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Uroczystą Eucharystią, śpiewem pieśni 
partyzanckich i patriotycznych oraz zło-
żeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem 
Biało-Czerwonych zniczy pamięci przed 
pomnikiem 4. Pułku Piechoty Legionów 
Armii Krajowej uczczono pamięć legioni-
stów, którzy 15 sierpnia 1944 roku ruszyli 
na pomoc walczącej Warszawie.

Uroczystość odbyła się 15 sierpnia br. 
pod pomnikiem na górze Sosnowica przy 
trasie Zagnańsk – Kielce, którą wcześniej 
poprzedziła Msza Święta w intencji Ojczyzny 
i poległych partyzantów z 4. Pułku Piechoty 
Legionów AK odprawiona w Kościele pw. 
Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku 
przez proboszcza ks. Ryszarda Niemca.

Wójt Szczepan Skorupski witając zebra-
nych podziękowania wszystkim za udział 
w uroczystości, podkreślił również ogromne 
znaczenie osób zaangażowanych przed laty 
w budowę pomnika, a szczególnie byłego 
naczelnika Edwarda Adamca – fundatora 
kamienia. Wójt odczytał wspomnienia 
kapelana 4. Pułku Piechoty Legionów AK 

ks. kapitana Henryka Peszko pseudonim 
„Wicher” z wydarzeń, które miały miejsce 
w lesie koło miejscowości Siodła w dniu 
15 sierpnia 1944 roku.

Następnie delegacja samorządowców 
z wójtem Szczepanem Skorupskim na czele, 
radnymi: Anną Piotrowską, Marcinem 
Fąfarą i Leszkiem Suchenią oraz sołtys 
Renatą Knez złożyła wieniec i zapaliła 
Biało-Czerwone znicze pamięci. Wiązankę 
złożyli pod pomnikiem również leśnicy 
z Nadleśnictwa Zagnańsk, którym prze-
wodniczył Witold Wałek. Wartę honorową 
przy pomniku pełnili druhowie z OSP 
Zagnańsk-Chrusty.

W części artystycznej spotkania wystą-
pił Zespół Ludowy „Jaworzanki”. Artyści 
zaprezentowali m.in.: pieśni partyzanckie 
i wojskowe z czasów II wojny światowej, 
a na zakończenie po wspólnej modlitwie 
wszyscy odśpiewali „Rotę” i „Boże coś 
Polskę”.

Obelisk przy czerwonym szlaku na Sos-
nowicy upamiętniający sformowanie 4. 

Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, 
śpieszącego z odsieczą walczącej Warszawie 
odsłonięto i poświęcono 25 września 2010 
roku.

Marta Herbergier

Na Placu Artystów w Kielcach 
odbyła się uroczystość patriotyczna 
zorganizowana przez Związek Żoł-
nierzy Armii Krajowej oraz Stowarzy-
szenie Projekt Świętokrzyskie, mająca 
na celu upamiętnienie postaci majora 
Jana „Ponurego” Piwnika, który latem 
1944 roku poległ w walce za Ojczyznę.

„Powiedz żonie i rodzicom, że ich 
bardzo kochałem, i że umieram jako 
Polak... I pozdrówcie Góry Świętokrzy-
skie...” to słowa, które według relacji 

naocznych świadków powiedział Jan 
Piwnik zanim umarł. Zasłużony bo-
hater narodowy był związany z ziemią 
kielecką.

Hołdowanie tradycji i upamiętnianie 
postaci ważnych ludzi, którzy poświęcili 
swoje życie dla ojczyzny jest niezwy-
kle ważne. Uroczystość pod patrona-

tem europosła Bogdana 
Wenty składała się z wielu 
występów artystycznych 
młodych artystów, które 
znacznie urozmaiciły nie-
podległościowe przesłanie, 
niemniej jednak, kielcza-
nie mogli dowiedzieć się 
o wiele więcej na temat 
historii naszego kraju. 
Co więcej, były to cieka-

wostki, których próżno szukać nawet 
w podręcznikach o II wojnie światowej, 
bo dotyczyły np. nieznanych dotąd akcji 
sabotażowych. Dodatkowo, na scenie 

miały miejsce inscenizacje historyczne, 
w których brali udział profesjonalni 
aktorzy.

Prócz aktorów przy kieleckim dep-
taku pojawili się również,, prawdziwi” 
bohaterowie narodowi, czyli kom-
batanci ze Związku Kombatantów 
Polskich. Weterani i doświadczeni 
na froncie żołnierze z chęcią opo-
wiadali zainteresowanym o swoich 
doświadczeniach. Imprezę swoją 
obecnością uświetnili także wyjąt-
kowigoście. Była tam m.in. bratanica 
Jana Piwnika, Teresa Piwnik, która 
z ogromnym wzruszeniem przyglą-
dała się występom Zespołu Ludowego 
„TUMLINIANIE” z Gminy Zagnańsk.

Nasi artyści z Tumlina wspólnie 
z radnym Januszem Zapałą wsparli 
swoim występem patriotyczne dzia-
łania Stowarzyszenia Projekt Świę-
tokrzyskie.

Marta Herbergier

Włodarze z gmin wchodzących 
w skład Związku Gmin Powiatu Kiele-
ckiego uczestniczyli w dniach 5 – 8 wrześ-
nia br. w XXVII Forum Ekonomicznym 
w Krynicy.

Forum to jedna z najważniejszych 
konferencji gospodarczych w Europie 
Środkowej. Uczestniczą w niej od kil-
ku już lat prezydenci różnych krajów, 
przedstawiciele rządów, samorządowcy 
z kraju i innych europejskich państw, 
przedstawiciele instytucji unijnych, eks-
perci i ekonomiści, którzy dyskutują nad 

perspektywami rozwoju gospodarczego 
oraz nad najważniejszymi kwestiami 
i problemami współczesnego świata.

Wśród nich był również wójt Szcze-
pan Skorupski, który w Związku Gmin 
Powiatu Kieleckiego pełni funkcję Prze-
wodniczącego Zarządu ZGPK, a także 
burmistrzowie: Miasta Morawica Marian 
Buras, Gminy Chęciny Robert Jaworski 
oraz wójtowie: Gminy Sitkówka-Nowiny 
Sebastian Nowaczkiewicz, Piekoszowa 
Zbigniew Piątek, Miedzianej Góry Zdzi-
sław Wrzałka, Mniowa Mariusz Adamczyk 

i wicewójt gminy Mniów Maciej Lubecki, 
który w związku pełni funkcję Przewodni-
czącego Zgromadzenia Członków ZGPK.

Marta Herbergier 

Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Wiśniówce sprawowa-
ną przez proboszcza ks. Leszka Struzika 
za poległych Żołnierzy Wojska Polskiego 
w czasie II wojny światowej rozpoczęły 
się obchody kolejnej 78. rocznicy bitwy 
pod Kajetanowem, która rozegrała się 
w pierwszych dniach okupacji 5 – 7 wrześ-
nia 1939 roku.

Na uroczystej mszy zgromadzili się 
przedstawiciele jednostek samorządo-
wych, radni Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego Mieczysław Gębski i Henryk 
Milcarz, władze i radni gminy: Urszula 
Jończyk, Marcin Fąfara i wójt Szczepan 
Skorupski, przedstawiciele świętokrzyskiego 
Kuratorium Oświaty, poczty sztandarowe 
organizacji kombatanckich i szkół z terenu 
Gminy Zagnańsk, Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznych „Jodła”, jednostki 
OSP Zabłocie i OSP Chrusty, kompania 
reprezentacyjna Wojska Polskiego, dyrekto-
rzy Szkół Podstawowych z Chrustów, Kaje-
tanowa, Samsonowa, Tumlina i Zagnańska 
oraz mieszkańcy. Honorowym gościem był 
major Zbigniew Mielczarek – wieloletni 
prezes Światowego Związku Żołnierzy AK.

Wprowadzeniem do obchodów był oko-
licznościowy program słowno-muzyczny 
przygotowany przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Kajetanowie pod kierunkiem 
p. Moniki Chaby i p. Anny Pawlik.

Druga część uroczystości odbyła się przy 

pomniku w Kajetanowie i rozpoczęło ją 
podniesienie flagi państwowej i odśpiewanie 
hymnu państwowego.

Wójt Szczepan Skorupski powitał wszyst-
kich gości i podziękował dyrekcji oraz 
całej społeczności Szkoły Podstawowej im. 
Armii Krajowej za coroczne przygotowanie 
obchodów przy pomniku w Kajetanowie.

Obecny przy pomniku w Kajetanowie 
senator Krzysztof Słoń nazwał to miejsce 
symbolicznie „placówką obrony”. Określenie 
to odniósł do konieczności ochrony pamięci 
przez mieszkańców ziemi zagnańskiej, 
a zwłaszcza przez młode pokolenie o tra-
gicznej historii, ale i o bohaterstwie żołnierzy 
polskich podczas II wojny 
światowej.

Przedstawiciel Kiele-
ckiej Delegatury IPN Ma-
rek Jończyk wprowadził 
zebranych w tematykę 
bitwy pod Kajetanowem, 
która zaliczana jest przez 
historyków do jednej 
z największych bitew 
oręża polskiego w czasie 
wojny obronnej z wrześ-
nia 1939 roku na terenie 
Polski. Przybliżył historię 
trzydniowych zmagań 
siedmiu tysięcy żołnierzy 
Wojska Polskiego wal-
czących z niemieckim 

najeźdźcą w rejonie Kajetanowa, Barczy, 
Lekomina i Zagnańska, którzy dzielnie 
stawiali opór przeważającej sile wroga. 
Podkreślił, że bronili oni nie tylko kraju, ale 
też naszej małej Ojczyzny, stąd szczególnie 
winniśmy im pamięć.

Do uczniów oraz wszystkich uczestników 
obchodów specjalny list skierował 
Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz 
Mądzik, który w jego imieniu odczytała 
reprezentująca instytucję wizytator Renata 
Jędrzejewska. Kurator podziękował 
społeczności Szkoły i władzom Gminy 
za pamięć o bohaterach, którzy oddali swoje 
życie w obronie Ojczyzny, za krzewienie 

postaw patriotycznych 
w młodym pokoleniu. 
Modlitwę za zmarłych 
bohaterów poprowadził 
ks. Leszek Struzik.

Uroczystości zakoń-
czyły się apelem pole-
głych oraz złożeniem 
wieńców, wiązanek 
i zapaleniem zniczy 
przez poszczególne 
delegacje i przedsta-
wicieli: parlamentu, 
władz samorządowych 
i państwowych, szkoły, 
stowarzyszenia i partie 
polityczne.

Stanisława Skowera

Wyruszyli z Zagnańska-Siodeł na pomoc walczącej Warszawie

Uczcili pamięć „Ponurego”

Wójtowie na Forum Ekonomicznym w Krynicy 

Mieszkańcy gminy uczcili bohaterów „Września 1939 roku”
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Trzy szkoły w Kajetanowie, Samsono-
wie i Zagnańsku, hala GOSiR oraz bu-
dynek GOPS-u będą termomodernizo-
wane za ponad 6,5 mln zł w przeciągu 
najbliższych dwóch lat.

W dniu 4 września br. Wójt Gminy 
Zagnańsk Szczepan Skorupski podpisał 
dwie umowy na realizację dwóch zadań 
termomodernizacyjnych dotyczących 
Szkoły Podstawowej w Samsonowie oraz 
Szkoły Podstawowej w Kajetanowie w ra-
mach projektu pn. „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej Gminy 
Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE”.

Koszt robót związanych z termomoder-
nizacją budynku w Samsonowie wynosi: 
1 750 000,00 zł, natomiast koszt robót 
budowlanych budynku w Kajetanowie 
wynosi: 1 584 000,00 zł. Zadania te zostały 

dofinansowane w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych KOF 
– Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020. Wykonawcą termomoder-
nizacji obu szkół będzie Przedsiębior-
stwo Usługowo-Budowlane Andrzej 
Król z Kajetanowa. Termin wykonania 
obydwóch zadań upływa 1 września 
2018 roku. Przy podpisywaniu umów 
obecni byli dyrektorzy szkół Dorota 
Chmielewska i Stanisława Skowera 
oraz Gminny Koordynator KOF Robert 

Kaszuba.
Dodatkowo w ramach ZIT KOF zapla-

nowana została również w przyszłym roku 
termomodernizacja Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

Również w ramach regionalnego RPO 
została podpisana w dniu 12 września br. 
z marszałkiem Adamem Jarubasem pre-
-umowa o dofinansowanie zadania pn. 
„Termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola 
i Hali GOSiR w Zagnańsku” w ramach 
Działania 3.3 „Poprawa efektywności 
energetycznej z wykorzystaniem od-

nawialnych źródeł energii w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym” RPO 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014 – 2020, dla projektów realizowanych 
w zakresie głębokiej termomodernizacji 
energetycznej budynków użyteczności 
publicznej. Wartość projektu wynosi 
2.795.620,54 zł, a kwota dofinansowania 
to 1.927.615,75 zł.

Łączny koszt pełnego zakresu prac ter-
momodernizacyjnych wszystkich obiek-
tów wynosi ponad 6,5 mln zł z czego 
dofinansowanie to ok. 4,6 mln zł. Wszyst-
kie prace zaplanowano do wykonania 
w przeciągu najbliższych 2 lat.

Grzegorz Wawrzeńczyk

W miesiącu wrześniu br. zakończone 
zostaną roboty budowlane mające na 
celu poprawę stanu nawierzchni kolej-
nych dróg gminnych. Nowe nawierzch-
nie wraz z odwodnieniami otrzymają 
drogi: od ul. Turystycznej do parkingu 
przy cmentarzu w Zachełmiu oraz dro-
ga od miejscowości Zabłocie do kładki 
dla pieszych nad drogą ekspresową S7. 

Koszt nowych nakładek asfaltowych 

wynosi odpowiednio: w Zagnańsku do 
cmentarza 92 548,22 zł, a w Zabłociu 
41 596,52 zł. Gwarancja od wykonawców 
na wyżej wymienione nakładki wynosi 
72 miesiące. 

Obecnie trwają także prace mające 
na celu wymianę nawierzchni asfalto-
wej wraz z budową chodnika i zjazdami 
na posesje w Kanio-
wie przy ul. Klo-
nowej, natomiast 
w trakcie przygo-
towań jest naprawa 
nawierzchni drogi 
gminnej w miej-
scowości Tumlin-
-Dąbrówka na ul. 
Świerkowej.

Wymienione inwestycje są konty-
nuacją projektu w ramach którego 
wykonane zostały już nowe nawierzch-
nie drogowe w Zagnańsku na Osiedlu 
Wrzosy i ul. Przemysłowej, ul. Wido-
kowa pomiędzy Lekominem i Gruszką 
oraz w Kajetanowie.

Marian Tymborowski

W Szkole Podstawowej w Ka-
jetanowie powstał nowy Oddział 
Przedszkolny. Uroczyste otwarcie 
sali, w której będą bawić się i uczyć 
maluchy, odbyło się 4 września br. 
w dniu rozpoczęcia Nowego Roku 
Szkolnego 2017/2018. Salę przed-
szkolną poświęcił ks. Leszek Struzik 
proboszcz parafii Wiśniówka.

W obecności Dyrektor Szkoły Stani-
sławy Skowery, nauczycieli, rodziców 
i maluchów wstęgę przecięła czteroletnia 
Maja Rzońca. Środki na koszty inwestycji 
w kwocie 60 tysięcy złotych na wniosek 
wójta Szczepana Skorupskiego przekazała 
Gmina Zagnańsk.

Równocześnie, w ramach inwesty-
cji z piętra do nowej sali na parterze 
została przeniesiona klasa „0”. Ak-
tualnie oba Oddziały Przedszkolne, 
w których łącznie przebywa ponad 
czterdzieścioro maluchów, znajdują 
się na parterze.

Koszty inwestycji objęły: prace re-
montowe i przygotowania dwóch sal 
przedszkolnych na parterze do odpo-
wiednich standardów, dostosowanie 
łazienek i toalet do potrzeb maluchów, 
jak i wyposażenie sal w mebelki, za-
bawki, pomoce dydaktyczne, interak-
tywny monitor dotykowy. Maluchom 
spodobały się nowe sale, a zwłaszcza 
mnóstwo nowych zabawek, które wzbu-
dziły w nich takie zainteresowanie, że 
już w pierwszym dniu 
nie chciały opuszczać 
przedszkola.

To nie koniec inwe-
stycji, które mają za za-
danie poprawę i uno-
wocześnienie budynku 
Szkoły w Kajetanowie. 
Równocześnie dnia 4 
września w Urzędzie 
Gminy Zagnańsk pod-
pisana została umowę 

na termomodernizację budynku Szkoły 
Podstawowej w Kajetanowie. Zadanie 
dofinansowane jest z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Działania 6.1 „Efektywność 
energetyczna w sektorze publicznym” 
– ZIT KOF Osi 6. „Rozwój miast” Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020.

Stanisława Skowera

Miasto Kielce, Gmina Sitkówka-No-
winy oraz Gmina Zagnańsk liderami 
innowacji w zakresie profilaktyki grypy 
w województwie świętokrzyskim.

Ogólnopolski Program Zwalczania 
Grypy co roku nagradza jednostki sa-
morządu terytorialnego realizujące pro-
gramy zdrowotne w dziedzinie profi-
laktyki grypy. W tym roku, w uznaniu 
zasług na rzecz szerzenia profilaktyki 
szczepień przeciw grypie oraz za trud 
wkładany w realizację ważnych zadań 
z zakresu promocji ochrony zdrowia 
wyróżniono miasto Chorzów, które 
zdobyło tytuł „Eksperta w zakresie pro-
filaktyki grypy”. Jednocześnie piętna-
ście samorządów z całej Polski zostało 
wyróżnionych przez Radę Naukową 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania 
Grypy podczas Debaty Ekspertów FLU 
FORUM – Warszawa 2017, która miała 
miejsce 14 września 2017 roku w Sejmie 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród samo-

rządów, które otrzymały wyróżnienia 
jako „Lider w innowacjach w zakresie 
profilaktyki grypy” znalazły się trzy 
jednostki z terenu województwa: Miasto 
Kielce, Gmina Sitkówka-Nowiny oraz 
Gmina Zagnańsk, które realizują pro-
gramy profilaktyczne w swoich gminach 
na najwyższym poziomie.

Debata Flu Forum odbywała się 
w ramach Ogólnopolskiego Programu 
Zwalczania Grypy, którego celem jest 
budowanie świadomości Polaków w za-
kresie zagrożeń wynikających z grypy 
i jej powikłań.

Dziękując za wyróżnienie składamy 
GRATULACJE kolegom samorządow-
com z Kielc i Sitkówki-Nowiny oraz 
Serdeczne PODZIĘKOWANIA dla 
Samorządowego Zespołu Ośrodków 
Zdrowia w Zagnańsku, który w 2016 roku 
zaszczepił ponad 180 osób i Niepublicz-
nej „Naszej Przychodni” w Samsonowie, 
gdzie zaszczepionych zostało ponad 

270 pacjentów. Przychodnie te realizują 
gminny „Program Szczepień Ochron-
nych Mieszkańców Gminy Zagnańsk 
przeciwko grypie na lata 2013 – 2017”.

Marta Herbergier

Duże środki na termomodernizację gminnych budynków

Kolejne nakładki asfaltowe na drogach gminnych

Maluchy w Kajetanowie mają nowe sale przedszkolne

Gmina Zagnańsk LIDEREM w walce z grypą
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W niedzielę 27 sierpnia br. w koś-
ciele parafialnym pw. Św. Stanisława 
Biskupa Męczennika w Tumlinie od-
była się Msza Św. dziękczynna za te-
goroczne zbiory, którą sprawował 
proboszcz parafii ks. kanonik Cze-
sław Biskup.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: 
włodarz gminy – Szczepan Skorupski, 
radni, sołtysi ze wszystkich sołectw 
parafii oraz przedstawiciele Zespołu 
Ludowego „Tumlinianie”. Jak co roku 
zespół przygotował wieniec dożynko-
wy, a reprezentanci poszczególnych 
miejscowości przynieśli chleby, które 
przekazali po uroczystości uczestni-
kom mszy. Wójt Szczepan Skorupski 
otrzymał z rąk proboszcza ks. kanoni-
ka Czesława Biskupa dorodny bochen 
chleba, który zaraz po zakończeniu 
mszy zawiózł do Łagowa.

W tym właśnie dniu w Łagowie 

odbywały się Dożynki Powiatowe, 
na których Gminę Zagnańsk repre-
zentował WIENIEC wykonanym przez 
Zespół Ludowy „Jaworzanki” i CHLEB 
od Zespołu Ludowego „Tumlinianie”.

Piękne, wyjątkowo barwne i roz-
śpiewane były tegoroczne powiatowe 

dożynki – Tak jak każe 
tradycja, podziękowa-
liśmy rolnikom za ich 
trud i poświęciliśmy 
chleb wypieczony z no-
wego ziarna – mówi 
na powitanie starosta 
kielecki Michał Go-
dowski.

Mimo chwilowego 
deszczu, dopisała po-
goda, dopisali także go-
ście Dożynek Powiatu 
Kieleckiego. Niedzielne 

podziękowanie za plony i ciężką pra-
cę rolników, rozpoczęło się zbiórką 
kół gospodyń wiejskich i delegacji 
z wieńcami na placu przy kościele 
parafialnym pod wezwaniem Świętego 
Michała Archanioła w Łagowie oraz 
dziękczynną mszą świętą.

Chlebie życia i dostatku…

Podczas uroczystej mszy dzięko-
waliśmy za plony i chleb wypieczony 
z nowego ziarna. Modlono się w inten-
cji rolników, władz samorządowych 
i o to, aby nigdy nie zabrakło nam 
chleba. Księża mówili o tym jak ważna 

jest praca rolników.
– Dzisiaj, w święto żniw i chleba 

dziękujemy rolnikom za ich cięż-
ką i trudną pracę. Bogu dziękujemy 
za zboże, które symbolizuje dar życia, 
obfitość i płodność. Zboże to ważny 
symbol Eucharystii, owoc ziemi i pracy 
rąk ludzkich. Ze zboża powstaje chleb, 
oby nigdy go nie zabrakło na naszych 
stołach – mówił w homilii ks. kan. 
dr Jacek Beksiński.

Tuż po homilii odbyło się uroczyste 
poświęcenie wieńców dożynkowych. 
Następnie, przy dźwiękach muzyki 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP 
z Bodzentyna, wspieranej przez Kapelę 
Jana Kowalskiego

z Witosławic, ulicą na plac targowy 
w Woli Łagowskiej przeszły delega-
cje z 19 gmin Powiatu Kieleckiego 
z pięknymi wieńcami, gdzie odbyła 
się część artystyczna.

Na czele korowodu stanęli starosto-
wie tegorocznych dożynek – Grażyna 
Gadowska z Woli Łagowskiej oraz 
Kazimierz Karwat z Mędrowa w gmi-
nie Raków. W orszaku maszerowali 
wójtowie, burmistrzowie, samorzą-
dowcy, przedstawiciele społeczności 
lokalnych i kół gospodyń wiejskich.

Gminę Zagnańsk reprezentowali 
gospodarze i gospodynie z Zespo-
łu Ludowego „Jaworzanki”, którzy 
przygotowali piękny wieniec z darów 
zagnańskich pół, a wójt Szczepan 
Skorupski niósł chleb od Zespołu Lu-

dowego „Tumlinianie”, który otrzymał 
z rąk proboszcza tumlińskiej parafii ks. 
kanonika Czesława Biskupa.

Na placu targowym w Woli Łagow-
skiej gości przywitali gospodarze uro-
czystości – starosta kielecki Michał 
Godowski oraz wójt Łagowa – Paweł 
Marwicki. Starosta kielecki podzię-
kował rolnikom za codzienny trud 
i umiłowanie ziemi.

– Przed chwilą, jako gospodarz po-
wiatu otrzymałem z rąk starostów 
dożynkowych pachnący bochen chleba, 
z ziarna, które wzrastało na pięknej 
ziemi naszego powiatu. Ten bochen 
symbolizuje zbiory i dostatek. Jest 
to owoc pracy rąk ludzkich. Czując 
ogromną wdzięczność chcę w imieniu 
własnym, Zarządu Powiatu oraz wszyst-
kich mieszkańców naszego powiatu 
powiedzieć rolnikom – dziękuję. Dzi-
siaj szczególnie nasze myśli kierujemy 
właśnie w stronę rolników, których los 
nie jest nam obojętny. To oni ponoszą 
największe ryzyko uprawiając ziemię. 
Dziękuję za wierność naszej wspaniałej 
tradycji – mówił Michał Godowski.

Wójt Łagowa – Paweł Marwicki nie 
krył radości, że to właśnie jego gmina 
gości w tym roku dożynki powiatowe. 
– To jest wyróżnienie dla gminy i jej 
mieszkańców – podkreślił. – Życzę Pań-
stwu miłego spędzenia czasu na pięknej 
ziemi łagowskiej, niezapomnianych 
przyjemnych wrażeń i udanej zabawy 
po trudnym okresie wytężonej pracy. 
Dzisiaj dziękujemy rolnikom za ich 
ciężką, czasami mozolną pracę.

Zgodnie z trady-
cją starosta i wójt 
gminy podzielili się 
chlebem z wszystki-
mi gośćmi imprezy. 
– Niech to dzielenie 
chlebem będzie wy-
razem, że stanowimy 
jedną wspólnotę sa-
morządową – dodał 
starosta.

Niezwykle emo-
cjonującym punk-
tem niedzielnych dożynek był wybór 
najpiękniejszego wieńca. Jak tradycja 
nakazuje wieńce, które wygrały do-
żynki gminne, zostały zaprezento-
wane i ośpiewane. – Każdy wieniec 
na swój sposób był cudowny. Wybór 
tego najlepszego był bardzo trudny – 
przyznała Janina Skotnicka z Muzeum 
Narodowego w Kielcach. – Ocenialiśmy 
formę, wykonanie, proporcje. Ważne 
były rośliny, zboża, kwiaty, owoce 
z których wieniec był uwity. Liczył się 
kunszt wykonania.

Ostatecznie jury ex aequo dwa pierw-
sze miejsce przyznało dwóm wieńcom 
– z gminy Miedziana Góra i z Bielin. 
Drugiego miejsca jury nie przyznało, 
zaś trzecie zajęły także dwie gminy 
– z Chmielnika i Masłowa. Decyzją 
jury, wieniec z Bielin reprezentował 
powiat na Dożynkach Wojewódzkich 
3 września br. w Masłowie.

Podczas dożynek rozstrzygnięto rów-
nież dwa konkursy „Piękna i bezpieczna 
zagroda – przyjazna środowisku” oraz 

„Najpiękniejsze Gospodarstwo Agrotu-
rystyczne Powiatu Kieleckiego” – gdzie 
wyróżniono gospodarstwo z Gminy 
Zagnańsk – Agroturystyka „Pod Brzo-
zami” państwa Anny i Tomasza Cedro 
z Długojowa.

Po części oficjalnej przyszedł czas 
na zabawę. Podczas całodziennej 
imprezy na scenie zaprezentowały 
się m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Wier-
na Rzeka”, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Woli Łagowskiej, Zespół Śpiewaczy 
„Źródło Sanicy” z kapelą, Zespół dzie-
cięcy „Zbelutczanie”, Zespół Ludowy 
„Świętokrzyskie Jodły” z kapelą, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Piotrowie, Ze-
spół Pieśni i Tańca „Łopuszno”, Zespół 
Śpiewaczy „Chełmowianki”, Gminne 
Koła Gospodarzy w Górnie. Święto 
plonów zakończy gwiazda wieczoru 
– zespół MEJK, a impreza zakończyła 
się wspólnymi tańcami do późnych 
godzin nocnych.

Agnieszka Madetko
Starostwo Powiatowe w Kielcach

Z TRADYCJĄ I PRZYTUPEM DZIĘKOWALIŚMY ZA PLONY

społeczeństwo
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Znana w gminie przede wszystkim 
jako inicjatorka działań na rzecz senio-
rów oraz dzieci i młodzieży. Od wielu 
lat współpracuje ze stowarzyszeniami 
i instytucjami, troszcząc się o najbar-
dziej potrzebujących. To z jej inicjatywy 
parafia pw. Św. Rozalii Dziewicy i Św. 
Marcina Biskupa i Wyznawcy docze-
kała się modernizacji. Przez jakiś czas 
nie była obecna w życiu publicznym. 
Wraca z nowymi wyzwaniami i głową 
pełną pomysłów. Zapraszamy do lek-
tury rozmowy z Renatą Janik – doradcą 
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pani Renato – jak wspomina Pani bycie 
posłem?

Renata Janik: To był bardzo inten-
sywny czas. Wszystko w moim życiu 
zmieniło się jak w kalejdoskopie. Wbrew 
powszechnej opinii – życie posła to nie 
tylko ławy sejmowe, ale przede wszystkim 
intensywne działania na rzecz poprawy 
sytuacji mieszkańców i regionu, z którego 
się pochodzi. To kuluarowe rozmowy, wie-
logodzinne spotkania i twarde negocjacje.

W tym czasie zrobiła Pani sporo dobrego 
dla naszych mieszkańców…

R.J.: Moim celem było przede wszyst-
kim zatroszczenie się o grupy społeczne, 
których sytuacja życiowa jest trudna. Stąd 
szczególną opieką objęłam seniorów, 
a także dzieci i młodzież. Zorganizowałam 
16 konferencji gminnych i powiatowych 
oraz dwa duże Świętokrzyskie Kongresy 
na temat zdrowego starzenia się. Współ-
pracowałam także z wieloma samorząda-
mi naszego województwa wspierając ich 

w pozyskiwaniu środków finansowych 
na potrzebne mieszkańcom inwestycje. 
Wspomagałam wiele organizacji pozarzą-
dowych, z wieloma z nich współpracuję 
od lat jak z Dziecięco-Młodzieżowym 
Klubem Siatkarskim „Plas” w Kielcach, 
Stowarzyszeniem Nauczycieli i Wycho-
wawców w Kielcach czy Stowarzyszeniami 
„Braterskie Serca”, „W Krainie Tetrapoda” 
i „Razem dla Wszystkich” z Zagnańska.

Na jakiś czas zniknęła Pani z życia 
publicznego …

R.J.: Może niezupełnie zniknęłam, ale 
rok 2016 był dla mnie przełomowym w ży-
ciu osobistym – moja choroba, choroba 
i śmierć taty, zmusiły mnie do wyłączenia 
się z aktywnego życia publicznego, ale 
także pozwoliło mi to przewartościować 
pewne sprawy, spojrzeć na wszystko 
z innej perspektywy i dostrzec to co naj-
ważniejsze.

Skoro o tym mowa – niedawno szero-
kim echem odbiła się informacja o Pani 
odejściu z Platformy Obywatelskiej? Czy 
może Pani powiedzieć, co Panią kierowało 
przy podejmowaniu tej decyzji?

R.J.: Według mnie Platforma Obywa-
telska zmieniła kierunek swych działań, 
a ten zupełnie przestał mi odpowiadać. 
Nigdy nie ukrywałam, że jestem osobą 
zaangażowaną w działalność Kościoła. 
Od wielu lat wspierałam i wspieram pa-
rafie z naszej diecezji w pozyskiwaniu 
środków na remonty świątyń. Moje po-
glądy, wartości ideologiczne pozostały 
niezmienne, stąd konieczność podjęcia 
tej decyzji, która nie była łatwa ponieważ 
wiązała się z pewnym zawirowaniem 
w życiu zawodowym, ale uważam, że 
była to decyzja dobra.

A skąd decyzja o dołączeniu do Zjed-
noczonej Prawicy?

R.J.: Długo zastanawiałam się nad 
powrotem do życia publicznego, doszłam 
jednak do wniosku, że doświadczenia 
jakie zdobyłam będąc radną powiatową 
czy parlamentarzystką nie powinnam 
zaprzepaścić. Od kilku lat znam się z Ja-
rosławem Gowinem, Wiceprezesem Rady 
Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, obydwoje byliśmy w pra-
wym skrzydle Platformy Obywatelskiej, 
mamy podobne poglądy i wyznajemy te 
same wartości, stąd decyzja o wstąpieniu 
właśnie do Zjednoczonej Prawicy. Mam 
nadzieję, że dzięki temu będę mogła dalej 
troszczyć się o naszych mieszkańców.

Jakie działania na rzecz gminy Zagnańsk 
planuje Pani w najbliższym czasie?

R.J.: Chciałabym, aby na terenie gminy 
uległa poprawie infrastruktura sportowo-
-rekreacyjna. Moim marzeniem jest, aby 
powstał tu wielofunkcyjny obiekt spor-
towy, z którego będą mogły korzystać 
zarówno kluby sportowe, ale także całe 
rodziny. Jestem przekonana, że zamie-
rzenia osób dążących tak jak ja do jego 
powstania już niedługo znajdą odzwier-
ciedlenie w rzeczywistości.

Wiem, że jest Pani aktywnie zaanga-
żowana w promocję programów screeni-
nigowych…

R.J.: Jestem ogromną zwolennicz-
ką działań profilaktycznych w zakresie 
ochrony zdrowia i życia, dlatego aktywnie 
wspieram instytucje i projekty poruszające 
tę tematykę. W ostatnim czasie w gminie 
Zagnańsk panie miały okazję korzystać 
z bezpłatnych badań mammograficznych, 
już niebawem ruszy cykl badań cytolo-
gicznych skierowanych do kobiet w wieku 
25 – 59 lat. To niezwykle istotne, aby 
edukować i uświadamiać jak najszerszą 
grupę odbiorców i kierować ich na bada-
nia profilaktyczne. Pozwoli to na wczesne 
zdiagnozowanie chorób, a tym samym – 
być może uratuje komuś życie.

Jakie ma Pani wyzwania na przyszłość?
R.J.: Marzę o tym, by stworzyć koalicję 

kobiet, które bez względu na poglądy po-
lityczne, będą wzajemnie dawać sobie siłę 
i wspierać się nawzajem. Jestem dumna, 
ze jestem kobietą i chciałabym zachęcić 
inne kobiety do aktywnego uczestnictwa 
w życiu publicznym. Chciałabym być ich 
orędowniczką i wsparciem.

Powodzenia. Dziękuję za rozmowę.

Marta Herbergier 

NASZA MIESZKANKA DORADCĄ WICEPREMIERA
Powstała książka „Strażacy Kielc 

i ziemi kieleckiej”. – Jesteśmy świadka-
mi niezwykłego wydarzenia. To historia 
niezwykłych ludzi którzy, często nara-
żając swoje życie w służbie drugiemu 
człowiekowi, od ponad 100 lat tworzyli 
zręby ochrony przeciwpożarowej w gmi-
nach Powiatu Kieleckiego – powiedział 
podczas promocji książki starosta Michał 
Godowski.

„Strażacy Kielc i ziemi kieleckiej” 
to pierwsza w naszym regionie publi-
kacja, w której przedstawiono bogaty 
dorobek jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu powiatu kieleckiego 
oraz historię ich udziału w największych 
akcjach ratowniczo-gaśniczych. Książka 
przedstawia dzieje i obecne funkcjono-
wanie Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na promocji strażackiej publikacji 
obecni byli bohaterowie przedstawionej 
monografii – prezesi i druhowie jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej. Gminę 
Zagnańsk na spotkaniu reprezentowali 
wójt Szczepan Skorupski oraz druhowie 
z OSP Zagnańsk, OSP Samsonów, OSP 
Zabłocie i OSP Szałas. – Ta wyjątkowa 
książka opisuje losy ludzi, którzy poświęcili 
się dla ratowania innych. Chcieliśmy ich 
uhonorować, przekazując każdej jednostce 
egzemplarz publikacji – mówił starosta 
Michał Godowski. – Jednostki OSP zbu-
dowały potężną historię. Jest to historia 
ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo 
lokalnych społeczności, zawsze gotowych, 
by bezinteresownie ratować życie ludzkie 
i nieść pomoc w sytuacjach zagrożenia.

Strażacy niezmiennie od lat plasują się 

na czele rankingów zawodów cieszących 
się największym autorytetem i szacunkiem 
społeczeństwa naszego kraju. Ich zaanga-
żowanie i bezinteresowne poświęcenie 
podczas pełnionej służby wynika z przy-
wiązania i propagowania najwyższych 
i najcenniejszych wartości jakimi niewąt-
pliwie są: gotowość do niesienia pomocy 
oraz stawianie dobra innych ponad swoje.

Starosta dodał, iż strażacy od dawna nie 
wypełniają jedynie zadań z zakresu 
bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego. – Spotykamy ich również 
podczas akcji przeciwpowodzio-
wych, usuwania skutków klęsk 
żywiołowych, przy wypadkach 
drogowych. Jednocześnie pamiętać 
należy, iż we wszystkich mniejszych 
czy większych miejscowościach, tak 
jak w przeszłości, także obecnie od-
grywają rolę czynnika inspirującego 

i organizującego lokalne środowisko w za-
kresie działalności społecznej, kulturalnej, 
sportowej, integrując lokalną wspólnotę.

Współautor książki – Stanisław Bu-
kowiec, powiedział iż podczas pracy nad 
publikacją udało się zebrać mnóstwo 
wartościowych i ciekawych materiałów. 
Początkowo planowana na ok. 500 stron 
książka rozrosła się do objętości 656 stron. 
Znajduje się w niej 3 tysiące zdjęć i ok. 10 
tysięcy nazwisk. Autor podkreślił olbrzy-
mie zainteresowanie, jakie towarzyszyło 
wszystkim etapom pracy nad mono-
grafią. – Udało się zgromadzić i ocalić 
od zapomnienia wiele odnalezionych 
starych fotografii, zapisać przekazywane 
z pokolenie na pokolenie ustne przekazy, 
utrwalić nazwiska tych, którzy do tej pory 
pozostawali niejednokrotnie bezimiennymi 
bohaterami swych społeczności. Wielu 
informacji dostarczyły prowadzone kroniki 
strażackie – opowiadał.

Książka opowiada o historii i dokumen-
tuje pracę wszystkich jednostek strażackich 
z Kielc i Powiatu Kieleckiego na przestrzeni 
ponad 100 lat. Tutaj warto wspomnieć, że 
pierwsze Ochotnicze Straże Pożarne po-
wstały jeszcze przed zaborami. – Strażacy 
zawsze stali po stronie Rzeczypospolitej. 

OSP to wielki potencjał społeczny, a straża-
cy i druhowie wywierają bardzo pozytywny 
wpływ na rozwój swych małych ojczyzn 
– opowiadał Stanisław Bukowiec.

– Zarząd Powiatu, od samego początku 
przywrócenia w Polsce samorządu powia-
towego w 1999 roku, rozumiejąc potrzebę 
unowocześniania i wzmacniania jednostek 
straży pożarnej na swym terenie udziela 
im wsparcia materialnego. Doskonałe 
wyszkolenie oraz sprawność strażaków 
w walce z żywiołem muszą iść w parze 
z nowoczesnym sprzętem, gdyż tylko wtedy 
można mówić o pełnym sukcesie akcji ra-
towniczej. Stąd też szczególny nacisk władz 
powiatu na stopniowym doposażeniu 
jednostek w najnowszy sprzęt. Obecnie 
realizujemy program wyposażenia jedno-
stek w systemy mobilnego alarmowania 
czy defibrylatory. Tym wydawnictwem 
chcemy podziękować za trud strażaków, 
którzy każdego dnia poświęcają swoje życie 
ratując innych – dodał starosta.

Książka „Strażacy Kielc i ziemi kiele-
ckiej” to praca zbiorowa wielu autorów: 
pasjonatów, druhów, szefów jednostek 
OSP. Autorzy tekstów korzystali z różnych 
źródeł takich jak kroniki OSP, opowieści 
najstarszych strażaków, ksiąg pamiątko-
wych, archiwów.

Na terenie Powiatu Kieleckiego znajduje 
się jedna jednostka Państwowej Straży 
Pożarnej, włączona w strukturę Komendy 
Miejskiej w Kielcach oraz 115 jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych funk-
cjonujących w 5 miejsko-gminnych i 14 
gminnych oddziałach OSP. 43 spośród 
nich zostało włączonych do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na ob-
szarze powiatu w Ochotniczych Strażach 
Pożarnych czynnie działa ponad 1 tys. 
druhów. Najstarszą jednostką OSP w po-
wiecie kieleckim jest OSP z Chmielnika, 
która powstała w 1879 roku. Najmłodszą 
z nich jest OSP Łosienek z terenu gminy 
Piekoszów, która utworzona została w 2011 
roku. Na obszarze powiatu do Ochotni-
czych Strażach Pożarnych należy blisko 
5 tysięcy druhów.

Agnieszka Madetko

Powstała książka opisująca historię strażaków
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Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie informuje, że w siedzibie 
Urzędu Gminy Zagnańsk (tablica ogłoszeń) został wywieszo-
ny wykaz informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia 
na okres powyżej trzech lat części nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Zagnańsk, oznaczonej w ewidencji gruntów 
numerem 998/9 o pow. 46 m2, położonej w obrębie geode-

zyjnym Zagnańsk, gm. Zagnańsk.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 

21 dni licząc od daty ich wywieszenia tj. od 15.09.2017 r. 
do 06.10.2017 r. 

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie informuje, że w siedzibie 
Urzędu Gminy Zagnańsk (tablica ogłoszeń) został wywieszony 
wykaz informujący o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 
do 3 lat części nieruchomości oznaczonej nr 869/7 o pow. 3 m2, 
stanowiącej własność Gminy Zagnańsk, położonej w obrębie 
geodezyjnym Zagnańsk, gm. Zagnańsk.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 
dni licząc od daty wywieszenia wykazu tj. od 15.09.2017 r. 
do 06.10.2017 roku.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w związku 
z realizacją projektu pn. „Centrum Asystentury Społecznej – Krok 
w stronę samodzielności” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje kandydatów 
do świadczenia usług asystenta osób niepełnosprawnych.
Wymagania:

• obywatelstwo polskie
• co najmniej wykształcenie średnie

Wymagania premiowane:
• wykształcenie wyższe, np. pedagogiczne, resocjalizacja, bądź 

pokrewne
• półroczny staż pracy z osobami niepełnosprawnymi/niesa-

modzielnymi
Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Kurtek pod 

numerem telefonu 600 286 695.
PCPR w Kielcach

Informujemy o wprowadzeniu na drodze gminnej prowa-
dzącej od ul. Turystycznej (droga wojewódzka nr 750) do 
cmentarza w Zachełmiu zmiany organizacji ruchu.

Po zakończeniu robót budowlanych przewidywanych na 
koniec września, informujemy iż z dniem 2 października 
br. na drodze gminnej prowadzącej od ul. Turystycznej 
w Zagnańsku (droga wojewódzka nr 750) do cmentarza 
w Zachełmiu zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu. 

Obecnie istniejący ruch dwukierunkowy zostanie 
zastąpiony ruchem jednokierunkowym o przebiegu od 
ul. Turystycznej do cmentarza w Zachełmiu. Wjazd na 
drogę od strony parkingu przycmentarnego będzie zabro-

niony, a wyjazd z parkingu będzie odbywał się wyłącznie 
na ul. Spokojną.

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Ochotnicza Straż Pożarna Zagnańsk dziękuje serdecznie Miesz-
kańcom, Radom Sołeckim oraz Sołtysom sołectw: Zagnańsk, 
Bartków, Lekomin, Chrusty, Jaworze i Siodła, Kaniów i Borowa 
Góra oraz Gruszka i Ścięgna za okazałe wsparcie finansowe z 

Funduszu sołeckich tych miejscowości na doposażenie w sprzęt dla 
strażnicy OSP w Chrustach i umundurowanie bojowe strażaków 
ochotników w roku 2018.

Zarząd OSP Zagnańsk-Chrusty

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zmiana organizacji ruchu

PODZIĘKOWANIA

Program edukacji ekologicznej

Lifelong learning in practice

W dniu 24 sierpnia 2017 roku wójt 
Szczepan Skorupski podpisał umowę 
z Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach Mariuszem 
Gorajem, na dofinansowanie zadania pn.: 
„Program edukacji ekologicznej – segrega-
cja surowców wtórnych i zagospodarowa-
nie odpadów przez szkoły z terenu Gminy 
Zagnańsk” – kontynuacja w 2017 r.

Koszt całkowity zadania wyniesie 
25 000,00 zł, wkład Gminy Zagnańsk wy-
niesie 5 000,00 zł.

Dofinansowanie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Kielcach wyniesie 
80% kosztów kwalifikowanych zada-
nia (tj. 20 000,00 zł). Projekt zostanie 
zakończony do dnia 8 grudnia 2017 r. 
W ramach zadania przewidziano prze-
prowadzenie konkursów pn.:

• „Pomnik przyrody – dąb Bartek”,
• Konkurs na zbiórkę i segregację su-

rowców wtórnych oraz zakup nagród dla 
ich uczestników.

Nagrodami będą materiały eduka-
cyjno-przyrodnicze, sprzęt sportowy 
i elektroniczny oraz artykuły szkolne 
i pomoce edukacyjne.

Anna Grudzień

Jeżeli sądzicie, że nauczyciele nie 
muszą się uczyć, to jesteście w błędzie. 
Nie dość, że trzeba wciąż aktualizować 
zdobytą podczas studiów wiedzę, to 
jeszcze wypada rozwijać umiejętności 
z zakresu technologii informacyjnej 
i nowych mediów, żeby nie pozostać 
zbyt daleko w tyle za uczniami. Kolej-
ny obszar obowiązkowej edukacji dla 
nauczyciela to języki obce jako nie-
zbędne narzędzie porozumiewania się 
we współczesnym świecie. Poza tym 
pojawiają się innowacyjne metody na-
uczania, które również należy poznać 
i wypróbować.

Edukacja nauczycieli jest możliwa 
między innymi dzięki programowi 
Erasmus plus. 

 Z bogatej oferty Erasmusa skorzystała 
zagnańska „Dwójka”, która od grudnia 
2016 roku realizuje projekt pt. Rozwój 
zawodowy poparty doskonaleniem 
językowym i wykorzystaniem najnow-
szych technologii informacyjnych. Na 
realizację projektu szkoła pozyskała 
kwotę 65 452,73 PLN. Uczestniczy 
w nim 9 nauczycieli: dyrektor szkoły 
– Marzanna Moćko oraz liderzy ze-
społów przedmiotowych i nauczyciele 
przedmiotów egzaminacyjnych. Przez 
6 miesięcy 5 nauczycieli intensywnie 

uczyło się języka angielskiego. Zajęcia 
w wymiarze 80 godzin zorganizowano 
dzięki pozyskanym na realizację projek-
tu środkom, które wykorzystano także 
na zakup materiałów dydaktycznych. 
Mimo początkowych obaw wszystkim 
nauczycielom udało się opanować język 
angielski w stopniu umożliwiającym 
uczestnictwo w kursie ICT for Colla-
borative, Project-Based Teaching and 
Learning organizowanym na Malcie 
w dniach 23 – 29 lipca  br.

Podczas szkolenia nauczyciele po-
znali rozmaite programy (m. in. Digital 
Video, Moovly, Stop Motion Anima-
tion, Digital Story, Wordpress, Prezi, 
Kahoot) użyteczne w pracy dydak-

tycznej. Nawiązali również kontakty z 
pedagogami z Niemiec, Irlandii, Islandii 
i Słowacji, które być może zaowocują 
realizacją kolejnych projektów. Poza 
tym, dzięki organizatorom szkolenia, 
wszyscy uczestnicy kursu mogli zwie-
dzić najpiękniejsze zakątki Malty, m.in. 
pozostałości megalitycznej świątyni, 
monumentalną cytadelę na wyspie 
Gozo oraz wspaniałe zabytki Valetty 
i Mdiny. Popołudniowe spacery ulicami, 
na których kręcono sceny „Gry o tron” 
i „Gladiatora”, były niezapomnianym 
przeżyciem i zasłużoną nagrodą po 
codziennych kilkugodzinnych zajęciach 
w pracowni komputerowej.

Beata Wojtiuk-Ślęk

GAZETA ZAGNAŃSKA (Nakład: 1400 sztuk) • Wydawca: Urząd Gminy w Zagnańsku, 26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, tel. 41 300 13 22 
www.zagnansk.pl, e-mail: sekretariat@zagnansk.pl • Redagują: Artur Cieślak, koordynator zespołu redakcyjnego

Skład komputerowy i druk: „ENTER” – Studio komputerowe, tel. 509 573 337, e-mail: enter@adres.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.
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Wielkie emocje na małym boisku – 8 drużyn, 24 mecze 
i blisko 100 bramek – tak w statystycznym skrócie wyglądał 
tegoroczny Turniej o Puchar Wójta Gminy Zagnańsk.

Gminne rozgrywki o Puchar Wójta w Zagnańsku są 
już tradycją. – Miło było patrzeć na walkę i emocje, które 
pokazywaliście na boisku zlokalizowanym przy Świetlicy 
Jaworze – mówił na zakończeniu imprezy Szczepan Sko-
rupski. W tegorocznej ósmej już edycji zagrało 8 drużyn. 
Uczestników najpierw podzielono na dwie grupy, z których 
po dwie najlepsze awansowały do rundy finałowej – robo-
czo nazwanej Ligą Mistrzów, a pozostałe znalazły się w tzw. 
Lidze Europejskiej. Zarówno w eliminacjach grupowych jak 
i w finałach grano systemem każdy z każdym, więc każda 
drużyna i każdy zawodnik dostali solidną dawkę wysiłku, 
łącznie rozegrano 24 mecze.

W „Lidze Mistrzów” do końca o pierwsze miejsce walczyły 
zespoły KKN Zagnańsk i FC Bombowce, które do tej fazy 
awansowały z kompletem 3 zwycięstw. Ekipy faworytów 
spotkały się już w pierwszym meczu i po zaciętym pojedynku 
padł bezbramkowy remis. – Złośliwi mówili, że nowe boisko 
w Jaworzu ma ciut za małe bramki ale moim zdaniem na wy-
sokości zadania stanęli bramkarze obu drużyn – komentował 
pojedynek prowadzący rozgrywki Michał Ziernik. Ponieważ 
czołowe ekipy podzieliły się punktami, o wygranej w turnieju 
decydować musiały mecze z pozostałymi przeciwnikami. 
Zdecydowanie lepiej poradzili sobie z nimi gracze KKN 
Zagnańsk, którzy rozgromili Vetto Boys 4:0 i DKM Team 5:0, 

podczas gdy Bombowce straciły szanse na zwycięstwo tylko 
remisując z DKM (1:1). Puchar wójta Zagnańska zdobyła 
drużyna KKN Zagnańsk.

W turnieju pocieszenia, czyli w Lidze Europejskiej rywali 
zdeklasował zespół UV Zagnańsk. W trzech meczach drużyna 
strzeliła aż 23 gole wygrywając 6:2 ze Spartą Kołomań, 6:1 
z Sołectwem Gruszka i aż 11:0 z FC JUK, co jest o tyle ciekawe 
że grano 2 x 10 minut i gole w tym spotkaniu padały mniej 
więcej co 100 sekund!

– Cieszę się, że zdecydowaliście się spędzić końcówkę 
wakacji na sportowo i to na boisko w Jaworzu. Miło było 
patrzeć na walkę i emocje, które pokazywaliście na boisku 
i mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się za rok na kolejnym 
turnieju – mówił na zakończeniu imprezy wójt Szczepan Sko-
rupski, dziękując nie tylko uczestnikom, ale i organizatorom 
z GOSiR Zagnańsk.

Każdy zawodnik za udział dostał pamiątkowy medal, 
a najlepsze ekipy oprócz pucharów również cenne nagrody 
rzeczowe, np. torby sportowe czy plecaki.

Najmłodszym zawodnikiem był 13-letni Marcel Kudzia 
(DKM), a najstarszym – i jednocześnie najlepszym strzelcem 
rozgrywek – Piotr Jagodziński, który mimo 40-stki strzelił aż 
12 goli. Puchar dla najlepszego zawodnika trafił do Adriana 
Tomczyka, najlepszym bramkarzem uznano Mateusza Zapałę.

Michał Salwa
Kierownik GOSiR

20 listopada 1900 roku w Kościele 
Mariackim w Krakowie odbył się słyn-
ny ślub poety Lucjana Rydla z chłopką 
Jadwigą Mikołajczykówną. Wesele odby-
ło się w podkrakowskiej wsi Bronowice, 
w domu Włodzimierza Tetmajera. To wy-
darzenie było impulsem dla Stanisława 
Wyspiańskiego do napisania dramatu 
„Wesele”. W 2017 roku utwór w publicz-
nym głosowaniu został wybrany do „Na-
rodowego Czytania”. Biblioteka Publicz-
na w Samsonowie jak zawsze włączyła 
się w istniejącą od 2012 roku inicjatywę 
popularyzacji najpiękniejszych dzieł li-
teratury polskiej.

W piątek 1 września br. na placu przed 
Gminną Biblioteką Publiczną w Samso-
nowie rozpoczęło się „Wesele”. W czy-
taniu dramatu wzięli udział znamienici 
goście, wśród których znalazły się Panie: 
Renata Janik – doradca wicepremiera 
Jarosława Gowina w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Beata Oczkowicz 
– Dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bez-
pieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu 
Marszałkowskiego w Kielcach, Adwokat 
Miriam Michalska, dr Agnieszka Zarem-
ba – Dyrektor Zespołu Szkół im. Juliusza 
Verne’a w Kielcach oraz Panowie: Jacek 
Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Pro-
mocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego, Tomasz Zbróg – Radny 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 
Robert Kaszuba – Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Kieleckiego, Szczepan Sko-
rupski – Wójt Gminy Zagnańsk, Bartłomiej 

Zapała – dziennikarz Polskiego Radia 
Kielce i Kamil Suchański – biznesmen, 
polityk i społecznik. Pięknym, ale trudnym 
językiem zaproszeni goście przedstawiali 
różnorodność bohaterów i wyjątkową 
scenerię dramatu, wykorzystując swoje 
niezwykłe zdolności teatralne.

Atrakcją spotkania było przedstawienie 
fragmentu „Wesela Świętokrzyskiego” 
w wykonaniu Zespołu Ludowego Jawo-
rzanki. „Wesele Świętokrzyskie” na pod-
stawie sztuki Stanisława Suchorowskiego 
wyreżyserował Adam Młodawski. Widzo-
wie mieli okazję zobaczyć „Zmówiny” 
we wspaniałej scenografii z epoki, a głów-

nymi bohaterami sceny byli – Szczepan 
Skorupski, jako fantastyczny, zawadiacki 
Pan Młody i piękna jakby wyjęta z obrazu 
Włodzimierza Tetmajera (pierwowzoru 
„Weselnego” Gospodarza) Panna Młoda 
– Katarzyna Sobczyk. Towarzyszyły im 
Starościny ustalające wysokość posagu – 
Grażyna Grudziecka i Stanisława Prędka, 
oraz rodziny nowożeńców, w postaci, 
których brawurowo wcielili się członkowie 
zespołu. Niekwestionowaną gwiazdą przed-

stawienia była Pani Genowefa Kubicka 
z Jaworza – grająca postać Babci Panny 
Młodej. Mimo swoich 89 lat zachwycająca 
energią, wigorem i cudownym, czystym 
niemal dziewczęcym głosem.

Było wesoło, kolorowo, gwarnie i smacz-
nie…, bo jak na Wesele przystało nie za-
brakło pyszności przygotowanych przez 
Jaworzanki. Wszyscy goście smakowali 
chleb ze smalcem, swojskie wędliny czy 
przepyszne ciasto drożdżowe.

Gminna Biblioteka Publiczna kolejny 
raz włączyła się w akcję Narodowego 
Czytania organizowaną pod patronatem 
Prezydenta RP – Andrzeja Dudy. Spot-

kanie w Samsonowie było niezwykłe: 
interpretacje tekstu znanych osobistości 
ze świata polityki, kultury i nauki w oprawie 
teatralnego przedstawienia Jaworzanek. 
Pracownicy Biblioteki z niecierpliwością 
czekają na przyszłoroczną, kolejną lekturę 
Narodowego Czytania, by po raz kolejny 
zaskoczyć czytelników i mieszkańców 
gminy a tymczasem zapraszają na szereg 
imprez organizowanych przez placówkę.

Katarzyna Baziuk

Turniej o Puchar Wójta Gminy Zagnańsk  „Wesele” w Samsonowie
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W niedzielę, 3 września br., kościół 
p.w. Św. Rozalii i Św. Marcina w Za-
gnańsku zgromadził tłumy wiernych, 
którzy wspólnie uczestniczyli we Mszy 
Świętej celebrowanej przez księdza bi-
skupa pomocniczego diecezji sosnowie-
ckiej Piotra Skuchę.

Na uroczystość licznie przybyli parafia-
nie, poczty sztandarowe ze szkół z terenu 
Gminy Zagnańsk, zespoły ludowe: „Jawo-
rzanki” i „Tumlinianie”, Koło Gospodyń 
Wiejskich „Florianki”, strażacy z OSP 
Chrusty oraz samorządowcy z wójtem 
Szczepanem Skorupskim na czele.

A powód ku temu był niecodzienny 
– w asyście Rycerzy Kolumba z naszej 
gminy wprowadzono do kościoła relikwie 
Krwi Świętego Jana Pawła II, naszego 
Papieża Polaka. – „Przybywa dziś do Was 
nowy mieszkaniec. Do tej ludności, która 
mieszka w Zagnańsku przybywa Święty 
Jan Paweł II” – głosił Biskup Piotr Skuza 
podczas kazania – Mówicie „Kochamy 
Cię, Św. Janie Pawle II”. Dziś on zamieszkał 
wśród Was. Zastanówcie się, jaka powinna 
być Wasza postawa, co powinniście czynić 
każdego dnia – kontynuował.

Przez całą mszę na straży relikwii stali 
Rycerze Kolumba. To oni wraz z ks. dr An-
drzejem Drapałą proboszczem parafii 
św. Rozalii i św. Marcina uczestniczyli 
we mszy św. sprawowanej w Centrum 
Św. Jana Pawła II na tzw. „Białych mo-
rzach” w Łagiewnikach, podczas której 
otrzymali relikwie Krwi Św. Jana Pawła 
II. Tym samym stali się ich kustoszami. 
– To ogromne wyróżnienie, że możemy 
pełnić tą zaszczytną funkcję – mówił 
jeden z Rycerzy Kolumba Robert Kaszu-
ba. – Mamy nadzieję, że Rada Rycerzy 

Kolumba w Zagnańsku będzie nosiła 
nazwę Św. Jana Pawła II – dodał.

Relikwie zostały złożone w ołtarzu 
bocznym poświęconym Św. Janowi Pa-
włowi II. Mszę świętą uświetnili muzycy 
zespołu „Głosy Aniołów” z Tarnopola 
na Ukrainie, a po mszy świętej odbyła 
się uroczysta procesja wokół kościoła 
i parafialny festyn.

VIII Festyn Rodzinny

W tegorocznym festynie pod hasłem: 
„Seniorzy są wśród nas” po raz pierwszy 
współorganizatorem był Klub Młodzieżo-
wy „Wolna Strefa” w Zagnańsku. Z uwagi 
na to, iż festyn dedykowany był seniorom 
w programie nie zabrakło również wystę-
pów prezentowanych przez osoby starsze 
współpracujące z klubami „Wolna Strefa”. 
Podczas festynu widzowie mogli obejrzeć 
międzypokoleniowe występy artystyczne 
z klubów WS Skrzelczyce, WS Przede-
dworze, WS Sędziejowice, WS Celiny, 
WS Szyszczyce, WS Grzymałków, WS 
Kostomłoty, WS Orla, WS Naruszewicza 
oraz WS Zagnańsk. Jako pierwszy wystąpił 
zespół folklorystyczny pn. „Skrzelcza-
neczki”, na co dzień działający w klubie 
seniora należącym do gminy Pierzch-
nica. Dla podtrzymania tradycji panie 
z zespołu przybyły z upieczonym przez 
siebie chlebem, który trafił w ręce 
proboszcza parafii ks. dr Andrzeja 
Drapały. Wśród programu znala-
zły się występy wokalne, tanecz-
ne, recytatorskie. Swoje talenty 
zaprezentowali również b-boye 
„Broken class” zespół muzyczny 
„Bloody Lord” oraz raper Alan 
Urban pod pseudonimem Ali. 
Uwieńczeniem programu klu-

bów „Wolna Strefa” był wokalny występ 
seniorki pani Małgorzaty Siemieniec, 
która swoją energią zachęcała publiczność 
do wspólnej zabawy.

W namiocie „Wolna Strefa” można było 
skosztować wypieków przygotowanych 
przez panie z Klubu Seniora „OdNova”. 
Ponadto dla najmłodszych były przygo-
towane takie atrakcje jak: kolorowe war-
koczyki, skręcanie balonów, malowanie 
figurek gipsowych oraz projektowanie 
lnianych toreb.

Organizatorzy festynu dziękują paniom 
z Klubu Seniora „OdNova” z Kostomłotów 
Pierwszych za przygotowanie pysznych 
wypieków dla występujących oraz paniom 
z Odnowy Ducha Świętego za pomoc 
podczas poczęstunku dla gości.

Tradycyjnie na festynie nie zabrakło 
naszych rodzimych artystów zespołów 
„Jaworzanki” i „Tumlinianie” oraz dzieci 
ze Szkół Nr 1 w Chrustach i Nr 2 w Za-
gnańsku. Po raz pierwszy na festynie 
wystąpił Gminny Chór „Con Passione”. 
Zarówno w namiotach Stowarzyszenia 
Razem dla Wszystkich jak i Kola Go-
spodyń Wiejskich „Florianki” czekały 
na najmłodszych ciekawe i atrakcyjne 
konkursy oraz miłe niespodzianki.

Z ogromnym zainteresowaniem spotkał 
się „Rodzinny Konkurs Wiedzy o Św. 
Rozalii i historii naszej parafii”, która 
w  tym roku obchodzi podwójny jubile-
usz 1677 r. i 1957 r. Zwycięzcy otrzymali 
cenne nagrody, a najmłodsi pluszowego 
tetrapoda.

Festyn zakończyło ognisko oraz pokaz 
fajerwerków.

Milena Kaługa

Relikwie Krwi Świętego Jana Pawła II w Zagnańsku




