ści przywitała organizatorka 
prezes Małgorzata Bekier- 
-Bochenek. 

Apis

Warsztaty artystyczne są częścią cyklu imprez kulturalnych or-
ganizowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Wszystkich” pod 
wspólnym tytułem „Powiatowa przygoda z kulturą” w ramach reali-
zacji zadania publicznego z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu 
i turystyki, powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Urszula Piękoś

Na początku tego roku Gmina 
Zagnańsk rozstrzygnęła przetarg na 
dostawę wyposażenia drużyny rycer-
skiej (4 zbroje husarskie, 4 szable, 2 
stroje sarmackie, 2 stroje towarzysza 
pancernego, 2 suknie oraz dwa pawi-
lony wystawowe).

W 2011 roku gmina Zagnańsk 
przystąpiła do projektu „Szlak Jana 
III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Pol-
ski Wschodniej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej.  Apis

niach rowerowych w Łagowie i Sobkowie. Sukcesy zaczęły odno-
sić także inne dziewczęta. 

W niedzielę 18 sierpnia br. odbyła się kolejna edycja MTB-
CROSS MARATON w Łagowie. Pośród 400 uczestników wystarto-
wała grupa Zagnańskiego Stowarzyszenia Rowerowego „Pod Bart-
kiem”. Na trudnych technicznie trasach górskich i przy tropikalnym 
upale 35 stopni w cieniu sztuką było samo ukończenie maratonu. Na 
trasie family 25 km zwyciężyła Julia Sobczyk, trzecie miejsce zajęła 
Małgosia Sobczyk, szóste – Kasia Sobczyk, trzecie – Barbara Salwa, 
czternaste – Michał Sobczyk. 

W niedzielę 1 września br. odbyła się przedostatnia edycja MTB-
CROSS MARATON w Sobkowie. Pośród ponad 350 uczestników nie 
zabrakło naszej ekipy. Na dystansie family pierwsze miejsce zajęła 
Julia Sobczyk, czwarte – Małgosia Sobczyk, piąte – Kasia Sobczyk, 
czwarte Barbara Salwa, siódme – Klaudia Kraska, dziewiąte – Emilia 
Kmieć. Wielki finał całej Świętokrzyskiej Ligi Rowerowej odbędzie 
się 5 października br. w czasie Bike-Expo na Targach Kielce.

Apis 



RODZINNE FESTYNY ODPUSTOWE
 w Odrowążku, Samsonowie i Zachełmiu.

W obiektywie Justyny Wzorek, Ewy Olesińskiej i Andrzeja Piskulaka.
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