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Do niniejszej gazety załączone zostały wkładki, zawierające ogłoszenia o przetargach 
na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Zagnańsk. 

Szczególnie dziękuję tym 
radnym, którzy udzielali 
mi wielu cennych rad, 
nawet krytycznych 
uwag... – str. 3

Był czas, kiedy byliśmy 
na ustach całego świata… 
– str. 5

Od 1 sierpnia br. drożeje 
woda oraz odprowadzanie 
ścieków – str. 3

Pasją Karoliny Szwed  
jest indyjski taniec
– str. 2

Podczas Dnia Zagnańska i festynu rodzinnego w dwójce 4-latkowie z Przedszkola 
Publicznego w Zagnańsku pod kierunkiem Beaty Szwed–Błońskiej i Łukasza Gronostaja 
zatańczyli do przeboju EURO SPOKO w podzięce naszym piłkarzom oraz MACARENĘ,  
którą dedykowali wszystkim Tatusiom z okazji ich święta.

O festynie rodzinnym i Dniu Zagnańska – czytaj na str. 6 i 7
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Nad zalewem w Kaniowie starosta kielecki Zdzisław 
Wrzałka rozpoczął sezon letni i spotkał się z uczniami klas 
I, II i III ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku.

– Spotykamy się przed rozpoczęciem wakacji, by wspólnie 
z przedstawicielami policji, sanepidu i WOPR-u zaapelować 
o przestrzeganie zasad bez-
pieczeństwa nad wodą. Staty-
styki na temat wypadków nad 
wodą są bardzo niepokojące, 
w szczególności te dotyczące 
ofiar śmiertelnych. Wyznacza-
my sobie zadanie – zero ofiar 
śmiertelnych nad zbiornikami 
w powiecie kieleckim – mówił 
starosta Zdzisław Wrzałka.

W otwarciu uczestniczyli 
również: wójt Szczepan Sko-
rupski, radny Artur Kudzia, za-

W Kaniowie starosta rozpoczął sezon letni
stępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, Wa-
cław Mozer, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego w Kielcach oraz przedstawiciele policji i sanepidu.

Prezes Wacław Mozer przestrzegał dzieci, żeby do wody 
skakały na nogi, a nie na główkę. 

Policjanci zwracali uwagę 
na to, aby najmłodsi, wycho-
dząc z domu, zawsze mówili 
rodzicom z kim i gdzie idą. 

Wójt Szczepan Skorupski 
poinformował, że na wszyst-
kich kąpieliskach w gminie Za-
gnańsku – w Kaniowie i Ume-
rze – nad bezpieczeństwem 
wypoczywajacych będą czu-
wać ratownicy z WOPR.

Apis 

We wszystkich placówkach oświatowych gminy Zagnańsk 
odbyły się 29 czerwca uroczystości zakończenia roku szkolnego.  
Na jednej z nich, w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 Przedszkola 
i Gimnazjum im. Stanisława Staszica, wójt Szczepan Skorupski 
złożył pracownikom oświaty oraz uczniom życzenia wakacyjne.

W swym wystąpieniu gospodarz gminy pogratulował uczniom 
i nauczycielom wysokich osiągnięć w nauce oraz życzył wspania-
łych i ciekawych wakacji. Nawiązując do słów Stefana Żeromskiego 
„Nauka jest jak niezmierne morze”, które stanowiło motto uroczy-
stości powiedział m.in.: Kochani pamiętajcie, aby zawsze sięgać za 
horyzonty! Życzę Wam, abyście marzyli i do tych marzeń dążyli, cięż-
ko pracowali i uczyli się, aby swoje marzenia osiągać. Życzę Wam 
tego, abyście byli radośni i szczęśliwi. Apis 

Życzenia wakacyjne wójta Szczepana Skorupskiego

Pasją Karoliny Szwed jest indyjski taniec
Karolina Szwed – mieszkanka Krakowa, która ma swe 

korzenie rodzinne w gminie Zagnańsk, a konkretnie w Ko-
łomani, zaprezentowała indyjski taniec odissi. Po występie, 
tuż przed wylotem do Indii opowiedziała redakcji o swoich 
pasjach i zainteresowaniach tańcami indyjskimi.

Urodziła się w Kielcach. Obecnie mieszka w Krakowie. 
Jej dziadkowie mają korzenie w miejscowościach gminy Za-
gnańsk, bliscy zaś mieszkają w Kołomani. Jest absolwentką 
teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obroniła 
pracę magisterską na temat indyjskiego tańca gotipua z Orisy. 
Otrzymała za nią pierwszą nagrodę w konkursie na pracę ma-
gisterską z dziedziny dramatu i teatru, zorganizowanym przez 
Instytut im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Jest też 
absolwentką studium aktorskiego „Lart Studio” w Krakowie. 
Współzakładała Stowarzyszenie Polsko-Indyjskiego „Kalari”. 
Prowadzi wykłady na UJ. 

W latach 2004-2008 uczestniczyła w międzynarodowych 
sesjach pracy organizowanych przez Instytut Grotowskiego 
(do 2007 Ośrodek) we Wrocławiu. Odbyła cztery wyprawy do 
Indii, gdzie uczyła się indyjskiej sztuki walki kalarippajattu 
(stylu południowego tekkan), podstaw tańca gotipua i pod-
staw techniki tańca odissi, jogi metodą Sivanandy oraz pro-
wadziła badania naukowe nad tańcem gotipua i kalarippajattu 
oraz sztuką i kulturą Indii. 

Od 2005 roku co roku wyjeżdża do Indii, gdzie prowa-
dzi badania nad teatrem indyjskim oraz trenuje kalarippayat-

tu, uczy się tańca odissi, 
praktykuje jogę, a od 2010 
roku rozpoczęła naukę ka-
thakali. 

Począwszy od 2005 r. 
uczy się w Thiruvanantha-
puram, początkowo pod 
kierunkiem Jayachandrana 
Naira w Kerala School of 
Martial Arts (2005-2008), 
a obecnie u Thankappana 
Assana i Ajitha Kumara 
w Maruthi Marma Chi-
kilsa Kalari Sangham and 
Ayurveda. 

Tańca odissi uczy się 
u dr Rekhi Tandon. Kon-
tynuuje własną praktykę 
jogi metodą Sivanandy 
oraz uczy się jogi B. K. S. 
Iyengara w Krakowskim 
Warsztacie Jogi. Interesu-
je się możliwością połączenia środków wyrazu teatru i tańca 
indyjskiego, elementów jogi (również teatru orientu) z teatrem 
i tańcem europejskim.

Andrzej Piskulak
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Od 1 sierpnia br. drożeje woda oraz odprowadzanie ścieków 
na terenie Kielc oraz gmin Masłów, Sitkówka-Nowiny i Za-
gnańsk. Nowe taryfy zatwierdziło Zgromadzenie Międzygmin-
ne Związku Wodociągów i Kanalizacji, złożone z przedstawicie-
li samorządów Kielc, Masłowa, Sitkówki-Nowiny i Zagnańska 
na posiedzeniu 27 czerwca br. Jedynie przedstawiciele gminy 
Zagnańsk, wójt Szczepan Skorupski i radny Artur Kudzia, nie 
głosowali za przyjęciem taryf zaproponowanych przez Wodo-
ciągi Kieleckie.

Nowa cena brutto dla mieszkańców za dostarczanie 1 m sześc. 
wody będzie wynosić 3,54 zł. Obecnie jest to 3,41 zł brutto – wzrost 
o 13 gr. czyli 3,8 proc. Opłata za odprowadzanie i oczyszczanie ście-
ków z budynków mieszkalnych wyniesie 5,13 zł za m sześc. – obecnie 
jest to 4,91 zł, wzrost o 22 gr. (4,5 proc.). Również nieznacznie drożeje 
woda dla zakładów produkcyjnych, z 4,54 zł do 4,70 zł brutto.

Zdaniem rzecznika prasowego spółki Wodociągi Kieleckie Zie-
mowita Nowaka, są to niewielkie podwyżki, na poziomie inflacji. 
Taryfa Wodociągów Kieleckich wciąż utrzymuje się w połowie sta-
wek w dużych miastach w Polsce.

– Obecne podwyżki spowodowane są inflacją, szczególnie wzro-
stem niezbędnych do funkcjonowania Wodociągów Kieleckich kosz-
tów energii elektrycznej, paliw oraz odczynników chemicznych. Nie 
bez znaczenia jest też obsługa kredytów zaciągniętych na wymuszone 
przepisami ochrony środowiska inwestycje w rozbudowę i moderni-
zację oczyszczalni ścieków w Sitkówce oraz sieci wodociągowo-ka-
nalizacyjnej. Choć kredyty te są bardzo atrakcyjnie oprocentowane, 
a znaczną część kosztów inwestycji pokrywa Unia Europejska, to 
nie pozostają obojętne dla finansów spółki – poinformował rzecznik 
Nowak redakcję „Gazety Zagnańskiej”.

– Kielczanie i mieszkańcy okolicznych gmin wciąż płacą za wodę 
i odprowadzanie ścieków ceny na średnim poziomie. Według portalu 
www.cena-wody.pl, łączne opłaty za wodę i ścieki dla mieszkańców 
są wyższe m.in. w Wałbrzychu, Gdańsku, Gdyni, Opolu, Gliwicach, 
Bydgoszczy czy Bielsku-Białej. Również tegoroczne podwyżki cen 
będą przeciętnie większe w kraju niż w Kielcach – dodał rzecznik 
wodociągów Kieleckich. 

Więcej niż kielczanie płacą też mieszkańcy małych miejscowo-
ści. Na przykład w gminie Chęciny (15 tys. mieszkańców) w czerw-
cu stawka za odprowadzanie ścieków wzrosła aż o 2 zł, do 5,79 zł 
za m sześc. W Ostrowcu Świętokrzyskim w marcu woda podrożała 
o 6,2 proc., ścieki o 6,7 proc. Andrzej Piskulak

Zdrożeją woda i ścieki

Radni jednogłośnie udzielili 27 czerwca podczas sesji Rady 
Gminy absolutorium wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu. 
Wcześniej zatwierdzili jednomyślnie sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.

Przed uchwalaniem absolutorium radni wysłuchali obszerne-
go sprawozdania z wykonaniu budżetu gminy za ub. r., a w nim 
szczególnie m.in. – informacji o sta-
nie mienia komunalnego, pozytywnej 
opinii Regionalnej Izby Obrachunko-
wej o sprawozdaniu rocznym z wyko-
nania budżetu za 2011 r. oraz o wnio-
sku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium.

Pozytywne stanowisko Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium 
dla wójta przedstawił jej przewodni-
czący Tomasz Dąbrowski. Bilans na 
31 grudnia 2011 r. z wykonania bu-
dżetu Gminy Zagnańsk po stronie ak-
tywów i pasywów wykazał kwotę 1 
mln 63 tys. 176 zł. Na aktywa budżetu gminy składają się: środki 
pieniężne – 860.923,69 zł, należności i rozliczenia – 202.252,88 
zł. Natomiast pasywa budżetu gminy stanowią: zobowiązania – 
13.800.915,00 zł, aktywa netto budżetu – 13.453.642,88 zł i inne 
pasywa – 708.037,00 zł.

Zdaniem Komisji, procedury zamówień publicznych były reali-
zowane zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”.

– W wyniku kontroli poszczególnych dowodów księgowych 
nie stwierdzono nieprawidłowości. Poszczególne dowody są pra-
widłowo zakwalifikowane, opisane i zatwierdzone. Nie stwierdzo-
no wydatków nieuzasadnionych. Na podstawie wyników kontroli 

pozytywnie ocenia się podejmowane decyzje finansowe oraz ich 
udokumentowanie, ewidencję i ujęcie w sprawozdaniach – infor-
mował przewodniczący Dąbrowski.

– Biorąc pod uwagę celowość wydatków, gospodarność oraz 
realizację uchwał związanych z budżetem, Komisja Rewizyjna po-
zytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Zagnańsk za ubie-

gły rok. Mając powyższe na uwadze, 
wnioskujemy o udzielenie absoluto-
rium wójtowi gminy Zagnańsk – pod-
kreślił.

Po głosowaniu pomyślnie uchwa-
lonego absolutorium wójtowi pogra-
tulował jako pierwszy przewodniczą-
cy Rady Gminy Wojciech Chłopek.

Wójt w swoim krótkim wystąpie-
niu podziękował wszystkim radnym 
za jednomyślną uchwałę. – Szczegól-
nie dziękuję tym radnym, którzy są 
już kolejną kadencję i którzy udzielali 
mi wielu cennych rad, czasami nawet 

krytycznych uwag. Wydaje mi się, że dla dobra naszej gminy jest 
to bardzo potrzebne. Wierzę w to, że nasza dalsza współpraca 
będzie przebiegała na rzecz dobra naszej małej, zagnańskiej oj-
czyzny – mówił wójt Skorupski.

Miłymi akcentami sesji absolutoryjnej było nagrodzenie przez 
wójta i przewodniczącego Rady Gminy kwiatami radnej Grażyny 
Wawszczak za to, że oficjalnie uhonorowana została przez marszał-
ka Senatu RP Bogdana Borusewicza tytułem Sołtysa Roku 2011. 
(Szerzej na str. 4) Ponadto obecnym na sesji uroczyście przedsta-
wiony został przez władze gminy nowy sołtys z Chrustów – An-
drzej Staniec. Andrzej Piskulak

Radni udzielili wójtowi absolutorium

Nowy sołtys sołectwa Chrusty – Andrzej Staniec.

Przedstawiciele gminy Zagnańsk – wicewójt Robert Kaszuba 
i Elżbieta Korus, kierowniczka GOPS – odebrali 2 lipca br. w Mi-
nisterstwie Gospodarki w Warszawie nagrodę za projekt „Pomoc 
w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk”. 

Nagroda przyznana została w kategorii „Przedsiębiorczość odpo-
wiedzialna i wspierająca włączenie społeczne”. W uroczystości udział 
wzięła wiceminister gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik. Szerzej na te-
mat nagrody i projektu napiszemy w następnym wydaniu GZ. Apis 

Ministerstwo nagrodziło  
gminę Zagnańsk
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Radna i sołtys Grażyna Wawszczak została Sołtysem 
Roku 2011. Puchar odebrała z rąk marszałka senatu Bog-
dana Borusewicza. Jest to jej życiowy sukces. Przy odbio-
rze towarzyszyli jej m.in. mąż Ryszard, wiceprzewodni-

Grażyna Wawszczak Sołtysem Roku 2011
cząca Rady Powiatu Renata Janik, starosta kielecki Zdzi-
sław Wrzałka, przewodniczący Rady Gminy – Wojciech 
Chłopek i wójt Szczepan Skorupski. 

Finał dorocznego konkursu Sołtys Roku odbył się po raz 
dziesiąty. Konkurs pod patronatem marszałka Senatu organi-
zuje redakcja „Gazety Sołeckiej” oraz Krajowe Stowarzysze-
nie Sołtysów. Wyróżniono trzynastu sołtysów z Polski. 

Grażyna Wawszczak jest nie tylko drugą już kadencję soł-
tyską Zagnańska, ale także radną gminy Zagnańsk. Jest mę-
żatką, ma troje dzieci, a mimo to znajduje czas, żeby pomagać 
innym. Mówi, że zawsze bierze pod uwagę opinie sąsiadów 
i nie pozostawia spraw niezałatwionych. 

Od 32 lat jest czynnym członkiem Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Zagnańsku, pomagała w budowie remizy, działała na 
rzecz rozwoju gminnych szkół, telefonizacji sołectwa, które 
liczy 1800 osób, wspierała aktywnie powodzian. Ma wiele 
pomysłów, jak poprawić los mieszkańców. Najlepsza sołtys 
otrzymała od starosty Zdzisława Wrzałki i wiceprzewodniczą-
cej Rady Powiatu Renaty Janik wygrawerowane gratulacje za 
zdobycie tego zaszczytnego tytułu. Apis 

Staraniem Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej i Towa-
rzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach w dniach od 
11 do 21 czerwca br. został zorganizowany I Plener Malar-
ski pt. „Barwy naszej ziemi”. Uczestniczyło w nim 16 osób, 
w tym 4 stacjonarnie oraz 12 osób dojeżdżających. 

Chociaż pogoda czyniła wszystko, aby zniechęcić uczest-
ników pleneru do podziwiania i odkrywania uroków naszej, 
jakże malowniczej gminy, to oglądając wystawę poplenerową 
21 czerwca w remizie strażackiej w Samsonowie mogliśmy 
stwierdzić, że artyści nie zmarnowali tego czasu. 

Organizatorzy pleneru zadbali, by w pierwszym dniu ar-
tyści zwiedzili najciekawsze zakątki okolic Samsonowa i Za-
gnańska. Podczas tego wyjazdu zrobiono kilkadziesiąt zdjęć, 
na podstawie których już wieczorem powstawały pierwsze 
szkice obrazów. Wspaniała kuchnia i gościnność panujące 
w Gospodarstwie Agroturystycznym „Chata Wuja Toma” 
rekompensowały brak słońca. Ptasie trele, będące najcu-
downiejszą muzyką dla ucha, sprawiały, że malarze okutani 
w ciepłe ubrania, ale pełni natchnienia malowali swoje obrazy 
na tarasie. Tydzień szybko minął i z wielkim żalem przyszło 
pakować pędzle, farby oraz aparaty z pamiątkowymi fotogra-
fiami zakątków naszej gminy. Zwyczajem plenerów jest, że 
nie ma mowy o zakończeniu bez ogniska, kiełbaski, śpiewów 
biesiadnych oraz recytacji poezji. I na tym polu organizatorzy 
nie zawiedli, pogoda była jak na zamówienie, a piosenki śpie-
wał wraz z uczestnikami Marek Bucki.

Obrazy malowane sercem
obrazy Szczepanowi Skorupskiemu, państwu Lesińskim oraz 
akwarelkę Tomaszowi Kuszewskiemi. Podczas spotkania głos 
zabrali Renata Janik i wójt gminy. 

– W zwykłym codziennym dniu, kiedy dane nam jest wybie-
rać między kolorem jasnym a szarym kostki brukowej, możemy 
nagle podziwiać wspaniałe obrazy namalowane sercem – pod-
kreślił wagę i znaczenie tego pleneru wójt.  

Na zakończenie prezes TPSP Zyta Trych podziękowała za 
zorganizowanie pleneru w Samsonowie, za gościnę i wyrazi-
ła nadzieję, że kolejne plenery wejdą już na stałe do grafika 
imprez kulturalnych Samsonowa. Natomiast Lidia Putowska, 
prezes TZS, zaproponowała, by dla zainteresowanych malar-
stwem (zwłaszcza młodzieży) urządzić warsztaty, które sprzy-
jałyby zgłębianiu tajników pracy twórczej oraz wymianie do-
świadczeń. 

Uczestnikami I Pleneru Malarskiego pt. „Barwy naszej 
ziemi” byli: Henryka Brych, Ryszard Brych, Barbara Dzi-
kowska, Janina Jolanta Jurek, Krystyna Michniewicz, Maria 
Niciejewska, Halina Gołąbczak-Pela, Witold Popielski, Anie-
la Posobkiewicz, Dorota Putowska, Małgorzata Sajkiewicz-
Kręt, Maria Salus, Zuzanna Samulak, Anna Kowalik-Sucho-
doła, Józef Ziomek.

Wystawę będzie można zwiedzać od 26 czerwca do 19 lip-
ca br. w godzinach od 11-13. Organizatorzy zapraszają.

Celina Ślefarska
Zwieńczeniem pleneru był wernisaż malarski 

zorganizowany 21 czerwca w remizie strażackiej 
w Samsonowie. Wśród licznie przybyłych go-
ści byli: radna powiatu Renata Janik, wójt gmi-
ny Zagnańsk Szczepan Skorupski, radna Aneta 
Rutowicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk 
Tomasz Kuszewski, sołtys Samsonowa Honorata 
Durlik, państwo Lesińscy z Tumlina (sponsorzy), 
kierownictwo muzeum w Oblęgorku. Media re-
prezentowali redaktor Ewa Okońska z Radia 
Kielce oraz Andrzej Piskulak, pisarz, sekretarz 
odziału kieleckiego ZLP, redaktor „Gazety Za-
gnańskiej”. 

Lidia Putowska, główny organizator ze stro-
ny TZS, przygotowała wyróżnienia w postaci 
pamiątkowych dyplomów. Wręczyła również 
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Przebudowa drogi w Ścięgnach 
Na ukończeniu są prace przy przebudowie drogi w Ścięgnach, 

polegające na budowie chodnika w ciągu drogi. Wykonawca przy-
stępuje do wymiany przepustów i udrożnienia rowów. – Przewi-
dywany termin zakończenia prac to wrzesień tego roku. Zadanie 
dofinansowywane jest z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – informuje Grzegorz Milcarz, kierownik Referatu Bu-
downictwa i Pozyskiwania Śródków Zewnętrznych. Wartość inwe-
stycji 737 tys. zł, poziom dofinansowania ok. 300 tys. zł. Przebu-
dowa drogi w Ścięgnach ma zapewnić polepszenie komfortu jazdy 
pojazdów oraz obniżenie poziom hałasu i emisji spalin. Natomiast 
wybudowanie chodnika przy ww. drodze zwiększy bezpieczeństwo 
pieszych, którzy dotychczas poruszali się wąskimi poboczami. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kajetanowie Dolnym
Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji. Zakończono 

budowę infrastruktury w obrębie dawnej „siódemki” oraz w kie-
runku istniejącej pompowni w Kajetanowie Dolnym. Obecnie 
wykonawca realizuje odcinek w kierunku bloków mieszkalnych. 
Do wykonania pozostaje pompownia ścieków, która wykonywana 
będzie w lipcu tego roku. Całość inwestycji uzyskała dofinansowa-
nie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość inwestycji 
wynosi 1,76 mln zł, poziom dofinansowania 1,1 mln zł.

Woda do budynków przy ulicy Przemysłowej i Kieleckiej 
w Zagnańsku

W związku z planowaną likwidacją ujęcia wody Nadleśnictwa, 
z którego korzystali mieszkańcy ulic Przemysłowej i Kieleckiej, 

gmina zakończyła opracowywanie projektów przyłączy wody. Doku-
mentację projektową przyłączy przekazano w dniach 26 i 27 czerwca 
br. mieszkańcom do realizacji we własnym zakresie. Natomiast na 
odcinku sieci wodociągowej do ulicy Przemysłowej (II) ogłoszo-
no przetarg. Po wykonaniu przyłączy mieszkańcy będą korzystali 
z usług Wodociągów Kieleckich, natomiast istniejący wodociąg Nad-
leśnictwa zostanie wyłączony z eksploatacji.

Te r m o m o -
dernizacja bu-
dynku gminnego 
w Samsonowie 

Rozpoczę to 
realizacje prac po-
legających na do-
ciepleniu budyn-
ku styropianem. 
Całość zostanie 
zrealizowana do 
końca sierpnia 
tego roku. Za-
danie uzyskało 
dofinansowanie 
z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość 
prac została określona na kwotę 40 tys. zł.

Andrzej Piskulak

Andrzej Piskulak: Przy-
glądając się Pani działalności 
społecznej na rzecz dzieci, 
w Radzie Gminy i biznesie, 
można odnieść wrażenie, że 
jest Pani kobietą sukcesu. Pro-
ponuję więc już na początku 
naszej rozmowy o odpowiedź 
na pytanie, czy są jakieś plany, 
które się nie powiodły?

Agnieszka Gębska: Cho-
ciaż nie uważam tego za osobi-
stą porażkę, ale mam na myśli 
przykład niewykorzystania przez 
naszą gminę odkrycia śladów tetrapoda w Kamieniołomie Zacheł-
mie. Był to czas, kiedy byliśmy na ustach całego świata. Nie wy-
korzystaliśmy swoich 5 minut. A przecież można było promować 
gminę poprzez: stworzenie Parku Archeo-Paleontologicznego 
„Tetrapod” z całą infrastrukturą przeznaczoną dla turystów. 
W tej chwili mamy w kamieniołomie tylko tablice informujące 
o znalezisku. 

Czy Pani zdaniem, nie mamy już szans na wykorzystanie 
śladów tetrapodów do promocji gminy?

A.G.: Myślę, że odkrycie kieleckich naukowców ma nadal 
szansę, aby stać się symbolem Zagnańska, takim jak dąb Bartek.

Porozmawiajmy zatem o Pani działalności społecznej…
A.G.: Sprawy społeczne i lokalne zawsze leżały mi na ser-

cu zanim zostałam wybrana radną. Zaangażowałam się w dzia-
łalność stowarzyszenia, w którym byłam jednym z inicjatorów 
organizowania imprez mikołajkowych dla dzieci, które stały się 
obecnie coroczną tradycją. Jako mieszkanka Ścięgien od lat ob-
serwowałam, w jaki sposób dzieci po zajęciach szkolnych spę-
dzają wolny czas. Nie wszystkie jak wiadomo miały możliwość 
uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych (często płatnych). 
Brakowało miejsca, które zaspokoiłoby ich naturalną potrzebę 
zabawy i ruchu. Wówczas pojawił się pomysł budowy placu za-

baw, który stałby się miejscem nie tylko dla dzieci, ale również 
miejscem do integracji mieszkańców.

Jest Pani radną w naszej gminie już drugą kadencję, to 
świadczy, że wyborcy darzą Panią nie tylko szacunkiem, ale 
przede wszystkim zaufaniem… 

A.G.: Jak wiadomo czas trwania jednej kadencji nie zawsze 
daje możliwość dokonania zamierzonych założeń i dokończenia 
dużych projektów. Jednak nawet jeżeli nie uda się zrealizować 
zaplanowanego projektu czy inwestycji z przyczyn obiektywnych, 
to zawsze zdobywamy przecież doświadczenie. Mandat zaufania, 
jaki dostałam od mieszkańców dał mi możliwość realizacji pla-
nów na rzecz lokalnej społeczności w szerszym wymiarze. 

Do tej pory udało się zrealizować przebudowę drogi powia-
towej w Gruszce wraz z budową chodnika. Z mojej inicjatywy 
nastąpiła również zmiana rozkładu linii nr 7 związana z wydłu-
żeniem niektórych kursów z pętli w Kajetanowie o przejazd przez 
miejscowość Barcza. 

W ramach środków pozyskanych z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych trwa budowa drogi i chodnika 
w Ścięgnach. Planowane są również kolejne etapy tej inwestycji 
od Ścięgien do cmentarza i wzdłuż kościoła św. Rozalii do Kamie-
niołomu Zachełmie.

A jakie sprawy czekają jeszcze w kolejce do załatwienia 
przez Panią? 

A.G.: Na kontynuację działań czekają jeszcze inwestycje, 
które będę chciała sfinalizować. Jest to między innymi budowa 
kanalizacji w miejscowości Ścięgna. Szczególnie ważną dla mnie 
ze względów bezpieczeństwa naszych dzieci jest konieczność bu-
dowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 750, zwłaszcza na 
odcinku od wyjazdu ze Ścięgien do przejazdu kolejowego w miej-
scowości Chrusty. To bardzo ruchliwy i niebezpieczny dla pie-
szych odcinek drogi. Podjęłam także działania mające na celu 
opracowanie zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla sołectwa Gruszka.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Piskulak

Trybuna radnego

Był czas, kiedy byliśmy na ustach całego świata…
(Rozmowa z radną Agnieszką Gębską)

Gminne inwestycje w trakcie realizacji
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W ramach tegorocznego Dnia Zagnańska zorganizo-
wanego 23 czerwca, czyli pierwszej soboty lata, odbyło się 
w różnych miejscach gminy kilka imprez: całodniowy pik-
nik wokół sceny letniej nad zalewem w Kaniowie, powia-
towy konkurs na potrawę regionalną na boisku koło tegoż 
zalewu oraz festyn trzeźwościowy pod hasłem „Zdrowie-
jemy Razem” wokół hali sportowej GOKSiR, a w jego ra-
mach rodzinna jazda rowerowa na czas na boisku leśnym. 
W niedzielne popołudnie natomiast odbył się koncert mu-
zyki klasycznej w wykonaniu filharmoników świętokrzy-
skich. 

Piknik rodzinny
Pogoda, w przeciwieństwie do tej z ubiegłorocznej im-

prezy, wyjątkowo dopisała zarówno występującym artystom,  
jak i bawiącym się widzom, którzy licznie przybyli, by świę-
tować nad zalewem Dzień Zagnańska. Przed występami pro-
fesjonalnych kabaretów i zespołów muzycznych wystąpiły 
dzieci z Przedszkola Publicznego w Zagnańsku, zespoły ludo-
we Jaworzanki i Tumlinianie oraz kabaret Wyjście Awaryjne 
z Samsonowa. 

Karolina Szwed – mieszkanka Krakowa, która ma swe ko-
rzenie właśnie w gminie Zagnańsk, a konkretnie w Kołomani 
zaprezentowała indyjski taniec odissi. (Szerzej o Karolinie 
Szwed piszemy na str. 2)

Trudnego zadania rozbawienia publiczności podjął się Gó-
ralski Kabaret Truteń z Podhala. Ta sztuka udała się artystom 
ze Skawy nadzwyczaj łatwo. W ich satyrycznych scenicznych 
gagach znalazło się mnóstwo odniesień do współczesnej rze-
czywistości, duża dawka góralskiego i absurdalnego humoru, 
a także aluzje do wójta Szczepana Skorupskiego. To się podo-
bało i oklaskom nie było końca.

Interesująco wyglądały popisy i pokazy sztuk walki mło-
dziutkich karateków ze szkółki Karate Kyoukushin działającej 
przy GOKSiR. Po występie, będącego na topie estradowym 
Wiejskiego Kabaretu EWG (Eksportowy Wytwór Gminy) 
XVII-wieczne szlacheckie zwyczaje zaprezentowała Kompa-
nia Wolontarska z Kielc. 

Zainteresowanie zarówno widzów, vipów, jak i dziennika-
rzy wzbudził także pokaz biżuterii lodowej z kolekcji artystów 
plastyków Anny Wojdan i Krzysztofa Piotrowskiego, właści-
cieli Galerii Kan Biżuteria w Kielcach. Piękne dziewczęta 
z Kielc i Chęcin zaprezentowały na sobie biżuterię wykonaną 
z barwionego lodu. Niezwykłość kolekcji polegała na tym, że 
pod wpływem upalnej pogody naszyjniki roztapiając się, jed-
nocześnie tworzyły nieszablonowe wzory na śnieżnobiałych 
sukienkach. 

– Zawodowo zajmujemy się tworzeniem biżuterii ze zło-
ta i srebra, ale jako artyści plastycy lubujemy się w tworze-
niu nietypowych kolekcji. Zazwyczaj biżuteria jest dodatkiem 
do ubioru. Natomiast wykonana z lodu sama kreuje i tworzy 
ubiór. Lód rozpuszczając się, barwi suknię. I cały efekt polega 
właśnie na tego rodzaju malowaniu sukni – wyjaśniał redakcji 
Krzysztof Piotrowski. 

Przedsmak dalszej zabawy zapoczątkował zespół muzycz-
ny Floya z Jaworza. Po ich występie odbył się pokaz boksu 
tajskiego (muay tai). Gwiazdą wieczoru był zespół coverowy 
Liverpool – Czerwone Teksasy, który przypomniał w nowej 
aranżacji przeboje Czerwonych Gitar i Beatlesów. Imprezę 
prowadziła znana dziennikarka radia FaMa Aneta Czaban. 

Dzień Zagnańska uroczyście otwierali przedstawiciele 
władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Dyrektor 
Mariusz Cołoszyński, dyrektor Wydziału Spraw Obywatel-
skich i Cudzoziemców ze Świętokrzyskiego Urzędu Woje-
wódzkiego odczytał list skierowany do mieszkańców gminy 
Zagnańsk, jaki przekazała na ręce wójta Szczepana Skorup-

skiego wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. 
Wojewoda składając życzenia z okazji Dnia Zagnańska, po-
gratulowała władzom samorządowym sukcesów w dziedzinie 
gospodarczej i turystycznej. 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kieleckiego Renata 
Janik życzyła zebranym uczestnikom festynu oraz tym, którzy 
zostali w domu dużo miłości, zdrowia i dobrej zabawy. 

Prezes Wodociągów Kieleckich (sponsor imprezy) Hen-
ryk Milcarz podkreślając, że ziemia zagnańska jest miejscem, 
gdzie zawsze się z przyjemnością wraca, życzył humoru i ra-
dości.

Starosta Zdzisław Wrzałka w swym wystąpieniu podkreślił 
to, że ta część regionu, w której znajduje się powiat kielecki 
ma ogromne tradycje kulinarne kultywowane z pokolenia na 
pokolenie oraz kulturalne i artystyczne. Pozdrawiając miesz-
kańców gminy, życzył miłej zabawy.

Rodzinny i smaczny Dzień Zagnańska

Z kolei Jarosław Wałek, prezes Lokalnej Grupy Działania 
Dorzecze Bobrzy wręczył nagrodę Bobra Władysławowi Ko-
walewskiemu, za jego, jak podkreślił, zaangażowanie na rzecz 
tej organizacji.

Wójt Szczepan Skorupski pamietając ubiegłoroczny rzęsi-
sty deszcz, dziękował Opatrzności za słoneczną pogodę, i ta-
kiej życzył mieszkańcom gminy, oraz by scena nad zalewem 
była pożyteczna dla wszystkich. Serdecznie podziękował też 
przybyłym gościom, organizatorom i wszystkim przybyłym 
na imprezę. 

W programie Dnia Zagnańska znalazły się zawody wędkar-
skie o puchar wójta gminy Zagnańsk. W kategorii mężczyzn 
seniorów wygrał Tomasz Pytka, osiągając imponujący wynik 
1740 pkt., drugie miejsce przypadło Tomaszowi Dąbrowskie-
mu, a trzecie – Wiesławowi Musiałowi. W kategorii kadetów 
pierwsze miejsce zajął Michał Adamczyk, drugie – Kacper 
Chrzanowski, w kategorii juniorów zwyciężył Sebastian Pyt-
ka, drugi był Dawid Sobierajski, trzeci – Piotr Kopeć. W kate-
gorii kobiet seniorek bezkonkurencyjna okazała się Katarzyna 
Miądzel, druga była Teresa Miądzel, trzecia – Agata Dąbrow-
ska. Na scenie uroczyście okazałe puchary dla każdego wrę-
czył ich fundator – wójt Szczepan Skorupski. 

Bezpośrednio przy plaży rozstawiony był duży park za-
baw dla dzieci. Wśród stoisk uwagę publiczności zwracały te 
z pracami artystycznymi: Krzysztofa Wesołowskiego – z rzeź-
bami i Elżbiety Chrobot – z biżuterią. Swój sprzęt strażacki 
prezentowali strażacy z OSP Zagnańsk-Chrusty.

Patronatem imprezę objęli: wojewoda świętokrzyski Bo-
żentyna Pałka-Koruba, starosta powiatu kieleckiego Zdzisław 
Wrzałka, wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski. 

Najsmaczniejsze potrawy: kalarepiok jaglany, dziadaj-
ka z zacirkom i kalmuki babuni

Kalarepiok jaglany przygotowany przez Krystynę Wilk 
z Chęcin, dziadajka z zacirkom – Zespołu Ludowego Jawo-
rzanki, kalmuki babuni Koła Gospodyń Wiejskich z Rykoszy-
na z gminy Piekoszów oraz kapusta z kaszą Grażyny Kręcisz – 
zdaniem jurorów uzyskały miano najsmaczniejszych potraw. 
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V Konkurs na Najsmaczniejszą Trady-
cyjną Potrawę Powiatu Kieleckiego, który 
odbywał się podczas Dnia Zagnańska, cie-
szył się żywym zainteresowaniem. Jurorzy 
zauważyli również babski bigos przygoto-
wany przez Towarzystwo Aktywnych Ko-
biet z gminy Zagnańsk.

W konkursie wzięły udział koła go-
spodyń wiejskich, zespoły obrzędowe, 
właściciele gospodarstw agroturystycz-
nych oraz osoby indywidualne miesz-
kające na terenie powiatu kieleckiego.  
W tym roku jury oceniało 24 potrawy przy-
gotowane przez 18 zespołów reprezentują-
cych 15 gmin powiatu kieleckiego. Prze-
wodniczącym jury był Mirosław Ciołak, 
szef kuchni hotelu Tęczowy Młyn, potrawy 
oceniali również wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Renata Janik oraz Jan Cedro, wójt 
gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski oraz 
przedstawicielka kieleckiego starostwa 
Wioletta Krzyżanowska. Komisja brała 
pod uwagę m.in. walory smakowe, estetykę 
i formę podania oraz recepturę. 

Na imprezie byli i potraw konkurso-
wych także kosztowali: radny wojewódzki 
Mieczysław Gębski, starosta kielecki Zdzi-
sław Wrzałka, wicestarosta Zenon Janus, 
członek Zarządu Powiatu Bogdan Gierada 
oraz radni Mirosław Gębski i Karol Jace-
wicz, wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Stefan Grudzień, radni: Agnieszka Gębska, 
Grażyna Wawaszczak, Anna Piotrowska, 
Artur Kudzia, Tomasz Dąbrowski i Kamil 
Piasecki.

Zdaniem przewodniczącego jury Miro-
sława Ciołaka, jurorom spodobał się pomysł 
wykorzystania kalarepy oraz to, że danie 
jest proste i niekosztowne. Natomiast wójt 
Szczepan Skorupski szczególnie interesował 
się historią i pochodzeniem każdej potrawy. 
Pytał także o legendy, w których mogły wy-
stępować. – Przez przypominanie ich, nie 
tylko pomagamy gospodyniom, ale także ich 
mężom czy narzeczonym, bo dobrze gotując, 
mogą trafić przez żołądek do serca – wyja-
śniał dziennikarzom sens konkursu.

Radości nie kryły panie ze Zespołu Lu-
dowego Jaworzanki, których potrawa dzia-
dajka z zacirkom wywalczyła drugie miej-
sce. Zwycięską Babę ustawiły na honoro-
wym miejscu swojego stoiska. 

Przeboje muzyki klasycznej
Plenerowy koncert muzyki poważnej, 

który odbył się w niedzielne popołudnie na 
scenie letniej w Kaniowie/Borowej Górze tak-
że wzbudził duże zainteresowanie. Przeboje 
muzyki klasycznej, szczególnie barokowej 
wykonywało kobiece Kameralne Trio z Fil-
harmonii Świętokrzyskiej w składzie: Lidia 
Chmielewska – altówka, Iwona Kałużyńska – 
flet, Edyta Piwowarczyk – pianino. Wraz z ko-
lejnymi utworami granymi w scenerii plaży, 
na której opalali się ludzie, w okolice sceny 
zaczęło przybywać coraz więcej melomanów 
i miłośników tego rodzaju muzyki. 

Andrzej Piskulak 

300 osób przybyło na Festyn Profilaktyczny „Zdrowiejemy Razem”, 
w którym uczestniczyli absolwenci oddziału XIII Ośrodka w Morawicy 
oraz ich rodziny, a także osoby wychodzące z uzależnienia, zrzeszone w gru-
pach AA z całego województwa świętokrzyskiego. Spotkanie zorganizowali 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku, 
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Morawicy 
oraz Grupa AA „Bartek” pod patronatem wójta gminy Zagnańsk Szczepa-
na Skorupskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od zbiórki przy Bartku. Uczestnicy podziwiali oka-
załe drzewo, które przeżyło wiele burz i huraganów. Walkę drzewa o przetrwa-
nie można porównać z codzienną walką osób wychodzących z choroby alkoho-
lowej. Historię Bartka przedstawił gościom przewodnik Mieczysław Starz. Po 
lekcji przyrody i historii uczestnicy przemaszerowali do kościoła pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP, gdzie proboszcz parafii i zarazem duchowy opiekun Grupy 
AA „Bartek” – ks. Ryszard Niemiec oraz diecezjalny opiekun osób uzależnio-
nych – ks. Robert Skorupa odprawili Mszę św. 

– Pragniemy razem dziękować za wiele kobiet i wielu mężczyzn, za zwycię-
stwo nad chorobą, której imię: uzależnienie – alkohol. To Jezus pomógł im, przez 
cierpliwą i dobrą żonę, mądrego i dobrego męża, przez rodziców i dzieci – mó-
wił ks. Ryszard Niemiec.

Festyn profilaktyczny 
„Zdrowiejemy Razem” 

Po Eucharystii uczestnicy festynu udali się do kompleksu sportowego GOK-
SiR i Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnań-
sku. Gości powitali Elżbieta Korus, kierownik GOPS i jednocześnie przewod-
nicząca GKRPA, i koordynator ds. terapii Stanisław Kupis oraz rzecznik Grupy 
AA „Bartek” Marcin Kraska. Wójt gminy Zagnańsk życzył przybyłym udanej 
zabawy na gościnnej ziemi zagnańskiej. Prowadzący podziękowali kierowni-
kowi GOKSiR Michałowi Salwie, dyrektor ZSZP nr 2, PiG w Zagnańsku Ma-
rzannie Moćko, Zespołowi Terapeutycznemu WOTUiW w Morawicy za pomoc 
w organizacji festynu, szczególnie Henrykowi Kowalczykykowi. 

Oprawę artystyczną i prowadzenie festynu zapewnił Dariusz Zwierzchow-
ski. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji i niespodzianek, szczególnie dla 
najmłodszych. Młodzi sprawdzili swoje umiejętności w konkursie plastycznym 
„Dąb Bartek w oczach dziecka”, w konkursach sprawnościowych, na torze prze-
szkód, w przeciąganiu liny oraz w turnieju sportowym piłki nożnej. Rodzice 
i dzieci uczestniczyli w rodzinnej jeździe rowerami na czas. Policjanci z Wy-
działu Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadzi-
li dla chętnych egzamin teoretyczno-praktyczny na kartę rowerową. 

Dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży cieszył się pokaz tresury 
psa policyjnego połączony z nauką bezpiecznego zachowania podczas ataku psa 
oraz pokaz sprzętu policyjnego. Przedstawiciele Powiatowej Stacji Epidemiolo-
gicznej w Kielcach prezentowali materiały na temat zagrożeń epidemiologicz-
nych, zwłaszcza w okresie zbliżających się wakacji. Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Zagnańsku i uczestniczki projektu konkursowego „Aktywnie 
i zdrowo w gminie Zagnańsk”, realizowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego POKL, zaprezentowali rękodzieło artystyczne, malarstwo, 
witrażownictwo oraz częstowali smakołykami.

Festyn zakończył się rodzinnym pieczeniem kiełbasek oraz wspólną zabawą.
Elżbieta Korus
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Włoska tarantella, turecka cayda cira, polski oberek i wie-
le portugalskich układów tanecznych towarzyszyło uczniom 
z gimnazjum w Zagnańsku podczas trzeciej wizyty partnerskiej 
w Povoa de Santa Iria. W dniach 14-18 czerwca 2012 roku w ra-
mach programu Comenius delegacja polska przebywała z wizytą 
w Portugalii. 

Jedenastu uczestników wyprawy z klas drugich i trzecich: Nata-
lia Król, Piotr Moćko, Jakub Chyb, Anna Gosek, Marcin Wak-
smundzki, Eliza Starz, Dominik Papros, Karolina Pluta, Karolina 
Nadolnik, Gabriela Błocho oraz Aleksandra Musiał przygotowało 
na tę okoliczność układ taneczny – oberka z elementami poloneza. 
Przez dwa miesiące całość doskonalono pod czujnym okiem instruk-
torów z Działu Dziedzictwa Narodowego, A. Piotrowskiego i J. Gu-
muły oraz Haliny Dolezińskiej. 

Nauka śpiewu i tańca to podstawowe cele kolejnego programu 
Comenius w zagnańskiej dwójce. Spotkanie z Portugalią rozpoczął 
spacer brzegiem malowniczego ujścia rzeki Tag. Jeszcze tego same-
go wieczora dyrektor szkoły goszczącej powitała wszystkich przyby-
łych gości w murach XVIII-wiecznej farmy w Vila Franca de Xira. 
Program wizyty obejmował poznanie czterech dyrektorów zarządza-
jących tamtejszą placówką, spotkanie z nauczycielami, zwiedzanie 
budynku szkoły, w której uczy się włącznie z przedszkolem 1500 
uczniów oraz spotkanie z kuratorem i burmistrzem miasteczka. Wi-
zyta w Portugalii zbiegła się z zakończeniem semestru i podsumo-
waniem pracy uczniów. W związku z tym każda klasa prezentowała 
układy taneczne, artystyczne, sportowe oraz przedstawienia teatral-
ne, nawiązujące do życiorysu patrona swojej szkoły. W sobotnie po-
południe odbył się piknik szkolny z udziałem nauczycieli, uczniów 
i ich rodzin. Swoje pięć minut mieli także uczniowie naszej szkoły, 
którzy odtańczyłi oberka w tradycyjnych strojach. Za co otrzymali 
ogromne brawa. 

Uczestnicy wyjazdu do Portugalii degustowali też przysmaki 
kuchni śródziemnomorskiej. Niestety, frutti di mare chyba nikomu 
nie przypadły do gustu. Wieczorem, przy kolacji delegacje polska 
i włoska kibicowały polskiej drużynie piłkarskiej. 

Był też czas na zwiedzanie Lizbony, a podczas wizyty w Mu-
zeum Narodowym uczniowie szkół partnerskich próbowali swoich 
sił w zdobieniu płytek ceramicznych. Poznali nowoczesną stolicę 
Portugalii i tę mniej urokliwą jej odsłonę. Jedli kolację nad brzegiem 
oceanu w najstarszej restauracji w mieście, kibicując jednocześnie 
drużynie portugalskiej w Euro. Spacerowali brzegiem Oceanu Atlan-

tyckiego, odwiedzili najdalej wysunięty na południowy-zachód skra-
wek Europy – Przylądek św. Wincentego w Cabo de Sao Vincente, 
a takze zwiedzili kompleks pałacowy w Sintrze. 

Na zakończenie pobytu uczniowie stwierdzili, że „było bardzo 
miło i wesoło, a zarazem oberkowo”.

W rytmie oberka z Comeniusem w Portugalii

Gorąco dziękuję za ciepłe słowa i wsparcie, jakie otrzymałam 
od władz gminy, dyrekcji ZSP nr 2, PiG w Zagnańsku oraz za po-
moc w zorganizowaniu wyjazdu przez rodziców uczniów biorących 
udział w wyprawie. Kolejny raz pragnę podziękować panu Tomkowi 
Dąbrowskiemu, który nie pierwszy raz służył nam pomocą w dotar-
ciu na lotnisko w Warszawie oraz w drodze powrotnej do Zagnańska. 
Serdecznie dziękuję koleżance Halinie Dolezińskiej oraz koledze 
Mirkowi Kowalskiemu za pomoc w opiece nad uczniami, realizacji 
programu oraz dokumentowaniu wydarzeń. I na zakończenie, dzię-
kuję młodzieży przebywającej w Portugalii, która swoją otwartością 
na świat, kreatywnością i zdyscyplinowaniem udowodniła, że warto 
realizować i pisać kolejne projekty z programu Comenius. Pragnę 
przypomnieć, że ta wspaniała wycieczka do Portugalii mogła się od-
być dzięki dotacji w wysokości 20.000 euro, jaką szkoła otrzymała 
w 2011 roku z FRSE.

Koordynator projektu Comenius
Dorota Starz

Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich auto-
ra i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczo-
ną w nich zawartość merytoryczną.

W Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 Przedszkola i Gimnazjum 
im. Stanisława Staszica w niedzielne popołudnie 17 czerwca br. od-
był się Festyn Rodzinny, który licznie zgromadził mieszkańców Za-
gnańska. Ideą spotkania było, jak poinformowała dyrektor szkoły 
Marzanna Moćko, integrowanie środowiska szkolnego i gminy 
oraz zbieranie funduszy na potrzeby doposażenia bazy szkoły. 

Na scenie występy artystyczne prezentowały zarówno dzieci 
i młodzież, jak i profesjonalni artyści. Natomiast na placu szkolnym 
zorganizowane były różnego rodzaju zawody sportowe, pokazy stra-
żackie, ratownicze i policyjne, prezentacje dorobku szkoły, degusta-
cje potraw i wesołe miasteczko.

Głównym punktem imprezy była licytacja przedmiotów podaro-
wanych przez licznych ofiarodawców i sprzedaż rzeczy i usług. Ze-
brane pieniądze – w kwocie 5 tys. zł – zasilą budżet szkolny. 

 – W tym roku gospodarzami i głównymi aktorami były dzieci 
z przedszkola – poinformowała dyrektor Marzanna Moćko. Organi-
zatorem imprezy był komitet w skład, którego weszli rodzice dzieci 
z przedszkola. Natomiast wszelką pomocą służyli solidarnie nauczy-
ciele z przedszkola, podstawówki i gimnazjum. 

Głównym punktem artystycznym były występy 4-, 5-letnich dzieci, 
które to swoim bezpretensjonalnym wdziękiem porwały całą bez wy-
jątku publikę. Oklaskom, fotografowaniu i filmowaniu nie było końca. 
Do czerwoności publiczność rozgrzali niezwykle energetyczni tance-
rze ze Świętokrzyskiego Klubu Tańca JUMP. Zainteresowanie wzbu-
dzały także popisy taneczne Olimpijskiej Szkółki Tańca i Dobrych Ma-
nier, pokazy sportowe grupy Karate, Zespołu Ludowego Jaworzanki 
z przedszkolakami także ubranymi w stroje ludowe, popisy wokalne 
Mai Wojtaszek oraz występ Włodzimierza „Kniora” Kiniorskiego. 

Policjanci kieleccy pokazywali maluchom m.in. jak zbierane są 
odciski palców od osób podejrzanych o przestępstwo, jak zabezpie-
czane są ślady na miejscu przestępstwa i jak wygląda tresura psów 
policyjnych. 

Swoje rzeźby prezentował Krzysztof Wesołowski z Zagnańska. 
Natomiast artystka wizażystka Elżbieta Chrobot przedstawiła swoje 
niezwykle witraże. Stoisko miały także panie z Towarzystwa Aktyw-
nych Kobiet.

Chętni mogli przejechać się konno na koniach ze stadniny Alek-
sandry i Witolda Zagórskich. Natomiast ratownik medyczny Leszek 
Mączka zaprezentował pokaz udzielania pierwszej pomocy. Poma-
gali mu w tym strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Zagnańska-
Chrustów. Strażacy dodatkowo wykonali pokaz swojej koronnej 
konkurencji sportowej polegającej na szybkim ubraniu się w uniform 
strażacki i na trafianiu strumieniem wody z węża strażackiego do 
celu. Imprezę zakończył korowód wszystkich uczestników festynu 
poprowadzony przez instruktora muzycznego, na co dzień organisty 
kościelnego Łukasza Gronostaja. 

Imprezę zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz po-
wiatu kieleckiego z wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Renatą Janik 
i radnym Mirosławem Gębskim. Radę Gminy w Zagnańsku repre-
zentowali radni: Anna Piotrowska, Grażyna Wawszczak i Tomasz 
Dąbrowski z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stefanem Grud-
niem na czele. Wraz z licznymi pracownikami Urzędu Gminy przy-
był także wójt Szczepan Skorupski. Wśród wielu innych ważnych 
osób był również prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz. 

Apis

Festyn rodzinny w dwójce



9

Lipiec 2012

Grupa uczniów z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Kajetanowie wraz z dyrekcją i nauczycielami uczest-
niczyła w niedzielę 17 czerwca br. w uroczystościach odsłonię-
cia pomnika dedykowanego partyzantom 4. Pułku Piechoty 
Legionów Armii Krajowej w Wilkowie. Monument będzie 
przypominał młodemu pokoleniu o tragicznych wydarze-
niach z okresu II wojny światowej, bohaterstwie partyzantów 
i patriotyzmie mieszkańców świętokrzyskiej wsi.

Uroczystości, które rozpoczęła Msza św. polowa w intencji par-
tyzantów, zgromadziły wielu gości: władze samorządowe ze starostą 
Zdzisławem Wrzałką, radnych gminy Górno, sołtysów, kombatantów, 
Zarząd Światowego Związku Żołnierzy PP Legionów Armii Krajo-
wej, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i strzeleckich 
oraz młodzież szkolną z nauczycielami i mieszkańców Wilkowa. 
Przybyła także Amelia Sołtysiak skoligacona z rodziną pułkownika 
„Barabasza”, dowódcy AK Oddziału Wybranieccy wraz z córką Mał-
gorzatą Sołtysiak, pracownicy IPN Delegatury w Kielcach.

Na oprawę artystyczną złożyły się występy chóru Echa Le-
śne, recytacja poezji żołnierskiej i występ uczniów ze szkoły ze 
Wzdołu Rządowego.

Pomnik stanął na prywatnym gruncie wnuka Jacentego Sito 
w pobliżu zalewu. Na obelisku wyryto nazwiska czterech do-

wódców schwytanych w obławie 15 listopada 1944 r. Byli to 
sierżant Stefan Fąfara ps. Dan, dowódca I plutonu, sierżant Sta-
nisław Kozera ps. Bogdan, dowódca II plutonu, sierżant Franci-
szek Jaśniewski, kwatermistrz oddziału oraz partyzant nieznane-
go pochodzenia ps. Maryl. Ukrywali się oni w zabudowaniach 
Jacentego Sito, gospodarza z Wilkowa i zostali ujęci w obławie 
przez grupę Kałmuków. Pobici przez nich, zostali przekazani do 
Gestapo przy ul. Focha w Kielcach. Stąd trafili do więzienia przy 
ul. Zamkowej i do obozu koncentracyjnego Gorss Rosen, gdzie 
zostali zamęczeni. 

Hołd bohaterom przed pomnikiem oddali kombatanci z Od-
działu Wybranieckich, samorządowcy, młodzież szkolna oraz 
mieszkańcy okolicznych miejscowości. Dla uczniów ze szkoły 
w Kajetanowie była to kolejna lekcja historii, spotkanie ze świad-
kami tragicznej wojny w ramach przygotowań do uroczystości 
nadania szkole imienia Armii Krajowej we wrześniu 2012 roku. 

Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Św. 
Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica-Sabat” oraz Światowy 
Związek Żołnierzy 4. PP Legionów AK w Kielcach z kpt. Pelagią 
Barwicką.

Katarzyna Dobrowolska

Okolice Zagnańska obfitują w wiele ciekawych miejsc. Wszy-
scy doskonale znamy sędziwego Bartka czy ruiny huty „Józef” 
w Samsonowie. Ostatnio, za sprawą doniosłego odkrycia pale-
ontologicznego, sławny stał się również kamieniołom dolomitu 
w Zachełmiu. Jakby nieco na uboczu, w zapomnieniu pozostaje 
mały parowozik przy ul. Kieleckiej – najbardziej czytelna pa-
miątka po istniejących tu jeszcze dość niedawno kolejkach wą-
skotorowych. Nie jest to jednak pamiątka jedyna – w bliższej 
i dalszej okolicy nadal jeszcze oglądać można wiele pozostałości 
po wąskotorówce. Większość z nich związana jest z torowiskami 
– dawnymi szlakami kolejki, od lat pozbawionymi już szyn. Ślady 
te najlepiej zachowały się w głębi okolicznych lasów. 

Początki wąskich torów w okolicach Zagnańska wiążą się z cza-
sami I wojny światowej – już w 1916 roku okupant austriacki zbudo-
wał pierwszy odcinek kolejki konnej z Zagnańska do Borowej Góry 
(w późniejszym czasie częściowo 
zaadaptowany pod linię kolejki paro-
wej). W 1918 roku rozpoczęto budowę 
kolejki parowej w kierunku Świętego 
Krzyża. Rozbudowę okolicznych linii 
prowadzono jeszcze do lat 50. Wkrótce 
jednak wąskotorówka przegrała walkę 
ze sprawniejszym i tańszym transpor-
tem samochodowym. Ostatni jej odci-
nek rozebrano w 1978 roku. Zagnań-
ska kolejka wąskotorowa zaopatrywa-
ła miejscowy tartak w drewno z oko-
licznych lasów, służyła również do 
przewozu pirytu z kopalni w Rudkach. 
Wożono nią też piasek, glinkę kamion-
kową, później pasażerów. Przez ponad 
60 lat funkcjonowania odgrywała ona 
ogromną rolę w życiu miejscowej spo-
łeczności, stając się obok tartaku głównym czynnikiem, jaki zadecydo-
wał o lokalizacji „współczesnego” Zagnańska.

Zapraszam Czytelników na wycieczkę śladami dawnej wąskoto-
rówki. Opisana trasa prowadzi najstarszym i jednocześnie najdłużej 
działającym odcinkiem kolejki – w kierunku Świniej Góry i Suche-
dniowa. W zależności od wybranego wariantu trasy długość wyciecz-
ki wynosi: do Suchedniowa (PKP): 23 km, przez Świnią Górę – do 
Szałasu (bus): 24 km, przez Jasiów do Zagnańska: 31 km. Po drodze 
możliwość skrócenia trasy czerwonym szlakiem turystycznym – do 
Szałasu (bus): 17,5 km, do Łącznej (PKP): 18 km. 

Wycieczkę rozpoczynamy przy ul. Przemysłowej, niedaleko sie-
dziby Nadleśnictwa, w pobliżu dawnego biurowca tartaku – tu, po 

przeciwnej stronie szosy do Chrustów zachował się budynek stacji 
Zagnańsk Wąskotorowy, zaadaptowany obecnie do celów miesz-
kalnych. W czasach świetności wąskotorówki zaczynał się tutaj tor 
kolejki świętokrzyskiej, jaka prowadziła z Zagnańska aż do stacji 
Święty Krzyż koło Nowej Słupi. W latach 50. wyruszały stąd w Ły-
sogóry pociągi osobowe i wycieczkowe. Trasa kolejki wiodącej do 
Suchedniowa prowadziła w kierunku przeciwnym – pomiędzy tere-
nem dawnego tartaku i Ośrodka Transportu Leśnego, gdzie do dziś 
oglądać można budynek byłej parowozowni i warsztatów, kolejkową 
kuźnię, odlewnię, stolarnię, piaskownię (gdzie przygotowywano pia-
sek do piasecznic parowozów) oraz składnicę węgla dla lokomotyw. 
To tutaj była główna baza zagnańskich wąskotorówek – w czasach 
jej świetności remontowano tu także parowozy przysyłane z innych 
kolejek leśnych w Polsce, a nawet produkowano wagony i elemen-
ty nawierzchni torowej. Opisywany odcinek torowiska został jednak 

niedawno zagrodzony, dlatego dalszą 
trasę wycieczki najlepiej kontynu-
ować od ul. Kieleckiej, gdzie przed 
budynkiem dawnego Zakładowego 
Domu Kultury obejrzeć można jed-
ną z najcenniejszych pamiątek po 
miejscowych kolejkach – trzyosiowy 
parowóz typu „Las” Ty-1131-55. Ma-
szynę tę zbudowano w Chrzanowie, 
w 1955 roku. Był to ostatni parowóz 
eksploatowany na zagnańskiej kolej-
ce. Niedaleko odnaleźć można dawne 
torowisko, wzdłuż którego prowadzi 
obecnie droga gruntowa w kierunku 
Bartkowa Górnego. W pobliżu Stawu 
Kalety oglądać można przedwojenny 
most nad dawnym korytem Bobrza-
neczki. Trasa zakręca dalej w prawo, 

w kierunku widocznego nasypu kolejowego – tor kolejki przebie-
gał tutaj pod wiaduktem, po specjalnej estakadzie prowadzącej nad 
korytem strumienia. Po obu stronach nasypu zachowały się jeszcze 
betonowe przyczółki tej konstrukcji. Linia kolejki zakręcała następ-
nie w prawo, dochodząc do ul. Słonecznej – ze względu na trudno-
ści w pokonaniu tego odcinka zaleca się jego pominięcie i przejście  
ul. Kielecką przez strzeżony przejazd kolejowy. Po wąskotorówce 
nie zachował się tu żaden ślad – szyny przebiegały po prawej stro-
nie obecnego chodnika dla pieszych. W okresie międzywojennym 
w miejscu tym odgałęziały się tory mijankowe składnicy „Samso-
nów” (nazwa nawiązywała do istniejącego wówczas nadleśnictwa). 

PS Cdn. w sierpniowym wydaniu gazety.

Bartosz Kozak

Szlakiem dawnej wąskotorówki (część I)

Gimnazjaliści z Kajetanowa poznawali AK

Parowóz typu „Las” przed stacją Zagnańsk Wąsko-
torowy (lata 50.)
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FIRMA OGRODNICZA  
„MAJA”  

TERESA MILCARZ
Zagnańsk, Osiedle Kaniów, ul. Młynarska 21.

Sprzedaż: drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, 
kwiaty doniczkowe, nasiona, nawozy, kora, 

włókniny, ziemia ogrodnicza, narzędzia 
ogrodnicze, akcesoria dekoracyjne i użytkowe.

Kontakt: 664 363 955

Wszystkim życzliwym, którzy wspierają 
mnie w walce o powrót do normalnego 
życia serdecznie dziękuję.

Krzysztof Cholewiński z Rodziną

Podziękowanie

W nocy z 8 na 9 czerwca br. nieznani sprawcy podpalili za-
parkowany przy ul. Turystycznej w Zagnańsku samochód mar-
ki Opel Zafira. Dzięki szybkiej interwencji właściciela pojazdu 
i pomocy przejeżdżającego kierowcy, pożar udało się ugasić. 
Wcześniej ukradli tuje posadzone w Samsonowie i kolo cmen-
tarza parafialnego w Zachełmiu. W nocy z 27 na 28 czerwca br. 
nieznani chuligani zniszczyli dachy przystanków autobusowych 
i neon sklepowy w centrum Zagnańska.

 Czyżby bandyci i wandale, którzy rozrabiają w naszej gminie, 
mogli nadal być bezkarni i nie martwić, że ktoś im depcze po pię-
tach? Zaniepokojeni mieszkańcy pytają, gdzie są policjanci? A może 
by tak bardziej stanowczo zapytać Wojewódzką Komendę Policji 
o to, dlaczego nasza gmina nie ma swojego posterunku? Bo jak widać 
nie opłaca się oszczędzać na bezpieczeństwie. 

Andrzej Piskulak

Bandyci i chuligani „rządzą się” w gminie!

MiŚ w leśnej szkole
Od 1 stycznia br. 18 uczniów Technikum Leśnego w Za-

gnańsku bierze udział w Projekcie „MiŚ, czyli My i Środo-
wisko” prowadzonym przez Stowarzyszenie na rzecz Wycho-
wania, Edukacji i Rozwoju „Knieja”. Środki na realizację 
przedsięwzięcia Stowarzyszenie „Knieja” pozyskało w drodze 
konkursu od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ra-
mach programu „Równać Szanse 2011”.

Nasi uczniowie uczestniczący w projekcie samodzielnie przy-
gotowali materiały informacyjne i poglądowe oraz gadżety pro-
mocyjne dotyczące fauny i flory gminy Zagnańsk. Praca odbywa-
ła się w trzech sekcjach: ornitologicznej, biologicznej i plastycz-
nej. W marcu i kwietniu tego roku wszystkie grupy prezentowały 
swoje dokonania, aby dobrze przygotować się przed spotkaniami 
z młodszymi kolegami.

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęły się w programie 
„MiŚ” zajęcia edukacyjne dla gimnazjalistów, które poprowa-
dzili uczniowie naszej szkoły – uczestnicy projektu. Przez kilka 
kolejnych tygodni gościliśmy klasy Ia i Ib z gimnazjum w Tumli-
nie, IIIa i IIIb z gimnazjum w Samsonowie, klasę Ic z gimnazjum 
w Zagnańsku i klasę III z Kajetanowa. 

Wszystkie spotkania odbywały się według opracowanego planu, 
przyszli leśnicy prezentowali gimnazjalistom wykład ornitologiczny 
w wolierach z wykorzystaniem zdjęć i płyty z odgłosami ptaków. 

Po wykładzie goście mieli za zadanie rozpoznać głosy wy-
branych ptaków. Okazało się, że wcale nie jest to łatwe, jednak 

najbardziej uważni słuchacze nie mieli większych trudności. 
Najlepszą lekcją było obserwowanie ptaków drapieżnych pozo-
stających pod opieką sekcji sokolniczej w Ośrodku Rehabilita-
cji Ptaków Drapieżnych. Gimnazjaliści zadawali mnóstwo pytań 
dotyczących pielęgnowania i karmienia podopiecznych sekcji 
sokolniczej.

Uczniowie prowadzący zajęcia przedstawili również samo-
dzielnie przygotowaną prezentację multimedialną pt. „Zwierzę-
ta naszego regionu”, wzbogacając wypowiedzi pokazami rogów 
zwierząt lub innymi eksponatami (np. repliką tetrapoda wypo-
życzoną z Urzędu Gminy Zagnańsk), które można było oglądać 
i dotykać. Po tej części zajęć miał miejsce kolejny konkurs „Co 
wiesz o zwierzętach?”

Na zakończenie wszystkich spotkań – przyjemne z pożytecz-
nym, czyli ognisko na polanie w Goleniawach połączone z ob-
serwacją i rozpoznawaniem roślin w terenie oraz pieczeniem 
kiełbasek. 

Na zwycięzców konkursów czekały drobne upominki, a wszy-
scy goście otrzymali piękne motylki wykonane przez sekcję pla-
styczną. Warto dodać, że za każdym razem zamówiona była pięk-
na, słoneczna pogoda.

W taki interesujący sposób uczniowie Technikum Leśnego 
w ramach projektu „MiŚ, czyli My i Środowisko” uczyli swo-
ich młodszych kolegów z terenu całej gminny o roślinach i zwie-
rzętach, które mogą obserwować i podziwiać podczas spacerów 
i wycieczek.

Koordynatorem projektu „MiŚ” jest Izabela Cholewińska.
Marzena Błaut

Bezpłatne badanie płuc – spirometria i pulmonolo-
giczne konsultacje lekarskie – odbędą się 3 sierpnia 
br. o godz. 10 w Samorządowym Zespole Ośrodków 
Zdrowia w Zagnańsku przy ul. Spacerowej.
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Teksty i fotografie na stronie przygotowali pracownicy GOKSiR

Warsztaty „Textile design”

Sportowe lato w gminie
Zawody piłkarskie dla dzieci i młodzieży, turniej siatkarski i ma-

raton rowerowy – to propozycje na letnie kanikuły, jakie przygotwał 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. 

 Turniej MiniEuro w Piłce Nożnej odbędzie się w Zagnańsku 
w dniach 1-15 lipca br. na boisku miniorlika. Drużyny rywalizować 
będą w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum i open. Projekt 
realizowany jest we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kiel-
cach.

 Do miłośników zmagań rowerowo-crossowych adresowana 
jest rowerowa impreza pn. „SPECIALIZED WSÓŁ SPORT MTB-
CROSS”. Zawodnicy wystartują 22 lipca z placu przy zabytkowym 
piecu hutniczym w Samsonowie. Jest to cykl 7 maratonów rowero-
wych rozgrywanych w różnych zakątkach województwa świętokrzy-
skiego. We wcześniejszych latach organizowane były pod wspólną 
nazwą Świętokrzyska Liga Rowerowa. Impreza przeznaczona jest 
dla wszystkich zainteresowanych kolarstwem górskim, zarówno za-
wodników, jak i amatorów.

 Od 29 lipca zaczną się cykliczne, cotygodniowe rajdy „Ro-
werem przez Zagnańsk”. Pierwszy poprowadzi wójt Szczepan Sko-
rupski. Ideą jest promocja naszych atrakcyjnych tras rowerowych, 
aktywizacja i integracja mieszkańców.

 Wakacyjna Akademia Piłkarska Malucha dla chłopców z rocz-
nika 2004 i młodszego odbywać będzie się od 1 lipca do 31 sierpnia 
br. na miniorliku i w hali sportowej GOKSiR. Zapisy: 514 900 446, 
41 311 31 77, e-mail: sport@goksir.zagnansk.info.pl 

 Mistrzostwa Gminy Zagnańsk w Siatkówce Plażowej Męż-
czyzn zorganizowane zostaną na przełomie lipca i sierpnia br. 

 W Turnieju o Puchar Wójta Gminy Zagnansk w Piłce Nożnej ry-
walizować będzie można w sierpniu na boisku miniorlika w Zagnańsku.

 25 sierpnia na „Pożegnanie lata” – zaplanowany jest koncert 
szant oraz regaty na zbiorniku wodnym w Umrze i wiele atrakcji do-
datkowych. Impreza będzie prezentowana na antenie Radia Kielce 
z okazji 60-lecia tej rozgłośni. W mobilnym studiu nagrań, towarzy-
szącemu wozowi satelitarnemu, chętni będą mogli nagrać swe wypo-
wiedzi, teksty, piosenki, życzenia. Zostaną one umieszczone w spe-
cjalnej Kapsule Czasu i zamurowane na Świętym Krzyżu z myślą 
o przekazie dla potomnych.

 W czasie wakacji serdecznie zapraszamy do korzystania z obiek-
tów sportowych GOKSiR, po uprzedniej rezerwacji telefonicznej.

O szczegółach dotyczących wydarzeń można przeczytać w serwisie: 
www.goksir.zagnansk.info.pl i www.zagnansk.pl. Zapisy w biurze 
GOKSiR, tel.41 311 31 77 lub sekretariat@goksir.zagnansk.info.pl.

Od 6 kwietnia br. odbywają się w GOKSiR warsztaty „Textile 
design” z zakresu wykonywania wzorów na ubraniach. Motywem 
przewodnim jest hasło: „Stwórz własny projekt i bądź oryginalny”. 

Podczas warsztatów młodzież korzysta z farb akrylowych, które 
szybko schną i posiadają intensywne barwy. Pędzle pozwalają rozpro-
wadzać farbę po dowolnie wybranych miejscach na tkaninie. Uczestni-
cy warsztatów naukę rozpoczęli od malowania na lnie i bawełnianych 
T-shirtach. Teraz eksperymentują z trudniejszymi elementami, np. 
szwami, przestrzeniami między guzikami czy bezpośrednio na różne-
go rodzaju zapięciach i paskach. 

– Inspirując się grafiką komputerową, nanoszą abstrakcyjne wzory 
(dowolnie przez siebie wymyślone) na część ubrania, która wyda im 
się najlepszym miejscem do wyeksponowania danego „dzieła”. Jed-
ni wykonują koronki, inni wszywają cyrkonie, aby urozmaicić świat 
mody – mówi prowadzący warsztaty Grzegorz Bień. – My tworzymy 
coś w rodzaju trwałego tatuażu, który nie chowa się pod ubraniem lecz 
widnieje na nim. Mamy pewność, że nosząc tak zmienione, ozdobione 
ubrania nie spotkamy drugiej identycznej stylizacji u kogoś innego. Je-
steśmy też w ten sposób krok naprzód – nasza grafika „wychodzi” poza 
obszar ekranu komputera czy wydruku na papierze. My sami jesteśmy 
jej „nośnikiem” i promotorem – dodaje.

A dlaczego młodzież przychodzi na warsztaty? 
– Pokazywanie własnych projektów na ubraniach jest atrakcyjne, 

gdyż nie zawsze można znaleźć w sklepie koszulkę z wzorem, jaki by-
śmy chcieli – wyjaśnia Monika. 

– Sami możemy wymyślać własne motywy – dodaje Magda.  
– Możemy rozwijać swoje zainteresowania w inny sposób niż tylko 
na kartce papieru, a przy okazji w ciekawy sposób spędzać wolny 
czas – mówi Ola. Twierdzi, że największym problemem są dla niej 
odpowiednie proporcje w wymyślonych kompozycjach. 

– Dlatego przenoszenie 
projektu na ubranie wykonu-
jemy etapami. Pomaga nam 
w tym: folia do bindowania, 
nożyk do tapet oraz oprawio-
ne szydło – mówi Grzegorz 
Bień. Młodzież korzysta rów-
nież z zaawansowanych na-
rzędzi, takich jak aerograf. 

Zapraszamy do galerii 
zdjęć pokazujących poszcze-
gólne etapy malowania ubrań: 
www.goksir.zagnansk.info.pl

Grażyna Sobczyk
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Podczas festynu na Zachełmiu maluchom – znawcom władz 
samorządowych – dużych rozmiarów misia wręczyli zgodnie 
starsta Zdzisław Wrzałka i wójt Szczepan Skorupski.

Ponad 300 uczestników Festynu Profilaktycznego 
„Zdrowiejemy Razem” z województwa świętokrzyskiego 
rozpoczęło swe spotkanie od udziału w Eucharystii.

Przed komisją złożoną z oficerów kieleckiej drogówki 
można było zdać egzamin na kartę motorowerową.

Po modlitwie był czas na posiłek.

Góralski Kabaret Truteń z Podhala zaprezentował dużą 
dawkę góralskiego i absurdalnego humoru, a także aluzje  
do wójta Skorupskiego. 

Starostę Wrzałkę, wójta Skorupskiego i radnego Dąbrowskiego 
bardzo zainteresowała biżuteria lodowa z kolekcji kieleckich 
artystów plastyków Anny Wojdan i Krzysztofa Piotrowskiego, 
zaprezentowana przez piękne dziewczęta z Kielc i Chęcin.

Podczas Festynu Rodzinnego w dwójce policjanci pokazywali 
maluchom, w jaki sposób zbiera się odciski palców...

...a energetyczni tancerze ze Świętokrzyskiego Klubu 
Tańca JUMP pokazali jak wysoko można zatańczyć.


