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W Wąchocku 25 i 26 czerwca br. 
odbywał się XXII Zjazd Stowarzy-
szenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Im-
prezą towarzyszącą był XIX Krajowy 
Turniej Sołtysów, w którym podobnie 
jak w latach ubiegłych nie zabrakło 
niezwykle ciekawych i najdziwniej-
szych konkurencji oraz zmagań spor-
towych i żartów.

Zjazd Sołtysów, który rozpoczął 
prezes Stowarzyszenia SZK Feliks 
Januchta w sobotę przed południem, 
był rekordowy pod każdym względem 
– wzięło w nim udział ponad 450 osób, 
w tym aż 375 sołtysów. Na począt-
ku zjazdu wójt Szczepan Skorupski 
otrzymał dyplom i prestiżową nagrodę 
– statuetkę SOŁTYSA – „Za współ-
pracę z sołtysami Województwa Świę-
tokrzyskiego” z rąk wojewody Agaty 
Wojtyszek, marszałka Adama Jaruba-
sa i burmistrza Wąchocka Jarosława 
Sameli, którzy patronowali imprezie.

Zjazd był okazją do ogłoszenia zwy-
cięzcy w konkursie „Sołtys Roku 2015 
– Regionu Świętokrzyskiego”. Kapituła 
konkursowa złożona z członków Za-
rządu Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi 
Kieleckiej i przedstawiciela Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego do-
konała oceny nadesłanych przez sa-
morządy lokalne oraz organizacje po-
zarządowe wniosków konkursowych 
i zdecydowała, że na najważniejszy 
laur i 20 tys. złotych – przeznaczonych 
na wykonanie dowolnych inwestycji 
w sołectwie – najbardziej zasłużyła 
Monika Wyrwał, sołtys Komornik 

w gminie Kluczewsko, piastująca 
to stanowisko od sześciu lat.

„Sołtysem Roku 2015 – Gminy Za-
gnańsk” został Krzysztof Bernatek soł-
tys Sołectwa Lekomin, który poza wie-
loma podziękowaniami od włodarza 
gminy Zagnańsk, władz województwa 
i przyjaciół sołtysów, otrzymał statu-
etkę SOŁTYSA wykonaną przez lokal-

nego rzeźbiarza Krzysztofa 
Wesołowskiego oraz nagro-
dę: myjkę ciśnieniową firmy 
Karcher.

Podczas XIX Krajowego 
Turnieju Sołtysów rekor-
dowa była frekwencja, ale 
i rekordowe były upały. Po-
dobnie jak to bywało w latach 

ubiegłych, tak i w tym 
roku sołtysi mogli wziąć 
udział w teście sprawdza-
jącym wiedzę z zakresu 
bezpiecznych zachowań 
w rolnictwie, zorganizo-
wanym przez Kasę Rolni-
czego Ubezpieczenia Spo-
łecznego oraz Państwową Inspekcja 
Pracy. Cennymi nagrodami uhono-
rowano 12 gospodarzy wsi, którzy 
wyróżnili się najrozleglejszą wiedzą.

Do dwudniowej batalii o główną 

nagrodę czyli okazały skuter, stanę-
ło 36 sołtysów z województw: ma-
zowieckiego, podkarpackiego oraz 
oczywiście świętokrzyskiego, a także 
– wyjątkowo – trójka sołtysów z Ob-
wodu Wołyńskiego na Ukrainie. Tra-
dycyjnie już konkurencje były bardzo 
oryginalne, a zmaganiom towarzyszy-
ło dużo zabawy i nieskrępowanego 
śmiechu. Był więc i mecz piłki nożnej 
z wykorzystaniem 22 piłek, i zwijanie 
na noc wąchockiego asfaltu, i „mała 
matura sołtysa” (w tym roku z mate-
matyki), i tradycyjne przechodzenie 
przez płot, i jazda „czterokołowcem” 
czyli deskorolką w pozycji siedzącej, 
a nawet… rozbijanie jaj przy pomocy 
furmańskiego bata. Jednak największy 
aplauz widowni towarzyszył wyławia-
niu z basenu z wodą główek kapu-
sty, które następnie należało szybko 
przenieść. Nie byłoby może w tym nic 
niezwykłego, gdyby nie fakt, że sołtysi 
wykonywali to zadanie ubrani w strój 
płetwonurka…

Konkurencje te wyłoniły dwunastu 
sołtysów, którzy zmierzyli się w wiel-
kim finale. W tym roku dwudniową 
rywalizację w Wąchocku, a tym sa-
mym nagrodę główną – nowoczes-
ny skuter wygrał Wojciech Charyga, 
sołtys Mostek w gminie Staszów. 
Co jednak warte podkreślenia – bar-

dzo atrakcyjne nagrody rzeczowe 
otrzymała od organizatorów cała 
dwunastka finalistów.

Andrzej Staniec

W sobotę 11 czerwca br. Gminę Za-
gnańsk odwiedzili studenci z Moskwy. 
Grupę studentów i pracowników Rosyj-
skiej Akademii Gospodarki Narodowej 
i Administracji Publicznej oprowadzał 
osobiści po naszej gminie wójt Szczepan 
Skorupski.

Goście zobaczyli nasz największy 
skarb Dęba „Bartka” oraz ruiny Huty 
„Józef ” w Samsonowie i Gminną Bi-
bliotekę Publiczną. W świetlicy na Ja-
worzach wysłuchali wykładu na temat 
jednostek samorządu terytorialnego 
w Polsce i zwiedzili wiejską izbę Zespołu 
ludowego „Jaworzanki”.

Ogromne zainteresowanie wzbudził 
również „Park Miniatur” Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego oraz „Oceanika” 
i Ośrodek „Polanika” znajdujące się 
w Kompleksie Świętokrzyska POLANA.

Rosyjska Akademia Gospodarki Na-
rodowej i Administracji Publicznej przy 
Prezydencie Federacji Rosyjskiej w Mos-
kwie jest największą w Europie uczelnią 
studiów humanistycznych i społeczno-
-ekonomicznych oraz największą pla-
cówką edukacyjną w Rosji. Posiada 
obecnie 68 oddziałów w 53 regionach 
Federacji Rosyjskiej, a łączna liczba słu-
chaczy uczestniczących w programach 
szkolnictwa wyższego w tej Akademii 
i jej oddziałach wynosi ponad 200 tys. 
studentów.

Artur Cieślak

W dniu 19 czerwca br. w remizie 
strażackiej w Chrustach odbył się 
Zjazd Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Zagnańsk. Delegaci 
z jednostek OSP Zagnańsk, OSP Sam-
sonów, OSP Zabłocie i OSP Szałas wy-
brali na kolejną pięcioletnią kadencję 
nowy Gminny Zarząd OSP.

Prezesem Zarządu OSP został wy-
brany ponownie druh Henryk Milcarz 
z jednostki OSP Zabłocie, a wicepreze-
sami druhowie: Robert Kopeć z OSP 
Zagnańsk, Jan Kaczmarczyk z OSP 
Szałas i Zbigniew Abramczyk z OSP 
Samsonów. W składzie zarządu znaleźli 

się również Renata Janik, która będzie 
pełnić funkcję skarbnika i druh Ryszard 
Wawszczak, który ponownie został wy-
brany sekretarzem. Członkami zarządu 
zostali jednogłośnie wybrani druhowie: 
Wojciech Skuta, Przemysław Kaczmar-
czyk, Michał Szcześniak, Patryk 
Więch i Stefan Kędzierski, a wójt 
Szczepan Skorupski pomimo 
iż oficjalnie nie jest strażakiem, 
został również wybrany na Człon-
ka Zarządu Gminnego OSP. Dele-
gatami do powiatowego Zarządu 
OSP – Powiatu Kieleckiego zostali 
wybrani: druhna Grażyna Waw-

szczak z OSP Zagnańsk i druh Dariusz 
Życiński z OSP Zabłocie. Funkcję Ko-
mendanta Gminnego Ochrony Prze-
ciwpożarowej nadal pełnić będzie druh 
Tomasz Witecki.

Ryszard Wawszczak

Krzysztof Bernatek z Lekomina został Sołtysem Roku 
2015 Gminy Zagnańsk, mieszka w miejscowości Lekomin, 
praktycznie od urodzenia. Z zawodu technik technolog, 
absolwent Technikum Przemysłu Spożywczego w Kielcach.

Już czwartą kadencję pełni funkcję sołtysa sołectwa Leko-
min. Przez ten czas na terenie sołectwa udało się zorganizować 
i sfinalizować z pomocą Urzędu Gminy Zagnańsk kilka przed-
sięwzięć. Została wybudowana kanalizacja sanitarna, wiata 
przystankowa, po stronie północnej drogi wojewódzkiej nr 750 

został wybudowany chodnik wraz 
ze zjazdami na posesję, wykona-
ny został również projekt i część 
oświetlenia przy nowo powstałej 
ulicy Widokowej. Sołtys Bernatek 
aktywnie działa  w Radzie Nadzor-
czej Banku Spółdzielczego w Sam-
sonowie i od wielu lat prowadzi 
własną działalność gospodarczą.

Rekordowy Zjazd Sołtysów Ziemi Kieleckiej Studencka wizyta z Moskwy

Nowy zarząd OSP

Krzysztof Bernatek z Lekomina Sołtysem Roku 2015
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Gmina Zagnańsk ma nową kanali-
zację zbudowaną przez Wodociągi Kie-
leckie dzięki środkom unijnym. Więk-
szość nowych odbiorców podpisała już 
umowy na odbiór ścieków – do końca 
maja br. było to ponad 90% planu.

Nowa kanalizacja powstała w ra-
mach unijnego projektu „Komplekso-
wej ochrony wód podziemnych aglo-
meracji kieleckiej”. Do tej aglomeracji 
należy również nasza gmina. – Nie 
ma co ukrywać, że gdyby nie projekt 
unijny, takich gmin jak Zagnańsk jesz-
cze wiele lat nie byłoby stać na budowę 
tak dużej sieci kanalizacyjnej. Sprawa 
jest poważna, bo wylewanie ścieków 
do rowów i na pola zagraża środowisku 
naturalnemu, między innymi ujęciom 
wody pitnej. A przecież w Zagnańsku 
mamy ujęcia, które zaopatruje w wodę 
całą gminę i dodatkowo około 23 pro-
cent mieszkańców Kielc – mówi Henryk 
Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

Ujęcie w Zagnańsku ma 10 studni 
głębinowych, o głębokości od 87 do 150 
metrów. Woda ma tak dobre właściwo-
ści, że mogą ją pić bezpośrednio z kra-
nu, bez gotowania i filtrowania osoby 
w każdym wieku.

Postęp w budowie kanalizacji jest 
olbrzymi. Przed rozpoczęciem prac 
budowlanych, czyli jeszcze w 2013 
roku, w gminie Zagnańsk tylko 33 proc. 
mieszkańców, czyli co trzecia osoba, 

mieszkała w domu z kanalizacją. Dziś 
jest to ponad 72 procent, czyli zdecy-
dowana większość. Prace zaczęły się 
od uroczystego wbicia łopaty w Zacheł-
miu w lipcu 2013 roku, w którym wzięły 
udział przedszkolaki z plastikowymi 

łopatkami na zdjęciu 
obok. A potem już po-
szło. Kilometr po ki-
lometrze, ulica po uli-
cy, wioska za wioską. 
W sumie powstało bli-
sko 60 km nowej kana-
lizacji. Ale to nie wszyst-
ko. Ponieważ gmina leży 
na terenie górzystym, 
a ścieki muszą trafiać 

do położonej nisko oczyszczalni, część 
z nich trzeba pompować. Konieczna 
więc była budowa aż 14 pompowni. 
To nowoczesne obiekty, przystosowane 
do ciągłej pracy. Podłączone są to Sy-
stemu Monitoringu i Sterowania siecią, 
dzięki czemu dyspozytorzy na moni-
torze komputerów widzą, czy pracują 
wszystkie pompy, czy jest zasilanie, czy 
nie przepełnia się zbiornik. Od razu 
można podjąć interwencję, czasami wy-
starczy zareagować za pomocą kompu-
terowej klawiatury. Niebezpieczeństwo 
nieprzewidzianych awarii zostało ogra-
niczone do minimum.

Właśnie trwa podpisywanie ostatnich 
umów z nowymi odbiorcami. To bardzo 
ważne, bo bez takich umów Wodociągi 
Kieleckie nie mogą się rozliczyć z Unią 
Europejską i otrzymać pełnego dofi-
nansowania. Na koniec maja br. z 1295 
przygotowanych umów podpisano już 
1172, czyli 91 procent.

Warto jeszcze wspomnieć, że sama 
kanalizacja i pompownie nie wystarczą, 
gdy nie ma odpowiedniej oczyszczalni. 
I tutaj Wodociągi Kieleckie wykazały 
się zapobiegliwością i dobrym plano-

waniem. W ramach kolejnego projektu 
unijnego „Rozwój gospodarki ściekowej 
w gminie Kielce i gminie Zagnańsk”, 
zmodernizowano oczyszczalnię w Bart-
kowie i powiększono jej wydajność. 
Znaczna część nowych użytkowników 
kanalizacji odprowadza ścieki właśnie 
tam. Użytkowany od wielu lat obiekt 
wymagał modernizacji i rozbudowy, 
aby sprostać większym ilościom ścieków 
oraz zaostrzonym normom ochrony 
środowiska. Umowę na rozbudowę 
i modernizację oczyszczalni w Bart-
kowie podpisano we wrześniu 2013 r., 
inwestycję zakończono w lutym 2015 r. 
Przepustowość oczyszczalni w Bartko-
wie wzrosła prawie dwukrotnie, z 1000 
do 1700 metrów sześciennych na dobę. 
Osady wywożone są do działającej 
w Sitkówce Stacji Termicznej Utylizacji 
Osadów Ściekowych, również należącej 
do Wodociągów Kieleckich. Oczyszczal-
nia osiągnęła wyniki zgodne z polski-
mi i europejskimi normami ochrony 
środowiska.

Budowa kanalizacji ma również jesz-
cze jeden aspekt. – Należy pamiętać, że 
liczą się nie tylko nowe domy podłączo-
ne do kanalizacji. To również uzbrojenie 
terenu, a więc wzrost wartości wszyst-
kich działek i ich atrakcyjności dla inwe-
storów lub osób poszukujących miejsca 
na nowy dom. Zyskuje więc cała gmina, 
nie tylko nowi odbiorcy – zauważa pre-
zes Henryk Milcarz. – Inwestycje te nie 
byłyby możliwe bez dobrej współpra-
cy z władzami gminy – dodaje prezes. 
Gmina Zagnańsk w ostatnich latach 
wybudowała również wiele odcinków 
kanalizacji między innymi z Zagnańska 
do Belna (przez las) oraz zmodernizo-
wała oczyszczalnię ścieków w Barczy.

Ziemowit Nowak
Wodociągi Kieleckie

Budowa drogi gminnej od Bart-
kowa do miejscowości Goleniawy 
to największy niewątpliwie sukces 
naszego sołectwa i spełnienie ocze-
kiwań mieszkańców – mówi Anna 
Piotrowska i dodaje iż – jako radna 
mam poczucie ogromnej satysfakcji 
i zadowolenia. Wspólnym wysiłkiem 
wielu osób, we współpracy z władza-
mi gminy, udało się nam osiągnąć 
zamierzony cel.

Zanim doszło do powstania drogi 
mieszkańcy Goleniaw mieli bardzo 
trudną sytuację – przypomina wójt 
gminy Szczepan Skorupski. Zdarza-
ło się, że podczas jesieni i zimy był 
to odcinek zupełnie nieprzejezdny, 
co było szczególnie dotkliwe dla 
pieszych i kierowców oraz autobusu 
szkolnego wożącego dzieci do szkoły. 
Wójt przypomniał również, że droga 
od Bartkowa do Goleniaw to już ko-
lejna inwestycja w tym sołectwie re-

alizowana w ciągu ostatnich kilku lat.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmu-
je m. innymi:
– budowę drogi o szerokości jezdni 
5 m i długości 625 m,
– budowę chodnika o szer. 2 m z kost-
ki czerwonej,
– wykonanie zjazdów na posesję 
z kostki szarej,
– odwodnienie drogi,
– budowę oświetlenia 
drogowego.
Na etapie realizacji 
inwestycji zostanie 
przebudowana rów-
nież infrastruktura 
techniczna taka jak:
– sieć gazowa, wodo-
ciągowa, linia napo-
wietrzna NN i ŚN, sieć 
teletechniczna.

Całkowita wartość 
inwestycji zgodnie 

z zawartą umową wynosi 1.137.046,53 
zł brutto, a termin realizacji robót 
budowlanych został określony do 25 
listopada 2016 roku. Inwestycja jest 
realizowana w ramach Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury drogowej na lata 2016-2019.

Janina Bazan

W dniu 5 lipca br. Wójt Gminy Za-
gnańsk Szczepan Skorupski podpisał 
z Marszałkiem Województwa Święto-
krzyskiego Adamem Jarubasem czte-
ry pre-umowy dotyczące realizacji 
zadań w ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalne-
go, zgodnie z Regional-
nym Programem Ope-
racyjnym Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 
2014 – 2020.

Łącznie w ramach ZIT 
KOF planowanych do 
realizacji jest 5 zadań o 
szczególnym znaczeniu 
dla rozwoju Gminy Za-
gnańsk. Pierwsza pre-
-umowa została podpi-
sana w dniu 3 czerwca 
br. i dotyczyła termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Zagnańsk: Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Za-
gnańsku, Zespołu Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Samsonowie oraz 
Szkoły Podstawowej w Kajetanowie.

Pozostałe cztery pre-umowy prze-
widują następujące zadania:

- Modernizacja oświetlenia gminnego 
na terenie Gminy Zagnańsk;
- Rozwijanie infrastruktury niskoemi-

syjnej poprzez budowę ścieżek rowe-
rowych na terenie Gminy Zagnańsk;
- Wykorzystanie lokalnych zasobów 
przyrodniczych poprzez zagospoda-
rowanie terenów przy zbiornikach 
wodnych na terenie Gminy Zagnańsk;
- Utworzenie w Zagnańsku ośrodka 

edukacji ekologicznej przy 
Dębie „Bartku” pn. Cen-
trum Edukacyjne Fauny 
i Flory Gór Świętokrzy-
skich.

Rozpoczęcie prac zwią-
zanych z realizacją zadań w 
ramach ZIT KOF zaplano-
wane zostało na lata 2017 
– 2020. Wartość projek-
tów wynosi ok. 13 mln zł, 
przy dofinansowaniu się-
gającym 85 % wszystkich 
kosztów kwalifikowalnych.

Robert Kaszuba
Koordynator KOF

Kanalizacja gotowa Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw

Umowy w ramach ZIT KOF

Całkowity koszt projektu „Kompleksowej ochrony wód podziemnych aglomeracji kieleckiej” to 196,8 mln zł (w tym 
wkład własny Wodociągów Kieleckich 91,7 mln zł). W mieście Kielce i gminach Zagnańsk, Masłów i Sitkówka-Nowiny 
powstało w sumie 182 km nowej kanalizacji, 17 km nowego wodociągu i 37 pompowni, a ponadto 9 km kanalizacji 
i 6 km wodociągu zostało zmodernizowanych.
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Podobnie jak w ubiegłym roku ucz-
niowie klas trzecich uzyskali drugi 
wynik w Powiecie Kieleckim (i dzie-
wiąty w Województwie Świętokrzy-
skim) z egzaminu gimnazjalnego. 
Na pierwszym miejscu znaleźli się 
gimnazjaliści z Gminy Strawczyn.

Oto wyniki punktowe poszczegól-
nych szkół (historia + j. polski + ma-
tematyka + przedmioty przyrodnicze 
+ j. angielski p. podstawowy):

Tumlin – 105,43 pkt (19,06 + 23,9 
+ 18,42 + 17,35 + 26,7) – tj. 65,89 %

Samsonów – 105,34 pkt (19,19 
+24,33 +14,57 +15,81 + 31,44) – tj. 
65,84 %

Zagnańsk – 102,00 pkt (18,31 + 
24,0 + 14,65 + 14,92 + 30,12) – tj. 
63,75 %

Kajetanów – 95,37 pkt (17,86 
+21,21 + 13,57 + 13,43 + 29,3) – tj. 
59,61 %

Średni wynik dla Powiatu Kiele-
ckiego to 91,63 pkt czyli 57,27 %, 
a średnia liczba punktów dla Gmi-
ny Zagnańsk wyniosła 102,36 czyli 
63,98 % i należy tu wyraźnie pod-
kreślić, iż dwa gimnazja w Tumlinie 
i Samsonowie znalazły się powyżej 
średniej gminnej, a ich wyniki były 
tak zbliżone: 105,43 oraz 105,34 że 
biorąc pod uwagę również inne przed-
mioty, to gimnazja te zajęły wspólnie 
pierwsze miejsce.

Należy nadmienić, że nasi ucz-
niowie równie dobrze zdali egza-
min z części rozszerzonej języka an-
gielskiego (Samsonów – 24,11 pkt, 

60,3 %; Kajetanów – 21,9 pkt, 54,8 %; 
Tumlin – 19,59 pkt, 49,0 %; Zagnańsk 
– 17,68 pkt, 44,2 %), a także z dru-
giego języka obcego: niemieckiego 
(Zagnańsk – 29,89 pkt, 74,7 %; Ka-
jetanów – 21,0 pkt, 52,5 %; Tumlin 
– 13,25 pkt, 33,1 %) oraz rosyjskiego 
(Samsonów – 27,25 pkt, 68,1 %). 

Gimnazjaliści z Tumlina wzorem 
lat ubiegłych znaleźli się w czołówce 
naszego regionu. W rankingu opub-
likowanym przez Echo Dnia uzyskali 
II miejsce w powiecie kieleckim. We-
dług tego samego rankingu uczniowie 
z Gimnazjum w Zagnańsku otrzymali 
9. miejsce w powiecie, a ich rówieś-
nicy z Kajetanowa 19.

Jolanta Borkowska-Słoń

W dniu 24 czerwca br. po uroczy-
stej mszy św. odprawionej w koście-
le p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Zagnańsku uczniowie wraz z ro-
dzicami i nauczycielami przemasze-
rowali do budynku Zespołu Szko-
ły Podstawowej Nr 2, Przedszkola 
i Gimnazjum im. Stanisława Staszica 

w Zagnańsku, gdzie pod hasłem 
„Coś się kończy, coś się zaczyna…” 
odbyła się uroczystość zakończenia 
roku szkolnego 2015/2016.

W akademii uczestniczyli m.in. 
wójt gminy Szczepan Skorupski 
i radna Grażyna Wawszczak, dy-
rektor Marzanna Moćko oraz ucz-
niowie z rodzicami i całe grono 
pedagogiczne zagnańskiej dwój-
ki. Był to czas na podsumowanie 

całorocznej pracy w zespole szkół 
w Zagnańsku, w tym przedstawienie 
wyników i osiągnięć poszczególnych 
klas oraz uczniów.

Tegoroczny rok szkolny 2015/2016 
obfitował w wiele sukcesów nauko-
wych, jak i sportowych. Wyróżnienia 

otrzymali:
Jagoda Kubicka – tytuł Prymusa 
Absolwenta SP Nr 2 i nagrodę 
im. Stanisława Kubickiego
Małgorzata Ślefarska – tytuł 
Prymusa Absolwenta Gimna-
zjum i nagrodę
im. Stanisława Kubickiego
Mateusz Jeruzalski – Sporto-
wiec Roku SP Nr 2

Bartłomiej Jasek – Sportowiec Roku 
Gimnazjum

Wyróżnienia za najwyższy wynik 
na sprawdzianie zewnętrznym po kl. 
VI uzyskała Matylda Szostek, a na eg-
zaminie gimnazjalnym Michał Dą-
browski.

Najwyższą średnią z przedmiotów 
w SP Nr 2 uzyskała Hanna Cieślak, 
a w Gimnazjum Oliwier Sobczyk.

Dyrektor Szkoły – Pani Marzanna 
Moćko podziękowała również rodzi-
com za szczególne zaangażowanie 
i aktywne włączanie się w życie szko-
ły, a uczniom życzyła bezpiecznego, 
udanego wakacyjnego wypoczynku.

Paulina Bolmińska-Baran

Podróż w dorosłość 
to  ty tuł  spektaklu 
z okazji zakończenia 
gimnazjum w wykona-
niu klasy III Gimna-
zjum im. Św. Jana Pa-
wła II w Samsonowie.

O swojej wędrówce 
przez kolejne rozdzia-
ły życia dziecięcego 
i młodzieńczego oraz 
trudnym etapie podej-
mowania decyzji przy 

repertuarze musicalu „Metro” opowiedzieli gimnazjaliści z Samso-
nowa. Po pełnej refleksji części artystycznej wójt Szczepan Skorupski 
i radny gminy Kamil Piasecki pogratulowali młodzieży doskonale 
zdanego egzaminu i wręczyli nagrody uczniom, którzy uzyskali 
średnią ocen powyżej 5,0. Statuetkę ufundowaną przez szkołę wójt 
wręczył laureatce konkursu biologicznego – Magdalenie Staniec, 
a wszystkim życzył realizacji marzeń oraz sukcesów w dorosłym 
życiu zawodowym i osobistym. Na zakończenie pani dyrektor Do-
rota Chmielewska pożegnała uczniów słomami Św. Jana Pawła II 
– Wy jesteście przyszłością świata, życząc im: wiary w swoje moż-
liwości, umiejętności podejmowania mądrych decyzji i realizacji 
założonych celów.

Agnieszka Pokrzywińska

Uczniowie klas III Publicznego Gim-
nazjum im. Janusza Korczaka w Tum-
linie szkołę pożegnali w rytm poloneza 
na swoim pierwszym balu.

Już na długo przed wyznaczoną 
godziną, wszyscy odświętnie ubrani: 
dziewczyny w sukienkach koktajlowych 
i w butach na wysokich obcasach, a pa-
nowie w garniturach i muszkach, przy-
szli do szkoły, aby jeszcze raz przećwi-
czyć przygotowywany od kilku tygodni 
narodowy taniec czyli poloneza.

Punktualnie o godzinie 18-tej roz-
poczęła się uroczystość. Pani dyrektor 
Barbara Domagała przywitała zebranych 
w sali gimnastycznej uczniów, rodziców, 
nauczycieli oraz zaproszonych gości. 
Głos zabrał również przybyły na spot-

kanie wójt Zagnańska Szczepan Sko-
rupski oraz przewodniczący Rady Ro-
dziców Karol Jacewicz. Wszyscy życzyli 
uczniom dobrej zabawy oraz sukcesów 
w nowych szkołach. Następnie, zgod-
nie z wieloletnią tradycją, odtańczono 
poloneza, którego choreografia do naj-
łatwiejszych nie należała.

Po części oficjalnej rozpoczęła się 
zabawa taneczna. Wszyscy zgroma-
dzeni bawili się wspólnie na parkie-
cie i tylko dzięki pizzy oraz licznym 
przekąskom przygotowanym przez 
rodziców, nikt nie stracił sił. Wspa-
nialej zabawy nie zdołał nawet popsuć 
niesamowity upał panujący tego dnia.

Uczniowie podziękowali również 
nauczycielom za ich pracę i wspól-

nie spędzone lata w nietypowy sposób 
bo poprzez przygotowaną przez nich 
i rodziców prezentację – „Jak to z wami 
w szkole było” składającą się ze zdjęć, 
z których najstarsze pochodziły z zerów-
ki. Śmiechu było co nie miara!

Anna Fąfara

Gimnazjaliści z Gminy Zagnańsk na II miejscu w powiecie! Coś się kończy, coś się zaczyna… 

Podróż w dorosłość na zakończenie

Ich pierwszy bal na pożegnanie
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W bieżącym roku pod patronatem 
marszałka Województwa Świętokrzy-
skiego Adama Jarubasa odbyły się 40 
Buskie Spotkania z Folklorem. To jeden 
z najważniejszych w regionie przeglą-
dów muzyki ludowej.

Przegląd od lat popularyzuje kul-
turę ludową i jest okazją do corocznej 
artystycznej konfrontacji zespołów 
folklorystycznych województwa świę-
tokrzyskiego, które do każdej kolejnej 
edycji przygotowują nowo opracowane 
programy. Podczas przeglądu oceniane 
jest m.in.: dobór repertuaru, w tym jego 
autentyczność i zgodność z regionem, 
użycie gwary, ale także stroje ludowe 
i oczywiście – poziom artystyczny pre-
zentacji. Zespoły biorące udział w rywa-
lizacji konkursowej najpierw zmierzyli 
się w przeglądach rejonowych, które 
rozpoczęły się z początkiem maja.

Koncerty finałowe odbyły się w Parku 
Zdrojowym w Busku – Zdroju w dniach 
14 i 15 maja 2016 roku, a koncert lau-
reatów odbył się w dniu 11 czerwca 
2016 r. w Parku Miejskim w Kielcach. 
Reprezentujący Gminę Zagnańsk Ze-
spół Śpiewaczy „Tumlinianie” zajął III 
miejsce w swojej kategorii. Dla zespołu 
jest to kolejne wyróżnienie i zachęta 

do dalszego jeszcze bardziej efektyw-
nego promowania naszej małej ojczyzny.

Początki Zespołu Tumlinianie sięgają 
już lat 50-tych. W lipcu 1984 r. działal-
ność artystyczna i ludowa osób z Tumlina 
zarejestrowana została w Wojewódzkim 
Domu Kultury. Od tego momentu datu-
je się oficjalnie działalność Tumlinian. 
Kierowniczką zespołu została Marianna 
Kłosowska. Repertuar zespołu to pieśni 
ludowe, kościelne i patriotyczne. Zespół 
swoimi występami uświetnia: zjazdy soł-
tysów, festyny, rocznice istnienia placó-
wek kultury, obchody Zielonych Świątek, 
Wielkiej Nocy, spotkania opłatkowe dla 
osób samotnych w gminie, specjalnie 
przygotowanym programem umila 
coroczne jesień życia pensjonariuszy 
Domu Pomocy Społecznej w Kielcach 
przy ul. Jagiellońskiej.

Zespół z powodzeniem brał 
udział (otrzymując wyróżnie-
nia i nagrody) w przeglądach 
zespołów śpiewaczych w Cieko-
tach, Śladkowie Małym, Beski-
dzie Żywieckim, Zakopanym, 
Polańczyku, Solinie, Jędrze-
jowie, Koncercie Maryjnym 
na Jasnej Górze, Dymarkach 
Świętokrzyskich w Nowej Słupi.

W organizowanym przez WDK kon-
kursie obrzędowym zajął III miejsce 
za sztukę „Zielarka”.

Tumlinianie nagrali pastorałki dla Ra-
dia Kielce i Radia FaMa, jak również dla 
australijskiej Polonii film wideo.

Obecnie skład zespołu przedsta-
wia się następująco: 14 pań i 4 panów. 
W ostatnim okresie siłę głosów męskich 
wzmocnił Pan Janusz Zapała radny Gmi-
ny Zagnańsk. Opiekunem muzycznym 
zespołu jest Pan Łukasz Gronostaj, a sze-
fową pani Ewa Kita.

Zespół Śpiewaczy „Tumlinianie” ser-
decznie dziękuje za wsparcie i gratula-
cje otrzymane od sympatyków zespołu, 
władz gmin Zagnańsk i Miedziana Góra 
oraz wszystkich ludzi dobrego serca.

Zenon Więckowski

Wyjątkową rocznicę 25 lat od po-
bytu w Masłowie św. Jana Pawła II 
uczczono poświęceniem pomnika pa-
pieża Polaka projektu Michała Pro-
nobisa.

– Chcieliśmy, żeby ten pomnik jak 

najbardziej nawiązywał do mszy świę-
tej odprawionej na lotnisku. Stąd wiatr 
rozwiewający szaty, wypadające kartki, 
na których umieściliśmy cytaty pocho-
dzące właśnie z tej homilii. Oglądali-
śmy wiele zdjęć. Szukaliśmy tamtych 

chwil, miłosierdzia i ojcow-
skiej surowości – opisywał 
rzeźbę wójt Gminy Masłów 
Tomasz Lato. Pomnik zo-
stał postawiony na cokole 
wykonanym z kamienia 
z Wiśniówki i Bolechowic. 
To nawiązanie do otrzyma-
nia przez św. Jana Pawła II 
odznaki przewodnika świę-
tokrzyskiego.

Po dziękowania  sk ierowano 
do wszystkich, którzy ofiarowali 
na rzecz budowy pomnika choćby naj-
mniejszą kwotę pieniędzy. Gmina Za-
gnańsk przekazała na budowę pomnika 
dotację w kwocie 1.500,00 złotych.

Następnie wszyscy zebrani przeszli 
w procesji na płytę lotniska, gdzie bi-
skup kielecki Jan Piotrowski odprawił 
uroczystą Mszę Św. i odbyło się X Spot-
kanie Integracyjne Dzieci i Młodzieży 
o Specjalnych Potrzebach Edukacyj-
nych. Gminę Zagnańsk na tych uroczy-
stościach reprezentowali wójt Szczepan 
Skorupski oraz uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowych z Belna.

Artur Cieślak

Tegoroczne Święto Wody można zali-
czyć do bardzo udanych. Jego wspania-
łym zwieńczeniem był występ gwiazdy 
wieczoru Janusza Laskowskiego ale cała 
impreza odbywała się w euforii zwycię-
stwa Polski nad Szwajcarią w EURO 
2016 i to wprawiło wszystkich w szam-
pański nastrój.

Żar lał się z nieba, a pracownicy Wo-
dociągów Kieleckich dwoili się i troili, 
aby zabawiać kielczan i mieszkańców 
okolicznych gmin przychodzących w so-
botę 25 czerwca br. na plac Artystów. 
To tutaj zorganizowane zostało w ra-

mach Święta Kielc nasze wodociągowe 
Święto Wody – mówił prezes Henryk 
Milcarz. A swoje powitalne przemówie-
nie zaczął od pytania: Kto wygrał mecz?

– Polska!!! – odpowiedzieli mu wi-
dzowie.

Bo z oficjalnym otwarciem czekano 
na zakończenie dogrywki i szczęśliwych 

rzutów karnych w meczu Polski 
na piłkarskich Mistrzostwach 
Europy ze Szwajcarią.

W imieniu miasta gości przy-
witał wiceprezydent Czesław 
Gruszewski, przemawiali też 
wójtowie gmin: Zagnańsk — 
Szczepan Skorupski, Sitkówki-
-Nowiny — Sebastian Nowacz-
kiewicz i Masłowa — Tomasz 
Lato.

Ale zabawa na pl. Artystów 
zaczęła się już o godz. 15. Tym razem 
wyjątkowo atrakcyjnie przebiegała wal-
ka dzieci na pistolety wodne. Nikt nie 
narzekał na trochę wody, nawet gdy nie-
celny strzał trafił widza zamiast małe-
go wojownika. Ciągle uzupełniane były 

dzbanki z kranówką, którą częstowały 
pracownice Wodociągów Kieleckich 
wszystkich chętnych. Ponad 33 stopnie 
C w cieniu dawały się we znaki, ale im 
bliżej wieczora, tym więcej było chłod-
nego wiatru i cienia na miejscu pod sce-
ną. A na niej dzieci zabawiał Teatr Lalki 
i Aktora „Kubuś” ze spektaklem „Kop-
ciuszek”, dorosłych rozśmieszał kabare-
ciarz i parodysta Stan Tutaj, a wszystkich 
na koniec wzruszył i oczarował koncert 
Janusza Laskowskiego z jego nieśmier-
telnym przebojem „Kolorowe jarmarki”. 
Artysta chętnie bisował, a potem pozo-
wał do zdjęć ze swoimi fanami.

Rozstrzygnięto też dwa wodociągowe 
konkursy — rysunkowy dla przedszko-
laków i tu wygrały dzieci z Tumlina oraz 
literacki dla wszystkich chętnych. Tym 
razem trzeba było ułożyć własny refren 
lub zwrotkę do melodii znanej piosenki 
związanej z wodą. Rower wygrała au-
torka słów do piosenki „Płynie Wisła, 
płynie”.

Ziemowit Nowak
Wodociągi Kieleckie

W dniu 23 czerwca br. w budynku 
dawnej szkoły w miejscowości Umer 
odbyło się spotkanie informacyjne do-
tyczące rozpoczynającego się już w lipcu 
projektu pt. “Świetlica, rodzina, rozwój 
– program wspierania rodzin w Gminie 
Zagnańsk”, dofinansowanego ze środ-
ków Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. W spotkaniu, które-
mu przewodniczył wójt Szczepan Sko-
rupski, wzięli udział przedstawiciele 
partnerów zaangażowanych w realizację 
projektu – Stowarzyszenie Integracja 
i Rozwój z Kielc, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zagnańsku oraz 
Fundacji Alter Edu, jak również sołtysi 
z całej gminy oraz mieszkańcy Umru 
i Kołomani, a także innych okolicznych 
miejscowości.

Spotkanie miało na celu zapoznanie 

wszystkich przybyłych z głównymi ce-
lami, szczegółowymi działaniami oraz 
planowanymi rezultatami projektu, 
który zakłada kompleksowe wsparcie 
na rzecz rozwoju i edukacji zarówno 
osób dorosłych jak również dzieci i mło-
dzieży. W ramach działań projektowych 
powstanie program wsparcia dla doro-
słych, ułatwiający dostęp do bezpłatnej 
pomocy świadczonej przez wykwali-
fikowanych asystentów rodziny oraz 
ekspertów (doradców zawodowych, 
psychologów oraz prawników). Ponad-
to zostaną utworzone dwie placówki 
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzie-
ży w budynku dawnej szkoły w Umrze 
oraz w świetlicy STASZICÓWKA przy 
OSP w Samsonowie, które będą czynne 
codziennie od poniedziałku do piątku, 
po 6 godzin dziennie. W obydwu pla-

cówkach będą zatrudnieni wychowawcy 
z przygotowaniem pedagogicznym oraz 
instruktorzy zajęć muzycznych, języ-
kowych, tanecznych, teatralnych oraz 
informatycznych z elementami robo-
tyki. Wszystkie zajęcia będę bezpłatne 
oraz dostępne dla wszystkich młodych 
mieszkańców Gminy Zagnańsk.

W okresie lipiec-sierpień br. będą 
trwały przygotowania – prace remon-
towe w obydwu budynkach. Asysten-
ci, eksperci oraz zajęcia w obydwu ot-
wieranych placówkach będą dostępne 
od września. Projekt, który będzie reali-
zowany przez dwa lata do czerwca 2018, 
zakłada kontynuację działań przez ko-
lejne dwa lata, aż do czerwca 2020 roku.

Dariusz Kurcman 
SIR Kielce

Tumlinianie wyśpiewali III miejsce

W Masłowie odsłonięto pomnik

Święto Wody

Świetlica, rodzina, rozwój…
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Filip Wojtaszek z Zagnańska wraz 
z żoną Blanką realizują swoje marzenia 
z dzieciństwa odbywając pełną przygód 
podróż dookoła świata. Zaczęli w stycz-
niu tego roku, planując powrót do domu 
na Święta Bożego Narodzenia. W ciągu 
ostatnich 6 miesięcy odwiedzili Islandię, 
Wschodnią Kanadę, Ekwador, Peru, 
Boliwię, Panamę, Kostarykę, w USA 
odpoczywali na Florydzie, pomagali 
przy produkcji wina w Teksasie oraz 
przemierzyli samochodem Kalifornię 
i Nevadę. Obecnie przebywają w Oka-
nagan w zachodniej Kanadzie, gdzie 
pracują jako wolontariusze w stadninie 
koni.

„Każda wielka podróż zaczyna się 
od wyjścia z domu”. Ta banalna sen-
tencja ma w sobie głębokie przesłanie, 
o którym udało nam się wielokrotnie 
przekonać na własnej skórze. Przygoda 
znajdzie Cię sama, jak tylko wyruszysz 
na wędrówkę. W naszym przypadku 
wszystko zaczęło się, gdy parę lat temu 
przeprowadziliśmy się na parę miesięcy 
do Portugalii...

Głównym celem naszych podróży, 
było poza zwiedzaniem i podziwianiem 
piękna dalekich krajów, przede wszyst-

kim poznawanie ich kultury i odkry-
wanie różnic w stylu życia.

Dla nas Polaków niezwykle ku-
szącą i niemal uniwersalną jest myśl 
o przeprowadzce do domku przy 
plaży, gdzie pod palmami, w kraju 
w którym zawsze świeci słońce, po-
pijamy świeży sok z owoców patrząc 
i wsłuchując się w dźwięki fal. Cele 
mieszkańców tych krajów są nato-
miast zgoła odmienne. W zależności 
od miejsca zamieszkania zmieniają 
się zasadniczo priorytety i marzenia, 
a próba zrozumienia odmienności 
w zachowaniu i sposobie myśle-
nia cudzoziemców przybliża nas 
do odpowiedzi na pytanie – co jest 
naprawdę w życiu ważne?

Najlepszym sposobem na po-
znanie kultury i zwyczajów innych 
narodów jest próba wtopienia się 

w ich codzienność, wychodząc z tego 
założenia próbowaliśmy oprócz nauki 
języka portugalskiego uczestniczyć 
w życiu codziennym Portugalczyków. 
Znalezienie pracy na południu europy

stanowi wyzwanie nawet większe niż 
w naszym pięknym kraju, słowem – gra-
niczy z cudem, przeszukiwaliśmy więc 
internet w poszukiwaniu miejsc takich 
jak schroniska czy organizacje non-pro-
fit, gdzie moglibyśmy pomagać bezpłat-
nie, okazało się, że portale 
z ofertami wolontariatu 
przeżywają teraz rozkwit 
popularności, zwłaszcza 
na zachodzie kontynen-
tu. W ten właśnie sposób 
znaleźliśmy nasz pierwszy 
wolontariat na południu 
Portugalii.

Magiczna dolina

W okolicy miasta Lagos w dolinie 
między dwiema górami, leży opuszczo-
na osada Moinhos Velhos (Port. Stare 
młyny). Gdy rząd portugalski wybu-
dował w pobliżu wielką tamę, powstało 
tam malownicze jezioro Barragem da 

Bravura, poziom wody w rzece spadł, 
młyńskie koła dawniej napędzane jej 
nurtem stanęły w miejscu, a osada zo-
stała opuszczona. Całą dolinę wykupił 
na własność pewien emeryt z północy 
Europy. Pieniądze na zakup nierucho-
mości zdobył pracując na pływającym 
pod Kanadyjską banderą kutrze ryba-
ckim, który w swój ostatni rejs popłynął 
z pewnego kraju w Ameryce środkowej 
do innego kraju w Ameryce północnej, 
wioząc na pokładzie pewne rośliny wy-
łącznie legalne w tym pierwszym.

Resztę życia nasz uroczy staruszek 
postanowił spędzić spokojnie w tym od-
dalonym od cywilizacji miejscu, starając 
się stworzyć samowystarczalną społecz-
ność, na wzór położonego we włoskich 
alpach Damanhur. Oferując również 
pierwszy w Europie detoks organizmu 
przy pomocy soków owocowych, me-
dytacji i jogi.

W tym właśnie miejscu odbyliśmy 
nasz pierwszy wolontariat, mieszkając 
w Moinhos Velhos przez 4 miesiące, po-
znając ciekawych ludzi, którzy z naszego 
punktu widzenia prowadzą niezwykle 
alternatywne życie. Duńczyka, który 
rzucił dobrze płatną posadę programisty 
w firmie Norton, aby pomagać grupie 
zapaleńców odbudować statek, którym 
planują wyruszyć w rejs dookoła świa-

ta. Szweda, grającego na własnoręcznie 
wykonanej harfie, który sprzedał dom 
aby kupić działkę w Portugalii, ale tylko 
taką, na której nie ma zasięgu telefonicz-
nego. Młodą hipiskę z Finlandii jedzącą 
kwiaty, której matka zasiada w fińskim 
rządzie. Anglika w średnim wieku, który 

Blanka i Filip Wojtaszek z Zagnańska w podróży marzeń dookoła świata podczas hipnozy dowiedział się, że w po-
przednim wcieleniu był niespełnionym 
magikiem na Atlantydzie, obecnie leczy 
kuracjuszy tegoż ośrodka alternatyw-
nymi metodami, aby naprawić karmę 
z minionego wcielenia. Aż wreszcie 
naszą gospodynię, ponad 80-cio letnią 
Norweżkę, która rozmawia ze zwierzę-
tami, przesyła energię kwiatom i każ-
dego wieczoru uczestniczy we wspólnej 
medytacji na Skypie, ze wspomnianym 
wcześniej Damanhur.

Zainspirowani tymi wszystkimi hi-
storiami poczuliśmy jeszcze większą 
ciekawość i jeszcze będąc w Moinhos 
Velhos, zaplanowaliśmy roczną podróż 
dookoła świata. Kupiliśmy bilet na Is-
landię z rocznym wyprzedzeniem, nie 
mając żadnych planów, jak również nie 
znając jeszcze nikogo tam na miejscu. 
Teraz już nie było odwrotu.

Wróciliśmy do Polski i po kilku mie-
siącach oszczędzania pieniędzy i przy-
gotowań, wyposażeni wyłącznie w to, 
co zmieściło się do plecaków wyruszy-
liśmy w nieznane.

Przysmaki Boga grzmotów

Islandia przywitała nas jedną z cie-
plejszych zim, jakiej nie pamiętają na-
wet starzy jej mieszkańcy. Przez 5 na-
stępnych tygodni mieliśmy pracować 
w hotelu na wschodzie wyspy, w małym 
miasteczku Neskapstadur, do którego 
dostaliśmy się samolotem śmigłowym, 
nieco większym od awionetki. Od razu 
po wylądowaniu zostaliśmy onieśmieleni 
okolicznościami islandzkiego krajobrazu 
oraz nieco przerażeni jego niedostęp-
nością. Całe miasteczko jest wielkości 
Kaniowa, usytuowane pomiędzy fiordem 
i górami, za którymi słońce chowa się 
w listopadzie, aby ponownie pojawić się 
pod koniec lutego. Tradycja nakazuje, że 
gdy pierwsze promienie słońca wyłonią 
się zza góry i oświetlą wnętrze domu, 
należy usmażyć naleśniki.

Udało nam się załapać na ten dzień, 
jak również na najważniejsze dla Island-
czyków święto Thorablot – stanowiące 
pogańską tradycję składania ofiar dla 

nordyckiego Boga Thora. Mieliśmy 
niewątpliwy zaszczyt być zaproszeni 
na to święto, na które nie mają wstępu 
turyści.

Część taneczną poprzedzała uczta 
złożona z tradycyjnych przysmaków is-
landzkich, jedzonych wyłącznie z okazji 
Thorrablot, są to między innymi: Kieł-
basa z baraniej wątroby, marynowany 
tłuszcz wieloryba, rekin – którego smaku 
i zapachu nie wypada opisywać pub-
licznie, marynowane w kwasie mleko-
wym baranie jądra, oraz zdecydowanie 
najciekawsze – gotowane owcze głowy 
podawane w całości z zębami, oczami 
i mózgiem. Wszystko popijaliśmy tu-
tejszym trunkami, wznosząc okrzyk 
„Skal!”. Do poczucia się jak prawdziwy 
wiking brakowało nam już tylko kąpieli 
w lodowatej wodzie Wschodnich Fior-
dów.

Na południu

Parę tygodni później ogrzewaliśmy 
już zmarznięte kończyny w Teksańskim 
słońcu, pomagaliśmy przy produkcji 
wina w niewielkiej winnicy, niedaleko 
miejscowości Mason, a w wolnym czasie, 
smażyliśmy pianki nad ogniskiem, strze-
laliśmy do celu ze strzel-
by i zwiedzaliśmy parki 
narodowe, uważając 
na wszechobecne grze-
chotniki. Pod koniec 
marca niestety pogoda 
znacznie się pogorszyła 
i oprócz grzechotników 
zagrażały nam również 
huragany. Kilkukrotnie 

za sprawą silnego wiatru 
zostawaliśmy bez prądu, 
a przyczepa kempingowa, 
w której mieszkaliśmy 
przeciekała i ruszała się, 
kołysana zbliżającymi się 
trąbami powietrznymi, 
które na szczęście zawsze 
przechodziły bokiem. 
Kilka chwil grozy prze-
żyliśmy również w Ekwa-
dorze, który nawiedziło 

największe od prawie 30 lat trzęsienie 
ziemi. Znajdowaliśmy się wtedy na da-
chu czteropiętrowej kamienicy w cen-
trum miasta Cuenca.

Ze strachem w oczach obserwowa-
liśmy gasnące na horyzoncie światła 
w różnych częściach miasta, ludzi wybie-
gających na ulicę i latarnie uliczne, które 
poruszały się niczym w czasie wichury, 
a pod stopami czuliśmy jak cały budynek 
kołysze się pulsacyjnie w lewo i w prawo, 
mając jedynie nadzieje, że się nie

zawali. Na szczęście byliśmy dość dale-
ko od epicentrum i w tym mieście nie było 
znacznych zniszczeń. Rano rozdzwoniły 
się telefony od przyjaciół i rodziny z zapy-
taniem, czy wszystko z nami w porządku. 
Przysporzyliśmy naszym bliskim zmar-
twień również w Kostaryce, gdy w dzień 
planowanego lądowania wybuchł wulkan. 
Szczęściem w nieszczęściu, z powodu bra-
ku wymaganych szczepień musieliśmy 
przejść kwarantannę w Panamie i nasz 
lot opóźnił się o kilka dni. Zostało nam 
jeszcze kilka miesięcy do planowanej daty 
powrotu, jesteśmy pewni, że w tym czasie 
jeszcze wiele ciekawego się wydarzy.

Zapraszamy na naszego bloga „Fi-
staszki w plecaku”, w którym opisujemy 
w miarę na bieżąco naszą podróż.

Puerto Cayo 
Ekwador 2016 (fot. Blanka Wojtaszek)

Neskapstadur 
Islandia 2016 (fot. Blanka Wojtaszek)

Salar de Uyuni 
Boliwia 2016 (fot. Blanka Wojtaszek)

Trujillo 
Peru 2016 (fot. Blanka Wojtaszek)
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OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY ZAGNAŃSK

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu 
Gminy w Zagnańsku (tablica ogłoszeń) został wywieszony wykaz 
informujący o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 12 miesięcy 
części nieruchomości oznaczonej nr ewid. 869/7 o pow. 3 m2, stano-
wiącej własność Gminy Zagnańsk, położonej w obrębie geodezyjnym 
Zagnańsk, gm. Zagnańsk.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni 
licząc od daty jego wywieszenia tj. od 01 lipca do 22 lipca 2016 roku.

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1774 z późn. 
zm.) oraz §6 ust. 4 i 5a Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), 
Wójt Gminy Zagnańsk informuje, że w dniu 29 
lipca 2016 roku o godz. 10:00 w pok. nr 8 (sala 
konferencyjna) w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, 
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk odbędzie się 
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości niezabudowanych położonych 
w miejscowości Zagnańsk, obręb geodezyjny Za-
gnańsk, gmina Zagnańsk oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi:
• 302/3 o pow. 0,2456 ha, cena wywoławcza nieru-
chomości w wysokości: 152 890,00 zł plus należny 
podatek VAT, wymagane wadium – 15 289,00 zł,
• 302/7 o pow. 0,1651 ha, cena wywoławcza nieru-
chomości w wysokości: 105 400,00 zł, plus należny 

podatek VAT, wymagane wadium –10 540,00 zł,
• 302/8 o pow. 0,1181 ha, cena wywoławcza nieru-
chomości w wysokości: 54 730,00 zł, plus należny 
podatek VAT, wymagane wadium – 5 473,00 zł,
• 302/10 o pow. 0,1058 ha, cena wywoławcza nie-
ruchomości w wysokości: 48 600,00 zł, plus należny 
podatek VAT, wymagane wadium – 4 860,00 zł,
• 302/11 o pow. 0,1307  ha, cena wywoławcza nie-
ruchomości w wysokości: 61 330,00 zł, plus należny 
podatek VAT, wymagane wadium – 6 133,00 zł,
• 302/12 o pow. 0,1450 ha, cena wywoławcza nie-
ruchomości w wysokości: 66 790,00 zł, plus należny 
podatek VAT, wymagane wadium – 6 679,00 zł.

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przed-
miotowych nieruchomości na podstawie Decyzji 
Wojewody Kieleckiego z dnia 11.12.1997 r., znak: 
GG.VI.A-7413/58/3/97. Dla ww. nieruchomości 
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach, 
Księga Wieczysta KI1L/00038001/9 w której jako 
właściciel wpisana jest Gmina Zagnańsk. Dział III 

i IV ww. księgi wpisów nie zawiera.
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, 
na stronie internetowej 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 Ga-
zecie Wyborczej.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu 
udziela Referat ds. Nieruchomości, Planowania 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Gminy w Zagnańsku w godz. pracy Urzędu 
(poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00 – 15:00, 
środa 7:00 – 17:00 pok. nr 9), telefonicznie pod 
numerem (0-41) 300-13-22 wew. 43.

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r. poz. 1774 
z późn. zm.) oraz § 6 ust. 4 i 5a Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) Wójt Gminy Zagnańsk 
informuje, że w dniu 1 sierpnia 2016 roku o godz. 
10:00 w pok. nr 8 (sala konferencyjna) w Urzędzie 
Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8, 26-050 
Zagnańsk, odbędzie się pierwszy ustny prze-
targ nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych położonych w miejscowości 
Zagnańsk, obręb geodezyjny Zagnańsk, gmina 
Zagnańsk oznaczonej numerami ewidencyjnymi:

• 870/14 o pow. 0,1135 ha cena wywoławcza 

nieruchomości w wysokości 89 730,00 zł plus 
należny podatek VAT, wymagane wadium – 
8 973,00 zł
• 870/15 i 870/17 o łącznej powierzchni 0,1505 
ha, cena wywoławcza nieruchomości w wyso-
kości 107 390,00 zł plus należny podatek VAT, 
wymagane wadium 10 739,00 zł

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przed-
miotowej nieruchomości na podstawie Decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 
2005 r., znak: SP.IV.7723-58-2/04. Dla ww. nie-
ruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy 
w Kielcach, Księga Wieczysta KI1L/00097587/1 
w której w dziale II jako właściciel wpisana jest 
Gmina Zagnańsk. Działy III i IV ww. księgi wpisów 
nie zawierają.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
na stronie internetowej Urzędu – Zagnańsk Gmin-
ny Portal Internetowy www.zagnansk.pl, Biuletynie 
Informacji Publicznej www.zagnansk.biuletyn oraz 
na tablicy ogłoszeń w sołectwach gminy.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu 
udziela Referat ds. Nieruchomości, Planowania 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Gminy Zagnańsk w godz. pracy Urzędu 
(poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00 – 
15:00, środa 7:00 -17:00 pok. nr 9), telefonicznie 
pod numerem (041) 300-13-22 wew.43.

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu 
Gminy w Zagnańsku (tablica ogłoszeń) został wywieszony wykaz 
informujący o przeznaczeniu do sprzedaży, nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie geodezyjnym Zagnańsk, oznaczonej numerami 
ewidencyjnymi 154/1, 154/2, 154/3 o pow. 3,1731 ha.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc 
od daty wywieszenia wykazu tj. od 21 czerwca 2016 r. do 12 lipca 2016 r. 

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

„Śpieszmy się Kochać ludzi… tak szybko odchodzą”

Wyrazy głębokiego współczucia dla Grażyny i Ryszarda Wawszczak z powodu śmierci MAMY
składają radni Rady Gminy Zagnańsk, Wójt i pracownicy Urzędu Gminy

oraz Przyjaciele strażacy z OSP Zagnańsk-Chrusty
i Członkowie Stowarzyszenia Razem dla Wszystkich

Pani Agnieszce Gębskiej
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Razem dla Wszystkich

z powodu śmierci TATY
wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia 

składają Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy Członkowie
Stowarzyszenia Razem dla Wszystkich

Koledze Grzegorzowi Świszczorowskiemu
z powodu śmierci TATY

wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa 
otuchy składają Przyjaciele, Koledzy i Koleżanki 

oraz Członkowie
Stowarzyszenia Razem dla Wszystkich

W celu osiągnięcia efektu ekologiczne-
go dla zadania „Kompleksowa ochrona 
wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”, 
Międzygminny Związek Wodociągów i Ka-
nalizacji w Kielcach realizuje budowę pod-
łączeń kanalizacyjnych na terenie miasta 
Kielce i gmin: Masłów, Sitkówka-Nowiny 
oraz Zagnańsk.

Na terenie naszej gminy podłączenia rea-
lizowane są w miejscowościach: Samsonów-
-Ciągłe, Samsonów-Piechotne, Samsonów-
-Komorniki, Samsonów, Kaniów, Kaniów II, 
Zachełmie, Zagnańsk, Goleniawy, Chrusty, 
Ścięgna, Jaworze, Siodła, Umer, Kołomań, 

Belno, Tumlin-Dąbrówka, Tumlin-Osowa, 
Tumlin-Węgle i Tumlin-Zacisze. Na terenie 
Gminy Zagnańsk zawarto przeszło 1300 
umów dot. sposobu finansowania i realizacji 
podłączenia kanalizacyjnego, co umożliwi 
korzystanie z systemu kanalizacji sanitarnej 
ponad 3500 mieszkańcom.

Zaawansowanie robót na koniec czerwca 
br. wynosi ponad 80%. Realizacja podłą-
czeń potrwa do 30 października 2016 roku. 
Z dniem 30 czerwca br. MZWiK w Kielcach 
zakończył podpisywanie umów umożli-
wiających skorzystanie z dofinansowania 
budowy podłączeń kanalizacyjnych.

Przypominamy, ze po otrzymaniu 
od MZWiK w Kielcach informacji o do-
konaniu odbioru podłączenia, mieszkańcy 
winni zgłosić się w terminie 14 dni do „Wo-
dociągów Kieleckich” w celu podpisania 
umowy na odprowadzanie ścieków. Aby 
podpisać umowę niezbędne są: dowód 
osobisty, tytuł prawny do nieruchomości, 
a w przypadku, kiedy udział we współ-
własności nieruchomości nie przekracza 
50 + 1 % – zgody pozostałych współwłaści-
cieli na zawarcie umowy na odprowadzanie 
ścieków.

Marta Herbergier, MZWiK Kielce

W dniu 2 czerwca br. wójt Szczepan 
Skorupski wspólnie z prezesem Henrykiem 
Milcarzem odsłonili nowy hydrant prze-
ciwpożarowy w centrum Samsonowa.

Jest to pierwszy kolorowy hydrant w na-
szej gminie. Stanął w reprezentacyjnym 
miejscu, w pobliżu centrum handlowego 
i ruin zabytkowej odlewni huty „Józef” 
w Samsonowie.

Inwestycja w rozbudowę sieci Wodocią-
gów Kieleckich poprawia bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe w naszej gminie. Wzrasta 

liczba hydrantów, a to sprawa bardzo waż-
na — powiedział Szczepan Skorupski, wójt 
gminy Zagnańsk.

Urządzenie zostało wykonane przez 
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Strażacy 
z OSP mają nowego pomocnika „FLOR-
KA” (od św. Floriana – patrona straża-
ków), bo takim imieniem został hydrant 
ochrzczony.

Wójt Gminy Zagnańsk w imieniu 
Mieszkańców składa serdeczne podzię-
kowania Wszystkim, którzy dbają i in-

westują w nasze bezpieczeństwo.
Artur Cieślak

Umowy na finiszu

Nowy „FLOREK” w Samsonowie
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lipiec 2016 Dzień Gminy Zagnańskimprezy

Pełne różnorodnej muzyki, tańca, 
humoru i śpiewu były obchody Dnia 
Gminy Zagnańsk 2016. Nad malow-
niczym zalewem w Umrze do późnych 
godzin nocnych świetnie bawiło się kil-
kaset osób. Dopisała piękna, słoneczna 
i chwilami upalna pogoda.

Wielką frajdę organizatorzy co-
rocznego festynu sprawili najmłod-
szym mieszkańcom gminy, 
którzy do swojej dyspozycji 
mieli obszerny, kolorowy 
park rozrywki z mnóstwem 
atrakcji: trampolinami, 
dmuchanymi zjeżdżalniami 
czy mini strzelnicą. Dużym 
zainteresowaniem cieszył 
się zwłaszcza aquazorbing, 
czyli chodzenie po wodzie 
w nadmuchiwanych kulach. 
Dla łasuchów nie zabrakło 
pyszności – obowiązkowej waty cu-
krowej, popcornu, lodów i wszelakich 
dań z grilla. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich Florianki działającego przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chru-
stach na swoim stoisku serwowały 
między innymi domowe wypieki, które 
z talerzy znikały w mgnieniu oka.

Każdy mógł też wziąć udział w jed-
nym z konkursów z nagrodami. Ten do-
tyczący wody i inwestycji związanych 
z kanalizacją poczynionych na terenie 
gminy Zagnańsk przeprowadzili osobi-
ście wójt Szczepan Skorupski wspólnie 

z prezesem Wodociągów Kieleckich 
Henrykiem Milcarzem.

Główną atrakcją Dnia Gminy Za-
gnańsk była jednak pełna różnorodnych 
gatunków zabawa muzyczna. W pierw-
szej części festynu uczestnicy podziwiali 
występy taneczne, wokalne i kabareto-
we młodych utalentowanych artystów 
z terenu gminy, przedszkolaków, ucz-

niów szkół podstawowych i gimnazjów. 
Tumlińska Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
dokonała oficjalnego otwarcia festynu, 
a po powitaniu, które wspólnie wygłosili 
przewodniczący Rady Gminy Zagnańsk 
Artur Kudzia, radny Leszek Suchenia 
i wójt Szczepan Skorupski na folklo-
rystyczną nutę zagrał Zespół ludowy 
Tumlinianie.

W wieczornym bloku muzycznym 
ku uciesze młodzieży królowały już 
taneczne rytmy disco-dance. O dobrą 
zabawę zadbali mistrzowie dyskote-
kowych parkietów – zespoły: Verdis, 

Dance Project, Players i grupa Diadem 
znana z takich przebojów disco polo, jak 
„Kto więcej serca ci da” czy „Klaun” oraz 
gwiazda wieczoru – Jagoda. Wszystkie 
największe hity oczywiście wybrzmiały 
nad zalewem w Umrze. Dyskoteka pod 
chmurka przyciągnęła tłumy tańczą-
cych, a zabawa zakończyła się po pół-
nocy.

Organizatorzy skła-
dają serdeczne po-
dziękowania uczniom 
Zespołu Szkoły Pod-
stawowej Nr 2,Przed-
szkola i Gimnazjum 
im. Stanisława Staszica 
w Zagnańsku, Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. 
Nauczycieli Tajnego Na-
uczania w Chrustach, 
Gimnazjum im. Św. Jana 

Pawła II w Samsonowie, Zespołu Szkoły 
Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 
im. Janusza Korczaka w Tumlinie, oraz 
członkom Tumlińskiej Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej. Dziękują także gro-
nu pedagogicznemu za przygotowanie 
występów oraz rodzicom za opiekę 
i poświęcony czas na dzień festynu. Po-
dziękowania należą się także Zespołowi 
ludowemu „Tumlinianie”, KGW Florian-
ki, OSP Samsonów i OSP Chrusty oraz 
sponsorowi Wodociągom Kieleckim.

Luiza Buras-Sokół
Echo Dnia

Taneczny Dzień Gminy Zagnańsk nad zalewem Umer

EKOLOGICZNE WARSZTATY PLASTYCZNE „Coś z niczego”
 Kompleks Świętokrzyska Polana za-

prasza dzieci, młodzież oraz dorosłych 
na Ekologiczne Warsztaty Plastyczne 
„Coś z niczego” w każdy weekend od go-
dziny 12.00 do 18.00 organizowane 
na świeżym powietrzu przez Agnieszkę 
Pawlik-Stawiarską, artyste plastyka.

Celem naszych warsztatów jest recycling, 
czyli wykorzystywanie surowców wtórnych 
typu plastikowe butelki, słoiki, tektura, zużyte 
płyty CD i,, wyczarowywanie” z nich nowych 
użytecznych rzeczy. Dużą popularnością 

cieszą się akwaria w słoikach, malowanie 
koszulek, ozdoby z barwionej masy solnej, 
wielkie morskie malowanie, lampiony 
w słoikach i wiele innych. Na każdego 
czeka niespodzianka:)

Warsztaty ekologiczne dostosowane 
są indywidualnie do wieku uczestnika 
oraz do jego umiejętności manualnych. 
Kładziemy duży nacisk na kreatywność 
w tworzeniu.

Do współpracy zachęcamy również ro-
dziców. Warsztaty są częściowo odpłatne.

Adres: Kompleks Świętokrzyska Polana 
Chrusty ul. Laskowa 95, kontakt: 796 831 474




