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inwestycjewrzesień 2016wydarzenia

Liczna delegacja przedstawicieli 
Związku Gmin Powiatu Kieleckiego, 
a także władze wojewódzkie uczest-
niczyły w trzydniowym XXVI Forum 
Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju. 
To jedna z najważniejszych konferen-
cji gospodarczych w Europie Środko-
wej. To tu od ponad 20 lat spotykają 
się premierzy, przedstawiciele rządów 
państw europejskich, unijni decydenci, 
prezesi firm, samorządowcy, eksperci 
i ekonomiści. W tym roku w Krynicy 
gościli między innymi premier Beata 
Szydło, wicepremier i minister rozwoju 
Mateusz Morawiecki, premier Ukrainy 
Wołodymyr Hrojsman, premier Węgier 
Viktor Orban, premier Czech, Bohuslav 
Sobotka i wielu innych.

Włodarze Bielin, Chęcin, Mniowa, 
Morawicy, Zagnańska, Piekoszowa, Mie-
dzianej Góry uczestniczyli w zjeździe 
pod szyldem Związku Gmin Powiatu 
Kieleckiego. – To okazja, by spotkać 
się w szerokim gronie, omówić bieżące 
kwestie, wymienić uwagi – mówi wójt 
Zagnańska Szczepan Skorupski i dodaje, 
że program forum jest niezwykle bogaty, 
a jego uczestnicy sami wybierają, w ja-
kich dyskusjach i panelach chcą wziąć 
udział. – Mnie szczególnie interesują 
kwestie związane z finansowaniem inwe-
stycji po wyczerpaniu środków unijnych, 
bezpieczeństwem energetycznym czy 
rozwojem turystyki w oparciu o lokalne 
zasoby – wylicza wójt Szczepan Skorup-
ski. Z uczestnictwa w forum zadowolony 
był Robert Jaworski, burmistrz miasta 

i gminy Chęciny. – Poje-
chałem tam po raz pierw-
szy. Jestem pod ogromnym 
wrażeniem. Ilość paneli 
dyskusyjnych była ogrom-
na. Spotykaliśmy tam pre-
zydentów dużych miast, 
takich jak Szczecin, Kra-
ków, Białystok. Wymienia-
liśmy się doświadczeniami. 
Mnie bardzo interesowały 
tematy związane z turysty-

ką, która jest strategiczną dziedziną dla 
miasta i gminy. Ważne było pozyski-

wanie funduszy unijnych, o które te-
raz jest o wiele trudniej. Usłyszeliśmy 
też dużo o zamówieniach publicznych. 
Forum miało bardzo wysoki poziom 
merytoryczny – ocenia burmistrz Ro-
bert Jaworski. Niemal 3 tysiące uczest-
ników z 50 krajów – te liczby obrazują, 
jak ważne jest to wydarzenie, w którym 
uczestniczyliśmy. Forum zdominowały 
oczywiście tematy gospodarcze, ale dużo 
mówiło się też o współpracy politycznej 
między państwami – mówi wójt Mora-
wicy Marian Bu-
ras. Chwali moż-
liwość spotkania 
przedstawicieli 
różnych krajów 
i regionów oraz 
zapoznania się 
z ich doświadcze-
niami. – Szczegól-
nie ciekawa była 

dyskusja z udziałem prezesa Najwyż-
szej Izby Kontroli na temat stosowania 
klauzuli społecznych w Prawie Zamó-
wień Publicznych czy panel na temat 
równomiernego rozwoju miast i wsi. Ja, 
wybierając bloki dyskusyjne, koncentro-
wałem się na sprawach związanych z sa-
morządnością, gospodarką, sposobami 
przyciągania inwestorów – wymienia 
wójt Marian Buras. – Podczas forum 
poruszanych było wiele ciekawych te-
matów. Warto tutaj być, by uzyskać in-
formacje z pierwszej ręki – ocenia wójt 
Bielin, Sławomir Kopacz i dodaje, że 

z punktu widzenia jego gminy 
istotne były te elementy, które 
są związane z rozwojem regio-
nalnym schodzącym do pozio-
mu samorządów gminnych. – 
Ciekawa była dyskusja, podczas 
której panelistą był między 
innymi marszałek Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, a jednym z uczestni-
ków starosta Michał Godowski 
poświęcona temu, jak wydatko-
wane będą środki unijne z per-

spektywy 2014 – 2020 i co wydarzy się 
po tym czasie, jak będą się wtedy rozwi-
jać samorządy, skąd pozyskiwać środki 
i na co będą mogły liczyć – podkreśla 
Sławomir Kopacz.

Organizatorem wyjazdu delegacji 
włodarzy ze Związku Gmin Powiatu 
Kieleckiego był wójt gminy Zagnańsk 
Szczepan Skorupski, który w związku 
pełni funkcję Przewodniczącego Zarzą-
du ZGPK.

Luiza Sokół

Samorządowcy obok europejskich przywódców w Krynicy
W dniu 1 września 2016 roku 

oddany został do użytku pierwszy 
odcinek chodnika w miejscowości 
Siodła o łącznej długości 536,70 mb.

W ramach zadania inwestycyjnego 
zrealizowany został I etap chodni-
ka dla pieszych, ciek przyjezdnio-
wy oraz zjazdy i dojścia na posesje. 
Chodnik został wykonany z kostki 
koloru czerwonego, a zjazdy na po-
sesje z kostki koloru szarego na od-
cinku zabudowanym od strony dro-
gi powiatowej Zagnańsk – Kielce 

do łącznika w kierunku miejscowości 
Jaworze. Ze względu na ukształtowa-
nie terenu konieczne było przykrycie 

rowu w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa użytkow-
nika chodnika. Inwesty-
cja została zrealizowana 
przez Przedsiębiorstwo 
Budowlane „KAMBUD” 
Krzysztof  Domagała 
z Tumlina. Całkowity 
koszt przedsięwzięcia 
dla I etapu wyniósł po-

nad 264 tys. zł.
Marian Tymborowski

Powiat Kielecki wraz z Gminą Za-
gnańsk realizuje obecnie roboty budow-
lane w zakresie przebudowy i remontu 
dróg powiatowych na terenie miejsco-

wości Kaniów i Tumlin-Dąbrówka.
Postępy prac przy układaniu asfaltu 

w Kaniowie oraz Tumlinie-Dąbrówka 
osobiście nadzorowali starosta kielecki 

– Michał Godowski, za-
stępca dyrektora Powia-
towego Zarządu Dróg 
w Kielcach – Paweł Grat-
ka, wójt gminy Zagnańsk 
– Szczepan Skorupski, 
wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu w Kielcach 
– Robert Kaszuba i radny 
gminy – Paweł Molik.

W obu miejscowościach położono 
nową nawierzchnię asfaltową, dodatko-
wo w miejscowości Tumlin-Dąbrówka 
utwardzono pobocza materiałem ka-
miennym i udrożniono sieć meliora-
cyjną oraz modernizowano odcinek 
chodnika na skrzyżowaniu dróg po-
wiatowych.

Łączny koszt przebudowy dróg ob-
jętych przedmiotowym przedsięwzię-
ciem to kwota ponad 450.000,00 złotych 
w tym z budżetu Gminy Zagnańsk do-
tacja wynosi 50 %.

Artur Cieślak

W ramach inwestycji „Budowa drogi 
gminnej od Bartkowa do miejscowości 
Goleniawy” na ukończeniu jest przebu-
dowa infrastruktury technicznej, trwają 
prace związane z wykonaniem chodnika, 
zjazdów na posesje i prace odwodnie-
niowe. Główny zakres przedsięwzięcia 
obejmuje: budowę drogi o szerokości 
jezdni 5 m i długości 625 m, budowę 
chodnika o szer. 2 m z kostki czerwonej, 
wykonanie zjazdów na posesję z kostki 
szarej, odwodnienie drogi poprzez bu-
dowę kanalizacji deszczowej i budowę 
oświetlenia drogowego.

Niebawem zamontowane zostanie 
oświetlenie wzdłuż budowanej drogi, 

a wykonawca robót STRABAG na prze-
łomie miesiąca wrzesień – październik 
przystąpi do położenia masy asfaltowej 
i robót wykończeniowych. Całkowita 
wartość inwestycji wynosi 1.250.751,17 
zł brutto, a termin realizacji robót bu-
dowlanych został określony do 25 listo-
pada 2016 roku.

W dniu 15 wrześ-
nia br. na spotkaniu 
w Świętokrzyskim 
Urzędzie Wojewódz-
kim wójt Szczepan 
Skorupski otrzymał 
umowę podpisaną 
z wojewodą Agatą Woj-

tyszek, w ramach której Gmina Zagnańsk 
otrzyma wsparcie na tę inwestycję w wy-
sokości 444.943,00 zł z Programu Rozwo-
ju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016 – 2019.

Janina Bazan

Chodnik w Siodłach oddany do użytku

Inwestycje na drogach powiatowych w Gminie Zagnańsk

Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw w realizacji
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W niedzielę 28 sierpnia br. uroczystą 
mszą św. mieszkańcy z parafii p.w. Św. 
Stanisława w Tumlinie oraz okolicz-
nych sołectw podziękowali za tegorocz-
ne plony.

Wieniec dożynkowy wykonany przez 
panie z Zespołu „Tumlinianie” i „Kobie-
ty z klasą” wnieśli gospodarze i członki-
nie zespołu. Każde sołectwo ofiarowało 
chleb oraz owoce i warzywa. Mszę św. 
sprawował proboszcz parafii – ks. kano-
nik Czesław Biskup. Cieszymy się także, 

że we mszy uczestniczył go-
spodarz gminy – wójt Szcze-
pan Skorupski. Uroczystość 
zakończyła się rozdaniem 
chlebków dla mieszkańców 
parafii.

Dziękujemy Panu Wój-
towi, że możemy pochwalić 
się wieńcem, który jest wy-
stawiony w Urzędzie Gminy 
w Zagnańsku.

Ewa Kita

W dniu 14 września br. w Sejmie 
RP wójt Szczepan Skorupski odebrał 
nagrodę „Lider w zakresie profilak-
tyki grypy”, która została przyznana 
Gminie Zagnańsk w kategorii gminy 
wiejskie w ramach Ogólnopolskiego 
Programu Zwalczania Grypy. Z na-
szego regionu zostały wyróżnione 
tylko dwa samorządy. W kategorii 
miasta – Gmina Suchedniów otrzy-
mała najwyższą nagrodę w dziedzi-
nie profilaktyki zdrowotnej, którą 
odebrał burmistrz Cezary Błach.

Nagrody przyznawane zostały 
podczas Ogólnopolskiej Konferencji 
„FLU FORUM 2016”, która odbyła się 
w Warszawie w budynku Sejmu RP 
i trafiły do tych samorządów, któ-

re wdrażają pakiet refundowanych 
szczepień, zwłaszcza dla szczególnie 
narażonych na konsekwencje zacho-
rowań seniorów. W Zagnańsku szcze-
pienia dostępne są dla osób po 55. 
roku życia. – Program profilaktyki 
grypy obowiązuje u nas od czterech 
lat. W ubiegłym roku w dwóch zakła-
dach opieki zdrowotnej, zarówno tym 
gminnym (SZOZ w Zagnańsku – 165 
osób), jak i niepublicznym (Nasza 
Przychodnia w Samsonowie – 289 
osób), łącznie z refundowanych przez 

samorząd szczepień sko-
rzystało ponad 450 miesz-
kańców gminy – mówi 
wójt Szczepan Skorupski 
i przytacza dane: Co roku 
w Polsce na grypę umiera 
około 120 osób. Specjaliści 
twierdzą nawet o większej 
liczbie zgonów spowodo-
wanych groźnymi powi-
kłaniami pogrypowymi. 

Społeczeństwo nie ma jeszcze chyba 
świadomości, jak poważną chorobą 
jest grypa. Nie da się zaszczepić prze-
ciwko niej raz na całe życie. Wirus 
mutuje, dlatego tak ważne jest szcze-

pienie się co roku. Niebagatelne zna-
czenie ma także uświadamianie ludzi 
na temat wagi szczepień – podkre-
śla wójt Skorupski. Gmina prowadzi 
również program szczepień dla dzieci 
przeciwko meningokokom i pneu-
mokokom oraz przeciwko wirusowi 
HPV.

Luiza Buras-Sokół

Konferencja Flu Forum to także 
okazja do dyskusji na temat sposo-
bów podnoszenia świadomości ludzi, 
w tym także lekarzy, na temat grypy i 
jej znaczenia dla zdrowia pacjenta oraz 
zdrowia publicznego. Według danych 
przedstawianych przez doktor Anetę 
Nitch-Osuch, koszty pośrednie leczenia 
grypy w Polsce to niebagatelna suma 836 
milionów złotych.  Profesor Adam Ant-
czak, Przewodniczący Rady Naukowej 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania 
Grypy, w wystąpieniu otwierającym ob-
rady nawiązał do swojego wywiadu, w 
którym stwierdził iż „nieszczepienie się 
lekarza lub pielęgniarki jest nieetyczne”. 
Tak więc profilaktyka grypy powinna za-
czynać się od pracowników służby zdro-

wia i ich postaw. Problem tej choroby 
zakaźnej, według Lidii Gądek, lekarza, 
posłanki, Przewodniczącej Parlamentar-
nego Zespołu ds. Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej i Profilaktyki, powinien 
również stać się zagadnieniem ważnym 
dla legislatorów, gdyż wiele rozwiązań, 
na przykład pomysł rozszerzenia leków 
refundowanych dla osób powyżej 75 
roku życia o szczepienia przeciw gry-
pie, pozwoliłby zapobiec poważanym 
powikłaniom pogrypowym w tej grupie 
podwyższonego ryzyka. – Cieszę się, że 
Flu Forum odbyło się w Sejmie, w miej-
scu gdzie podejmowane są najważniejsze 
decyzje dla kraju – powiedziała Lidia 
Gądek. „Wirus grypy może spowodować 
chorobę u każdego, bez znaczenia, czy 

to polityk, urzędnik, lekarz czy rolnik. 
Dlatego trzeba uświadamiać polity-
kom, że grypa jest ważna i nie można 
jej lekceważyć. Z tego powodu podczas 
Flu Forum przygotowaliśmy punkt 
bezpłatnych szczepień dla posłów oraz 
wszystkich uczestników debaty. Zależy 
nam, aby parlamentarzyści sami mogli 
zaobserwować, na podstawie swojego 
zdrowia, jak wiele szczepienie może 
zdziałać w walce z tą chorobą. Grypa 
zbiera największe żniwo od stycznia do 
marca, dlatego ważne jest dotarcie do 
wszystkich pacjentów i edukowanie ich 
o korzyściach wynikających ze szczepień 
– dodała.

Anna Maj
www.zaszczepsiewiedza.pl

W niedzielę 28 sierpnia br. Zespół 
Ludowy „Jaworzanki” reprezentował 
Gminę Zagnańsk na powiatowych do-
żynkach w Masłowie.

W tym roku Dożynki Powiatu Kie-
leckiego i Gminy Masłów odbyły się 
na płycie lotniska. W uroczystościach 
uczestniczył wójt Szczepan Skorupski 
wspólnie z „Jaworzankami”, które wy-
konały piękny i bogaty wieniec. Kapitu-
ła konkursu na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy doceniła pracę i trud całego 
zespołu z Jaworzy przyznając zaszczytne 
WYRÓŻNIENIE. Wieniec był wykony 
bardzo pieczołowicie i zgodnie z regu-
laminem podanym do konkursu.

Jak nakazuje tradycja, rolnicy i osoby 
pracujące na roli świętowanie rozpo-
częli od podziękowania Bogu za tego-

roczne plony podczas uroczystej mszy 
dożynkowej odprawionej w masłow-
skim kościele, której przewodniczył 
ks. Piotr Motyka, proboszcz parafii 
pw. Przemienienia Pańskiego w Ma-
słowie. Proboszcz podziękował Bogu 
za chleb, za dobroć Bożą oraz ludziom 
pracującym na roli i w różnych bran-
żach przemysłu spożywczego. – Jakże 
prawdziwe jest powiedzenie: „od my-
szy po cesarza, wszyscy żyją z gospo-
darza” – podkreślił w swojej homilii 
proboszcz, a o wyjątkową oprawę mszy 
zadbał Chór Masłowianie.

Po nabożeństwie gospodarze świę-
ta plonów – starosta kielecki Michał 

Godowski oraz wójt Masłowa Tomasz 
Lato zaprosili wszystkich, by przeszli 
na miejsce uroczystości czyli płytę lot-
niska w Masłowie.

Podczas oficjalnego otwarcia gorące 
i serdeczne życzenia przekazali rolnikom 
gospodarze imprezy starosta Michał Go-
dowski i wójt Tomasz Lato oraz europo-
seł Bogdan Wenta, świętokrzyscy parla-
mentarzyści, Anna Krupka, 
Adam Cyrański i Krzysztof 
Słoń, wojewoda święto-
krzyski Agata Wojtyszek. 
W imieniu radnych sejmiku 
województwa przemawiał 
Grzegorz Gałuszka, który 
odczytał list przewodniczą-
cego Sejmiku Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego Arkadiusza Bąka.
Nie mogło oczywiście zabraknąć do-

brej zabawy. Tę zapewniły występy ze-
społów ludowych z terenu powiatu kiele-
ckiego. Zaprezentowały się m.in.: Zespół 
Pieśni i Tańca Ciekoty, Kapela Ciekoty, 
Zespół Śpiewaczy Kopcowianki, Zespół 
Śpiewaczy Dąbrowianki, Zespół Śpiewa-
czy Nove z Masłowa Drugiego, zespół 
folklorystyczny Czerwone Jagody, zespół 
Andrzej i Przyjaciele, Kapela Bielińska, 
Echo Łysicy oraz Zespół Pieśni i Tańca 
Morawica. Na scenie pojawiły się także 
Domaszowiczanki i Sukowianki.

Wszystkie stoiska kusiły swojskimi 
smakołykami, a gości zabawiał również 
Zbój Madej. Niemal do północy trwała 
zabawa z zespołem „PAW”, który wyko-
nał przeboje zespołu Dżem. Najbardziej 
wytrwali wzięli udział w zabawie tanecz-
nej, prowadzonej przez Krzysztofa Kisa, 
która zakończyła tegoroczne dożynki 
w Masłowie.

Grażyna Grudziecka

Msza dożynkowa w Tumlinie Gmina Zagnańsk wśród najskuteczniejszych w Polsce w walce z grypą

Konferencja Flu Forum 2016

Dożynki Powiatu Kieleckiego
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Pierwszego września podczas uroczy-
stego rozpoczęcia nowego roku szkolne-
go 2016/2017 w Zespole Szkoły Podsta-
wowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum 
w Zagnańsku dyrektor szkoły Marzan-
na Moćko przywitała serdecznie przy-
byłych gości: wójta Gminy Zagnańsk 
Szczepana Skorupskiego, nauczycieli, 
rodziców oraz uczniów.

W spotkaniu uczestniczyli także wo-
lontariusze z Hiszpanii i Węgier, 18-let-
nia Nerea Agüera Luque oraz 26-letni 
Jozsef Felleg, którzy pracować będą 
w murach szkoły 30 godzin tygodniowo 

przez 10 miesięcy. Przedstawiciel 
Regionalnego Centrum Wolonta-
riatu z Kielc, Artur Wiśniewski, 
obecny na uroczystości rozpoczęcia 
roku szkolnego, zachęcał wszyst-
kich uczniów do udziału w wo-
lontariacie, ale też do współpracy 
z wolontariuszami Nereą i Jozsefem. 
Wójt w swoim przemówieniu złożył 
uczniom najserdeczniejsze życzenia sa-
mych piątek i szóstek oraz wyraził opinię 
iż: „cieszymy się wszyscy z obecności tak 
ciekawych gości w naszej gminie oraz 
szkole i będzie to wspaniała okazja dla 

uczniów, aby doskonalić komunikację 
w języku angielskim oraz nauczyć się 
również języka hiszpańskiego i węgier-
skiego.

Dorota Starz

W dniu 30 sierpnia br. gościła w naszej 
gminie grupa studentów i doktorantów 
z Ukrainy, Rosji i Polski, którzy uczest-
niczyli w organizowanym w regionie 
świętokrzyskim cyklu Polsko-Ukraińsko-
-Rosyjskich Spotkań Kulturalnych oraz 
w Interdyscyplinarnym Seminarium Na-
ukowym dla Studentów i Doktorantów 
w ramach „Szkoły Otwartego Umysłu”. 
Zagraniczni goście podziwiali wiekowego 
Bartka oraz zwiedzali w Chrustach m.in.: 
Kompleks Świętokrzyska POLANA, Park 
Miniatur Województwa Świętokrzyskie-
go, Ośrodek Polanika i Oceanikę. Wzięli 

udział w warsztatach metodologicznych 
i konferencji naukowej, która odbyła się 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sam-
sonowie, gdzie o historii Staropolskiego 
Okręgu Przemysłowego oraz o ruinach 
Huty Józef w Samsonowie opowia-
dała studentom Lidia Putowska 
prezes Towarzystwa Ziemi Samso-
nowskiej.

Na zakończenie pobytu odbył 
się międzynarodowy mecz zorga-
nizowany na boisku przy Świetlicy 
środowiskowej w Jaworzu. Zajęcia 
„Szkoły Otwartego Umysłu” odbyły 

się pod patronatem marszałka wojewódz-
twa świętokrzyskiego, Adama Jarubasa 
i wójta gminy Zagnańsk Szczepana Sko-
rupskiego.

Artur Cieślak

Erasmus plus to nowy program 
Unii Europejskiej w dziedzinie edu-
kacji, szkoleń, młodzieży i sportu 
na lata 2014-2020. Jest on wynikiem 
połączenia europejskich inicjatyw 
realizowanych przez Komisję Euro-
pejską w latach 2007-2013: progra-
mu Comenius „Uczenie się przez całe 
życie”, „Młodzież w działaniu”, Era-
smus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, 
oraz współpracy z krajami uprzemy-
słowionymi w dziedzinie szkolnictwa 
wyższego. Zespół Szkoły Podstawowej 
Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Za-
gnańsku znalazł się ponownie w mię-
dzynarodowym programie wymiany 
uczniów i nauczycieli.

Partnerstwa strategiczne oraz współ-
praca szkół na rzecz edukacji szkolnej, 
na to stawia nowy program. W tego-
rocznej edycji realizatorem projektów 
partnerskich będą Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 i Gimnazjum im Stanisława 

Staszica w Zagnańsku. Pierwszy z nich 
na kwotę 14.250,00 Euro to dwuletni 
program zatytułowany „Nie bójmy 
się uchodźców” (koordynator Dorota 
Starz) dotyczy problemu uchodźców, 
imigrantów, praw dziecka i włącza 9 
krajów europejskich; Turcję (kooordy-
nator główny), Polskę, Serbię, Holandię, 
Włochy, Rumunię, Portugalię, Grecję, 
Słowację i Turcję. Projekt zakłada cztery 
spotkania partnerskie. Kolejny projekt 
(koordynator Anna Gębska) z przyzna-
ną dotacją 16.720,00 Euro to „Rozwój 
międzyprzedmiotowych i multidy-
scyplinarnych umiejętności na miarę 
XXI wieku”, którego koordynatorem 
jest rumuńskie gimnazjum z Dej, daje 

nauczycielom i uczniom możliwość 
międzynarodowej współpracy opartej 
na komunikacji w języku angielskim 
i doskonaleniu pracy w przedmiotach 
ścisłych. W realizacji założeń również 
dwuletniego projektu będą ściśle 
wspólpracowały różnorodne placówki 
oświatowe począwszy od szkoły pod-
stawowej, aż po uniwersytety, które 

będą wspierać działania uczniów. Ru-
munia, Turcja, Hiszpania, Grecja i Wło-
chy – to kraje, z którymi nawiążemy 
współpracę. Warto nadmienić iż, w pro-
jekcie partnerskim znalazło się również 
Gimnazjum Nr 10 w Lublinie, Ten pro-

jekt skierowany jest do dyrekcji szkoły, 
nauczycieli przedmiotów ścisłych oraz 
uczniów wykazujących zainteresowanie 
naukami ścisłymi. Zadania realizowane 
w ramach międzynarodowej inicjaty-
wy i finansowane z budżetu programu 
Erasmus plus to nie tylko zagraniczne 
wyjazdy, ale także wiele innych działań 
mających na celu dostosowanie proce-
sów nauczania do potrzeb nauczycieli 
i uczniów na miarę XXI wieku. Jednym 
z priorytetów jest szeroki zasięg upo-
wszechniania produktów oraz wpływu 
nie tylko na instytucję bezpośrednio 
realizującą projekt, ale na całe środo-
wisko. Zgodnie z założeniami projektu 
Gimnazjum w Zagnańsku zobowiązane 
jest min. do redagowania wspólnej stro-
ny na portalu eTwinning, dzielenia się 
zdobytym doświadczeniem, dobrymi 
praktykami, informacjami o sposobach 
pozyskiwania środków unijnych, wspól-
nie wypracowanymi przez nauczycieli 
materiałami. Pierwsze spotkanie odbę-
dzie się już w listopadzie w Rumunii, 
które zjednoczy 24 nauczycieli z ośmiu 
europejskich szkół, a którego celem bę-
dzie przede wszystkim opracowanie 
szczegółowych planów na najbliższe 
dwa lata, podział zadań i organizacja 
mobilności.

Dorota Starz

Narodowe Czytanie” QUO VADIS 
„odbyło się w Gminnej Bibliotece Pub-
licznej w Samsonowie. Patronat Ho-
norowy nad inicjatywą objęła Para 
Prezydencka Agata Kornhauser-Duda 
i Andrzej Duda.

Tegoroczna lektura została wybra-
na podczas internetowego głosowania 
spośród pięciu propozycji. Dzieło Sien-
kiewicza konkurowało z „Chłopami” 
Władysława St. Reymonta, „Weselem” 

Stanisława Wyspiańskiego, „Popioła-
mi” Stefana Żeromskiego oraz powieścią 
Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”.

Tytuł książki to łaciński zwrot, ozna-
czający: Dokąd idziesz?. Odwołuje się 
on do słów Quo vadis, Domine? (Do-
kąd idziesz, Panie?), wypowiedzianych 
według legendy, przywołanej również 
w powieści, przez apostoła Piotra 
do Chrystusa.

 – To piękna, powieść o miłości, upa-
dającym imperium, ale przede wszyst-

kim o sile wiary, która potrafi przeno-
sić góry. Mamy nadzieję, że wspólne 
czytanie było dla wszystkich mieszkań-
ców Gminy Zagnańsk czasem inspiru-
jących refleksji, przynoszącym radość 
kontaktu z literaturą. Liczymy na to, 
że w najbliższym czasie wzrośnie ilość 
wypożyczeń tej powieści.” – podkreśliła 
Anna Żmudzińska p.o. dyrektora GBP – 
witając wszystkich na spotkaniu, które 
odbyło się przed budynkiem Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Samsonowie. 
Scenografia w plenerze przeniosła 
uczestników w czasy imperium rzym-
skiego. Panie w strojach z epoki witały 
gości gorąca zieloną herbatką.

W świat niezwykłej, ponadczasowej 
powieści przenieśli uczestników Na-
rodowego Czytania: Beata Pszeniczna 
– aktorka Teatru im. S. Żeromskiego 

w Kielcach, Lidia Putowska – wieloletnia 
dyrektorka Muzeum im. H. Sienkiewi-
cza w Oblęgorku, Marysia Małecka – 
uczennica szkoły podstawowej, 
Michał Godowski – starosta 
powiatu kieleckiego, Szczepan 
Skorupski – wójt naszej gmi-
ny, Józef Florek – prezes Banku 
Spółdzielczego w Samsonowie, 
oraz członkowie zespołów lu-
dowych „Jaworzanki” i „Tum-
linianie”.

„Przez dobór gości interpretujących 
Sienkiewicza chcieliśmy pokazać, że li-
teratura może łączyć pokolenia, różne 
środowiska. A wspólne czytanie ksią-
żek jest świetną alternatywą dla czasu 
spędzonego np. przed komputerem.” – 
tłumaczyła Anna Żmudzińska.

Podczas uroczystości zaprezentowa-
na została także interpretacja powieści 
w języku japońskim przez Sonię Kapciak 
na stałe mieszkającą w Szanghaju.

Nie zabrakło akcentów artystycz-
nych w klimacie Quo Vadis w wykona-
niu Chóru Con Passione, Aleksandry 
Żłobeckiej – Zdobywczyni Pucharu 
Świata Show Dance-solo oraz Tomasza 
Kiniorskiego – laureata wielu muzycz-
nych nagród.

Każdy kto w tym dniu przyszedł 
ze swoją książką QUO VADIS otrzy-
mał pamiątkową pieczęć przesłaną przez 
Kancelarię Prezydenta RP.

Artur Cieślak

Nowy rok szkolny z wolontariuszami Szkoła Otwartego Umysłu

Wymiany uczniów i nauczycieli „QUO VADIS” w Samsonowie
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Zbliża się dwusetna rocznica utworze-
nia Gminy Samsonów. Encyklopedia po-
daje, że gmina, jako jednostka samorządu 
terytorialnego znana była w Polsce już 
w XII wieku. W następnych latach stoso-
wano nazwę „Klucz”, np. Klucz Kielecki, 
Klucz Samsonowski. W XVIII wieku nasze 
ziemie nazywano Ekonomią Samsonow-
ską, a po utworzeniu Królestwa Kongreso-
wego, postanowieniem namiestnika z 30 
maja 1817 r. „dozwolono tworzyć gminy”.

W tym czasie Królestwo Kongresowe 
dzieliło się na 8 województw, 39 obwodów, 
77 powiatów, 5506 gmin i 22500 wsi oraz 
451 miast.

Po upadku odrębności państwowej Kró-
lestwa, w 1837 r. województwa przemia-
nowano na gubernie, a w 1842 r. obwody 
na powiaty natomiast powiaty na okręgi. 
W 1866 r. zreformowano podział admini-
stracyjny tworząc 10 guberni i 85 powia-
tów. Podział ten z niewielkimi zmianami 
utrzymywał się aż do 1912 r. Nadal jednak 
istniały gminy wiejskie.

W okresie międzywojennym obszar II 
Rzeczpospolitej podzielony był na woje-
wództwa, powiaty, gminy miejskie i gminy 
wiejskie.

W 1939 r. istniało w Polsce 16 woje-
wództw, jedno miasto wydzielone – War-
szawa, 264 powiaty, 611 gmin miejskich 
i 3195 wiejskich.

Po II wojnie światowej gmina była naj-
niższą jednostką podziału administracyj-
nego kraju. W 1954 r. gminy zniesiono, 
a na ich miejsce wprowadzono gromady 
istniejące do 1972 r. Od 1973 r. ponownie 
wprowadzono gminy i funkcjonują one 
do dzisiaj.

Dnia 30 maja 1817 r. carski namiest-
nik podpisał postanowienie o utworzeniu 
Gminy Samsonów.

Historia naszych ziem sięga czasów po-
wstawania państwowości polskiej.

Historyk Julian Niemcewicz stwierdził, 
że na belce modrzewiowej w dworze eko-
noma Klucza Samsonowskiego odczytał 
datę – 1123 rok.

Jan Długosz wymienia nazwy osad – 
Zagnańsko, Thumlyn, Bobrza jako upo-

sażenie kieleckiej kolegiaty zbudowanej 
w 1171 r.

W 1379 r. osada Tumlin otrzymała 
powtórną lokację. Wcześniejsze lokacje 
dotyczyły początku XIV wieku.

Zagnańsk otrzymał akt lokacyjny 
w 1414 r.

Wiek XVI i XVII to dobry okres dla 
rozwoju naszego terenu. W tym okresie 
zbudowano trzy kościoły. 
Budowę kościoła w Tum-
linie rozpoczęto w 1598 r. 
Parafię erygował 11 maja 
1599 r. kardynał Jerzy Ra-
dziwiłł herbu Trąba.

Kościół w Ćmińsku 
budowano w latach 1646 – 
1649. Konsekracji kościoła 
dokonał biskup krakowski 
Andrzej Trzebicki 22 paź-
dziernika 1659 r.

Parafię w Zagnańsku 
wydzielono z parafii Tum-
lin. Kościół zaczęto budo-
wać w 1669 r. Konsekracji 
dokonał fundator, biskup 
krakowski Andrzej Trze-
bicki 30 maja 1677 r.

W Samsonowie, Szałasie 
i Ćmińsku istniały kuźnice. 
„To właśnie w Samsonowie 
w 1598 r. Caccia dobudo-
wał do istniejącej tu kuź-
nicy wielki piec, zwany 
bergamowskim (lub wło-
skim) ”.

Julian Niemcewicz pi-
sał „piec w Samsonowie 
stanął najpierw w 1598 r. 
wymurowany przez Jana 
Caccia, który jeszcze Zyg-
muntowi III w czasie wojny 
dostarczał pałaszy, rur ka-
rabinowych i fuzji różnego 
gatunku”.

W 1657 r. po najeź-
dzie szwedzkim król Jan 
Kazimierz własnoręcznie 
pokwitował odbiór 1000 
kul trzyfuntowych, 1800 

sześciofuntowych i 1600 dwudziestoczte-
rofuntowych.

Król ten wydał też Uniwersał dotyczący 
naszych ziem.

W kolejnych artykułach na łamach Ga-
zety Zagnańskiej napiszę o Ekonomii Sam-
sonowskiej w XVIII wieku oraz o historii 
Gminy Samsonów w latach 1817 – 1976.

Zdzisława Witecka

Mszą św. w intencji poległych 
za Ojczyznę sprawowaną w kościele 
MB Częstochowskiej w Kajetanowie, 
przez ks. proboszcza Leszka Struzika, 
rozpoczęły się uroczystości 77. rocznicy 
wybuchu II Wojny Światowej oraz bi-
twy pod Kajetanowem w dniach 5 – 7 
września 1939 r. W kościele zgroma-
dzili się przedstawiciele władz pań-
stwowych i samorządowych, poczty 
sztandarowe: Wojska Polskiego, jedno-
stek OSP z Zabłocia, Szałasu, Samso-
nowa i Chrustów, szkół z terenu Gminy 
Zagnańsk z Kajetanowa, Chrustów, 
Zagnańska, Samsonowa, Tumlina oraz 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Histo-
rycznej „Jodła”, Kieleckiej Rodziny 
Katyńskiej i ŚZŻ Armii Krajowej.

W klimat tragicznego września 1939 
roku wprowadził zebranych montaż 
słowno-muzyczny przygotowany przez 
uczniów Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Armii Krajowej w Kajetano-
wie.

Po Mszy św. w asyście wozów stra-
żackich, kompani honorowej Wojska 
Polskiego, pocztów sztandarowych 
i przy dźwiękach Gminno–Szkolnej 
Orkiestry Dętej z Nowin delegacje 
władz, zaproszeni goście, uczestnicy 
uroczystości, uczniowie, mieszkańcy 
przeszli pod Pomnik Żołnierzy Wrześ-
nia 1939 roku na pętlę w Kajetanowie. 
Władze państwowe reprezentował Pan 
Michał Warszawski dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego UW w Kielcach – pełnomocnik 
Wojewody Świętokrzyskiego, władze 

samorządowe wójt Gminy Zagnańsk 
Szczepan Skorupski. Obecni byli rów-
nież: prezes Zarządu Okręgu ŚZŻ AK 
w Kielcach – major Zbigniew Mielcza-
rek, prezes Kieleckiej Rodziny Katyń-
skiej Anna Łakomiec, prezes Koła nr.1 
ŚZŻ AK w Kielcach Danuta Piotrow-
ska–Wójcik, radny powiatowy Miro-
sław Gębski z delegacją PiS, dyrektorzy 
szkół z terenu Gminy Zagnańsk, człon-
kowie stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznej „Jodła”, uczniowie, rodzice 
i nauczyciele ze Szkoły w Kajetanowie, 
przedsiębiorcy i mieszkańcy.

Zebranych powitał wójt Gminy Za-
gnańsk Pan Szczepan Skorupski oraz 
Dyrektor Szkoły w Kajetanowie Pani 
Stanisława Skowera, dziękując przy-

byłym władzom, gościom 
za obecność oraz za zaan-
gażowanie w przygotowa-
nie obchodów.

Wp r o w a d z e n i e m 
do uroczystości przy po-
mniku był rys historycz-
ny bitwy pod Kajetano-
wem, jaka rozegrała się 
w dniach od 5 do 7 wrześ-

nia 1939 roku w okolicach 
Lekomina, Barczy, Kaje-
tanowa i Zagnańska za-
prezentowany przez Pana 
Marka Jończyka z Kiele-
ckiej Delegatury IPN. 
Przypomniał on, że przez 
trzy dni żołnierze Wojska 
Polskiego bohatersko od-
pierali ataki niemieckich 

wojsk hitlerowskich. O wycofywaniu się 
wojsk polskich zadecydowała ogromna 
przewaga wroga w uzbrojeniu, sprzęcie, 
liczebności. Choć walka nie była wygra-
na, bo wygraną być w takiej sytuacji nie 
mogła, to bohaterska postawa Żołnierzy 
Września 1939 r. stała się przykładem 
dla żołnierzy Polskiego Państwa Pod-
ziemnego Armii Krajowej. Podkreślał 
także konieczność i sens pamięci o czę-
sto nieznanych z imienia i nazwiska 
żołnierzach walczących na terenie 
naszej małej ojczyzny, zaznaczając że 
ich postawa dawała siłę i nadzieję ko-
lejnym pokoleniom walczącym o nie-
podległość. Na zakończenie przyto-
czył również fragment homilii ks. prał. 
Antoniego Szlagowskiego, wygłoszo-
nej przy okazji pogrzebu Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie w 1925 roku 
„Kim jesteś ty? Nie wiem. Gdzie dom 
twój rodzinny? Nie wiem i wiedzieć 
nie będę, aż do dnia sądnego. Wielkość 
twoja wtem, żeś nieznany. Nazywasz się 
Milion, bo miliony złożyły w tobie swe 
ukochania i swe katusze. Nazywasz się 
Milion, a imię twoje czterdzieści i czte-
ry, a życie twoje trud trudów, sława, 

sława, sława”.
Cześć bohaterom od-

dano podczas Apelu Pa-
mięci. Delegacje władz 
państwowych, samorzą-
dowych, IPN, organizacji, 
dyrektorzy szkół, ucznio-
wie złożyli przy pomniku 
wieńce, kwiaty i zapalili 
znicze.

Poznajmy naszą historię W Kajetanowie uczczono obrońców Ojczyzny

Uniwersał króla Jana Kazimierza z dnia 20 lutego 1658 r.

Mapka zakładów hutniczych w dobrach biskupów krakowskich
nad rzeką Bobrzą

Kuźnice i piece Cacciów w XVII w.
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W Gminie Zagnańsk w miesiącu lip-
cu i sierpniu br. odbył się cykl spotkań 
poświęconych możliwości ubiegania 
się mieszkańców Gminy o dofinanso-
wanie zadań związanych z instalacją 
ogniw fotowoltaicznych, kolektorów 
słonecznych oraz pomp ciepła. Obec-
ni na spotkaniach mieszkańcy zostali 
poinformowani o warunkach dofi-
nansowania (85% netto), wkładzie 
własnym, zgłoszeniu uczestnictwa 

w projekcie oraz sposobie realizacji 
przedsięwzięcia.

Z uwagi na duże zainteresowa-
nie mieszkańców Gminy do wzięcia 
udziału w projekcie oraz konieczność 
przygotowania wniosku aplikacyjnego, 
niezbędnym jest przeprowadzenie dzia-
łań związanych z wykonaniem inspekcji 
technicznej celem technicznej weryfi-
kacji posadowienia wybranej instalacji 
OZE u wszystkich beneficjentów.

W związku z powyższym zapraszamy 
wszystkich chętnych i zainteresowa-
nych mieszkańców na spotkania in-
formacyjne, celem podpisania umów 
z firmą, która wykona dla Państwa 
inspekcje techniczne niezbędne z Wa-
szej strony do przygotowania wniosku 
aplikacyjnego. Spotkania odbędą się 
wg. zamieszczonego poniżej harmo-
nogramu:

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz 
§6 ust. 5 i 5a Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1419) WÓJT GMINY ZAGNAŃSK in-
formuje, że w dniu 8 listopada 2016 r. 
o godz. 1000 w pok. nr 8 (sala konferen-
cyjna) w Urzędzie Gminy w Zagnań-
sku, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, 
odbędzie się pierwszy ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości gruntowej, położonej w obrębie 
geodezyjnym Zagnańsk, gm. Zagnańsk 
oznaczonej numerami ewidencyjnymi 
154/1, 154/2, 154/3 o powierzchni ogól-
nej 3,1731 ha. Cena wywoławcza nieru-
chomości w wysokości 1 304 241,02 zł 
plus należny podatek VAT, wymagane 
wadium – 130 424,11 zł.

Gmina Zagnańsk jest właścicie-
lem przedmiotowej nieruchomości 
na podstawie Decyzji Wojewody Kie-
leckiego z dnia 23.03.2012 r., znak: 
IG.IV.7532.43.2012. Dla ww. nieru-
chomości prowadzona jest przez Sąd 
Rejonowy w Kielcach, Księga Wieczy-
sta Nr KI1L/00038001/9 w której jako 
właściciel wpisana jest Gmina Zagnańsk. 
Dział III i IV ww. księgi wpisów nie za-
wiera. Na terenie nieruchomości znaj-
dują się: ogrodzenie, brama wjazdowa 
i furtka o konstrukcji stalowej, budynki, 
budowle i urządzenia Zakładu Uzdat-
niania Wody, zieleń urządzona. Ww. 
obiekty na mocy decyzji Wojewody Kie-
leckiego z dnia 14 kwietnia 1992 r. znak: 
GP.V.7413/1/128/92 zostały nieodpłatnie 
przekazane Związkowi Komunalnemu 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, 
jako składniki majątkowe wchodzące 
w dniu 27.05.1990 r. w skład majątku 
państwowego będącego w dyspozycji 

Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Kielcach. Tym 
samym obiekty te stanowią odrębny 
od gruntu przedmiot własności.

Ogłoszenie o przetargu zostało 
umieszczone na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu Gminy, na stronie inter-
netowej Urzędu – Zagnańsk Gminny 
Portal Internetowy www.zagnansk.pl, 
Biuletynie Informacji Publicznej www.
zagnansk.biuletyn.net oraz na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach gminy. Wyciąg 
z ogłoszenia zostanie zamieszczony 
w Gazecie Wyborczej wydanie ogólno-
krajowe.

Szczegółowe informacje w sprawie 
przetargu udziela Referat ds. Nieru-
chomości, Urzędu Gminy Zagnańsk 
w godz. pracy Urzędu (poniedziałek, 
wtorek, czwartek, piątek 700 – 1500, śro-
da 700 – 1700) pok. nr 9, telefonicznie 
pod numerem (041) 300-13-22 wew. 43.

Z przykrością informujemy, że w 
wieku 57 lat w dniu 18 września 2016 
r. zmarł ks. prałat płk. Tadeusz Skrzy-
niarz – proboszcz parafii pw. Św. Rozalii 
i Św. Marcina w Zagnańsku.

Duchowny urodził się w Bielinach. 
Z domu rodzinnego wyniósł miłość 
do pracy, rolnictwa, przyrody, ludzi i 
Ojczyzny. W 1979 roku wstąpił do se-
minarium, a po sześciu latach otrzymał 
święcenia kapłańskie. Pracował na para-
fiach w Tumlinie, Sławkowie, Kazimie-
rzy Wielkiej, Kielcach, był na Bliskim 
Wschodzie. W 1992 roku powołano go 
do pracy z żołnierzami, został Admini-
stratorem Katedry Polowej. Po powrocie 
do rodzinnych stron został proboszczem 
kościoła garnizonowego w Kielcach, w 
tym czasie przez półtora roku przebywał 
jako kapłan misji pokojowej ONZ na 
Bliskim Wschodzie. Poznał dokładnie 
Izrael, Syrię, Liban i wraz z żołnierzami 
przeszedł tam prawdziwą szkołę życia. 
Od 2008 roku był proboszczem parafii 
pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnań-
sku.

W 2012 roku Gmina 
Zagnańsk na wniosek 
Stowarzyszenia „Razem 
dla Wszystkich” wyróż-
niła swym największym 
odznaczeniem ks. płk. 
Tadeusza Skrzyniarza.

Ksiądz Tadeusz 
Skrzyniarz miał wiele 
pasji, umiłowanie do 
bliźnich i przyrody, 
jednak jego główną pasją były gołębie, 
myślistwo oraz piłka nożna. Jeszcze w 
czasach, gdy uczęszczał do technikum 
włoszczowskiego, fascynował się spor-
tem, a ostatnio był bardzo związany z 
piłkarską drużyną Wisły Kraków.

Ks. Tadeusz był członkiem Stowa-
rzyszenia „Razem Dla Wszystkich”. 
Współrealizował główne cele, jakie 
obrało sobie Stowarzyszenie, m.in.: 
wspieranie społecznej aktywności 
obywateli, działanie na rzecz rozwoju 
regionu świętokrzyskiego oraz gminy 
Zagnańsk jako ośrodka, kulturalnego 
i społecznego, propagowanie kultury 

fizycznej i sportu, działanie 
na rzecz ochrony środowi-
ska i edukacji ekologicznej, 
wspieranie i organizowanie 
działalności charytatywnej, 
organizacja imprez kultural-
nych, wystaw, konkursów, np. 
coroczny Festyn rodzinny, 
który tradycyjnie odbywa się 
przy kościele pw. św. Rozalii 
i św. Marcina w Zagnańsku. 

Ks. Tadeusz Skrzyniarz dał się po-
znać jako „Człowiek o wielkim sercu”, 
zawsze uczuciowo związany z Górami 
Świętokrzyskimi.

Wprowadzenie trumny z ciałem zmar-
łego kapłana do kościoła Św. Rozalii i 
Św. Marcina w Zagnańsku oraz msza 
św. odbędzie się w czwartek 22 wrześ-
nia 2016 r. o godz. 11.00. Uroczystości 
pogrzebowe w Bielinach rozpoczną się 
mszą św. 22 września 2016 r. o godzinie 
14.30 w kościele pw. Św. Józefa Oblubień-
ca NMP. Pogrzeb odbędzie się po mszy 
św. na cmentarzu. 

Szczepan SkorupskiWójt Gminy Zagnańsk uprzejmie informuje, że w sie-
dzibie Urzędu Gminy Zagnańsk (tablica ogłoszeń) 
został wywieszony wykaz informujący, o przeznaczeniu 
do dzierżawy na okres do 3 lat dwóch części nierucho-
mości oznaczonej nr 1233/19, każda z nich o pow. 4,5 
m2, stanowiącej własność Gminy Zagnańsk, położonej 
w obrębie geodezyjnym Samsonów, gm. Zagnańsk.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 
21 dni licząc od daty wywieszenia wykazu tj. od 26 
sierpnia 2016 roku do 16 września 2016 roku.

Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie informuje, że w sie-
dzibie Urzędu Gminy Zagnańsk (tablica ogłoszeń), zo-
stał wywieszony wykaz informujący, o przeznaczeniu 
do oddania w najem na okres powyżej 3 lat, części nieru-
chomości oznaczonej nr 1233/19, stanowiącej własność 
Gminy Zagnańsk, położonej w obrębie geodezyjnym 
Samsonów, gm. Zagnańsk.

Wykazw podaje się do publicznej wiadomości na okres 
21 dni licząc od daty wywieszenia wykazu tj. od 08.09. 
2016 roku do 29.09.2016 roku.

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim Pracownikom Nadleśnictwa Zagnańsk, którzy 
nieśli Mężowi pomoc w czasie długiej
i ciężkiej choroby, a także uczestniczyli w smutnej ceremonii 
pogrzebowej serdecznie dziękuje, żona

Elżbieta Ślewa z rodziną.

KONDOLENCJE
„Śpieszmy się Kochać ludzi… tak szybko odchodzą” 
Wyrazy głębokiego współczucia najbliższej Rodzinie 

z powodu śmierci 
ks. Prałata płk. Tadeusza Skrzyniarza 

proboszcza parafii pw. Św. Rozalii i Św. Marcina 
w Zagnańsku

składają władze Gminy Zagnańsk, radni i wójt 
oraz pracownicy Urzędu Gminy w Zagnańsku.

Informacje o spotkaniach OZE w październiku 2016

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zmarł ks. prałat Tadeusz Skrzyniarz

Wójt Gminy Zagnańsk informuje

Termin Dzień Miejsce

14 październik 2016 r. godz. 19:00 Piątek Budynek biblioteki w Samsonowie (mieszkańcy sołectw: Samsonów, Janaszów, Szałas)

15 październik 2016 r. godz. 10:00 Sobota Budynek szkoły w msc. Tumlin (mieszkańcy sołectw: Tumlin, Umer, Kołomań, Długojów)

15 październik 2016 r. godz. 16:00 Sobota
Budynek Zespołu Szkół nr 2 w Zagnańsku (mieszkańcy sołectw: Chrusty, Zagnańsk, Ka-

niów, Bartków)

16 październik 2016 r. godz. 16:00 Niedziela
Budynek szkoły w Kajetanowie (mieszkańcy sołectw: Kajetanów, Jaworze, Gruszka, Za-

chełmie, Lekomin, Belno)
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wrzesień 2016 sportsport

Ponad 160 młodych zawodników 
z Klubów Sportowych Orange spotkało 
się w czwartek w Tyczynie niedaleko Rze-
szowa. Walkę o tytuł najlepszego klubu 
w regionie urozmaicił trening z Jerzym 
Dudkiem, Mileną Radecką oraz Mar-
cinem Urbasiem. Zwycięzcami zostali 
reprezentanci UKS Hercules Brzostek. 
Drugie i trzecie miejsce zajęli KS Heksa 
oraz UKS Olimp Stubno.

To moje piąte Regionalne Rozgrywki. 
Spotkania twarzą w twarz z młodymi za-
wodnikami oraz wspólny trening w luźnej 
atmosferze motywują sportowców do dal-
szych wysiłków. Ta formuła sprawdza się 
i pozwala na przekazanie wskazówek tak 
trenerom jak i dzieciakom. To dla nas 
naprawdę ogromna satysfakcja kiedy 
zawodnicy sami podchodzą, podpytują 
i chłoną to co staramy się im przekazać! – 
mówi Jerzy Dudek, ekspert merytoryczny 
programu.

Regionalne Rozgrywki Klubów Spor-
towych Orange to kolejna, po Pucharze 
Orange, okazja dla młodych sportowców 
do poznania innych drużyn z okolicy. Ci, 
którzy na co dzień konkurują ze sobą 
w wirtualnej grywalizacji, mogli wspól-
nie cieszyć się ze sportowych osiągnięć 
i sukcesów.

Dwanaście klubów, które spotkały się 
w Tyczynie, trenowało ramię w ramię 

ze swoimi idolami: Jerzym Dudkiem, 
Mileną Radecką i Marcinem Urbasiem.

Rozgrywki Klubów Sportowych Oran-
ge są świętem sportu, tak było też dzisiaj 
w Tyczynie. Ponad 160 uczniów z zaan-
gażowaniem i entuzjazmem wykonywało 
skomplikowane ćwiczenia. Do tej pory 
trenowało już z nami ponad 700 zawod-
ników. Widać, że sport daje im radość. 
Dzięki regularnym treningom, młodzi 
sportowcy lepiej też sobie radzą z nauką 
i codziennymi obowiązkami. Mam na-
dzieję, że swoją energią i zamiłowaniem 
do ćwiczeń zarażą swoich rodziców – po-
wiedziała Milena Radecka.

Rywalizacja 12 klubów zakończyła się 
zwycięstwem UKS Hercules Brzostek 
(Brzostek).Tuż za nim w rywalizacji punk-
towej uplasowali się zawodnicy z KS Heksa 
(Niedrzwica Duża). Drużyna zamykająca 
podium to UKS Olimp Stubno (Stubno). 
W zmaganiach wzięły również udział klu-
by MUKS Sparta Rzeszów (Rzeszów), UKS 
Żaki (Bircza), UKS Gladiator Przemyśl 
(Przemyśl), KSO Kaszyce (Kaszyce), 
OSP w Krzeszowie (Krzeszów), UKS 
ESKA (Tarnobrzeg), SKS Zalasovia (Za-
lasowa), LKS Szumy (Susiec) oraz SKS 
Samson (Zagnańsk).

Do końca listopada 2016 r. trenerzy, 
eksperci i ambasadorzy programu od-
wiedzą łącznie 8 miast wojewódzkich – 

po Tyczynie niedaleko Rzeszowa, pozosta-
ną jeszcze Szczecin, Kraków i Warszawa.

Patronat honorowy nad programem 
objęli Minister Edukacji Narodowej oraz 
Minister Sportu i Turystyki. Partnerem 
programu została firma New Balance.

Kluby Sportowe Orange to program, 
w ramach którego przekazano specjali-
styczny sprzęt sportowy 100 klubom zrze-
szającym młodych zawodników pocho-
dzących głównie z małych miejscowości 
oraz terenów wiejskich. Obecnie Orange 
regularnie wspiera kluby merytorycznie 
i dba o ich dalszy rozwój. Kluby Sportowe 
Orange umacniają i poszerzają zamiło-
wanie do sportu w pięciu dyscyplinach: 
siatkówce, koszykówce, piłce nożnej, piłce 
ręcznej i lekkoatletyce. Pomoc meryto-
ryczną programu zapewniają ambasado-
rzy oraz ikony polskiego sportu: Milena 
Radecka, Jerzy Dudek, Artur Siódmiak, 
Tomasz Jankowski oraz Marcin Urbaś.

Bartłomiej Drążewski

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zaprasza na zajęcia w Hali sportowej 
GOSiR w Zagnańsku oraz w Świetlicy 
Jaworze w sezonie 2016/2017.

1. Piłka nożna w ramach Zagnań-
skiej Akademii Piłkarskiej dla rocz-
ników od 2002 do 2010 zajęcia wg 
grafiku: r.2002/2003 czwartki w godz. 
17:30-19, r.2003/2004 poniedziałki 
17:00-18:30, r.2005/2006 czwartki 16:00-
17:30, r.2007/2008 wtorki i czwartki 
17:30-19, r.2008/2009/2010 środy 17:30-
19 (planowany jest podział grupy), tre-
ning bramkarski w czwartki w godz.17:30-
19:00,

2. Piłka ręczna: dla chłopców w wieku 
12-14 lat, treningi zaplanowane są na środy 
na godz. 16:30 (trwa nabór),

3. Badminton: wtorki i w piątki w godz. 
15:30-17:30. W piątki również zapraszamy 
dorosłych.

4. Judo: zajęcia dla dzieci z grupy za-
awansowanej rozpoczęły się 6 września, 
odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 
16-17:15, spotkanie orgnizacyjne i pierw-
sze zajęcia dla grupy początkującej (5-8 lat) 
zaplanowane są na 20 września na godz. 
17:30,

5. Karate (środy i piątki w godz.17:30-
19:30), spotkanie organizacyjne i pierwszy 
trening odbędą się 28 września o godz. 
18:00

6. Taniec: zajęcia w środy o godz. 16:00 
dla dzieci i o godz. 17:00 dla młodzieży 

(począwszy od 14 września),
7. Zajęcia ruchowe: zoomba: ponie-

działki w godz.18-19 i czwartki w godz.20-
21, trening funkcjonalny w poniedziałki 
i czwartki od godz. 19 do 20, cardio: wtorki 
w godz.18-19, zdrowy kręgosłup: wtorki 
w godz. 19-20, seniorzy: wtorki i czwartki 
w godz. 17-18.

Pamiętajmy, że zajęcia sportowe to nie 
tylko treningi. Szkolenie sportowe łączy 
się ze wspaniałą zabawą. Głównym zało-
żeniem jestpromocja sportu i uświada-
mianie, że aktywność fizyczna jest nie-
zbędnaaby móc realizować się na każdym 
etapie rozwoju i w każdym wieku. Sport 
umożliwia tworzenie więzi rówieśniczych, 
wyrabia nawyk aktywnegospędzania czasu 
wolnego, a także odkrywanie nieznanych 
dotąd talentów!

ŚWIETLICA JAWORZE
Spotkanie organizacyjne oraz pierwsze 

zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
odbędą się już 15 września o godz. 16:00, 
kolejne zajęcia w poniedziałek 19 września 
również o godz. 16:00.

Trwa nabór na wszystkie wymienione 
niżej zajęcia. Zapraszamy dzieci, mło-
dzież i dorosłych. Konkretne dni i godzi-
ny zostaną ustalone po utworzeniu się 
grup conajmniej 5-6 osobowych. Na listę 
chętnych można zapisywać się osobiście 
w świetlicy lub telefonicznie w biurze GO-
SiR Zagnanśk tel. 41 3113177, 607819671.

1. Język hiszpański, język niemiecki

2. Szachy
3. Bilard
4. Gry karciane i planszowe
5. Robotyka
6. Aerobik
7. Zajęcia sportowo-rekreacyjne
Nauka gry w szachy sprzyja wszech-

stronnemu rozwojowi, kształci pamięć, 
rozwija zdolność zarówno logicznego 
jak i abstrakcyjnego myślenia, zwiększa 
aktywność umysłową, rozbudza twór-
cze zdolności. Szachy m.in. uczą odwagi 
i odpowiedzialności za własne decyzje, 
cierpliwości, wytrwałości i panowania nad 
sobą. Gry planszowe uczą współpracy, ry-
walizacji, budowania wzajemnych relacji, 
zasad społecznych. Uczą wygrywania, ale 
też – znacznie trudniejszej – sztuki prze-
grywania. Warto pamiętać, że umiejętno-
ści społeczne we współczesnym świecie są 
zwykle cenniejsze, niż „encyklopedyczna” 
wiedza, zarówno w procesie edukacji, jak 
też późniejszej karierze zawodowej. Ludzie 
grają w gry planszowe od kilku tysięcy lat, 
a analiza zachowań społecznych i tren-
dów, zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie 
wskazuje na to, że jeszcze bardzo długo nic 
w tej materii się nie zmieni.

Wszelkie informacje i zapisy osobi-
ście lub telefonicznie w biurze GOSiR, 
hala sportowa przy ul. Turystycznej 59 B; 
tel. 41 3113177,607819671.

Michał Salwa
Kierownik GOSiR Zagnańsk

W dniach 14 i 21 sierpnia br. GO-
SiR Zagnańsk zorganizował zawody 
w piłce siatkowej plażowej w mixtach 
oraz parach kobiet i mężczyzn. Zawody 
odbyły się pod patronatem Wójta Gmi-
ny Zagnańsk Szczepana Skorupskiego.

Zawody zorganizowane zostały przy 
wspaniałej letniej, upalnej pogodzie, 
na dobrze przygotowanych boiskach 
co wywoływało skojarzenia z brazylijską 
Copa Cabaną oglądaną w TV podczas 
transmisji Igrzysk Olimpijskich, a i sam 
turniej rozegraliśmy w tzw. systemie bra-
zylijskim.

Były one świetną promocją Gminy 

Zagnańsk, stały na doskonałym wyso-
kim poziomie sportowym, który za-
prezentowali zawodniczki i zawodnicy 
przybyli do nas z Krosna, Kielc, Koń-
skich i oczywiście z Gminy Zagnańsk.

Warto też podkreślić bardzo dobrą 
sportową atmosferę zawodów oraz 
dobre sędziowanie sędziego i sę-
dzin ze ŚZPS z Kielc. Dla najlep-
szych trzech zespołów w turniejach 
organizatorzy przygotowali cenne 
nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 
multimedialnego, AGD, sportowego, 
które wraz z pucharami wręczył wójt 
Szczepan Skorupski.

Miłą niespodziankę dla zwycięzców 
przygotował właściciel ośrodka sporto-
wego Wakeport Kaniów współorgani-
zator turniejów siatkówki fundując im 
4-godzinne kursy nauki jazdy na waku.

Grzegorz Hawliczek

Drużyna KKN Zagnańsk pokonując w 
meczu finałowym Top Skład Kajetanów 
obroniła ponownie tytuł mistrza w Tur-
nieju o Puchar Wójta Gminy Zagnańsk w 
Piłce Nożnej, który odbył się w Zagnańsku 
w dniach od 24 do 30 sierpnia 2016 roku.

Trzecie miejsce zajęła drużyna FC Bom-
bowce pokonując Vetto Boys. Najlepszym 
zawodnikiem został wybrany Mariusz Pi-
wowarczyk z KKN Zagnańsk, najlepszym 
bramkarzem Piotr Król z Vetto Boys, a naj-
lepszym strzelcem Kacper Nawara również 
z Vetto Boys.

Do tegorocznych rozgrywek zgłosiło się 
dziewięć drużyn w kategorii open: KKN 
Zagnańsk, Top Skład Kajetanów, FC Bom-
bowce, Vetto Boys, The Blues Jasiów, Tum-
lin Power, Power Play, Kurkowia Kołomań 
i FC Orlęta Kielce oraz cztery drużyny w 
kategorii szkół podstawowych klasy 1-3. 
Dla wszystkich drużyn należą się wielkie 
brawa za zaangażowanie i trud włożone w 
rozgrywane mecze.

Drużyny, które zajęły czołowe miejsca 
oraz wyróżnieni zawodnicy otrzymali z 
rąk wójta Gminy Zagnańsk Szczepana Sko-

rupskiego pamiątkowe puchary oraz sprzęt 
sportowy. Turniej został zorganizowany 
przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Zagnańsku na boisku „mini orlik” przy 
hali sportowej GOSiR-u.

Michał Ziernik

Gwiazdy sportu i młodzi zawodnicy z SKS Samson 
GOSiR zaprasza na zajęcia

Turniej plażówki Turniej o Puchar Wójta Gminy Zagnańsk
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wrzesień 2016 festyn rodzinnyfestyn rodzinny

VII Festyn Rodzinny połączony z uro-
czystościami odpustowymi w kościele pw. 
Św. Rozalii i Św. Marcina odbył się w nie-
dzielę 4 września br. Organizatorami po-
dobnie jak w latach ubiegłych byli m.in.: 
Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich, 
OSP Zagnańsk-Chrusty, Zespół „Jawo-
rzanki”, KGW „Florianki” oraz cała wspól-
nota parafialna z proboszczem ks. płk prał. 
Tadeuszem Skrzyniarzem na czele.

Festyn poprzedziła uroczysta Suma 
odpustowa celebrowana pod przewod-
nictwem Wikariusza Generalnego Diecezji 
Kieleckiej ks. dr. Dariusza Gącika, a poczty 
sztandarowe wystawiły: SP Nr 1 w Chru-
stach i ZSP Nr 2 w Zagnańsku oraz OSP 
Zagnansk–Chrusty. Na zakończenie Mszy 
św. odbyła się procesja Eucharystyczna 
z wieńcem dożynkowym przygotowanym 
przez panie z Zespołu Ludowego „Jawo-
rzanki”.

Po uroczystym otwarciu festynu tego-
roczna Przewodnicząca Komitetu Organi-
zacyjnego Grażyna Grudziecka zaprosiła 
wszystkich do wysłuchania i obejrzenia 
montażu słowno-muzycznego na temat 
„1050 rocznicy chrztu Polski i historii na-
szej parafii”. Scenariusz napisał nauczyciel 
Roman Piskulak, a wspólnie wystąpili: 
Chór Parafialny i Zespół Ludowy „Jawo-
rzanki” we współpracy z organistą Pawłem 
Gdelą oraz wirtuozem akordeonu Grze-

gorzem Michtą. Do myśli przewodniej 
tegorocznego festynu czyli Chrztu Polski 
w 966 roku nawiązywała również dekora-
cja na scenie wykonana przez panie: Alinę 
Wesołowską, Magdalenę Foks oraz Kasię 
Kasprzycką i Klaudię Wolczyk.

Podczas Festynu Rodzinnego było wie-
le atrakcji, m.in.: można było zobaczyć 
i usłyszeć: Młodzieżową Orkiestrę Dętą 
z Tumlina, występy dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Chrustach oraz dzieci 
z Przedszkola i Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Zagnańsku. Największą jednak atrakcją 
był TETRAPOD, w którego strój przebrał 
się sołtys Andrzej Staniec.

W dalszej części festynu można było 
podziwiać aktorów z Polskiego Teatru 
Historii z Mikołowa, którzy przedstawili 
spektakl słowno-muzyczny pt. „Chrzest 
966 – ŻRÓDŁO”. Była to muzyczna 
opowieść o najważniejszych wyda-
rzeniach z historii naszego narodu, 
a wieczorem przy ognisku wystąpił 
zespół muzyczny Marka Buckiego 
z córką Dagmarą.

Członkowie Stowarzyszenia Ra-
zem dla Wszystkich w swym namio-
cie prowadzili zajęcia plastyczne dla 
dzieci i wybijali okazjonalne monety 
z rewersami przedstawiającymi Dąb 
Bartek i Tetrapoda. W sąsiednim 
namiocie Koła Gospodyń Wiejskich 

„Florianki” odbywały się warsztaty dla 
dzieci pt. „Handmade z Floriankami”. 
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 
1 przeprowadzili wspaniały „Rodzinny 
Konkurs Wiedzy o 1050 rocznicy Chrztu 
Polski”.

Organizatorzy przygotowali gratis dla 
uczestników festynu grochówkę serwo-
waną na placu kościelnym oraz kiełbaskę 
na ognisko, kaszankę i chleb ze smalcem. 
Nad bezpieczeństwem czuwali i kierowali 
ruchem samochodów druhowie z OSP 
Zagnansk – Chrusty.

Festyn zwieńczyło ognisko, przy któ-
rym można było pośpiewać i potańczyć 
oraz efektowny pokaz fajerwerków Fire 
Show. Imprezę poprowadził niezmordo-
wany konferansjer Jarek „Foka” Bukowski.

Alina Wesołowska

Drodzy Parafianie,
W imieniu własnym oraz całej Wspól-

noty Parafii Św. Rozalii i Św. Marcina, 
chciałbym serdecznie podziękować wszyst-
kim organizacjom, instytucjom oraz fir-
mom, które pomogły nam w przygotowa-
niu Festynu Rodzinnego w dniu 4 września 
2016 r. Wszyscy pamiętamy jak bardzo 
udana była to impreza, jak wielu miesz-
kańców z parafii i gości z Gminy Zagnańsk 
wzięło w niej udział. Ten sukces nie byłby 
możliwy bez ogromnego zaangażowania 
ludzi dobrego serca. Nie sposób wymienić 
wszystkich, którzy przygotowywali ten fe-
styn, wspierając parafię w jej pracach, ale 
chciałbym przywołać choćby niektórych 
wyjątkowo nam pomocnych. Wśród nich: 
członków Rady Parafialnej, strażaków 
z OSP Zagnańsk – Chrusty z prezesem 
Ryszardem Wawszczakiem, artystów z Ze-
społu Ludowego „Jaworzanki” z szefową 
Grażyną Grudziecką, gospodyń z KGW 
„Florianki” z przewodniczącą Anną Wy-

pych, członków Stowarzyszenia „Razem 
dla Wszystkich” z prezes Agnieszką Gęb-
ską, radnych: Grażynę Wawszczak, Artura 
Kudzia i Tomasza Dąbrowskiego, sołtysów: 
Krzysztofa Bernatka i Andrzeja Stańca, 
pracowników GOSiR-u z kierownikiem 
Michałem Salwą, pracowników Urzędu 
Gminy w Zagnańsku z kierownikami: Pa-
włem Cieślakiem i Marcinem Jędrasem, 
uczniów i nauczycieli z placówek oświato-
wych: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chru-
stach z dyrektorką Anną Tuz i inicjatorami 
„Rodzinnego Konkursu Wiedzy o 1050 
rocznicy Chrztu Polski” oraz Zespołu Szko-
ły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Za-
gnańsku z dyrektorką Marzanną Moćko ja 
również Marka Buckiego z córką Dagmarą 
Drogosz.

W sposób szczególny chciałbym podzię-
kować naszym sponsorom: Panu Szcze-
panowi Skorupskiemu wójtowi Gminy 
Zagnańsk za ogromny wkład pracy wło-
żony w organizację festynu, jak również 

za przekazanie prywatnych środków fi-
nansowych na obsługę festynu oraz Panom 
Mariuszowi Kołomańskiemu,  Henrykowi 
Milcarzowi i Sławomirowi Brożynie, któ-
rzy od wielu lat są fundatorami nagród, 
słodyczy i upominków dla dzieci.

Największe podziękowania składam 
chórowi parafialnemu i wszystkim zespo-
łom ludowym występującym na scenie, 
dzieciom z naszych szkół oraz aktorom 
z Polskiego Teatru Historii z Mikołowa.

Moi Drodzy, organizacja festynu jak 
każde takie przedsięwzięcie kosztowało 
dużo pracy, poświęcenia oraz zaangażo-
wania wielu osób i sponsorów. Nagrodą dla 
nas wszystkich była rodzinna atmosfera 
na festynie, którą obdarzył nas Bóg oraz 
satysfakcja z udanej imprezy. Myślę, że 
będę wyrazicielem wszystkich organizato-
rów i uczestników festynu, jeśli na koniec 
powiem po prostu:

Warto było i do zobaczenia za rok.
ks. płk prał. Tadeusz Skrzyniarz

VII FESTYN RODZINNY

Podziękowania
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