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Pożegnanie duszpasterza
Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego złożył wójt 

Szczepan Skorupski dyrektorom, nauczycielom i uczniom ze 
wszystkich szkół w gminie podczas uroczystego apelu zorgani-
zowanego 22 czerwca br. w Zespole SP nr 2 Przedszkola i Gim-
nazjum im. Stanisława Staszica w Zagnańsku.

Zwracając się do uczniów szkoły podstawowej, popularnej 
„dwójki” wójt uzmysłowił, że jest to dzień, w którym po raz ostatni 
w tym roku szkolnym zabrzmi dzwonek, sygnalizując czas wakacji.

– Drodzy uczniowie. Dla niektórych z Was zakończy się pewien 
etap w życiu. Niech ten kolejny ważny czas będzie sukcesem, rozwi-
nie Waszą wiedzę i pozwoli zrealizować zamierzone cele – podkreślił 
wójt Skorupski.

Na zakończenie, z okazji zbliżających się wakacji dyrektorom, 
nauczycielom, uczniom oraz pracownikom szkół i przedszkoli wójt 
życzył dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku, niezapo-
mnianych wrażeń, interesujących podróży oraz szczęśliwego po-
wrotu do szkoły.      Apis 

Minęło już ponad pół roku od zakończenia wyborów sa-
morządowych, w których osiągnęła Pani imponujący wynik. 
Od tamtej pory pełni Pani także funkcję wiceprzewodniczącej 
Rady Powiatu Kieleckiego. Jest więc okazja, by przed wybor-
cami zrobić swego rodzaju samorządowy rachunek sumienia.

„Kapłanie Boży, Kapłanie nasz/ 
Wierny Wybrańcu Boga i nas/ Tu – 
w Twej świątyni śpiewamy wraz/ Za 
Twą pokorę obfitość łask (…)” – stro-
fami wiersza parafia samsonowska 
pw. Wniebowzięcia NMP podzięko-
wała swojemu ks. kan. Stanisławowi 
Świerkowi, który pełnił w niej posługę 
proboszcza przez 34 lata. Duszpasterz 
pożegnał się ze swoją parafią, gdyż 
osiągnął wiek emerytalny. 

– Wynik imponujący, 
to może trochę za dużo 
powiedziane – liczba gło-
sów oddanych na moją 
kandydaturę dała mi ósme 
miejsce wśród 29 radnych 
powiatowych. Ale rzeczy-
wiście, traktuję to jako 
bardzo dobre osiągnię-
cie, zwłaszcza że po raz 
pierwszy kandydowałam 
w wyborach do Rady Po-
wiatu Kieleckiego. 

Wynik ten nie był uzależniony tylko od moich działań zwią-
zanych z kampanią, ale przede wszystkim od mojej wieloletniej 
pracy na rzecz mojej gminy, środowiska. Od lat działam społecz-
nie, często spotykam się z ludźmi z różnych środowisk. Przez 
cały czas mam dobry, bezpośredni kontakt z wyborcami, zdarza 
mi się, że przyjeżdżam do ich domów, aby im pomóc i reagować 
na zgłaszane interwencje. Myślę, że jest to efekt praktycznej 
oceny mojej działalności. Taka jest specyfika wyborów samo-
rządowych – ludzie mniej patrzą na logo partii, a bardziej na to, 
co ktoś rzeczywiście robi na rzecz lokalnych społeczności. 

 W Parku Etnograficznym w Tokarni podczas Święto-
krzyskiego Jarmarku Agroturystycznego, który odbył się 
19 czerwca pierwsze miejsce zajęła gmina Zagnańsk za 
stoisko regionalne przygotowane przez Towarzystwo Ak-
tywnych Kobiet. Główna nagroda za potrawę regionalną 
przypadła Stowarzyszeniu „Razem dla Wszystkich” z Za-
gnańska. Warto przypomnieć, że podczas ubiegłorocznego 
jarmarku stowarzyszenie także zdobyło pierwsze miejsce 
– za wystrój regionalny stoiska. 

Gmina Zagnańsk zaprezentowała swoją ofertę, promując 
zarówno interesujące miejsca na swym terenie, jak i regional-
ne potrawy. Przygotowane przez reprezentantów naszej gminy 
produkty i forma prezentacji okazały się bezkonkurencyjne.

W konkursie na „Najlepszą potrawę regionalną” Stowa-
rzyszenie „Razem dla Wszystkich” zgłosiło kotlety grzybo-
we w sosie 
ziemniacza-
nym. Pomy-
słodawczynią 
potrawy była 
Grażyna Gru-
dziecka oraz 
c z ł o n k i n i e 
zespołu Jawo-
rzanki. 

Apis 

(Rozmowa z Renatą Janik, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Kieleckiego)
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Posadzenie Jodły Papieskiej odbyło 
się w ramach  programu edukacyjnego 
„Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła 
II”. Odbyło się to w obecności wszyst-

Jodła Papieska przy „dwójce”
Uroczyste posadzenie Jodły Papieskiej i odsłonięcie tablicy pamiątkowej w kształ-

cie księgi przypominającej nauczanie Jana Pawła II  odbyło się 7 czerwca przy budyn-
ku Zespołu SP nr 2, Przedszkola i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Zagnańsku. 
W uroczystości uczestniczyli: wójt Szczepan Skorupski, ks. Przemysław Zaborski, 
wikariusz i ks. Ryszard Niemiec, proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP.

kich uczniów szkoły, dyrekcji, przed-
stawicieli Rady Rodziców, nauczycieli, 
pracowników szkoły. Wójt Szczepan 
Skorupski w swym krótkim okoliczno-

ściowym przemówieniu podkreślił to, 
że zarówno posadzone drzewko, jak ta-
blica pamiątkowa będą przypominały 
uczniom o Janie Pawle II. Gospodarz 
gminy zachęcał młodzież, by wykorzy-
stywała dorobek duchowy polskiego 
Błogosławionego na co dzień, a nie tyl-
ko od święta. Na zakończenie uczniowie 
pod kierunkiem nauczycieli,  Henryki 
Górzyńskiej, Bożeny Musiał i Damiana 
Konickiego, zaprezentowali interesujący  
program artystyczny.                    Apis 

Wójt Szczepan Skorupski zachęcał 
panie do zgłaszania się na badania pro-
filaktyczne i podkreślał potrzebę uczest-
nictwa w spotkaniach profilaktycznych.
Także wicemarszałek Grzegorz Świercz 
podkreślił, że kampania ma na celu zachę-
cenie kobiet z regionu świętokrzyskiego, 
by poddawały się bezpłatnym badaniom 
profilaktycznym. Wyraził też zadowo-
lenie, że społeczeństwo obywatelskie 
w gminach, we wsiach zaczyna żyć.

– Do tej pory mówiliśmy tylko o no-
wotworach piersi i szyjki macicy, teraz 
chcemy wspominać też o raku prostaty. 
We wszystkich tych chorobach istnie-
ją bardzo dobre sposoby profilaktyczne 

i to, że te choroby 
zbierają tak ogromne 
śmiertelne żniwo jest 
winą nas samych, bo 
nie pilnujemy termi-
nów badań – podkre-
ślał wicemarszałek 
Świercz.

Spotkanie ,  po -
częstunek i wystawę 
rękodzieła zorgani-
zowały kobiety ak-
tywnie uczestniczące 
w warsztatach „Ra-
dosnej Jesieni”, któ-
rych organizatorem 

Wójt Szczepan Skorupski swój sztan-
dar ufundował dla kościoła w podzięce 
Bogu za wygrane wybory samorządowe. 
Natomiast Zespół Ludowy Jaworzanki 
przekazując chorągiew parafii, podzię-
kował za umożliwienie mu rozwoju ar-
tystycznego i kulturowego. 

Chorągwie były niesione przez fun-
datorów podczas procesji Bożego Cia-

ła, w której licznie wzięli udział wierni.  
Ks. płk Tadeusz Skrzyniarz, proboszcz 
parafii, błogosławiąc fundatorom sztan-
darów, podziękował także bardzo ser-
decznie wójtowi Szczepanowi Skorup-
skiemu za sfinansowanie z osobistych 
funduszy odbudowy kapliczki w Jawo-
rzach, którą wcześniej zniszczyli niezna-
ni sprawcy.             Apis

Chorągwie – wota dziękczynne
W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej wójt Szczepan Skorup-

ski oraz przedstawicielki Zespołu Ludowego Jaworzanki przekazali do kościoła 
pw. św. Rozalii i św. Marcina ufundowane przez siebie chorągwie.

W światowej stolicy kultu Bożego 
Miłosierdzia pielgrzymi uczestniczyli 
we Mszy św. Po jej zakończeniu przed-
stawicielka Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiew-
nikach opowiedziała im historię żywota 

św. siostry Faustyny. W Wadowicach 
zaś, mieszkańcy naszej gminy zwiedzili 
wystawę „Skarb mojego życia. Replika 
domu rodzinnego Jana Pawła II”, która 
mieści się w Domu Katolickim tuż przy 
wadowickiej bazylice.    KP

Śladami Jana Pawła II
Ponad 50 mieszkańców z sołectw Janaszów i Samsonów 18 czerwca br. 

uczestniczyło w wycieczce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach, Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej 
i Bazyliki Mniejszej Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach. 
Podróż „Śladami Jana Pawła II” została zorganizowana przez radnego Kamila 
Piaseckiego i radną Anetę Rutowicz.

Profilaktyka „Kochaj życie”  
w gminie

Spotkania z mieszkańcami, zorganizowane w ramach kampanii pn. „Kochaj 
życie”, dotyczącej profilaktyki raka piersi, szyjki macicy oraz prostaty odbyły 
się 5 czerwca w Zagnańsku i 14 czerwca w Samsonowie. Organizatorami kam-
panii w regionie są wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, wicemarszałek Grze-
gorz Świercz, a w gminie – wójt Szczepan Skorupski.

jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zagnańsku. Uczestniczyły w nich także 
panie z Towarzystwa Aktywnych Kobiet. 

Na zakończenie uczestnicy otrzymali 
eleganckie szaliczko-apaszki oraz atrak-
cyjnie wydrukowane foldery, w których 
znalazły się najistotniejsze fakty na te-
mat kampanii oraz informacje dotyczące 
raka piersi, prostaty i nowotworu szyjki 
macicy.            Apis
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W uroczystości, która odbyła się 26 
czerwca, wzięli udział liczni wierni oraz 
przedstawiciele władz samorządowych: wi-
ceprzewodnicząca Rady Powiatu Kieleckie-
go Renata Janik, wójt Szczepan Skorupski, 
radni – Aneta Rutowicz, Kamil Piasecki. 
Obecni byli także: kleryk kieleckiego semi-
narium Adam Bałchanowski, strażacy z OSP 
Samsonów, przedstawiciele Zespołu Szkoły 
Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Samsonowie i gminnego 
koła pszczelarzy „Bartek” oraz członkowie 
parafialnego Apostolatu Maryjnego.

Ks. Stanisław Świerk nominację na 
tworzenie parafii w Samsonowie otrzy-

Pożegnanie duszpasterza
dokończenie ze str. 1

mał 29 czerwca 1975 r. z rąk ordynariusza 
kieleckiego bp. Jana Jaroszewicza. Para-
fia objęła następujące wioski: Samsonów, 
Ciągłe, Piechotne, Dudków, Komorniki, 
Janaszów, Jasiów, Goleniawy.

– Ksiądz proboszcz w trudnych wa-
runkach rozpoczął tworzenie parafii przy 
kaplicy w Janaszowie, rozpoczynając jed-
nocześnie budowę kościoła w Samsonowie. 
W 1978 r. bp Jan Jaroszewicz poświęcił 
kamień węgielny kościoła parafialnego 
pw. Wniebowzięcia NMP. Ks. Świerk mimo 
trudnych warunków lokalowych, nigdy nie 
tracił wiary i bardzo troszczył się o budo-
wanie Kościoła duchowego. Ministranci za-

wsze mogli liczyć na jego wsparcie – wspo-
mina Janina Salwa, nauczycielka katechezy 
w Samsonowie. 

W parafii funkcjonuje sala katechetycz-
na. Działają w niej: stała grupa modlitew-
na, scholki – dziecięca, młodzieżowa i dla 
dorosłych – Apostolat Maryjny.

Świątynia konsekrowana została 
w uroczystość Chrystusa Króla w 2008 r. 
przez ordynariusza kieleckiego bp. Kazi-
mierza Ryczana. W 2010 ks. kan. Stani-
sław Świerk obchodził 50-lecie święceń 
kapłańskich. Wówczas to parafianie dzię-
kowali Bogu za dar powołania Złotego Ju-
bilata i jego posługę kapłańską. Mottem ks. 
kan. Stanisława Świerka jako proboszcza 
parafii były słowa: „Kapłaństwa się lękam/ 
Przed kapłaństwem chylę czoło/ Przed ka-
płaństwem klękam”.             Apis

Część oficjalną spotkania uświetniło 
wielu znakomitych gości m.in. marszałek 
Senatu RP prof. Longin Pastusiak, posło-
wie na Sejm: Henryk Milcarz, Mirosław 
Pawlak, Marzena Okła-Drewnowicz, wo-
jewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka 
-Koruba, starosta powiatu kieleckiego 
Zdzisław Wrzałka, wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Kieleckiego Renata Janik. 

Tradycyjnie, na początku wręczono wy-
różnienia najlepszym sołtysom wojewódz-
twa za poprzedni rok. Puchar, dyplom i 20 
tysięcy złotych na rozwój sołectwa otrzy-
mała Halina Myślińska-Kuśmierz, sołtys 
Mnichowa w gminie Jędrzejów, która zo-
stała sołtysem roku 2010 w województwie 
świętokrzyskim. Natomiast najlepszym 

gospodarzem wsi w gminie Zagnańsk zo-
stał Stanisław Kundera – sołtys z sołectwa 

Wąchock stolicą polskich sołtysów
W dniach 25–26 czerwca w Wąchocku odbyło się XVII ogólne zebranie Stowa-

rzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej oraz XIV Krajowy Turniej Sołtysów. Na obra-
dy przybyło niemal trzystu sołtysów, wśród których nie mogło oczywiście zabraknąć 
reprezentantów naszej gminy, na czele z wójtem Szczepanem Skorupskim.

Bartków, pełniący tę 
funkcję już piątą ka-
dencję. Pamiątkową 
rzeźbę sołtysa i puchar 
wręczył wójt gminy 
Zagnańsk Szczepan 
Skorupski.

Przez kolejną ka-
dencję Stowarzysze-
niu Sołtysów Ziemi 
Kieleckiej przewodził 
będzie Feliks Januch-
ta. Wiceprezesem zo-
stał Kazimierz Łebek. 
Członkami zarządu: 

Dariusz Dudek, Małgorzata Kozubek, Sta-
nisław Paw oraz przewodnicząca Koła Soł-
tysów w Zagnańsku Grażyna Wawszczak. 
Po południu odbył się tradycyjny turniej 
sołtysów, w którym należało wykazać się 
nie tylko kondycją, ale też sprytem i spo-
strzegawczością. Bardzo dobrze wypadł 
Jan Olszewski – sołtys z Jaworzy.

Marcin Fąfara

Zebrani goście życzyli Jubilatce ko-
lejnych 100 lat życia oraz wszystkiego, co 
najlepsze.

Uroczysty nastrój udzielił się wszystkim 
zgromadzonym. Wójt wręczył Pani Rozalii 

Nowy zarząd Towarzystwa Zie-
mi Samsonowskiej wybrany został 19 
czerwca br. podczas  walnego zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego. Przewod-
niczącą została Lidia Putowska, sekre-
tarzem – Elżbieta Korus, skarbnikiem 
– Stefan Kędzierski. 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 
przewodniczący Krzysztof Wesołowski oraz 
członkowie – Wiesława Barucha i Tomasz 
Witecki. Do Sądu Koleżeńskiego wybrani 
zostali: przewodniczący Norbert Samulak 
oraz członkowie – Kazimierz Gruszczyński 
i Janusz Putowski.

W grudniu 2010 roku upłynęło 16 lat 
od daty zarejestrowania Towarzystwa Zie-
mi Samsonowskiej przez Sąd Wojewódzki 
w Kielcach. Towarzystwo cały czas stawia-
ło sobie i stawia nadal za cel lepsze pozna-
nie historii Samsonowa i najbliższej okoli-
cy, krzewienie wiedzy na ten temat. Apis

Wybory  
w samsonowskim  

towarzystwie

Setny jubileusz  
Rozalii Tokarczyk

Rozalia Tokarczyk z Zagnańska obchodziła 14 czerwca setne urodziny. W dniu 
10 czerwca szanowną Jubilatkę odwiedzili wójt Szczepan Skorupski, ks. Ryszard 
Niemiec, proboszcz parafii pw. Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku 
oraz delegacja z kieleckiego oddziału KRUS.

Pani Rozalia Tokarczyk urodziła się 
14 czerwca 1911 r. w Zagnańsku. Cieszy 
się wnukami, dziewięciorgiem prawnu-
ków i czworgiem praprawnuków. ap

Tokarczyk listy zawiera-
jące życzenia od premiera 
Donalda Tuska oraz od 
wojewody świętokrzy-
skiego Bożentyny Pał-
ki-Koruby. Pani Rozalia 
otrzymała również z rąk 
gospodarza gminy bukiet 
pięknych kwiatów oraz 
prezenty. Dyrektor KRUS 
Zbigniew Banaśkiewicz 
przekazał Jubilatce pre-
zent w postaci dodatku 
specjalnego do emerytury.
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dokończenie ze str. 1
 Ci ludzie obdarzyli Panią ogromnym 

zaufaniem. 
– Zdaję sobie z tego sprawę. To zarówno 

satysfakcja, jak i wielka odpowiedzialność. 
Dzięki temu, że zostałam radną powiatową, 
mogłam nasilić swoje działania na rzecz 
mieszkańców mojego okręgu wyborczego. 
Nie potrafię przejść obojętnie obok człowie-
ka potrzebującego. Reaguję na każdą prośbę 
o pomoc, angażuję się we wszystkie sprawy, 
które dotyczą mieszkańców mojej gminy.

Przypomnijmy zatem te najważniej-
sze działania i inicjatywy.

– Z konieczności wymienię tylko przy-
kładowe. Pomagałam np. organizować ak-
cje publicznych zbiórek pieniężnych dla 

nej powiatowej, a przede wszystkim od uro-
dzenia mieszkance Zagnańska, bardzo za-
leży mi np. na ratowaniu naszego pomnika 
przyrody – dębu „Bartka”. Dlatego od razu 
wystąpiłam do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego o wyda-
nie decyzji w sprawie ograniczenie ruchu 
ciężkich pojazdów na drodze przebiegającej 
obok drzewa. Ta interwencja już przyniosła 
skutek – ciężkie samochody nie będą tędy 
przejeżdżać. 

W naszej gminie i całym powiecie jest 
wiele dróg do naprawy...

– Faktycznie, w powiecie kieleckim 
drogi, a mówiąc bardziej konkretnie – kiep-
ski stan tych dróg – to jeden z najbardziej 
dotkliwych problemów. Jako radna jestem 

nych i mieszkańców, że są oblodzone, bądź 
w jakiś inny sposób nieprzejezdne. Skutecz-
nie zabiegałam o dofinansowanie budowy 
chodnika w Samsonowie-Ciągłych. O te 
pieniądze mieszkańcy dopominali się od lat. 
Teraz, dzięki współpracy z wiceprzewod-
niczącą Rady Gminy w Zagnańsku Anetą 
Rutowicz, a także dzięki wsparciu wójta 
Szczepana Skorupskiego, który przeznaczył 
na ten cel około 350 tys. zł oraz środkom 
z powiatu kieleckiego, ten chodnik jeszcze 
w tym roku będzie w dużej części wybu-
dowany. Prace przy chodniku ruszają już 
w lipcu.

Mieszkańcy Zagnańska narzekają, że 
ostatnio wyremontowane drogi nadają 
się… znowu do remontu.

– W wielu przypadkach mają rację. Dużo 
krytycznych uwag słyszałam pod adresem 
wykonawców skrzyżowania w Tumlinie, 
ulicy Spacerowej w Zagnańsku oraz drogi 
do Kielc. W tych przypadkach podjęłam 
interwencje. Staram się czuwać nad tym, 
by pieniądze samorządowe były właściwie 
wydawane. Szczególnie poruszyła i zbul-
wersowała mnie sprawa drogi do Kielc. 
Zrobiony został bubel. Na szczęście w ra-
mach gwarancji ta droga do końca sierpnia 
będzie poprawiona. 

Nie jest tajemnicą, że wystartuje Pani 
w wyborach do Sejmu. Dlaczego się Pani 
na to zdecydowała? 

– Podjęłam to wyzwanie, bo wydaje mi 
się, że – wykorzystując swoje doświadcze-
nie samorządowe i znajomość lokalnych 
problemów – z krajowego poziomu będę 
mogła skuteczniej niż do tej pory zabiegać 
o załatwienie ważnych dla naszego regionu 
spraw. Mam tu na myśli np. palące kwestie 
związane z koniecznością rozwoju infra-
struktury transportowej województwa świę-
tokrzyskiego. 

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Andrzej Piskulak

– Angażuję się w pomoc na rzecz dzieci z niezamożnych rodzin, osób star-
szych i niepełnosprawnych 
– Wiedzę na temat pozyskiwania funduszy unijnych wykorzystuję w dzia-
łalności społecznej

(Rozmowa z Renatą Janik, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Kieleckiego)

Pomagam potrzebującym

TIR-y z dala od „Bartka”
Z inicjatywy wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Kieleckiego Renaty Janik wprowa-

dzone będzie ograniczenie tonażu pojazdów poruszających się po drodze wojewódzkiej 
nr 750 (Ćmińsk – Samsonów – Zagnańsk). Pojazdy powyżej 10 ton skierowane zostaną 
na drogi krajowe nr S7 i nr 74. Działanie to ma na celu ochronę dziedzictwa przyrody, 
jakim jest dąb „Bartek” oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom zamieszkałym w są-
siedztwie drogi wojewódzkiej 750 Barcza – Ćmińsk oraz miejscowościach przyległych. 
Radna Renata Janik w imieniu społeczności gminy Zagnańsk wystąpiła w tej sprawie do 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Wniosek motywowała tym, iż wielokrotnie na 
zebraniach mieszkańcy apelowali do radnych i władz samorządowych o skuteczniejszą 
ochronę zabytkowego drzewa.

Renata Janik – lat 46, ekonomistka, 
absolwentka Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie i Podyplomowych Studiów 
w Szkole Głównej Handlowej w War-
szawie. Wraz z mężem i córką mieszka 
w Zagnańsku. Jest wiceprzewodniczącą 
Rady Powiatu Kieleckiego. Należy do 
Klubu Radnych Platformy Obywatel-
skiej. Od stycznia 2009 pracuje w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa 
Świętokrzyskiego, pełni funkcję dyrek-
tora Departamentu Organizacyjno-Ad-
ministracyjnego. Jest członkiem dzia-
łającego w Zagnańsku Stowarzyszenia 
„Razem dla Wszystkich”. 

Przez wiele lat związana była z dzia-
łalnością biznesową. W latach 2004–2007 
w Urzędzie Gminy w Zagnańsku była 
kierownikiem Referatu Organizacyjnego 
i Spraw Obywatelskich. Od lipca 2007 
do stycznia 2009 r. pracowała w Święto-
krzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego 
– Biurze Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki na stanowisku kierownika 
Zespołu Informacji, Promocji i Pomocy 
Technicznej.dzieci, między innymi ze 

świetlicy środowiskowej 
„Przystań”, dzięki któ-
rym młodzi ludzie mogli 
skorzystać m.in. z wypo-
czynku letniego i zimo-
wego. Dla dzieci z rodzin 
ubogich organizowa-
łam akcje mikołajkowe. 
W miarę możliwości, 
pozyskuję środki na sfi-
nansowanie tych działań 
od sponsorów, staram się 
wspierać Dom Opieki 
Dziennej w Kielcach. 

Wspiera Pani też ini-
cjatywy spoza własnej 
gminy m.in. remonty 
zabytkowych kościołów.

– Uważam, że ko-
ścioły są istotną częścią 
naszego dziedzictwa 
kulturowego, o które 
musimy dbać. I rzeczywiście, wielokrotnie 
przygotowywałam wnioski o dofinansowa-
nie, ze środków unijnych i ministerialnych, 
dotyczące remontów kościołów w naszym 
regionie. Zajmowałam się zarówno przygo-
towaniem dokumentacji, jak i rozliczaniem 
dotacji. Oczywiście, społecznie. 

Od jakich działań rozpoczęła Pani dzia-
łalność w Radzie Powiatu Kieleckiego?

– Pilnych spraw pojawiło się bardzo 
dużo. Pierwszy z brzegu przykład: jako rad-

zobligowana do starania się o pozyskiwanie 
w kolejnych budżetach środków na ten cel 
– i będę to robić. Ale nie tylko. Ostatnio wy-
stąpiłam do Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad w Kielcach z pytaniem, jak długo 
mieszkańcy Zagnańska będą musieli jesz-
cze jeździć objazdami. Otrzymałam w od-
powiedzi pismo, że remont mostu będzie 
trwał około ośmiu miesięcy. Jeśli chodzi 
o inne drogi, to w trakcie zimy natychmiast 
reagowałam na sygnały od radnych gmin-
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Pierwszy zarząd Stowarzyszenia „Ra-
zem Dla Wszystkich” tworzyli: Artur Ku-
dzia - prezes Renata Janik -  zastępca pre-
zesa,  Jolanta Starz -  sekretarz, Agnieszka 
Gębska -  skarbnik Artur  Pierzak, Szcze-
pan Skorupski – członkowie zarządu. 
W kwietniu br. podczas walnego zgro-
madzenia członków SRDW dokonano 
wyboru nowego zarządu, w skład którego 
weszli: Leszek Grudziński – prezes, Hen-
ryk Gralec – z-ca prezesa, Dorota Dzia-
łak – sekretarz, Marek Bucki – skarbnik 
i Agnieszka Borek – członkini. 

Stowarzyszenie zrealizowało do tej 
pory następujące projekty: „Agrotury-
styka szansą rozwoju gminy Zagnańsk”, 
„Rozwój przedsiębiorczości na obsza-
rach wiejskich”, „Rozwój agroturystyki 
w gminie Zagnańsk”. W trakcie realizacji 
są teraz: „Podstawy aranżacji i pielęgna-
cji ogrodów” i „Wesele świętokrzyskie – 
obrzędy ludowe w gminie Zagnańsk”. 

Stowarzyszenie jest współorganiza-
torem ważnych i dużych imprez kultural-
nych, m.in.: Festynu Rodzinnego „Krew 
darem życia”, Świętokrzyskiej Niezapo-
minajki i Urodzin Dębu „Bartka”. Człon-
kowie stowarzyszenia nie zapominają 
o dzieciach i w tym celu zorganizowali 
zabawy choinkowe w świetlicy „Przy-
stań” i w gospodarstwie agroturystycznym 
„Pod Tetrapodem”. W ramach programu 
działań charytatywnych stowarzyszenie 
wraz z „Bankiem Dziecięcych Uśmie-
chów” podpisało umowę z Fundacją Ban-
ku Zachodniego WBK S.A. w wyniku, 
której 32 dzieci z ubogich rodzin z terenu 
gminy otrzymało we wrześniu ubiegłego 
roku szkolną wyprawkę. 

Stowarzyszenie w lipcu ubiegłego 
roku nagrało również film promujący 
gminę Zagnańsk i jej walory przyrod-
niczo-turystyczne. Emitowany był on 
w dniach od 30 lipca do 6 sierpnia (przed 
godz. 18.00) w Telewizji Regionalnej 
TVP3. Na zakończenie projektu odbył się 
trzydniowy wyjazd studyjny do modelo-
wego gospodarstwa agroturystycznego 
znajdującego się na Dolnym Śląsku, gdzie 
uczestnicy mogli zapoznać się z prak-
tycznymi aspektami prowadzenia agrotu-
rystyki. W tym roku 23 lutego w świetlicy 
parafialnej „Przystań” Zespół Ludowy Ja-
worzanki zaprezentował przed kamerami 
TVP Kielce obrzęd pt. „Zapusty”. Trwa-
jąca 20 minut inscenizacja składała się ze 
scenek obrazujących dawne zwyczaje wsi 
z okolic Zagnańska.

Wspólnie z Ochotniczą Strażą Po-
żarną Zagnańsk i parafią pw. św. Rozalii 
i św. Marcina w Zagnańsku stowarzy-
szenie zorganizowało 5 września ub. r. 
Festyn Rodzinny. Głównym jego celem 
było propagowanie wartości rodzinnych 
oraz honorowego krwiodawstwa pod 
hasłem „Krew darem życia”. Ponad 50 
osób oddało ponad 16 litrów krwi. Głów-
ne uroczystości festynu odbyły się na 
placu obok kościoła w Zachełmiu, gdzie 

odbędzie się 4 września br. na Festynie 
Rodzinnym. 

W maju i czerwcu br. zorganizowane 
zostało szkolenie pn.: „Podstawy aranża-
cji i pielęgnacji ogrodów” – na podstawie 
umowy podpisanej przez kierownictwo 
stowarzyszenia ze Świętokrzyskim Biu-
rem Rozwoju Regionalnego – jako insty-
tucją pośredniczącą w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego PO KL. 
Wzięły w nim udział osoby bezrobotne 
z naszej gminy. Przedsięwzięcie składa-
ło się z części teoretycznej i praktycznej. 
Kursanci brali udział w szkoleniu, w cza-
sie którego zapoznali się m.in. z pod-
stawami pielęgnacji roślin ogrodowych 
i balkonowych, a także z wykonywaniem 

Razem dla wszystkich w gminie
Prężnie działające na terenie naszej gminy Stowarzyszenie „Razem dla 

Wszystkich” założone zostało w marcu 2008 r. Członkowie mają na swoim kon-
cie udane realizacje wielu projektów oraz inicjatyw kulturalnych i artystycz-
nych. Stowarzyszenie zrzeszone jest m.in. w Regionalnej Organizacji Turystycz-
nej Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych. W jego ramach działa także Zespół Ludowy Jaworzanki.

uroczystego otwarcia imprezy dokonał 
biskup pomocniczy diecezji kieleckiej 
Kazimierz Gurda. 

W tym roku 1 kwietnia stowarzysze-
nie rozpoczęło realizację projektu „We-
sele świętokrzyskie – obrzędy ludowe 
w gminie Zagnańsk”. Jego zakończe-
nie przewidziane jest na 30 września br.  
Adresowany jest do mieszkańców gminy, 
którzy interesują się zwyczajami ludowy-
mi. W ramach projektu organizowane są 
warsztaty z tradycji ludowych, w zakre-
sie, których uwzględniono m.in.: zajęcia 
z gwary ludowej, z tańców ludowych 
i przyśpiewek wiejskich, naukę ręcznego 
przędzenia na wrzecionie, robótki ręczne 
według regionalnych wzorów, przygo-
towanie regionalnych potraw. Efektem 
końcowym będzie nagranie przez TVP 
Regionalną 20-minutowego filmu po-
kazującego widowisko obrzędowe pt. 
„Wesele świętokrzyskie” we wnętrzach 
budynków gospodarskich w Muzeum 
Wsi Kieleckiej w Tokarni. Będzie on po-
wielony na płytach CD i wykorzystany do 
promocji gminy Zagnańsk. Jego premiera 

aranżacji kwiatowych na balkonach, 
w ogrodach i we wnętrzach. Podczas wy-
jazdu studyjnego do Młodzaw uczestnicy 
szkolenia otrzymali certyfikaty. 

Celem Stowarzyszenia „Razem dla 
Wszystkich” jest m.in. propagowanie 
i realizowanie działalności naukowo 
-technicznej, edukacyjnej i oświatowej 
na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, 
wspierania inicjatyw społecznych, dzia-
łalności kulturalnej i sportowej, ochrony 
środowiska, ochrony zdrowia, pomo-
cy społecznej, rehabilitacji zdrowotnej 
i społecznej inwalidów. Ważnym jest 
także działanie na rzecz rozwoju regionu 
świętokrzyskiego oraz gminy Zagnańsk, 
jako znaczącego ośrodka gospodarczego, 
kulturalnego i społecznego, inicjowanie 
i wspieranie działań na rzecz profilaktyki 
i rozwiązywania problemów społecznych, 
podejmowanie działań służących rozwo-
jowi przedsiębiorczości oraz wspieranie 
inicjatyw w zakresie aktywizacji podmio-
tów gospodarczych.

Andrzej Piskulak 
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Piknik rodzinny w Zachełmiu
Turnieje, konkursy, pokazy strażackie, występy dzieci i mnóstwo dobrej za-

bawy, w taki sposób w sobotę, 4 czerwca, dzieci świętowały swój dzień na festynie 
rodzinnym zorganizowanym przy Szkole Podstawowej w Zachełmiu.

Imprezę z okazji Dnia Dziecka za-
szczycili swą obecnością: wiceprze-
wodnicząca Rady Powiatu Renata Janik, 
wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorup-
ski, radny Tomasz Dąbrowski, sekretarz 
gminy Zagnańsk Mirosława Badzińska, 

cje sportowe, zwłaszcza o puchar „Preze-
sa Ochotniczej Straży Pożarnej w Chru-
stach”, w których pierwsze miejsce zajął 
wójt Szczepan Skorupski, drugie Sabina 
Wójcicka. Najmłodsi mogli spróbować 
swoich sił w konkursie muzycznym 
„Mam talent” i  plastycznym „Najpięk-
niejsze miejsce naszej okolicy”. Uczest-
nicy otrzymali nagrody. Czas spędzony 
na festynie umilał zespół  muzyczny. Na 
dzieci czekało jeszcze wiele atrakcji: 
wesołe miasteczko (dmuchana zjeżdżal-
nia, basen z piłeczkami, trampolina), jaz-
da konna, rejs łodzią po zalewie, pokazy 
strażackie, a dla zgłodniałych kiełbaska 
i kaszanka z grilla.

Na scenie wystąpiły dzieci z ZSPPiG 
nr 2 w Zagnańsku, a dyrektor Marzanna 
Moćko wręczyła nagrody konkursu lite-
rackiego „SPACER Z TETRAPODEM”. 
Miłą niespodzianką dla uczestników fe-
stynu było wręczenie orderu „Przyjaciel 
dzieci” Joannie Wasik, nauczycielce 
Szkoły Podstawowej w Zachełmiu. Or-
der wręczali wójt Szczepan Skorupski 
i prezes Stowarzyszenia Kapituły Orderu 
Uśmiechu Jerzy Dziobak.                 ap

proboszcz z parafii pw. św. Rozalii i św. 
Marcina w Zagnańsku – ks. płk. Tade-
usz Skrzyniarz, ks. Jacek Seredyka oraz 
sponsorzy.

Dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci i starszych cieszyły się konkuren-

Do biura Lokalnej Grupy Działania 
„Dorzecze Bobrzy” wpłynęło 8 wnio-
sków do Nagrody Bobra. Po oficjalnym 
otwarciu kopert z wnioskami i przed-
stawieniu kandydatur przez przewodni-
czącego kapituły Stanisława Ślewę, po 
burzliwej dyskusji postanowiono przy-
znać nagrody wyróżniającym się osobom 
i instytucjom z gmin – Zagnańsk, Pieko-
szów, Strawczyn i Miedziana Góra.

W kategorii osób wyróżniających się 
w działalności na rzecz LGD nagrody 
otrzymali: poetka, malarka, regionalistka 
zasłużona dla społeczności Samsonowa – 
Zuzanna Samulak, inicjator imprez i wy-

Nagroda Bobra dla Zuzanny Samulak
Członkowie kapituły Nagrody Bobra przyznali 16 czerwca br. na swym po-

siedzeniu w biurze LGD „Dorzecze Bobrzy” w Kostomłotach trzem osobom 
i instytucji doroczne nagrody – Bobry. Wśród nich nagrodzona została Zuzan-
na Samulak z gminy Zagnańsk. Laureatka statuetkę otrzymała 3 lipca podczas 
Dnia Zagnańska.

staw, menadżer, 
inspirator wielu 
projektów ogłasza-
nych w LGD, wójt 
gminy Piekoszów 
– Tadeusz Dąbro-
wa i przedsiębior-
ca z Miedzianej 
Góry wspomaga-
jący działalność 
LGD „Dorzecze 
Bobrzy” – Kazi-
mierz Raczyński. 

W kategorii 
najlepszy produkt 
turystyczny Nagro-
dę Bobra otrzymało 
nowoczesne i inno-

wacyjne, oferujące szeroki wachlarz usług 
rekreacyjno-sportowych Centrum Sporto-
wo-Rekreacyjne w Strawczynku OLIM-
PIC, w skład którego wchodzą: stadion 
lekkoatletyczny, kryta pływalnia oraz bo-
iska sportowe o nawierzchni syntetycznej. 

Nagroda Bobra Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Dorzecze Bobrzy” ma charakter 
honorowy. Celem jej przyznawania jest 
promowanie najlepszych usługodawców, 
produktów turystycznych oraz osób i in-
stytucji wyróżniających się w działalno-
ści na rzecz LGD.

Zuzanna Samulak urodziła się 
w 1933 r. w Dudkowie (gm. Samso-

nów). Ukończyła studia na Politechnice 
Warszawskiej. Pracowała w Warszawie, 
a po przejściu na emeryturę przeniosła 
się w strony rodzinne. Jej zamiłowania 
to poezja i malarstwo. Próbuje także 
swoich sił jako rzeźbiarka. Należy do 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Kielcach i Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków Świętokrzyskich w Kielcach, 
gdzie organizuje wystawy i plenery. Jest 
założycielką Towarzystwa Ziemi Samso-
nowskiej. Przez ponad 11 lat była jego 
przewodniczącą. Obecnie pełni tę funk-
cję honorowo. Stworzyła też zalążek Mu-
zeum Regionalnego w Samsonowie.

Pod jej redakcją towarzystwo wyda-
wało przez kilka lat miesięcznik, później 
kwartalnik „Głos Samsonowa”. Jako ani-
matorka i uczestnik życia kulturalnego 
w regionie otrzymała odznakę „Zasłu-
żony Działacz Kultury”. Wydała m.in. 
tomiki wierszy: „Róże i kolce” i „Kwiaty 
i koloryty” pod nazwiskiem rodowym 
Szwed, poświęcając je pamięci swoich 
rodziców. Jako członek Towarzystwa Zie-
mi Samsonowskiej współpracowała przy 
wydawanych przez towarzystwo książ-
kach: „Spacer po dawnym Samsonowie”  
– M. Ferta i A. Człuchowskiego, „140 lat 
szkoły w Samsonowie” – Z. Witeckiej, 
„Ekonomia Samsonowska XVIII w.”  
– Z. Witeckiej, „Z kart historii Gminy 
Samsonów” – Z. Witeckiej, „Co w sercu 
to i w wierszu” – pokłosia I i II Konkur-
su Poetyckiego, „Marzenia na XXI wiek 
i zaduma” – pokłosie III Konkursu Po-
etyckiego.

Apis
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Do lipcowego wydania gazety za-
łączona została wkładka zawierająca 
ogłoszenie o przetargu ustnym nieogra-
niczonym na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych położonych w obrębie 
geodezyjnym Zachełmie, gm. Zagnańsk.

W wakacje  Gminny Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji  w Zagnańsku 
zaplanował następujące imprezy spor-
towe: lipcowe Turnieje o Puchar Wójta 
w Piłce Nożnej dla młodzieży i dzieci na 
miniorliku w Zagnańsku oraz Mistrzo-
stwa Gminy Zagnańsk w Siatkówce Pla-
żowej Mężczyzn na boisku w Kaniowie. 
W sierpniu zorganizowany będzie waka-
cyjny turniej w tenisie stołowym na hali 
sportowej w Zagnańsku.

– Poza turniejami zapraszamy dzieci 
i młodzież do korzystania z hali sportowej 
oraz z nowo otwartego boiska ze sztucz-
ną nawierzchnią do piłki nożnej i kortu 
tenisowego – poinformował gazetę Mi-
chał Ziernik z GOKSiR w Zagnańsku.

Wakacje  
na sportowo

KOMUNIKAT 
URZĘDU GMINY

W zawodach przedpołudniowych za-
prezentowali się zawodnicy stawiający 
pierwsze kroki na ringu – rywalizowali 
w Turnieju Pierwszych Walk. Po debiu-
tach odbyła się Liga Seniorów, ale naj-
większym zainteresowaniem cieszyła się 
popołudniowa gala. 

Publiczność miała przedsmak wiel-
kich emocji już podczas pojedynku Wik-
tora Kowalskiego ze Świętokrzyskie-
go Klubu Muay Thai z Adrianem Górą 
z Kalisza. Zawodnik gospodarzy wygrał 
przez nokaut – rywal na noszach został 
zniesiony z ringu. 

a Piotr Sobczyński przez nokaut zwycię-
żył Tomasa Drabika ze Słowacji.  

– Było ciężko, bo mój rywal to do-
bry zawodnik. Cieszę się ze zwycięstwa. 
Dziękuję kibicom za wspaniały doping, 
cały czas czułem ich wsparcie. Mam na-
dzieję, że ta walka pchnie mnie do przo-
du w zawodowej karierze – mówił Piotr 
Sobczyński. 

W opinii kibiców i miłośników tego 
rodzaju walk sportowych impreza w Za-
gnańsku była zorganizowana na profe-
sjonalnym poziomie. Nie było dłużyzn, 
bałaganu i różnego rodzaju wpadek. 
Oglądanie walk było przyjemnością. 

Apis

Gala boksu tajskiego
Dużym zainteresowaniem publiczności cieszyła się zorganizowana 6 czerwca 

br. gala boku tajskiego, która odbyła się w hali sportowej Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Zagnańsku. Dwaj zawodnicy ze Świętokrzyskiego Klubu 
Muay Thai wygrali zawodwe walki. Na imprezie obecni byli jej patroni starosta 
powiatu kieleckiego – Zdzisław Wrzałka, wójt Szczepan Skorupski oraz wice-
przewodnicząca powiatu kieleckiego Renata Janik.

– Cieszę się z wygranej. Mam nadzie-
ję, że mojemu przeciwnikowi nic się nie 
stało, bo poza ringiem jesteśmy kolega-
mi. To zwycięstwo dedykuję braciom: 
Tomkowi, Robertowi i Marcinowi oraz 
całemu mojemu klubowi – mówił dzien-
nikarzom szczęśliwy Wiktor Kowalski. 
W  meczu zawodowców Kielce kontra 
Reszta Świata, jako pierwszy ze świę-
tokrzyskich zawodników na ring wszedł 
Bartłomiej Miniszewski, ale przegrał 
z Karolem Ładą z Warszawy. Rafał Ma-
ciaszek zmierzył się z Jaroslavem Vel-
kym ze Słowacji i pokonał go na punkty, 

Cztery druży-
ny kobiece przy-
stąpiły do turnieju 
w siatkówce ko-
biet organizowa-
nego przez GOK-
SiR w Zagnańsku. 
Były to: Fart Za-
gnańsk, Lucky, 
Szkoda Sensu Za-
gnańsk i Wymia-
taczki Samsonów. 
Turniej miał nie-
zły poziom. Osta-
tecznie zwycięży-
ły Wymiataczki, 
które w finale po-
konały Fart 2:0, 
odnosząc czwar-
t e  zwyc ięs two 
w turnieju. Jedną 
z kluczowych za-
wodniczek w dru-
żynie mistrzow-
skiej była Milena 

Wymiataczki najlepsze!
Na widowni: organizatorzy i patroni imprezy.

Nowak, wybrana na MVP turnieju. Trzecie miejsce zajęła drużyna Szkoda Sensu 
Zagnańsk, pokonując Lucky 2:0. Turniej siatkówki kobiet po trzech latach został 
reaktywowany i na stałe wpisze się do kalendarza imprez sportowych GOKSiR Za-
gnańsk.       Michał Ziernik 
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ZAGNAŃSK
Urząd Gminy 41-300-13-22,
 fax 41-300-13-73
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji 41-311-31-77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 41-311-31-35
Gminny Ośrodek Zdrowia 41-300-10-57
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 41-300-14-44
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnansku 41-300-11-59
Bank Spółdzielczy
(obok Urzędu Gminy) 41-300-15-51
Bank Spółdzielczy (filia) 41-300-10-66
Gminna Spółdzielnia „SCh” 41-300-15-21
Gościniec Świętokrzyski 41-300-10-30
Nadleśnictwo Zagnańsk,
ul. Przemysłowa 41-300-10-44 do 46
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP  41-300-11-99,
 41-300-10-98
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Rozalii i św. Marcina 41-311-31-36
Poczta 41-311-31-59
Posterunek Energetyczny 41-300-16-20 do 22
 do godz. 15.00
Posterunek Policji 41-349-36-98, 0502-253-043
Restauracja „Chata” 603-516-396
 665-648-556
Gabinet logopedyczno-terapeutyczny 794-490-010
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa 41-311-33-55
Punkt apteczny 41-312-98-44
Stacja Paliw, ul. Kielecka 5 41-300-13-03
Stacja Paliw, ul. Turystyczna 72A 41-300-11-20
LPG, ul. Kielecka la 508-267-320
LPG, ul. Turystyczna 110a 41-311-36-62
Hotel „Pod Jaskółką” - Umer 41-300-30-58
Naprawa sprzętu AGD: 41-300-20-57;
 0606- 619-052
Usługi Pogrzebowe 
Janusz Guzik 41-311-38-15
 0602-257-248
SAMSONÓW
Biblioteka Gminna 41-300-34-12
„Nasza Przychodnia” 41-300-36-97
Agencja Pocztowa Samsonów 41-300-34-01
Punkt apteczny 41-300-34-18
Bank Spółdzielczy 41-300-34-03
Gospodarstwo Agroturystyczne 41-300-31-50
Świetlica OSP 41-300-34-22
Zakład Weterynaryjny 41-300-34-05

SAMSONÓW-PIECHOTNE
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia NMP 41-300-34-57
CHRUSTY
Świetlica OSP 41-311-30-08
WIŚNIÓWKA
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Częstochowskiej 41-301-15-94
TUMLIN - WĘGLE
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Stanisława Biskupa 41-300-34-10
SZKOŁY
Zespół Szkoły Podstawowej nr 2
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku 41-311-32-75
Zespół Szkoły Podstawowej
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 41-300-34-14
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola
 i Gimnazjum w Samsonowie 41-300-34-07
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kajetanowie 41-301-15-13
Szkoła Podstawowa nr l
w Zagnańsku (Chrusty) 41-311-30-03
Szkoła Podstawowa w Belnie 41-311-31-58
Szkoła Podstawowa w Zachełmiu 41-311-31-50
Szkoła Podstawowa w Szałasie 41-300-26-03
Szkoła Podstawowa w Umrze 41-300-34-31
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