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wrzesień 2015wydarzenia

Kilkuset uczniów i przedszkolaków wraz 
z rodzicami i kadrą pedagogiczną z Zespołu 
SP nr2 P. i G. im. St. Staszica w Zagnańsku 
rozpoczęło nowy rok szkolny 2015/2016 uro-
czystą Mszą św. w kościele pw. Świętego Józefa 
Oblubieńca NMP. Podczas uroczystego apelu 
szkolnego wójt Szczepan Skorupski życzył ucz-
niom samych piątek i szóstek w nowym roku 
szkolnym.

Po Eucharystii, prowadzony przez poczet 
sztandarowy pochód przemaszerował do szkoły, 
gdzie w sali gimnastycznej przywitała wszystkich 

dyrektor Marzanna Moćko. Poinformowała też 
uczniów o najważniejszych zmianach zachodzą-
cych w szkołach, tzn. bezpłatnych podręcznikach 
do klas: I, II i IV SP oraz I Gimnazjum, a także 
o likwidacji „śmieciowego jedzenia” w sklepi-
kach szkolnych.

W uroczystości wziął udział wójt Szczepan 
Skorupski. Zwracając się do uczniów wyraził 
nadzieję, że po tak słonecznych i gorących wa-
kacjach, tryskając energią, będą zdobywać same 
piątki i szóstki, czego im życzył z całego serca.

A.Ch.

Dotychczasowa pracownica dr Elżbieta 
Chruściel pełni obowiązki dyrektora Samorzą-
dowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnań-
sku od 1 lipca br. do czasu powołania w drodze 
konkursu nowego dyrektora jednostki. Podczas 
sesji, która odbyła się 26 sierpnia br. powołany 
został skład komisji konkursowej która ma wy-
łonić przyszłego dyrektora SZOZ.

O powołaniu pełniącej obowiązki dyrekto-
ra SZOZ radni podjęli 24 czerwca br. uchwałę 
w związku z odwołaniem z tego stanowiska Ir-
miny Jolanty Walentynowicz przez Radę Gminy 
15 marca br. Dotychczasowa dyrektorka złożyła 
bowiem w dniu 13 marca br. pisemną rezygna-
cję z zajmowanej funkcji. Podjęta w czerwcu 

uchwała podyktowana była zapewnieniem cią-
głości zarządzania Zespołem Ośrodków Zdrowia 
w Zagnańsku.

Podczas sesji, która odbyła się 26 sierpnia 
br. powołany został skład komisji konkursowej, 
która ma wyłonić przyszłego dyrektora SZOZ 
w Zagnańsku. Jej przewodniczącym został radny 
Kazimierz Tomasiak. W skład komisji weszli: 
posłanka Renata Janik (przedstawicielka rady 
społecznej SZOZ i Wojewody Świętokrzyskiego), 
prof. Stanisław Bień (reprezentant środowiska 
lekarskiego) oraz radni - Helena Musiał, Marcin 
Fąfara i Jacek Zawisza.

Powołanie komisji konkursowej wszczyna 
postępowanie, które obejmuje m.in.: opraco-

wanie i przyjęcie regulaminu konkursu, roz-
patrzenie zgłoszonych kandydatur i wybranie 
kandydata na stanowiska objęte konkursem.

Apis

Panie z Zespołów Ludowych – Jawo-
rzanki i Tumlinianie wykonały wieńce 
dożynkowe. Oba wieńce zostały poświę-
cone w kościołach podczas Eucharystii. 
Jaworzanki swój wieniec zaprezentowały 
na Dożynkach Powiatu Kieleckiego, które 
odbyły się 30 sierpnia br. w gminie Sit-
kówka - Nowiny.

Wieniec dożynkowy Jaworzanek
W uroczystość Wniebowzięcia Naj-

świętszej Marii Panny (Święto Matki Bo-
żej Zielnej) 15 sierpnia br. w kościele pw. 
św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu 
odbyło się poświęcenie ziół i chleba upie-
czonego w piekarni Emila Więckowskiego 
w Bodzentynie oraz wieńca dożynkowego 
wykonanego przez członkinie Zespołu Lu-
dowego Jaworzanki.

Msza św. sprawowana była pod przewod-
nictwem ks. prał. Tadeusza Skrzyniarza – pro-
boszcza parafii. Oprawę liturgiczna wykonały 
członkinie Zespołu Ludowego Jaworzanki. 
W darze do ołtarza złożono bukiet kwiatów 
i ziół polnych, świecę, chleb i winogrona. Po-

święcony chleb, jako dar ziemi, po Eucha-
rystii został rozdany obecnym w kościele 
wiernym.

Tradycyjnie po Mszy św. członki-
nie zespołu wraz zaproszonymi goś-
ćmi udały się do świetlicy w Jaworzu 
na przygotowany poczęstunek. Wśród 
nich byli m.in.: wójt Szczepan Skorupski, 
prezes Zarządu Wodociągów Kieleckich 
Henryk Milcarz i prezes Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Samsonowie Józef Flo-
rek. Wieniec dożynkowy został zaprezen-

towany przez Gminę Zagnańsk na Dożyn-
kach Powiatu Kieleckiego, które odbyły się 
30 sierpnia br. w gminie Sitkówka - Nowiny.

Wieniec dożynkowy Tumlinian
Wieniec dożyn-

kowy w Tumlinie 
wykonały panie 
z Zespołu Ludowe-
go Tumlinianie oraz 
członkinie Koła 
„Kobiety z klasą”. 
Uwity został ze zbo-
ża z tegorocznych 
zbiorów oraz z ziół 
i kwiatów z ogród-
ków. Przygotowany 
był na Mszę św.- do-
żynkową, która od-
była się w Tumlinie 
w ostatnią niedzielę 
sierpnia.

Zgromadzili się 
na niej rolnicy, przedsiębiorcy, piekarze, sa-
morządowcy oraz parafianie z tumlińskiej 
parafii pw. Św. Stanisława, którzy dziękowali 
za tegoroczne zbiory. Była to bardzo uroczy-
sta i podniosła Eucharystia, po której miesz-
kańcom rozdawane były chlebki upieczone 
z tegorocznej mąki.

Apis

Inauguracja roku szkolnego w gminie

SZOZ czeka na dyrektora

Wieńce dożynkowe Jaworzanek i Tumlinian
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inwestycje

Dzięki staraniom Urzędu Gminy po raz 
kolejny udało się pozyskać ze środków re-
zerwy oświatowej Ministerstwa Finansów, 
fundusze związane z usuwaniem skutków 
zdarzeń losowych oraz na doposażenie sto-
łówek szkolnych. Całkowita wartość dofinan-
sowania wyniosła 80 tys. zł.

Na usuwanie skutków podtopień w bu-
dynku Zespołu SP, Przedszkola i Gimnazjum 
w Samsonowie Ministerstwo Finansów prze-
kazało wsparcie w kwocie 45 tys. zł. Środki 
te zostaną przeznaczone na wymianę okien. 
Całkowita wartość zadania wynosi 90 tys. zł, 

z czego dofinansowanie sięga 50% 
wszystkich kosztów. Prace remon-
towe zostaną wykonane do końca 
2015r.

Gmina Zagnańsk otrzymała 
wsparcie 35 tys. zł ze środków re-
zerwy oświatowej Ministerstwa Fi-
nansów na doposażenie stołówek 
w szkołach podstawowych i gim-
nazjach. W ramach zadania zaku-
pione zostaną m.in.: krzesła, stoły, 
szafki, sprzęt i akcesoria kuchenne. Poprawi 
to znacznie komfort spożywania posiłków 

przez uczniów. Dofinansowanie wynosi 100% 
wszystkich kosztów przedsięwzięcia.

Apis

Centralne dofinansowanie do remontów szkolnych

Nowe oświetlenie uliczne w gminie
W Lekominie na ul. Widokowej, Tumli-

nie – Węgle, Umrze i na Goleniawach po-
prawione zostało oświetlenie uliczne. Za-
instalowano nowe lampy. Przedsięwzięcie 
sfinansowane zostało z Funduszów Sołeckich 
i budżetu Gminy Zagnańsk.

W ramach Funduszu Sołeckiego w Go-
leniawach poprawiono oświetlenie uliczne 

w kwocie 6 730, 56zł, w Tumlinie Węgle 
- 3 000 zł, w Lekominie przy ul. Wido-
kowej – 4 920 zł. W miejscowości Umer 
wymiana oświetlenia wyniosła 4 981, 50 
i sfinansowana została w budżetu Gminy 
Zagnańsk.

Apis 

Dobiega końca rozbudowa systemu ka-
nalizacji w gminie Zagnańsk. Teraz naj-
ważniejszym wyzwaniem jest dokończenie 
budowy dwóch pompowni, dzięki którym 
ścieki pokonają wzniesienia i popłyną 
do oczyszczalni.

Kanały są już wykonane i odebrane 
w miejscowościach: Kołomań, Umer, Tumlin 
Dąbrówka, Tumlin Zacisze i Tumlin Węgle. 
Obecnie trwa procedura uzyskania zgody 
na użytkowanie, co otworzy drogę do wy-
konania przyłączy.

Kluczowe są obecnie prace w ramach za-

dania ZS9 w Belnie. Po uzyskaniu zmiany 
pozwolenia na budowę rozpoczęto tam robo-
ty na terenie dwóch pompowni - PA7 i PA8.

- Budujemy cały system kanalizacji, a nie 
tylko kładziemy rury – tłumaczy Henryk 
Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

– W terenie górzystym konieczna jest bu-

dowa pompowni wszędzie tam, gdzie ście-
ki nie mogą płynąć do oczyszczalni z góry 
na dół, czyli metodą grawitacyjną - dodaje.

Pompownie w Belnie są ważne, bo bez ich 
uruchomienia nie można odbierać ścieków 
z przyległych odcinków.

Apis

Co czwarty mieszkaniec Kielc i trzech 
okolicznych gmin był świadkiem nielegal-
nego wylewania ścieków. Ale nie każdy taki 
fakt zgłosiłby organom ścigania. Natomiast 
prawie wszyscy przyznają, że wylewanie 
ścieków na pola jest naganne. Takie wnio-
ski płyną z ankiety, jaką przeprowadziła 
wodociągowa spółka.

 Wodociągi Kieleckie postanowiły spraw-
dzić, co mieszkańcy obsługiwanego przez 
spółkę terenu (Kielce, Zagnańsk, Masłów, 
Sitkówka-Nowiny) sądzą o realizowanym 
obecnie projekcie rozbudowy kanalizacji. 
Niepokojące są bowiem postawy niektórych 
mieszkańców, którzy najpierw deklarowali 
chęć przyłączenia domu do nowej kanaliza-
cji, a kiedy została ona zbudowana, ociągają 
się z dopełnieniem formalności. Ankieta 
miała wyjaśnić ten fenomen.

Okazuje się, że istnieje rozbieżność mię-

dzy deklarowanymi postawami ekologicz-
nymi a praktyką. Na pytanie: „Czy znane 
są Panu/Pani przypadki nielegalnego wy-
lewania ścieków? ” 25,5 procent badanych 
przyznało, że zna takie sytuacje z autopsji. 
Dodatkowo prawie wszyscy respondenci 
(99 procent) zgodzili się ze stwierdzeniem, 
iż „niszczenie środowiska poprzez wyle-
wanie ścieków bezpośrednio na pola jest 
działaniem nagannym”. Jednak już na py-
tanie „Czy zgłosiłby Pan/Pani przypadek 
nielegalnego wylewania ścieków na pole 
odpowiednim służbom? ”, 14 procent ba-
danych odpowiedziało, że raczej nie. 85,3 
procent respondentów zadeklarowało, iż 
złożyłoby w takiej sytuacji powiadomienie 
do właściwych organów.

Ankieta pokazuje, że mieszkańcy rozu-
mieją potrzebę rozbudowy sieci kanaliza-
cyjnej. Zdaniem większości respondentów 

– 53,8 procent – powinien istnieć przymus 
administracyjny przyłączenia do sieci kana-
lizacyjnej w sytuacji, gdy fizycznie istnieje 
taka możliwość. Odsetek przeciwników 
wprowadzenia takiego przymusu wyniósł 
22 procent.

Istnieje zależność między gotowością 
do ochrony środowiska (poprzez zgłaszanie 
nagannych zachowań) a poziomem wiedzy 
ekologicznej – im wyższa wiedza, tym więk-
sze prawdopodobieństwo zainteresowania 
nielegalnym procederem. Oznacza to, że 
typowe działania edukacyjne i uświadamia-
jące wystarczą, aby mieszkańców Kielc oraz 
gmin Masłów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk 
jeszcze silniej przekonać do oferty podłącze-
nia się do sieci kanalizacyjnej Wodociągów 
Kieleckich.

Opr. Apis

Dobiega końca kanalizowanie gminy Zagnańsk

Ankieta Wodociągów Kieleckich – po co nam kanalizacja?
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O wodzie kranowej w dziewięciu języ-
kach świata rozmawiano w poniedziałek 3 
sierpnia na spotkaniu w Wodociągach Kie-
leckich. Firma gościła grupę zagranicznych 
studentów z Egiptu, Chin, Pakistanu, Turcji, 
Malezji, Tajlandii, Wietnamu i Ira-
nu, którzy przebywają w Kielcach 
w ramach wymiany organizacji 
AIESEC.

Wolontariusze z AIESEC spotka-
li się z polskimi studentami, którzy 
odbywają w Wodociągach Kieleckich 
praktyki i staże. Wodociągi Kieleckie 
były pierwszą firmą, która zaprosiła 
tegoroczną grupę AIESEC. Studen-
ci od kilku tygodni poznają Kielce 
i Polskę. W naszej spółce zapropo-
nowaliśmy im naukę słowa „woda” 
w ojczystych językach wszystkich 

obecnych. Studenci zapisywali słowo „woda” 
na przygotowanej specjalnie w tym celu tab-
licy.

- Chodziło nam o to, żeby młodzi ludzie 
mogli pobyć ze sobą, porozmawiać o tym, 

jak ważna jest w życiu człowieka woda ale też 
jak ważne są relacje między ludźmi. Trzeba 
przełamywać bariery i mogą to robić właśnie 
młodzi ludzie, bo to oni w przyszłości przej-
mą stery firm i całych państw, bo to do nich 

należy przyszłość - mówił 
po spotkaniu Henryk Mil-
carz, prezes Wodociągów 
Kieleckich.

Okazało się również, 
że goście z całego świata 
wolą pić kielecką kranów-
kę niż wodę butelkowaną, 
czy to z gazem, czy bez. 
Mimo upalnej pogody 
dość stanowczo odmówili 
przyjęcia butelek z mine-
ralną na drogę.

Apis 

O kranówce w dziewięciu językach

W minione wakacje były dni bardzo upalne. 
Wówczas to najwięcej ludzi wypoczywało nad 
zalewami w Kaniowie i Umrze. Nad ich bezpie-
czeństwem czuwali ratownicy wodni, którzy 
zatrudnieni zostali przez Gminę Zagnańsk.

Upały oraz czas wakacyjnych urlopów spo-
wodował, że dużym zainteresowaniem wypo-
czywających mieszkańców gminy oraz turystów 
cieszyły się dwa zalewy – w Kaniowie i Umrze. 

Pracownicy Urzędu Gminy zadbali, by wypo-
czynek przebiegał zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, a przede wszystkim w spo-
sób bezpieczny. W tym celu zatrudnieni zostali 
ratownicy wodni.

Miejsce przebywania ratowników było wi-
doczne dla wszystkich przebywających na plaży 
oraz właściwie oznakowane. Oznaczone były 
też właściwie miejsca do kąpieli. 

Ludzie czuwają-
cey nad bezpie-
czeństwem usy-
tuowani byli  w 
miejscach, z któ-
rych mieli bar-
dzo dobry widok 
na to, co się dzie-
je w wodzie, skąd 
mogli w krytycz-
nej sytuacji ruszyć 

na ratunek kąpiącym się osobom. W czasie ich 
pracy nie zdarzył się żaden przypadek tonięcia, 
czy nieszczęśliwego wypadku. Warto podkreślić, 
że ratownicy pracujący nad zalewem w Umrze 
udzielili pierwszej pomocy osobie, która zasłabła 
przy pobliskiej jezdni.

Apis

W gminie Zagnańsk 31 września br. gości-
ła grupa studentów i doktorantów z Ukrainy, 
Rosji i Polski, którzy uczest-
niczyli w organizowanym 
w regionie świętokrzyskim 
cyklu Polsko-Ukraińsko-
-Rosyjskich Spotkań Kul-
turalnych oraz w Interdy-
scyplinarnym Seminarium 
Naukowym dla Studentów 
i Doktorantów w ramach 
XIV Międzynarodowego 
Projektu Integracyjnego 
„Szkoła Otwartego Umy-
słu”.  

Zagraniczni goście zwie-
dzali m.in.: kopalnię w Za-
chełmiu, gdzie odkryte zo-

stały ślady tetrapoda sprzed 390 mln lat temu, 
ruiny Huty Józef w Samsonowie i podziwiali 

wiekowego Bartka. Wzięli udział w warszta-
tach metodologicznych i konferencji naukowej 

pn. „W świecie zna-
ków: problem wer-
balnego i niewerbal-
nego przekazu”, które 
zorganizowane były 
w świetlicy środo-
wiskowej w Jaworzu. 
Odbyły się one pod 
patronatem mar-
szałka województwa 
świętokrzyskiego, 
Adama Jarubasa i 
wójta gminy Za-
gnańsk Szczepana 
Skorupskiego. 

Apis

Bezpieczny wypoczynek nad wodą

Zagraniczni studenci zwiedzali gminę Zagnańsk

Foto: Zenon Więckowski Foto: Zenon Więckowski 



Gazeta Zagnańska

– 5 –

wydarzenia, społeczeństwo

Rozstrzygnięto konkurs „Mój piękny ogród 2015”

Jaworzanki zdobyły „brązowego pieroga” świętokrzyskiego

Szlachetna Paczka – rekrutacja

Powstaje GRDPP w Zagnańsku

W gminie Zagnańsk rozstrzyg-
nięty został konkurs „Mój piękny 
ogród 2015”. Do rywalizacji zgło-
szonych zostało 9 ogrodów. Komisja 
konkursowa przyznała dwa rów-
norzędne pierwsze miejsca. Zwy-
cięzcami zostali: Józef Smulczyń-
ski z Samsonowa i Elżbieta Ślewa 
ze Ścięgien. Uroczyste wręczenie 
nagród odbędzie się podczas 1015. 
Urodzin Bartka.

Trzecie miejsce przypadło Alek-
sandrze Dziwoń z Bartkowa. Dwa 
równorzędne wyróżnienia przyzna-

ne zostały: Marcie Muszyńskiej z miejscowo-
ści Jaworze i Marcie Skrobisz z miejscowości 
Umer.

W dniu 14 lipca br, komisja konkursowa do-
konała wizji lokalnej 9 ogrodów zgłoszonych 
do konkursu „Mój Piękny Ogród”. W trakcie 
oględzin, właściciele oprowadzali komisję 
po swoich ogrodach i opowiadali o ich tworze-
niu, o pracy nad małą architekturą, o rodzajach 
i gatunkach roślin oraz o sposobach ich pielęg-
nacji. Prezentowali również zastosowanie cieka-
wych rozwiązań. W każdym ogrodzie wykonana 
została dokumentacja fotograficzna.

Apis

Podczas IV Święta Piero-
ga Świętokrzyskiego, które 
odbyło 23 sierpnia br. na te-
renie zabytkowego Zakładu 
Wielkopiecowego w Bobrzy, 
w turnieju o Laur „Złotego 
pieroga” konkurowało 10 ze-
społów z województwa. Trzecie 
miejsce zajął Zespół Ludowy 
Jaworzanki, zdobywając „brą-
zowego pieroga”. Wyróżnienie 
przypadło dla Zespołu Ludo-
wego Tumlinianie.

Najlepsze pierogi przygoto-
wały członkinie Stowarzyszenia 

Uleńka z Micigozdu (gm. Piekoszów) i zdobyły 
„złotego pieroga”. „Srebrny pieróg” natomiast 
wywalczyło Stowarzyszenie Kobiet Jagienka 
z Oblęgorka. Poza konkursem Jaworzanki za-
prezentowały swoje ciasta i chleb ze smalcem. 
Występując na scenie zaśpiewały kilka swoich 
utworów wokalnych. Zespół Ludowy Tumli-
nianie również wystąpił ze swoim programem 
artystycznym.

Wśród licznie przybyłych gości byli m.in.: 
posłanka Renata Janik, starosta kielecki Michał 
Godowski i radny Gminy Zagnańsk Paweł Mo-
lik. Gospodarzem imprezy był wójt Miedzianej 
Góry Zdzisław Wrzałka.

Apis

Co roku w całej Polsce kilkuset liderów 
organizuje akcję charytatywną „Szlachetna 
Paczka”. W naszej gminie właśnie rozpoczął się 
nabór wolontariuszy, który potrwa do połowy 
października.

Zadaniem wolontariusza jest znalezie-
nie osób i rodzin potrzebujących pomocy, 
kontakt z nimi i określenie ich potrzeb. 
Miesiąc przed świętami Bożego Naro-
dzenia zdobyte informacje umieszczane 

są w anonimowej bazie internetowej, 
by darczyńca mógł wybrać konkret-
ną rodzinę i przygotować jej paczkę 
na święta. Wolontariuszem może być 
każda pełnoletnia osoba, która chce po-
magać. Lider regionu Zagnańsk, Paweł 
Wiktor czeka na chętnych. Więcej in-
formacji na stronie internetowej www.
superw.pl 

Podczas szkolenia zorganizowanego 20 
sierpnia br, w Zagnańsku zapadła decyzja 
o powołaniu Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Zagnańsku. Wzięli 
w niej udział m.in.: wójt Szczepan Skorupski, 
radni i przedstawiciele organizacji poza-
rządowych.

Całe spotkanie przebiegło w atmosferze 
żywej dyskusji i w dużym zaangażowaniu 
przedstawicieli gminnych organizacji poza-
rządowych oraz lokalnej władzy. Zastano-
wiono się, czy Gminna Rada Działalności 
Pożytku Publicznego jako podmiot mogący 
w realny sposób może ulepszyć współpracę 

pomiędzy organizacjami po-
zarządowymi a administracją 
publiczną w gminie Zagnańsk.

Warsztaty odbyły się 
w ramach projektu „Zwiększe-
nie potencjału funkcjonowa-
nia Rad Działalności Pożytku 
Publicznego w województwie 
małopolskim, podkarpackim, 
świętokrzyskim i lubelskim”. Ce-
lem spotkania było pogłębienie 
szczegółowej wiedzy związanej 
z powołaniem GRDPP.

Apis
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W ciągu ostatnich 10 lat stopa bez-
robocia w Powiecie Kieleckim obniżyła 
się z 28,9% (styczeń 2005 r.) do 16,7% 
(czerwiec 2015 r.). Coraz mniej osób re-
jestruje się w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Kielcach, za to coraz szybciej przybywa 
ofert zatrudnienia.

Dla porównania w roku 2005 PUP 
w Kielcach dysponował 2466 ofertami 
pracy a w 2014 roku było ich już 7230. 
To zaś oznacza, że firmy chętnie inwestują 
na terenie Powiatu Kieleckiego. Ponad-
to, jak wynika z danych GUS, na terenie 
Powiatu Kieleckiego w ostatnim dziesię-
cioleciu nastąpił znaczący wzrost liczby 
przedsiębiorstw: 2005 r. 
- 11.779, 2010 r. - 13.955 
a 2014 r. 15.466. Dane 
te jednoznacznie świad-
czą o sprzyjających wa-
runkach gospodarczych 
dla rozwoju rynku pracy 
na terenie Powiatu Kie-
leckiego.

Dane Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kielcach 
dotyczące ilości osób 
bezrobotnych zarejestro-
wanych w urzędzie, jed-
noznacznie pokazują rów-
nież znaczący ich spadek. 
Obecnie osób zarejestro-
wanych jako bezrobotne 
w PUP w Kielcach jest 
11.865. Dla porównania 
w analogicznym okresie 
roku 2005 było ich 21.879 a w 2010 r. 
14.275. Pokazuje to, że wszystkie podej-
mowane przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Kielcach działania aktywizacyjne zmie-
rzały i zmierzają do polepszania sytuacji 
na lokalnym rynku pracy.

Dzięki racjonalnemu wykorzystywaniu 
i rozdysponowaniu środków publicznych, 
w tym z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego przez PUP w Kielcach, największe 
ożywienie na lokalnym rynku pracy Po-
wiatu Kieleckiego widoczne jest w ostat-
nich pięciu latach. Stopa bezrobocia w tym 
okresie spadła o 3,1% i wynosi, jak wyni-
ka z danych GUS 16,7% (dane na koniec 
czerwca 2015 r.).

Obecna sytuacja na runku pracy Po-
wiatu Kieleckiego jest najlepsza w swojej 
historii. Powiatowy Urząd Pracy w Kiel-
cach, mając na względzie dalszy rozwój 
lokalnego rynku pracy, uruchomił kolejne 
środki finansowe celem aktywizacji osób 
bezrobotnych i udzielania wsparcia dla 
przedsiębiorców. Szczególny nacisk będzie 
kładziony na podnoszenie kwalifikacji osób 
bezrobotnych oraz wspieranie pracodaw-
ców, celem podwyższania umiejętności 

swoich pracowników 
w ramach Krajowego 
Funduszu Szkolenio-
wego.

Ponadto, wychodząc 
na przeciw oczekiwa-
niom i potrzebom mieszkańców Powiatu 
Kieleckiego, PUP w Kielcach utworzył Lo-
kalne Punkty Informacyjno-Konsultacyjne 
na terenie 14 gmin powiatu celem ułatwie-
nia dostępu do świadczonych usług.

Zapraszamy pracodawców do skorzysta-
nia z KFS! Powiatowy Urząd Pracy w Kiel-
cach ogłasza nabór wniosków o udzielenie 
pomocy w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego dla pracowników i praco-
dawców, którzy ukończyli 45 lat.

Środki KFS wspierają inwestycje 
w kształcenie ustawiczne pracowników 
i pracodawców. W 2015 roku KFS wspiera 
podnoszenie kompetencji osób w wieku 
45+. O środki KFS należy wystąpić do PUP. 
W 2015 roku zgodnie z priorytetami przy-
jętymi przez Radę Rynku Pracy, część środ-
ków KFS tzw. rezerwy jest przeznaczona 
na: sukcesywne zaspokajanie zapotrzebo-
wania powiatów; wsparcie 
kształcenia ustawicznego 
w branżach/zawodach, 
w których brak pracow-
ników (np. branża trans-
portowa, branża usług 
opiekuńczych); wsparcie 
kształcenia ustawicznego 
w branżach/przedsiębior-
stwach restrukturyzacyj-
nych, np. w branży górni-
ctwa węglowego; wsparcie 
kształcenia ustawicznego 
pracowników z co naj-
mniej 15 letnim stażem 
pracy w szczególnych wa-

runkach lub o szczególnym charakterze, 
bez prawa do emerytury pomostowej.

Środki KFS przeznaczone są w szcze-
gólności na finansowanie kosztów kursów, 
studiów podyplomowych i egzaminów. Pra-
codawca musi złożyć wniosek o przyznanie 
środków KFS na kształcenie ustawiczne 
do PUP, właściwego ze względu na sie-
dzibę pracodawcy albo miejsce prowadze-

nia działalności. Wnioski są 
rozpatrywane w kolejności 
zgłoszeń.

Środki KFS są przyznawane 
na podstawie umowy między 
PUP a pracodawcą.

Szczegółowych informa-
cji udziela Referat Realizacji 
Szkoleń – kierownik Zofia 
Sala tel. 41 367-16-11; 41 367-
11-89

Zdaniem wójta Szczepana 
Skorupskiego, współpracę 
Gminy Zagnańsk z Powiato-
wym Urzędem Pracy w Kiel-
cach należy określić jako part-
nerską.

- Wieloletnie wspólne do-
świadczenia w zakresie walki z 
bezrobociem sprawiają, iż z każ-
dym kolejnym rokiem stajemy 

się coraz skuteczniejsi a bezrobocie stale spada. 
Warto również odnieść się do oferty PUP Kielce 
skierowanej do pracodawców i zauważyć, że są 
jeszcze dostępne środki w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego, z którego pracodawcy 
mogą śmiało korzystać. Zachęcam tym samym 
wszystkich pracodawców prowadzących swoją 
działalność gospodarczą na terenie gminy Za-
gnańsk – informuje wójt Szczepan Skorupski.

Małgorzata Stanioch, dyrektor PUP Kielce

Rynek pracy w Powiecie Kieleckim

Otwarcie LPIK w Zagnańsku (luty 2012 r.)
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akcje społeczne

VI Festyn Rodzinny połączony z uroczystoś-
ciami odpustowymi w kościele pw. św. Rozalii 
i św. Marcina odbył się 6 września br. Orga-
nizatorami byli: Stowarzyszenie Razem dla 
Wszystkich, OSP Zagnańsk-Chrusty oraz cała 
wspólnota parafialna z proboszczem ks. płk prał. 
Tadeuszem Skrzyniarzem na czele.

Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych od godz. 
9.00 do 13.30, w specjalnym autobusie na parkin-
gu przy kościele prowadzona była akcja honoro-
wego krwiodawstwa pod hasłem „Krew darem 
życia”. Ponad 12 litrów krwi oddało 25 osób.

Festyn poprzedziła uroczysta Suma celebro-
wana pod przewodnictwem ks. Mirosława Ci-
sowskiego – dyrektora Wydziału Duszpasterstwa 
Ogólnego Diecezji Kieleckiej, który w swej homi-
lii zwrócił uwagę na to, że nie można budować 
społeczeństwa na nierównościach społecznych. 
– Trzeba drugiemu biedniejszemu człowiekowi 
przychodzić z pomocą – zaapelował.

Wśród niosących dary do ołtarza byli m.in.: 
posłanka Renata Janik, wójt Szczepan Skorupski, 
szefowa SRdW Agnieszka Gębska, nauczyciel 
Roman Piskulak, prezes OSP Zagnansk – Chrusty 
– Ryszard Wawszczak, Ewa Pięta – członkini Ze-
społu Ludowego Jaworzanki. Oprawę muzyczną 
Liturgii przygotowała Parafialna Orkiestra Dęta 
„Perły Wincentego” z parafii pw. Przemienia 
Pańskiego w Odrowążku. Poczty sztandarowe 
wystawiły: SP nr 1 w Chrustach i ZSPnr2 PiG 
w Zagnańsku oraz OSP Zagnansk – Chrusty. 
Na zakończenie Mszy św. odbyła się procesja 
Eucharystyczna z wieńcem dożynkowym przy-
gotowanym przez panie z Zespołu Ludowego 
Jaworzanki.

Festyn Rodzinny rozpoczął występ Zespołu 
Ludowego Jaworzanki, który przedstawił krótki 
program historyczno – muzyczny pod tytułem: 
„Św. Rozalia - nasza Patronka”. Do myśli przewod-
niej tegorocznego festynu nawiązywała również 
dekoracja przy scenie wykonana przez panie: Ali-
nę Wesołowską, Grażynę Grudziecką oraz Kasię 
Kasprzycką i Klaudię Wolczyk. Merytorycznie 
całość przygotował Roman Piskulak.

Ze sceny, mieszkańców gminy oraz występują-
cych artystów i zaproszonych gości powitali i za-

prosili do wspólnej kilkugodzinnej zabawy: wójt 
Szczepan Skorupski, ks. prał. Tadeusz Skrzyniarz, 
prezes Stowarzyszenia Razem dla Wszystkich oraz 
gość ks. Mirosław Cisowski.

Podczas Festynu Rodzinnego było wiele atrak-
cji, m.in.: można było zobaczyć i usłyszeć Parafial-
ną Orkiestrę Dętą „Perły Wincentego” z parafii 
pw. Przemienia Pańskiego w Odrowążku, dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chrustach, występy 
taneczne i wokalne dzieci z Przedszkola i SP nr 2 
w Zagnańsku w programie pt. „Tańce narodowe 
Włoch, Hiszpanii, Litwy, Estonii, Turcji, Grecji 
i Polski”, zespoły ludowe – Tumlinianie, Śwarne 
Kakonianki i Złocowianki ze Złotej Pińczowskiej.

W dalszej części festynu można było podziwiać 
laureatów XV Festiwalu Piosenki Religijnej Kielce 
2015 – Zespół Józefowie Kwiatki i Schola Kana 
z parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach oraz 
zespół muzyczny Marka Buckiego. Gwiazdą fe-
stynu był włoski artysta estradowy Alberto Amati.

Członkowie Stowarzyszenia Razem dla 
Wszystkich w swym namiocie prowadzili zaję-
cia plastyczne dla dzieci pt. „Kolorowa Europa”. 
Zaprezentowana została wystawa rzeźb wykona-
nych przez uczestników warsztatów rzeźbiarskich, 
przeprowadzonych w wakacje pod kierunkiem 
artysty rzeźbiarza Krzysztofa Wesołowskiego. 
Reprezentujący SRdW Marek Bucki wybijał oka-
zjonalne monety z rewersami przedstawiającymi 
dąb Bartek i Tetrapoda.

Zorganizowany został rodzinny konkurs 
na temat św. Rozalii polegający na rozwiązaniu 
krzyżówki w jak najkrótszym czasie. W sierp-
niu br. w miesięczniku „Gazeta Zagnańska” oraz 
w informatorze parafialnym „Niedzielnik” uka-
zały się opracowane przez Romana Piskulaka 
materiały o św. Rozalii, które pomogły przygo-
tować się do konkursu. Roman Piskulak – który 
przygotował materiały na temat św. Rozalii był 
także autorem konkursowej krzyżówki. W kon-
kursie wystartowało 17 zespołów, w sumie 35 
uczestników z 4 parafii. Pierwsze miejsce zajęła 
drużyna w składzie: Andrzej Grudziecki, Klaudia 
Wolczyk, Maciej Kasprzycki i Kasia Kasprzycka. 
Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy otrzymali 
od organizatorów oprawiony w ramki i poświę-

cony obrazek przedstawiający św. Rozalię.
Odbyła się inauguracja akcji pt. Bezpieczna 

droga do szkoły”. Zaprezentowana została na sto-
iskach: Żandarmerii Wojskowej, Świętokrzyskiej 
Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Straży Gra-
nicznej i Służby Celnej. Konkursy i zabawy na-
wiązujące do tej akcji przygotowali druhowie 
z OSP Zagnańsk-Chrusty. O udzielaniu pierwszej 
pomocy medycznej opowiadali ze sceny ratow-
nicy medyczni: Leszek Mączka i Marek Piskulak. 
Przy prezentacji ratowniczej uczestniczył druh 
Tomasz Dąbrowski. Na scenie członkowie SRdW 
złożyli życzenia urodzinowe przewodniczącemu 
Rady Gminy Arturowi Kudzi.

Stoiska prezentowane były m.in. przez Koło 
Gospodyń Wiejskich „Florianki” z Chrustów, 
Wodociągi Kieleckie, grupę apostolską mło-
dych animatorów z parafii, przygotowującą się 
do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży 
oraz przedstawicieli Szlachetnej Paczki. Była też 
możliwość bezpłatnego zbadania ciśnienia oraz 
poziomu cukru we krwi. Dokonywały tego pie-
lęgniarki z Samorządowego Zespołu Ośrodków 
Zdrowia w Zagnańsku.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników 
festynu grochówkę serwowaną na placu kościel-
nym oraz posiłek i napoje dla artystów i zapro-
szonych gości w „Organistówce”. Nad bezpieczeń-
stwem czuwali i kierowali ruchem samochodów 
druhowie z OSP Zagnansk – Chrusty.

Festyn zwieńczyło ognisko, przy którym moż-
na było upiec kiełbaski i pośpiewać oraz efek-
towny pokaz fajerwerków Fire Show. Imprezę 
prowadził niezmordowany konferansjer Jarek 
Foka Bukowski.

Apis 

W ramach projektu pt. „Śladami Tetra-
poda przez gminę Zagnańsk” realizowanego 
z funduszy szwajcarskich przez Stowarzyszenie 
Razem dla Wszystkich, odbyły się 14 sierpnia 
br. warsztaty z obsługi ruchu turystycznego. 
Jednym z elementów zajęć prowadzonych przez 
panią Jolantę Rutkowską – przewodnika tu-
rystycznego, był rajd nocny.

Trasa prowadziła drogą leśną przez Wzgórza 
Kołomańskie, z Kołomani do miejscowości 
Światełek, następnie fragmentem drogi wiej-
skiej do zalewu „Umer”. Podczas leśnej wę-
drówki można było rozkoszować się urokami 
okolicznej fauny i flory. W połowie trasy na leś-

nej polanie przy świetle księżyca 
(i latarek), uczestnicy warsztatów 
zatrzymali się na krótki odpoczynek, 
podczas którego przy akompania-
mencie gitary pana Marka Buckiego 
śpiewali biesiadne utwory, szerokim 
echem roznoszące się po okolicz-
nym lesie.

Kolejny rajd, który odbył się 29 
sierpnia br., rozpoczął się na tere-
nie skateparku a zakończył w rui-
nach Huty „Józef” w Samsonowie. 
Wspólna wędrówka zakończyła się 
obejrzeniem rumuńskiego kome-

diodramatu z 2007 r. pt. 
„California Dreamin”, 
który był wyświetlany 
w ramach Międzykul-
turowego Kina Letnie-
go.

Po zakończeniu 
projektu będą w przy-
szłości organizowane 
kolejne rajdy przez 
SRDW, gdyż cieszą się 
one bardzo dużym za-
interesowaniem.

A.G.

Odpustowy festyn rodzinny

Rajd śladami Tetrapoda
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Poseł Renata Janik objęła mandat posel-
ski w dniu 11.09.2013r. po zmarłym pośle 
PO Konstantym Miodowiczu. Od chwili 
zaprzysiężenia bardzo aktywnie sprawuje 
swoje obowiązki poselskie, rzetelnie pracując 
dla mieszkańców regionu świętokrzyskie-
go. Przez okres 22 miesięcy kadencji posel-
skiej pokazała, że zadania trudne, a nawet 
niemożliwe, dzięki pracowitości i uporowi 
można zrealizować.

Ze szczególną troską i zainteresowaniem 
odnosi się do tych grup społecznych, których 
sytuacja życiowa jest trudna. W czerwcu 
ubiegłego roku poseł Renata Janik zorga-
nizowała

I Świętokrzyski Kongres Zdrowego Starze-
nia. W kongresie uczestniczyło 550 seniorów 
z Kielc i okolicznych gmin. Celem Kongresu 
było wyposażenie seniorów w jak najszerszą 
wiedzę na temat zachowania zdrowia i kon-
dycji fizycznej do później starości. Wykłady 
wygłosiło wielu znakomitych prelegentów. 
Gośćmi specjalnymi konferencji były Pierw-
sza Dama RP Jolanta Kwaśniewska i aktorka 
Teresa Lipowska.

Zgodnie z obietnicą złożoną podczas kon-
gresu, Renata Janik kontynuuje swoje spotka-
nia z seniorami podczas gminnych konferen-
cji senioralnych. Do tej pory zorganizowała 
ich dziesięć: w Łopusznie, Miedzianej Gó-
rze, Chęcinach, Bodzentynie, Chmielniku, 
Masłowie, Kluczewsku, Staszowie, Kijach 
i Pińczowie. W tych konferencjach uczest-
niczyło w sumie 1150 seniorów. Mieli oni 
okazję wysłuchać wykładów na temat bezpie-
czeństwa, zdrowia i radości życia. W trakcie 
przygotowań jest II Świętokrzyski Kongres 
Zdrowego Starzenia, który odbędzie się w 30 
września br. w Kielcach, pod patronatem 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Od 2014 roku, poseł Renata Janik orga-
nizuje marsze zdrowia połączone z gimna-
styką usprawniającą pod hasłem „Seniorze, 
codzienna gimnastyka i zegar życia wolniej 
tyka”. Celem akcji jest propagowanie aktyw-
ności fizycznej w każdym wieku, naukę tech-
niki Nordic Walking i integrację seniorów 
z kieleckich klubów seniora.

W ramach działań na rzecz seniorów poseł 
Renata Janik objęła także patronatem projekt, 
realizowany przez Stowarzyszenie Nauczycie-
li i Wychowawców w Kielcach, sfinansowany 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej pt. „Wolontariat Seniorów - Aktywność 
i Rozwój”. Projekt od 1 maja realizowany 
jest w 3 kieleckich klubach seniora, jego za-
łożeniem jest aktywizacja psychofizyczna 
i społeczna ludzi w wieku 60+. W projekcie 
bierze udział 150 seniorów. Aktywnie współ-
pracuje i wspomaga wszystkie kluby seniora 
w Kielcach, a także wiele klubów seniora 
z całego regionu.

Drugim, szerokim polem jej aktywności 

jest działalność na rzecz dzieci i mło-
dzieży. Poseł Renata Janik dostrzega 
współczesne, poważne zagrożenia 
w stosunku do dzieci i młodzieży na-
rażonych na uzależnienia, cyberprze-
moc czy problemy związane z nadwagą 
i otyłością. Jest propagatorką profilak-
tyki społecznej i działań promujących 
zdrowy tryb życia.

W grudniu 2013 roku poseł Renata 
Janik podjęła współpracę i objęła patro-
natem Dziecięco - Młodzieżowy Klub 
Siatkarski „Plas” w Kielcach, w któ-
rym trenuje 120 dzieci z terenu Kielc 
i ościennych gmin. Prowadzą go trene-
rzy i nauczyciele WF z kieleckich szkół. 
W 2013 roku, z powodu braku środków 
finansowych na prowadzenie działalno-
ści, klubowi groziła likwidacja. Dzięki 
zaangażowaniu pani poseł pozyskano 
środki, klub istnieje do dziś i odnosi 
sukcesy w całej Polsce. W ramach patro-
natu pani poseł wsparła także organiza-
cję III Ogólnopolskiego Turnieju Piłki 
Siatkowej Kadetów o Puchar DMKS 
Kielce. Udział w turnieju wzięło 180 
młodych siatkarzy z całej Polski. Turniej 
połączony był z konferencją zorganizo-
waną przez poseł Renatę Janik na temat 
możliwości rozwoju sportu młodzieżo-
wego. W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele władz samorządowych Kielc 
i nauczyciele WF. Zwycięskie drużyny 
otrzymały cenne nagrody ufundowane 
przez ówczesną marszałek Sejmu RP - 
panią Ewę Kopacz.

W ramach współpracy ze Stowarzy-
szeniem Nauczycieli i Wychowawców 
w Kielcach poseł Janik zainicjowała pro-
gram profilaktyczny zapobiegający nad-
wadze i otyłości wśród dzieci i młodzie-
ży w ramach projektu „Aktywnie żyję, 
więc nie tyję”. Projekt był sfinansowany 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dla uczniów pięciu szkół z gminy 
Zagnańsk, poseł Renata Janik zorga-
nizowała konkurs plastyczny „Warto 
jest chcieć”, na najładniejszą kartkę 
wielkanocną. Wzięło w nim udział 87 
uczniów, spośród których wybrano 
autorów 5 najładniejszych projektów. 
Kartki zostały wydrukowane i roznie-
sione do mieszkańców gminy Zagnańsk.

Dla wszystkich mieszkańców nasze-
go regionu od 2.10.2013 działa Biuro 
Poselskie Renaty Janik, w którym 
do dziś przyjęła ponad 500 osób, zgła-
szających się z prośbami o interwencję 
i pomoc w różnych problemach życio-
wych. Odpowiadając na społeczne za-
potrzebowania, pani poseł uruchomiła 
w swoim biurze bezpłatne konsultacje 
z zakresu pozyskiwania i rozliczania 

Dokonania społeczne posłanki Renaty Janik

dokończenie na str. 9
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samorząd terytorialny

W strażnicy OSP w Samsonowie odbyła się 
4 września br. I Konferencja Senioralna, której 
organizatorem było Biuro Poselskie Posła na 
Sejm RP Renaty Janik i wójt gminy Zagnańsk 
Szczepan Skorupski

Po uroczystym otwarciu konferencji przez 
organizatorów wystąpiła posłanka Renata Janik 
na temat realizacji polityki senioralnej w Polsce. 
Wójt Szczepan Skorupski opowiedział o sytuacji 
życiowej seniorów w gminie Zagnańsk. Po tych 
wstąpieniach odbyło się siedem wykładów, pod-
czas których poruszane były problemy interesu-
jące dla seniorów.

O skutecznej obronie przed oszustami 
mówiła sierżant Katarzyna Sanecka z Wy-
działu Prewencji Komendy Miejskiej Policji 
w Kielcach. O tym, jak senior ma zachować się 
na drodze wyjaśniał starszy sierżant Krzysztof 
Szczepanik z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Trzecia wypowiedź Elżbiety Korus, kie-
rowniczki GOPS w Zagnańsku, dotyczyła 
form wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej dla osób starszych.

Na temat kompendium prawnego dla 

seniora oraz ochrony osób starszych przed 
nieuczciwymi praktykami mówiła adwokat 
Justyna Zielonka. O tym, co dolega seniorom 
i wpływie aktywnego życia na zachowanie 
zdrowia opowiedziała lekarz internista Anna 
Pawełczyk. O potrzebę codziennej gimnasty-
ki, gdyż zegar życia wolniej tyka – apelowała 
Iwona Wielgus ze Stowarzyszenia Nauczycieli 
i Wychowawców w Kielcach. Po swojej wypo-
wiedzi rozdała zebranym karty z ćwiczeniami 
usprawniającymi

Prof. Marzena Marczewska wskazywała, że 
starość nie musi być smutna, a możliwa jest 
radość życia po 60. Posłanka Renata Janik roz-
dała wszystkim uczestnikom 
„koperty życia”. Na zakończe-
nie zaprezentował się młody 
wokalista Kamil Szpankowski 
z Samsonowa.

Konferencji towarzyszyły 
wystawy plastyczne Marii Ni-
ciejewskiej, ś.p. Janusza Głów-
czyńskiego oraz twórczość 
rękodzielnicza pań z Samso-
nowa i Chrustów.

Po podsumowaniu konferencji przez or-
ganizatorów, uczestnicy zaproszeni zostali 
na słodki poczęstunek. Była też możliwość 
bezpłatnego zbadania ciśnienia oraz poziomu 
cukru we krwi.

„Wspólnie z Wójtem Gminy Zagnańsk 
Szczepanem Skorupskim zorganizowałam 
I Konferencję Senioralną w Samsonowie. Dzię-
kuję wszystkim, którzy pomogli przy organi-
zacji, wszystkim niezastąpionym prelegentom 
i oczywiście wszystkim seniorom, którzy tak 
licznie przybyli na dzisiejsze spotkanie” – sko-
mentowała posłanka Renata Janik.

Apis 

funduszy unijnych, z porad specjalisty sko-
rzystały 52 osoby, a w kwietniu 2015 roku 
ruszyły bezpłatne porady prawne, do chwili 
obecnej znalazło tu realną pomoc ponad 200 
osób.

Od 1 lipca 2015 roku, po interwencji 
pani poseł przywrócono Sądy Rejonowe 
we Włoszczowie i w Pińczowie. Także dzięki 
jej staraniom udało się pozyskać 600 tys. zł. 
z rezerwy ogólnej budżetu państwa, na bu-
dowę i wyposażenie siedziby Miejskiego Ze-
społu ds. Orzekania o niepełnosprawności 
dzieci w Kielcach.

Kolejną ważną społecznie inicjatywą jest 
współpraca z Fundacją VIVE Serce Dzieciom 
na rzecz wydania „Drogowskazu – vademe-
cum dla pacjenta i rodziny”, dla osób, które 
nagle znalazły się w dramatycznej sytuacji 
życiowej.

W trakcie kadencji poseł Renata, Janik 
zorganizowała 11 wyjazdów edukacyjnych 
do Sejmu, Pałacu Prezydenckiego i Belwe-
deru. Z jej zaproszenia skorzystało ponad 
550 osób.

Poseł Renata Janik współpracuje i wspiera 
wiele stowarzyszeń, m.in. „Braterskie Serca”, 
„W Krainie Tetrapoda” i „Razem dla Wszyst-
kich” z Zagnańska, Stowarzyszenie „Bez-
pieczny Dom” i Stowarzyszenie Nauczycieli 
i Wychowawców z Kielc. W grudniu 2013 
roku z inicjatywy i dzięki zaangażowaniu pani 
poseł powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Belnie prowadzone przez Stowarzyszenie 
„Braterskie Serca”.

W grudniu 2013 roku z inicjatywy poseł 
Renaty Janik odbyła się akcja „Malowanie 

z sercem”, której celem była pomoc dla osób 
potrzebujących. Podczas przedświątecznej 
akcji udało się zebrać prawie trzy tysiące zł. 
Bombki choinkowe malowali m.in. piłkarze 
Vive, Korony oraz dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 25 w Kielcach.

Od dwóch lat poseł Renata Janik, w ra-
mach akcji „Szlachetna Paczka”, wspiera ro-
dziny znajdujące się trudnej sytuacji (przede 
wszystkim z gminy Zagnańsk).

Od wielu lat wspiera działania na rzecz 
pozyskania środków finansowych dla wie-
lu parafii Diecezji Kieleckiej. Szczególnie 
dumna jest ze swojego udziału w odbudowie 
z ruin kościoła pw. Św. Ducha w Bodzentynie. 
Pomogła także m.in. parafiom w Piotrkowi-
cach, Mokrsku Dolnym, Starym Korczynie, 
Pińczowie, Pierzchnicy czy Młodzawach.

Zagnańsk – to jej mała ojczyzna, szcze-
gólną uwagą i sentymentem darzy to miej-
sce, jej urodzenia i rodzinnego domu. Tu, 
jak sama mówi, z ogromną radością wra-
ca po ciężkiej pracy w sejmie i w regionie. 
Jak może tak wspiera i pomaga włodarzom 
gminy i współmieszkańcom. Już jako radna 
powiatowa była inicjatorką i wspierała 
realizacje wielu inwestycji, m.in. budowę 
chodników w miejscowościach Samso-
nów Ciągłe i Tumlin Osowa, przebu-
dowę mostu wraz z budową chodnika 
i wymianą nawierzchni w Samsonowie 
Piechotnej, przebudowę mostu w Kanio-
wie czy chodnika w Zagnańsku na ul. 
Wrzosowej. W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców i ochronę dębu Bartka, 
przyczyniła się do wprowadzenia ogra-

niczenia tonażu na drodze wojewódzkiej 750 
biegnącej przez Zagnańsk.

Jako poseł również nie zapomina o swojej 
rodzinnej gminie i jak może tak ją wspiera. 
Przykładem tego jest pozyskanie dofinanso-
wania w wysokości 651.392,00 zł z Minister-
stwa Infrastruktury i Rozwoju na budowę 
kładki dla pieszych wraz z budową chodnika 
i mostu w Jasiowie. Również dzięki jej stara-
niom udało się pozyskać 126.700,00 zł z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki na remont Hali 
Sportowej przy Zespole Szkoły Podstawowej 
nr2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku.

Wsparła także swoją ukochaną parafię pw. 
Św. Rozalii Dziewicy i Św. Marcina Biskupa 
i Wyznawcy, organizując dla niej pomoc fi-
nansową w wysokości ok. 700 tys. złotych 
na remont m. in. dachu, organów i starej 
części kościoła, wymianę okien, ułożenie 
schodów i chodnika, natomiast dla Parafii pw. 
WNMP w Samsonowie Piechotnej pomogła 
księdzu proboszczowi w pozyskaniu kostki.

Przed nami nowa kadencja, jak sama pani 
poseł mówi, ma na nią wiele planów i nadzie-
ję, że uda się je zrealizować.

I Konferencja Senioralna w Samsonowie

dokończenie ze str. 8
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wrzesień 2015patriotyzm, obronność

W latach 2008-2010 przeprowadzono w Polsce 
proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych. Od tej pory 
zdecydowano, iż polski system obronny będzie się 
opierał na 100 tys. armii zawodowej oraz 20 tys. 
żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Podsta-
wą tego założenia był fakt, iż taniej i efektywniej 
będzie szkolić armię złożoną z ochotników niż często 
„przymusowo” wcielanych poborowych do służby 
zasadniczej.

Uzawodowienie armii nie jest jednak pełną 
gwarancją jej efektywności. Jej potencjał musi 
uzupełniać nowoczesny sprzęt bojowy. W tym celu 
11.12.2012 r. przyjęto „Plan Modernizacji Tech-
nicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2013-22”, który 
ustalił zamiary zakupów nowoczesnego uzbrojenia 
wojskowego, w celu wyposażenia Wojska Polskiego 
w niezbędne zdolności do obrony swojego terytorium 
oraz zapewnią możliwość realizacji zobowiązań 
wobec sojuszników. Na realizację wydatków w tym 
zakresie przeznaczono sumę 139 mld zł. W ramach 
w/w planu w 2013 r. rząd określił 14 priorytetowych 
programów operacyjnych, na które przeznaczył 
91,5 mld zł.

Cóż to za kluczowe zdolności, które mają pod-
nieść poziom naszego potencjału obronnego? Prze-
de wszystkim jest to system obrony powietrznej. 
Program ten zakłada m.in. pozyskanie zestawu 
rakietowego średniego zasięgu WISŁA i krótkiego 
zasięgu NAREW oraz zakup samobieżnych zesta-
wów przeciwlotniczych POPRAD oraz przenośnych 
GROM/PIORUN. Na program przeznaczono kwotę 
26 mld zł. Kolejnym kluczowym programem jest 
zakup śmigłowców wielozadaniowych oraz sztur-
mowych. W tym zakresie zaplanowano środki w wy-
sokości 11,5 mld zł.

W ramach pozyskania zdolności do rozpoznania 
obrazowego i satelitarnego przeznaczono 2,5 mld 
zł na zakup 6 klas bezzałogowych systemów po-
wietrznych, w tym zdolnych do rażenia wykrytych 
celów, oraz budowę Ośrodka Rozpoznania Obra-

zowego. W celu wzmocnienia potencjału Mary-
narki Wojennej do zwalczania zagrożeń na morzu 
przeznaczono 13 mld zł m.in. na budowę 3 nisz-
czycieli min KORMORAN II, okrętu patrolowego 
ŚLĄZAK, okrętu obrony wybrzeża MIECZNIK, 
okrętu rozpoznania elektronicznego DELFIN oraz 
utworzenie Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego 
wyposażonego w pociski manewrujące. Już niedługo, 
bo 4 września br. w Gdańsku odbędzie się chrzest 
i wodowanie pierwszego z trzech niszczycieli min 
KORMORAN II. Okręt będzie operował na wodach 
Morza Bałtyckiego oraz Północnego.

Z kolei w dniu 02.07.2015 r. miało miejsce wo-
dowanie i chrzest ORP ŚLĄZAK. Jednostka została 
wykonana w oparciu o kadłub zarzuconego pro-
jektu korwety GAWRON. Okręt powinien wejść 
do służby pod koniec 2016 r. Dodatkowo w ramach 
wzmocnienia potencjału naszej Marynarki Wojennej 
zaplanowano zakup nowych okrętów podwodnych. 
W ramach modernizacji Sił Powietrznych zaplano-
wano zakup nowego samolotu szkolno-treningowego 
oraz kolejnych samolotów transportowych typu C-
-295M CASA i M-28 BRYZA. Z kolei w zakresie 
wzmacniania potencjału Wojsk Lądowych zaplano-
wano m.in. zakup wozów bojowych, w tym kolejnej 
partii KTO ROSOMAK, i czołgów oraz pozyskanie 
modułów artyleryjskich wyposażonych w samobież-
ne moździerze RAK, wieloprowadnicowe wyrzutnie 
rakietowe HOMAR oraz armato-haubice KRAB. 
Potencjał artyleryjski ma uzupełnić zakup kolejnych 
przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE. 
Obok powyższych priorytetów uznano również 
za strategiczne pozyskanie zdolności w zakresie: 
zintegrowanych systemów dowodzenia, rozpoznania 
patrolowego, symulatorów i trenażerów szkolenio-
wych oraz rozwoju indywidualnego wyposażenia 
i uzbrojenia żołnierskiego pk. TYTAN.

Niezależnie od realizacji wyżej wymienionych 
programów priorytetowych warto zwrócić uwagę 
na jeszcze jedną kluczową zdolność, którą pozyska 

Polska w najbliższym czasie. W dniu 11.12.2014 r. 
zawarto umowę ze stroną amerykańską na dostawę 
kierowanych pocisków AGM-158A JASSM do sa-
molotów F-16. Są one przeznaczone do rażenia ce-
lów naziemnych w odległości 370 km. Są wykonane 
w technologii stealth, co utrudnia ich wykrycie przez 
obronę przeciwlotniczą przeciwnika. Pierwsze po-
ciski powinny zostać przekazane w 2016 r. Powyż-
szy fakt, obok rozwijanego systemu artyleryjskiego 
HOMAR, potencjału Morskiej Jednostki Rakieto-
wej oraz zdolności rakietowych przyszłych okrętów 
podwodnych, walnie przyczyni się do wzmocnienia 
polskiego potencjału odstraszania.

Od 2013 r. wiele zrobiono na rzecz umocnie-
nia polskiego systemu obronnego. Stabilne me-
chanizmy finansowania sprawiły, iż możliwe jest 
realizowanie wiele ambitnych programów zbro-
jeniowych w relatywnie krótkim czasie. W dniu 
23.07.2015 r. Prezydent Bronisław Komorowski 
podpisał ustawę o zmianie ustawy o przebudowie 
i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy 
o finansach publicznych, zwiększającą od 2016 r. 
budżet obronny do poziomu co najmniej 2% PKB. 
Umocnił tym samym mechanizm dzięki, któremu 
będzie możliwie dalsze unowocześnianie uzbrojenia 
Wojska Polskiego.

Polska od lat przykłada wielką uwagę do swojego 
bezpieczeństwa. Aktualnie swój potencjał do obrony 
opieramy na członkostwie w NATO i UE oraz dwu-
stronnym sojuszu z USA. Niemniej jednak, mimo 
realnej siły wspomnianych mechanizmów między-
narodowych, ważnym jest, aby posiadać swój własny 
potencjał odstraszania i obrony własnego teryto-
rium. Czas pokazał, iż profesjonalizacja armii oraz 
jej modernizacja techniczna to krok we właściwym 
kierunku, który wpisuje się w aktualne trendy świa-
towe umacniania własnych zdolności obronnych.

Wiceminister obrony narodowej 
Beata Oczkowicz

Uroczystą Eucharystią w kościele pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Zagnańsku oraz karabinową 
salwą honorową i złożeniem wiązanek kwiatów 
pod pomnikiem na górze Sosnowica przy trasie 
Zagnańsk – Kielce uczczona została 15 sierpnia 
br. pamięć legionistów, którzy w sierpniu 1944 roku 
ruszyli na pomoc walczącej Warszawie. Organizato-
rami obchodów 71. rocznicy sformowania 4. Pułku 
Piechoty Legionów Armii Krajowej była Gmina 
Zagnańsk oraz Nadleśnictwo Zagnańsk.

Patriotyczne obchody rocznicowe rozpoczęła 
uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. Ry-
szard Niemiec, proboszcz zagnańskiej parafii. Zebrani 
modlili się m.in. w intencji żołnierzy 4. Pułku Pie-
choty Legionów Armii Krajowej. Uroczystość swoją 
obecnością zaszczycili m.in.: przedstawiciele Senatu 
i Sejmu oraz władz wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych, a także kombatantów Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej z Kielc oraz poczty 
sztandarowe m.in. Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznych „JODŁA” i OSP Zagnańsk - Chrusty. 
Uroczystość kościelną uświetnił chór parafialny pod 

kierownictwem Łukasza Gronostaja.
Po Eucharystii uczestnicy przemieścili się na górę 

Sosnowica pod obelisk upamiętniający pamięć le-
gionistów. Uroczystość prowadził Dionizy Kraw-
czyński – prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznych „JODŁA”. Prowadzący dziękując 
wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu za zorganizo-
wanie uroczystości, przybliżył zebranym wydarzenia, 
które miały miejsce w okolicach Siodeł 71 lat temu.

O kształtowanie postaw patriotycznych wśród 
dzieci i młodzieży na przykładzie 
bohaterskich żołnierzy, apelowa-
ła w swym krótkim wystąpieniu 
Pelagia Barwicka, prezes Koła 4. 
Pułku Legionów Armii Krajowej 
z Kielc. Wójt Szczepan Skorupski 
witając zaproszonych gości we-
dług rangi i szarży oraz funkcji, 
szczególnie podkreślił obecność 
nielicznych przedstawicieli 4. 
Pułku Piechoty Legionów Ar-
mii Krajowej, którzy 71 lat temu 

formowali się w Siodłach, by wyruszyć na pomoc 
walczącej Warszawie. – Dziękuję wam drodzy kom-
batanci, że przybyliście na tę uroczystość, bo jesteście 
żywym przykładem na te trudne czasy, kiedy to po-
nad 71 lat temu, tak naprawdę patriotyzm należało 
pokazać w walce z niemieckim a później sowieckim 
okupantem – mówił gospodarz gminy.

Przed złożeniem wiązanek kwiatów pod po-
mnikiem sekcja Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznych „JODŁA” oddała salwę honorową 

w intencji legionistów 
i żołnierzy, którzy oddali 
życie w obronie Ojczyzny. 
Obelisk przy czerwonym 
szlaku turystycznym 
na Sosnowicy upamiętnia-
jący wydarzenia historycz-
ne sprzed 71 lat odsłonięto 
i poświęcono 25 września 
2010 roku. Fundatorem 
kamienia był Edward 
Adamiec.  Apis

Słów kilka o uzbrojeniu Sił Zbrojnych RP

Patriotyczne obchody legionistów Armii Krajowej
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oświata

Na przełomie lipca i sierpnia uczniowie 
z klas IV-VI SP i I- III Gimnazjum w Zagnań-
sku uczestniczyli w darmowych zajęciach ję-
zykowych prowadzonych przez Amerykankę 
Kaylę Gottwalt.

Wolontariuszka przyjechała do Polski na sześć 
tygodni w ramach współpracy z pozarządową 
organizacją WorldTeach, która zapewnia wspar-
cie językowe uczniom na całym świecie. I właśnie 
w tym roku szkoła z Zagnańska otrzymała szansę 
udziału w programie, jaki oferuje WorldTeach, 
którego celem jest rozpowszechnianie nauki ję-
zyka angielskiego, zachęcanie dzieci i młodzieży 
do udzielania się w życiu społecznym i rozwi-
janie wśród uczniów kompetencji międzykul-

turowych. Przez 7 lat działalności WorldTeach 
w Polsce kilkudziesięciu wolontariuszy wzięło 
udział w wakacyjnych programach przynosząc 
korzyści setkom polskich uczniów.

Kayla Gottwalt mieszka w małej miejsco-
wości w stanie Minnesota, jest absolwentką 
filologii angielskiej w College St. Benedict a jej 
marzeniem jest praca z dziećmi. Pierwsze kroki 
w wolontariacie stawiała jeszcze w czasach stu-
denckich pracując w Ekwadorze jako nauczyciel 
języka angielskiego. Spotkania z wolontariuszką 
odbywały się zarówno w szkole, jak i poza nią.

Uczniowie chętnie komunikowali się w języ-
ku angielskim, brali aktywny udział w zajęciach, 
prezentowali walory naszej miejscowości. Za-

jęcia prowadzone były odpowiednio dla wieku 
w trzech grupach. W trakcie pobytu w Zagnań-
sku Kaylę odwiedziła pięcioosobowa rodzina, 
która przyjechała ze Stanów na tydzień do Polski. 
Goście zauroczeni byli polskimi krajobrazami, 
zabytkami, ale najbardziej szkołą, która jest no-
woczesną placówką, jakiej mogą pozazdrościć 
szkoły amerykańskie. Co więcej, wolontariuszka 
ma swoje korzenie pod Tarnowem, gdzie miesz-
kała jej prababcia, która w wieku 19 lat, jeszcze 
przed wojną, wyemigrowała do Ameryki. Kayla 
zakwaterowana była w domach nauczycielek 
języka angielskiego: Aleksandry Zagórskiej 
i Doroty Starz.

Dorota Starz 

W Technikum Leśnym w Zagnańsku odby-
ła się 1 września uroczysta inauguracja roku 
szkolnego 2015/2016 wszystkich szkół leśnych 
prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska. 
W uroczystości uczestniczyła wiceminister śro-
dowiska Katarzyna Kępka.

W uroczystym spotkaniu, które odbyło się 
szkolnej auli wzięli udział także m.in.: Małgorzata 
Kacprzycka-Skrocka - naczelnik Wydziału Nie-
ruchomości i Szkolnictwa Leśnego Ministerstwa 
Środowiska oraz zaproszeni goście: Tomasz Kraw-
czyk – zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Radomiu, Piotr Szafraniec 
– dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, 
Grzegorz Bień – zastępca Świętokrzyskiego Ku-
ratora Oświaty, Szczepan Skorupski – wójt gmi-
ny Zagnańsk, Tomasz Kuszewski - Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Zagnańsk oraz Henryk Milcarz 
– prezes Wodociągów Kieleckich. Obecni byli 
także uczniowie, ich rodzice i nauczyciele.

Dyrektor szkoły Anna Kowalska przywitała 
wszystkich zgromadzonych i przedstawiła naj-
ważniejsze przedsięwzięcia realizowane w szkole, 
a także omówiła plan działań na kolejne lata. Kie-
rownik szkolenia praktycznego Sławomir Szostek 
przybliżył zagadnienia związane z kierunkiem 
kształcenia zawodowego w szkoły.

Zespół Sygnalistów Myśliwskich, który towa-
rzyszył całej uroczystości, zaprezentował krótki 
występ, przedstawiając sygnały myśliwskie i oma-
wiając ich funkcję.

W związku z tym, że 1 września to dzień po-
czątku roku szkolnego, ale w pamięci wszystkich 
Polaków zapisana jest ta data jako dzień wybuchu 
II wojny światowej, uczniowie z Technikum Leś-

nego przygotowali wzruszający montaż słowno-
-muzyczny, aby uczcić wydarzenia sprzed 76 lat.

Bardzo miło było wysłuchać słów pani wi-
ceminister Katarzyny Kępki, która gratulowała 
pani dyrektor, nauczycielom i uczniom sukce-
sów dydaktycznych, życząc jednocześnie, aby 
młodzież w pełni wykorzystała czas nauki. Za-
stępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych Tomasz Krawczyk wspominając to, 
że naukę w szkole leśnej rozpoczynał 30 lat temu, 
pogratulował uczniom, że wybrali ciekawy, ale 
trudny i odpowiedzialny zawód leśnika.

Do życzeń dołączył również wójt Szczepan 
Skorupski wyrażając dumę, że Technikum Leśne 
znajduje się na terenie gminy Zagnańsk. Następnie 
wręczył pani wiceminister pamiątkową rycinę 
z prastarym dębem Bartkiem. Prezes Henryk 
Milcarz przypomniał, że w życiu należy zadbać 
o harmonię i równowagę, życzył uczniom, żeby 
umieli skupiać się na tym, co ważne i co sprawia, 
że człowiek jest szczęśliwy.

Po spotkaniu w auli odbyło się otwarcie no-
wego sprzętu HDS, który będzie służył uczniom 
do ćwiczeń w czasie praktyk zawodowych. Wstęgę 
przecinali wiceminister Katarzyna Kępka, naczel-
nik Małgorzata Kacprzycka-Skrocka, dyrektor 
Tomasz Krawczyk oraz dyrektor Anna Kowalska.

Bardzo ciekawym dla gości punktem pro-
gramu było odwiedzenie Ośrodka Rehabilitacji 
Ptaków Drapieżnych, w którym przebywają ranne 
ptaki pod opieką uczniów Technikum Leśne-
go, członków koła sokolników. O działalności 
ośrodka i podopiecznych opowiadali z dużym 
zaangażowaniem uczniowie, którzy na co dzień 
troszczą się o ranne ptaki.

Goście zaproszeni zostali również do obejrze-
nia szkolnego internatu, odwiedzili pokoje miesz-
kalne i funkcyjne na trzecim piętrze. Następnie 
udali się do szkoły, z ogromnym zainteresowa-
niem oglądali pracownie kształcenia zawodowego. 
Szczególne wrażenie zrobiły na zwiedzających 
nowoczesne pomoce naukowe finansowane za-
równo przez Lasy Państwowe, jak i ze środków 
unijnych.

Na zakończenie pobytu w Zagnańsku wice-
minister Katarzyna Kępka i zaproszeni goście 

odwiedzili symbol regionu świętokrzyskiego 
– dąb Bartek, zapoznali się z jego historią oraz 
współczesnymi metodami ochrony drzewa. 
Tradycyjnie w tym miejscu wykonane zostały 
pamiątkowe fotografie.

W wywiadzie udzielonym redakcji Gazety 
Zagnańskiej, wiceminister Katarzyna Kępka 
wyraziła wielkie gratulacje dla dyrektor Anny 
Kowalskiej i kadry pedagogicznej, gdyż to bez 
wątpienia zasługi tych osób przyczyniły się 
do wysokiego wyróżnienia zagnańskiej szkoły 
leśnej na arenie ogólnopolskiej.

- Ministerstwo Środowiska przykłada wielką 
wagę do szkolenia w szkołach technicznych, 
szczególnie w szkołach leśnych i jest to jedno 
z najważniejszych naszych zadań. W zakresie 
wykorzystania funduszy Unii Europejskiej 
w perspektywie finansowej 2014-2020 również 
będziemy wspierać i walczyć o jak najwyższe 
dofinansowanie po to, aby tę edukację wspoma-
gać. Dołożymy sił i starań do tego, aby wspierać 
szkoły leśne, w rozwijaniu parku technicznego 
i maszynowego. W ten sposób Ministerstwo 
Środowiska będzie pragnęło zwrócić szczególną 
uwagę na praktyczną naukę zawodu leśnika – 
poinformowała wiceminister.

- Dostrzegam wielki rozwój w pracy dydak-
tycznej oraz to, co uważam za bardzo ważne, 
że dyrekcja szkoły w Zagnańsku stawia sobie 
ambitne cele i potrafi brać udział w najnowo-
cześniejszych inicjatywach oraz pozyskiwać 
środki finansowe w różnych projektach. Pragnę 
podkreślić, że takie podejście przyczyniło się, 
moim zdaniem, w znacznym stopniu do sukce-
su tej szkoły – dodała wiceminister Katarzyna 
Kępka.

W ubiegłorocznym rankingu najlepszych 
szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, z podzia-
łem na licea i technika, miesięcznika „Per-
spektywy” Technikum Leśne w Zagnańsku – 
nadzorowane przez Ministerstwo Środowiska 
– uzyskało w swojej grupie bardzo wysoką, 21. 
pozycję w Polsce, wchodząc jednocześnie do gro-
na elitarnych „Złotych Szkół”. W województwie 
świętokrzyskim zajęło pierwsze miejsce!

Marzena Błaut, Apis

Ministerialna inauguracja roku szkolnego szkół leśnych

Wakacje z językiem angielskim
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wrzesień 2015pasje

Radny Gminy Zagnańsk Bartłomiej Wła-
dysław Kowalewski wyruszył 14 sierpnia br. 
spod dębu Bartka fiatem 126p w Rajdzie Złom-
bol 2015 do Katowic a stamtąd do Passo dello 
Stelvio we Włoszech. Do pokonania miał 2, 5 
tys. kilometrów. W zlocie wzięło udział ok. 700 
aut z całej Europy. Do Zagnańska wrócił 26 
sierpnia br.

Dla Władysława Kowalewskiego była to już 6 
edycja rajdu, w której wziął udział. Od początku 
istnienia była to już 9 wyprawa o charakterze 

charytatywnej zbiórki pieniężnej dla dzieci z do-
mów dziecka. Całość wyprawy finansowana 
jest z własnych pieniędzy. W rajdzie mogą brać 
udział samochody z dawnego RWPG, czyli pol-
skie maluchy, żuki, enerdowskie trabanty itp.

Wyprawę W. Kowalewskiego wspiera od lat 
wójt Szczepan Skorupski. W tym roku przy-
łączyła się także posłanka Renata Janik oraz 
przewodniczący Rady Gminy Artur Kudzia. 
Ich zdaniem, udział w takim rajdzie, przy okazji 
jest świetną promocją regionu świętokrzyskiego 
oraz gminy Zagnańsk.

- Ja wspieram tę akcję już od początku, kiedy 
pan Władysław startuje w Złombolu. Również 
z tego powodu, że kiedyś sam też byłem wycho-
wankiem domu dziecka, znam uwarunkowania 

tych placówek i ich potrzeby, więc ta idea mi się 
spodobała - mówił Szczepan Skorupski.

– Jednym z najważniejszych darczyńców 
wszystkich moich wypraw jest Szczepan Sko-
rupski. Mówi, że w ten sposób spłaca dług wobec 
wychowanków domów dziecka, bo sam nim był. 
Mam nadzieję że z obdarowanych dzieciaków 
wyrośnie ktoś na jego miarę. Dla mnie w tym 
przedsięwzięciu największe nagrody to uśmiechy 
obdarowanych i darczyńców oraz dyplom ukoń-
czenia rajdu Złombol – podkreślał Władysław 
Kowalewski.

Wyruszyliśmy do Mediolanu na trwającą tam 
światową wystawę EXPO 2015. To gigantyczne 
wydarzenie gdzie jest pokazany nieomalże cały 
świat. Wszystkie kraje, które się tam promują, 
pokazują najlepsze swoje produkty czy to tu-
rystyczne, naukowe po kulinarne – podkreśla 
samochodowy wędrowca.

- Nasz pawilon był mocno oblegany. Przy-
puszczam, że ze względu 
na wyśmienitą kuch-
nię i jej niespotykane 
smaki. Gadżety Gminy 
Zagnańsk, Radia Kielce 
i innych instytucji, które 
miałem ze sobą rozeszły 
się jak ciepłe bułeczki. 
Szkoda, że nie miałem ich 
więcej – zauważa uczest-
nik rajdu.

- Po zwiedzeniu 
EXPO załga DRAKA-
RA ruszyła w drogę 
powrotną zahaczając 
o wiele ciekawych miejsc 
jak choćby o największy 
na świecie sklep interne-
towy z częściami do fiata 

126p w Biburgu koło Monachium. Po południu 
26 sierpnia udało mi się wrócić do Zagnańska 
na obrady sesji Rady Gminy – informuje radny.

Złombol to ekstremalna wyprawa samocho-
dami wyprodukowanymi przed 1990 rokiem 
w dawnych krajach socjalistycznych, których 
wartość nie powinna przekraczać 1000 zł.

Mieli za cel w 9. edycji dotrzeć do mety 
w miejscowości Passo dello Stelvio 
we włoskich Alpach. Rekomendowana 
załoga teamu DRAKAR pojechała jeszcze 
dalej, to jest do Mediolanu na światową 
wystawę EXPO 2015.

Złombolowcy z Zagnańska, Kielc, 
innych miast i krajów przemierzyli już 
prawie wszystkie państwa Europy. Aby 
wystartować, załogi muszą uzbierać 
na numer startowy minimum 1500 
zł, poprzez wpłaty darczyńców, którzy 
w zamian mogą umieszczać swoje logo 
na rajdowych bolidach. Zebrana kwo-
ta nie jest obciążona kosztem zbiórki 
oraz prowizji i zostanie przekazana 
w całości na prezenty dla osieroco-
nych dzieci.

Apis 

Na początku wakacji dzięki współpracy 
Fundacji Alter Edu oraz Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Zagnańsku, a także w part-
nerstwie z Urzędem Gminy Zagnańsk jak rów-
nież z Ambasadą Urugwaju, Ambasadą Chile 
i Rumuńskim Instytutem Kultury powstało 
Międzykulturowe Kino Letnie w Samsonowie.

Odbywające się w klimatycznych ruinach 
Huty „Józef” Międzykulturowe Kino Letnie 
objęło w tym roku cztery bezpłatne projekcje 
filmów, które miały przybliżać widzom kulturę, 
obyczaje oraz historię wybranych krajów. W ten 
oto sposób widzowie mieli szansę udać się w fil-
mową podróż m.in. do Urugwaju („Podróż nad 
morze”), Chile („Nie”) oraz Mołdawii („Wesele 
w Besarabii”).

Dodatkowo, 22 sierpnia br., przed pokazem 
chilijskiego filmu „Nie”, odbył się happening 
w ramach globalnej kampanii Bańki Ponad 
Granicami. Uczestnicy tego wydarzenia pusz-
czali bańki mydlane będące symbolem marzeń 
i wolności. W Polsce Bańki Ponad Granicami 

pojawiły sięw Krakowie, Trójmieście i Samso-
nowie. Tego dnia podobne wydarzenia miały 
miejsce w 15 innych krajach na całym świecie.

Inicjatywa Bańki Ponad Granicami powstała 
w odpowiedzi na uprowadzenie ze szkoły w 2014 
roku dwustu nigeryjskich uczennic przez Boko 
Haram – terrorystyczną organizację, sprzeci-
wiającą się edukacji dziewcząt. Uprowadzonych 
do tej pory nie odnaleziono. Celem kampanii 
zainicjowanej w tym samym roku przez Fun-
dację Leave No Girl Behind International jest 
podtrzymywanie pamięci o uprowadzonych 
dziewczętach, zwracanie uwagi na łamanie 
praw kobiet i dziewcząt oraz domaganie się ich 
przestrzegania.

Jednym z polskich liderów akcji oraz organi-
zatorem kampanii w Samsonowie była Fundacja 
Alter Edu. Jest to młoda organizacja pozarzą-
dowa, która powstała w roku 2014. Fundacja 
Alter Edu działa lokalnie na rzecz edukacji oraz 
przestrzeni do wszechstronnego rozwoju dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych.

W sobotę, 29 sierpnia, o godzinie 20:00 za-
prezentowany został ostatni film w tegorocznej 
edycji Międzykulturowego Kina Letniego. Był 
to rumuński komediodramat z 2007 roku pt. 
„California Dreamin”, którego akcja oparta jest 
na autentycznych wydarzeniach z 1999 roku, 
kiedy to zawiadowca stacji kolejowej w malut-
kiej wiosce na południu Rumunii, ze względu 
na pewne nieścisłości w papierach, zatrzymał po-
ciąg NATO przewożący sprzęt wojenny do Ko-
sowa. Nieoczekiwany postój Amerykanów prze-
obraził wieś w „krainę wszelkich możliwości”.

Przed filmem, o godzinie 19:30, odbyło się 
spotkanie z Tiną Smerdel - lingwistką, tłumacz-
ką i podróżniczką, która opowiadała o swojej 
podróży do Rumunii.

Natomiast po filmie odbył się  pokaz fireshow 
z udziałem Katarzyny Domańskiej z grupy Spira-
la Ognia, która wystąpi przy akompaniamencie 
żywych instrumentów etnicznych!

Anna Sucho

Radny brał udział w Rajdzie Złombol 2015

Międzykulturowy Samsonów
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organizacje pozarządowe

Niecodzienny projekt dla uczniów: pod-
powiedzą jak zrobić dobry biznes, zadbać 
o własne finanse i świetnie się przy tym ba-
wić. Przepis na sukces ma szansę poznać każ-
dy, kto weźmie udział w projekcie o nazwie 
„Z pieniądzem za pan brat od najmłodszych 
lat”. Realizuje go Fundacja Europomost przy 
współfinansowaniu ze środków Narodowego 
Banku Polskiego.

- Głównym celem projektu jest wykreowanie 
i stymulowanie przedsiębiorczych postaw oraz 
upowszechnienie i wzrost poziomu wiedzy 
na temat bezpiecznego korzystania z nowo-
czesnej bankowości.- wyjaśnia koordynator 
Paulina Gębska.

Wszystko o biznesie
Projekt składa się z trzech zadań. Każde 

z nich adresowane jest do innej grupy wiekowej 
uczniów. Dla młodzieży ze szkół ponadgimn-
zjalnych przygotowano pod hasłem „Młodzi 
przedsiębiorcy na start! ” cykl czterech war-
sztatów połączonych z konsultacjami z doradcą 
zawodowym. Ich cel i program jest odpowiedzią 
na sytuację na rynku pracy.

- Województwo Świętokrzyskie jest jednym 
z województw w Polsce o największej stopie 

bezrobocia. 
Wskaźnik 
bezrobocia 
w naszym 
wojewódz-
twie wśród 
ludzi mło-

dych do 25 roku życia jest dwukrotnie wyższy 
od średniego krajowego. To bardzo niepokojące 
zjawisko- podkreśla Szczepan Bogucki- prezes 
Fundacji Europomost.

- Młodzież w dzisiejszych czasach aby móc 
sprawnie funkcjonować na rynku pracy, decy-
duje się założyć własną działalność gospodar-
czą, czego wynikiem jest wypracowanie takich 
cech charakteru jak przedsiębiorczość i krea-

tywność. Dla-
tego chcemy 
przekazać wie-
dzę i niezbęd-
ne informa-
cje z zakresu 
przedsiębior-
czości i prowa-
dzenia własnej 
firmy. Dzięki 
zastosowaniu 
gry symula-
cyjnej ucznio-
wie będą mieli 
okazję w prak-
tyce przekonać 
się, jak wygląda 
prowadzenie 
własnego bi-
znesu. Poznają 
podstawowe 

pojęcia oraz zapoznają się ze strukturą two-
rzenia biznesplanu - mówi Paulina Gębska.

Biznes w gimnazjum
W projekcie przygotowano także ciekawą 

propozycję dla uczniów szkół gimnazjalnych. 
Fundacja Europomost przeprowadzi 20 lek-
cji pt. „Młody biznesmen”. Lekcje odbywać 
się będą w gimnazjach z terenu województwa 
świętokrzyskiego.

- Lekcje poruszą tematykę własnych predys-
pozycji i umiejętności niezbędnych do założenia 
i prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz 
nauki, młodzież weźmie udział w szeregu zadań 
indywidualnych oraz grupowych poprzez wpro-
wadzone elementy form warsztatowych, dzięki 
czemu będą lepiej przyswajali wiedzę. Ideą lekcji 
o biznesie jest przekazanie wiedzy w alternatyw-
ny sposób, poprzez zabawę – podkreśla Paulina 
Gębska, koordynator projektu.

Podczas lekcji młodzież dowie się między 
innymi po co nam praca, jakie są plusy i minusy 
pracy na własny rachunek jakie cechy i poten-
cjał powinien wykazywać przyszły biznesmen 
oraz jak osiągnąć sukces w kontekście drogi jaką 
pokonali tzw. “ Liderzy biznesu”

Konkurs na komiks
Na deser zostanie zorganizowany konkurs 

plastyczny dla szkół podstawowych pod tytu-
łem „Bankowość przyszłości”. Celem rywalizacji 
jest zaprojektowanie komiksu sytuacyjnego, jak 
należy postępować aby bezpiecznie korzystać 
z nowoczesnych form bankowości. - Zależy nam 
na włączeniu wyobraźni i kreatywności u mło-
dych ludzi, a także przygotowywanie i oswajanie 
ich z myślą, że kiedy będą zarządzali własnymi 
finansami to nowoczesną, mobilną bankowość 
będą wykorzystywać w życiu codziennym. Taki 
postęp niesie za sobą wiele korzyści np. komfort, 
oszczędność czasu, ale należy także pamiętać 
o zagrożeniach – mówi Paulina Gębska.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach 
wiekowych: 6-8 i 9-12. W każdej kategorii j zo-
staną przyznane nagrody za zajęcie pierwszego, 
drugiego i trzeciego miejsca. Jest o co walczyć, 
bo nagrody są bardzo atrakcyjne – za pierwsze 
miejsce do wygrania jest tablet, za drugie czyt-
nik e-booków, a za trzecie - odtwarzacz mp4. 
Termin nadsyłania prac upływa 20 października 
2015 roku.

Osoby i szkoły zainteresowane udziałem 
w projekcie znajdą więcej informacji na stro-
nie internetowej Fundacji – www.europomost.
pl oraz profilu facebookowym. Projekt trwa 
do końca 2015 roku.

W ramach wspólnej inicjatywy Urzędu Gminy, 
Fundacji Europomost, Punktu Informacji Tury-
stycznej oraz za sprawą technicznej pomocy pra-
cowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
z dniem 1.06.2015 ruszyła działalność Galeryjki 
(Samsonów 33), będącej odpowiedzią na potrzeby 
turystów i mieszkańców gminy Zagnańsk.

Powołana Galeryjka to miejsce, w którym 
można nabyć m.in.: rzeźby, obrazy, publikacje 
regionalnych pisarzy, mapy, przewodniki, blaszki 
turystyczne, rękodzieło – serwety, obrusy, kompo-
zycje z bibułkowych kwiatów, drewniane świderki 
ogrodowe. Środki pochodzące ze sprzedaży (poza 

kosztami ponoszonymi na obsługę kasy fiskalnej 
i prowadzenia księgowości) będą stale przezna-
czane na rozwój tego miejsca. Celem podjęcia 
inicjatywy jest wsparcie i promocja lokalnych 
twórców.

Szydełkujesz, haftujesz, malujesz, rzeźbisz, 
projektujesz, tworzysz regionalne ozdoby, ory-
ginalną biżuterię lub posiadasz stare przedmioty 
z „duszą”, które można zaprezentować w Galeryj-
ce? Skontaktuj się z nami! Serdecznie zapraszamy. 
(Informacji udziela Sylwia Zawisza – informator 
turystyczny/pełnomocnik Zarządu Fundacji Eu-
ropomost tel. 661-246-024). S.Z.

BIZNES OD A DO Z

Samsonowska galeria dla przedmiotów „z duszą”
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Gminne zmagania strażaków

Świętokrzyskie zmagania rowerowe w Samsonowie

 Strażacy z Zagnańska wśród najlepszych ratowników wodnych

W dniu 30 sierpnia br. na boisku szkolnym 
w Samsonowie odbyły się Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze. Pierwsze miejsca za-
jęli: w kategorii seniorów - strażacy z OSP 
Szałas, w kategorii kobiet – OSP Zagnańsk, 
w kategorii młodzieżowej – OSP Zagnańsk. 
Pozostałe miejsca w kategorii seniorów zajęły 
drużyny: drugie - OSP Zagnańsk i trzecie – 
OSP Samsonów.

W zawodach wzięły udział drużyny seniorów 
z Ochotniczych Straży Pożarnych Samsonów, 
Szałas i Zagnańsk oraz Kobieca i Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza z OSP Zagnańsk. Głównym 
koordynatorem i organizatorem zmagań stra-
żackich był komendant gminny OSP st. bryg. 
Tomasz Witecki. Ogromnego pecha w przygo-
towaniach linii gaśniczej miała drużyna z OSP 
Samsonów, gdzie ciśnienia nie wytrzymały węże 
i je rozłączyło. Znakomicie z tym zadaniem po-
radziły sobie drużyny z Szałasu i Zagnańska. 
Wspaniały popis dały również KDP i MDP z Za-

gnańska uzyskując znakomite czasy w swoich 
konkurencjach.

Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w po-
szczególnych kategoriach będą reprezentować 
Gminę Zagnańsk w strażackich zawodach po-
wiatowychDla wszystkich drużyn biorących 
udział w zawodach wręczone zostały puchary 
i nagrody przez wójta Szczepana Skorupskie-
go, radnych - Grażynę Wawszczak i Leszka 
Suchenię, kierowniczkę GOPS w Zagnańsku 

Elżbietę Korus, przewodniczącego Rady 
Nadzorczej BS Samsonów – Krzysztofa 
Kondraka oraz komendanta gminnego 
OSP st. bryg. Tomasza Witeckiego. Spe-
cjalną nagrodę dla najlepszej drużyny – 
wąż strażacki ufundowany przez siebie 
wręczył Zbigniew Bujak – właściciel fir-
my sprzętu przeciwpożarowego. Obecni 
byli także radni: Tomasz Dąbrowski, 
Janusz Zapała i Władysław Kowalewski.

Organizatorzy przygotowali także 
dla widzów i zawodników kiełbaski z grilla, któ-
rymi można było się darmo częstować.

Nagrody ufundowali wójt Szczepan Skorup-
ski oraz prezes Wodociągów Kieleckich Henryk 
Milcarz, Bank Spółdzielczy w Samsonowie, Nad-
leśnictwo Zagnansk, Zbigniew Bujak – właściciel 
firmy sprzętu przeciwpożarowego oraz Maciej 
Duda- właściciel Lecznicy Weterynaryjnej 
w Samsonowie - Ciągłe.

Apis 

Podczas XIV Otwartych Mistrzostw Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego 
Reagowania na Wodzie, które odbyły się 29 
sierpnia br. na zbiorniku wodnym w Chań-
czy, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zagnańsku wypadli bardzo dobrze. Jed-
nostkę reprezentowali: Mateusz Papros, Piotr 
Dąbrowski, Dariusz Nyga i Karol Wiśniewski.

W zawodach rywalizowały 64 drużyny. 
Zgodnie z regulaminem Mistrzostw rozegrano 
następujące konkurencje: wyścigi równoległe 

i drużynowe na łodziach motorowych, wiosło-
wanie łodzią na dystansie 100 m, wyścig druży-
nowy na pontonie, reanimacja na fantomie oraz 
rzuty do celu. O końcowym sukcesie decydowała 
suma punktów zdobytych w poszczególnych 
konkurencjach.

Organizatorem zawodów była Wojewoda 
Świętokrzyski we współpracy ze Świętokrzyskim 
Komendantem Wojewódzkim PSP, Zarządem 
Wojewódzkim WOPR oraz Świętokrzyskim 
Oddziałem Okręgowym PCK. Apis 

W niedzielę, 9 sierpnia br. blisko 400 za-
wodników z całej Polski wzięło udział w V 
Maratonie Rowerowym Świętokrzyskiej Ligi 
Rowerowej w Zagnańsku. Rowerzyści wystar-
towali z placu okalającego ruiny Huty „Józef” 
w Samsonowie, zmagając się na dystansach 
w kategoriach: Master, Fan i Family. Uroczy-
stego rozpoczęcia zawodów dokonała posłanka 
Renata Janik, która również ufundowała dwa 
puchary.

Współorganizatorem zawodów – jak co roku 
– było Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe 
„Pod Bartkiem”, które wśród uczestników mara-
tonu zamieszkujących w gminie Zagnańsk wyło-
niło zwycięzców w grupach męskich i żeńskich 
na dystansach Fan i Family w IV Mistrzostwach 
MTB Gminy Zagnańsk 2015.

Nagrody dla najlepszych zawodników wrę-
czał Marcin Kraska - prezes Zagnańskiego Sto-
warzyszenia Rowerowego „Pod Bartkiem” wraz 
z Józefem Florkiem - prezesem Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Samsonowie, sponsorem pu-
charów i nagród.

Wśród nagrodzonych w kategorii Family 
dziewcząt znalazły się: kolejny raz zdobywają-

ce medale siostry Sobczyk – Małgosia i Julia, 
w kategorii chłopców - Jan Salwa, Rafał Stefański 
i Miłosz Będkowski; kobiety powyżej 16 lat – 
Anna Salwa, Agnieszka Kaszuba i Sylwia Będ-
kowska; mężczyźni powyżej 16 lat – Filip Fro-
nio, Łukasz Łyżwa i Marcin Mazur; w kategorii 
mężczyzn dystansu Fan świetnie zaprezentowali 
swe możliwości, stając na stopniach podium: 
Hubert Szymonek, Mikołaj Szymonek, Seweryn 
Boszczyk, a w grupie żeńskiej – Kasia Sobczyk.

Najlepszym zawodnikiem w kategorii open 
okazał się Hubert Szymonek, najlepszą zawod-
niczką – Kasia Sobczyk.

Spośród uczestników nagrodzono także 
najmłodszego zawodnika – Jeremiasza Będkow-
skiego. W kategorii Rodzina bezkonkurencyjna 
okazała się usportowiona rodzina Stefań-
skich. Wśród głosów uczestników dało 
się słyszeć pochwały i wyrazy uznania 
za doskonałą organizację.

Na uwagę zasługuje także fakt, iż za-
gnańskich rowerzystów wspierali bie-
gacze z Klubu Sportowego „Zagnańsk 
Biega”. Prezes Marcin Mazur wystartował 
nawet na dystansie Family i zajął trzecie 

miejsce. Nie umknął uwadze także start i duże 
zaangażowanie sportowe wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Kieleckiego – Roberta Kaszuby.

Imprezie patronował wójt gminy Zagnańsk 
Szczepan Skorupski i prezes Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Samsonowie Józef Florek. Nad 
bezpieczeństwem zawodników czuwała OSP 
Samsonów, policja i grupa ratownictwa me-
dycznego. Organizatorów wspomagał Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W dniach 05 – 06 września odbyła się na te-
renie gminy impreza sportowa - rowerowy rajd 
na orientację pn. „Odyseja Zagnańska 2015”. 
Relacja i fotoreportaż opublikowane będą w paź-
dziernikowym wydaniu GZ.

Apis
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 Bezpieczne wakacje na wsi

Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Zagnańsk

Rywalizacja mixtów plażowych w Kaniowie

 Celem „Bezpiecznych wakacji na wsi 2015” 
w Jaworzu była przede wszystkim dobra zabawa 
oraz odciągnięcie dzieciaków od komputerów 
i telefonów komórkowych. Wzięło w nich udział 
22 dzieci. Półkolonie zostały zorganizowane 
z pieniędzy Rady Sołeckiej dla dzieci ze wsi Ja-
worze i Siodła. Opiekunkami były panie: Anita 
Zarzecka i Beata Adamczyk. Główną inicjator-
ką była pani Anita Zarzecka. Sponsorowali je: 
wójt Szczepan Skorupski, rad-
ny wojewódzki Henryk Milcarz 
i biznesmen Kamil Suchański.

W pierwszym dniu półkolo-
nii uczestnicy i kadra wzajemnie 
się poznawali. Drugiego dnia 
bawiono się w detektywów, 
szukając tetrapoda na terenie 
gminy Zagnańsk. Nie znaleźli 
go na Zachełmiu, więc ruszyli 
dalej aż do dębu Bartka, gdzie 
również go nie było. Nie podda-
jąc się pojechali dalej aż do ruin 
pieca hutniczego w Samsonowie, 

ale też tam go nie spotkali. Uczestnicy wpad-
li na pomysł, żeby pojechać do hali, gdzie go 
w końcu wytropili. W następnym dniu posta-
nowili zrobić wodną bitwę, by móc przetrwać te 
upały. We czwartek każdy mógł się poczuć praw-
dziwym sportowcem zdobywając złoty medal. 
Ostatni dzień pierwszego tygodnia był naprawdę 
smakowity- upiekli najlepszą pizzę na terenie 
gminy Zagnańsk a może i w całej Polsce.

Drugi tydzień wakacji był naprawdę mokry. 
Odwiedzili uczestników strażacy z OSP Chrusty 
– Zagnańsk, pokazując wóz strażacki, stroje, 
w które koloniści mogli się ubrać. Na koniec 
druhowie zrobili dzieciom „lejka”. Następnego 
dnia pojechali na basen do Strawczynka.

W środę odwiedziła kolonistów pani Gra-
żynka Grudziecka, opowiadając im o czasach 
kiedy nie było ani komputerów a tym bardziej 
komórek. W czwartek wybrali się na wakeport, 
gdzie każdy mógł pokonać swój lęk przed wodą. 
Ostatniego dnia drugiego tygodnia przyszli har-
cerze, ucząc dzieci pierwszej pomocy, trafia-
nia do celu z karabinku i rozbijania namiotów. 
W trzecim tygodniu dzieci przebywały m.in. 
nad zalewem w Kaniowie.

Uczestniczące w półkoniach dzieciaki były 
szczęśliwe, uśmiechnięte i zadowolone. Wyra-
ziły wielką nadzieję, że za rok znowu spotkają 
się na „Bezpiecznych wakacjach na wsi 2016”. 
Organizatorzy gwarantują, że będą one jeszcze 
lepsze niż w tym roku.

A.Z.

Do tegorocznego Turnieju Piłkarskiego o Pu-
char Wójta przystąpiło siedem drużyn (dwie 
w kategorii szkół gimnazjalnych i pięć w kategorii 
open). W ciągu trzech dni rozegrano 21 meczów, 
w których strzelono 164 bramki!

Drużyna KKN Zagnańsk ustanowiła rekord 
nie do pobicia- zwyciężyła w Turnieju Piłkarskim 
o Puchar Wójta Gminy Zagnańsk po raz piaty 
z rzędu! W tegorocznych rozgrywkach decydu-

jącym meczem był pojedynek z FC Bombowce 
Tumlina, w którym KKN wygrał 5:2 i zapewnił 
sobie zwycięstwo w całym turnieju. Wspomniane 
Bombowce stoczyły równie ważny pojedynek 
z Koneserami zwyciężając 2:1 i zajmując ostatecz-
nie drugie (a Koneserzy trzecie) miejsce.

W kategorii drużyn gimnazjalnych wyróżnio-
no drużynę FC Orły a bramkarz Tymoteusz Gołę-
biowski został najlepszym wśród gimnazjalistów, 

prezentując 
mimo młodego 
wieku już spore 
umiejętności. 
Z awo d n i c y 
drużyny Nie-
śmiertelnych 
podzielili mie-
dzy sobą trofea 
dla najlepsze-
go zawodnika 

i strzelca (Daniel Piotrowski i Konrad Waw-
rzeńczyk). W kategorii open dwóch zawodników 
strzeliło po 14 bramek, Mariusz Piwowarczyk 
z KKN został najlepszym strzelcem a Jakub Chyb 
z Familii najlepszym zawodnikiem. Najlepszym 
bramkarzem wybrano Tomasza Dąbrowskiego 
z drużyny Koneserów. Zwycięska drużyna zagrała 
w składzie: Michał Dąbrowski, Damian Piwowar-
czyk, Mariusz Piwowarczyk, Kamil Piwowarczyk, 
Krystian Pedryc, Łukasz Piwowar, Piotr Rodak, 
Maciej Urbaniec.

Wszystkie drużyny biorące udział w tegorocz-
nej edycji turnieju otrzymały z rąk wójta Szcze-
pana Skorupskiego sprzęt sportowy i okazałe 
puchary. Zawody sprawiedliwie sędziował Jacek 
Wójcik, a pierwszej pomocy udzielał Leszek 
Mączka. Organizatorem turnieju był Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.

MZ Sport GOSIR w Zagnańsku

„Siatkówka Plażowa – Zagnańsk 2015” 
- to seria turniejów organizowanych corocz-
nie przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Zagnańsku. W upalną niedzielę, 2 sierpnia br. 
na boisku na Osiedlu Kaniów rozegrany został 
III Turniej Mixtów w Siatkówce Plażowej o Pu-
char Wójta Gminy Zagnańsk. Drużyny składały 
się z jednej kobiety i jednego mężczyzny.

Tegoroczna edycja w opinii wszystkich 
uczestników stała na najwyższym poziomie, bio-
rąc pod uwagę wszystkie trzy lata. Rekord padł 
również w ilości zgłoszonych drużyn – w tym 
roku było ich aż 10! Turniej rozgrywany był sy-
stemem brazylijskim, to znaczy jedna przegrana 
nie eliminowała drużyny z turnieju, dopiero 
drugi mecz przegrany oznaczał koniec gry.

W klasyfikacji open pierwsze miejsce wy-
walczyła para z Kielc: Kamila Wyrzykowska 
i Łukasz Kiniorski pokonując w finale Barbarę 
Bądel i Marcina Kapuśniaka. Trzecie miejsce 
zdobyła kielecka para: Olga Niestuj i Michał 
Błoniarz.

W klasyfikacji mixtów z terenu gminy Za-
gnańsk pierwsze miejsce zajęła para: Martyna 
Piotrowska i Wojtek Wojtachnio, drugie - Ka-
mila Polak i Dominik Sochacz a trzecie - Kinga 
Piotrowska i Gabriel Knez.

Z rąk wójta Zagnańska Szczepana Skorup-
skiego wszystkie wyróżnione pary otrzymały 
pamiątkowe puchary i nagrody. Mecz z ra-
mienia SZPS w Kielcach sędziowała Agata 
Ciszewska.

MZ GOSiR w Zagnańsku
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