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Złoci małżonkowie
Jubileusz złotych godów, czyli 50-lecia pożycia małżeńskiego 

12 października świętowało w gminie Zagnańsk 30 par małżeń-
skich. Uroczystość z udziałem wójta Szczepana Skorupskiego 
i kierowniczki USC Janiny Janik odbyła się w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy. Poprzedziła ją uroczysta Eucharystia w kościele 
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku celebrowana przez 
ks. Ryszarda Niemca, proboszcza parafii. 

Ks. Ryszard Niemiec w swej homilii gratulując małżonkom zło-
tych godów, podkreślił znaczenie trwałości rodziny, która winna być 
najważniejszym przykładem dla młodego pokolenia, potrzebującego 
i poszukującego autorytetów. Zdaniem kaznodziei, młodzi ludzie nie 
powinni szukać zbyt daleko swoich idoli, gdy mają ich w swojej rodzi-
nie, w której winni rozpoczynać tę właściwą, chrześcijańską edukację.

Po Eucharystii „złoci małżonkowie” zaproszeni zostali przez wój-
ta Szczepana Skorupskiego do Urzędu Gminy. Na początku spotkania 
gospodarz gminy wyraził swój podziw dla osób, które potrafiły prze-
żyć ze sobą pół wieku w niełatwych czasach. Następnie pogratulo-
wał wszystkim tak wspaniałego jubileuszu oraz złożył małżeńskim 
parom ser deczne życzenia dalszego po życia małżeńskiego w zdrowiu 
i szczę ściu rodzinnym. Scena nad zalewem

Trwają inten-
sywne prace przy 
budowie sceny, pla-
cu i trybun nad za-
lewem w Kaniowie. 
Po wybudowaniu 
organizowane będą 
tu różne imprezy 
kulturalne, rozryw-
kowe i plenerowe. 
Jest to jedna z wie-
lu inwestycji, któ-

Wójt nagrodził pedagogów
Uroczystość wręczenia nagród wójta gminy Zagnańsk przy-

znanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w czwar-
tek, 13 października br. w pomieszczeniach nowo wybudowanego 
przedszkola w Zagnańsku. Uroczystość rozpoczęła się od przed-
stawienia przez dzieci z przedszkola inscenizacji nawiązującej do 
legend i tradycji regionu świętokrzyskiego.

Wójt Szczepan Skorupski dziękując nauczycielom za pracę, po-
święcenie oraz serce, które wkładają w edukację i wychowanie naj-
młodszych obywateli gminy, złożył gorące życzenia wszystkim na-
uczycielom.

– Dziękuję wszystkim nauczycielom w gminie Zagnańsk za ich 
trud i poświęcenie, w szczególności zaś za to, że są ze swoimi ucznia-
mi zarówno w chwilach dobrych, jak i złych, że dzieci mogą na nich 
zawsze liczyć, że pomagają rozwiązywać często ważne dziecięce pro-
blemy, a co najistotniejsze mobilizują uczniów do działania. To wy, 
nauczyciele, obok rodziców, kształtujecie serca i umysły przyszłych 
pokoleń Polaków, którzy będą mieli wpływ na losy naszej gminy, re-
gionu i kraju, a może i świata. Dziękuję wam za to, że jesteście tacy 
wspaniali – podkreślił gospodarz gminy.

re w pierwszym roku sprawowania swojej funkcji rozpoczął wójt 
Szczepan Skorupski. Szerzej na ich temat napiszemy w najbliż-
szym numerze naszej gazety.

Uczniowie kl. IIA Gimnazjum im. Stanisława Staszica pod opieką 
nauczycielki Anny Piskulak wystąpili w telewizji publicznej. Marta 
Szczecińska z Fundacji Odzyskaj Środowisko nagrała reportaż spod 
dębu Bartka dla programu „Poziom 2.0”, który emitowany jest co-
dziennie na żywo w TVP2. 

Nagranie odbyło się 13 października, a emisja miała miejsce jeszcze 
tego samego dnia o godz.16. Wejście uczniów na antenę było krótkie, 
ale owocne. Zachęcali do wpłat na ratowanie dębu Bartka, a uczeń IIA 
Mateusz Wiatkowski miał okazję wypowiedzieć się o tym, jak bardzo 
mieszkańcy Zagnańska są związani z wiekowym drzewem i zapewnił, że 
uczniowie „dwójki” też dołożą swoją cegiełkę na jego ratowanie. Apis 

Bartek w TVP2
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dokończenie ze str. 1
Spotkanie było też okazją do wręczenia Jubilatom medali „Za 

długoletnie pożycie małżeńskie” nadanego, na wniosek wójta, przez 
prezydenta RP. Otrzymali je: Sabina i Henryk Błońscy z Bartko-
wa, Stanisława i Stanisław Chmielowie z Samsonowa-Piechotne, 
Henryka i Julian Chybowie z Zagnańska, Aniela i Tadeusz Gęb-
scy z Zabłocia, Marianna i Stanisław Gumulscy z Szałasu, Emilia 
i Florian Kmieciakowie z Zagnańska, Stanisława i Bronisław Ko-
rusowie z Belna, Alicja i Gerard Koza z Tumlina-Węgle, Maria 
i Zdzisław Kulińscy z Samsonowa, Irena i Józef Kundera z Sio-
deł, Krystyna i Władysław Lechowie z Zagnańska, Zofia i Jan 
Linkowie z Zagnańska, Anna i Józef Łuciowie z Osiedla Wrzosy, 
Marianna i Zdzisław Łukomscy z Osiedla Wrzosy, Zofia i Piotr 
Milcarzowie z Kaniowa, Kazimiera i Andrzej Obara z Zachełmia, 
Zdzisława i Ryszard Ostrowscy z Osiedla Wrzosy, Aleksandra 
i Władysław Pala z Zagnańska, Józefa i Marcin Pasternakowie 
z Umru, Rozalia i Stanisław Pękala z Kajetanowa, Krystyna i An-
toni Rybiccy z Bartkowa, Łucja i Eugeniusz Sidorowie z Umru, 
Stefania i Mieczysław Ślefarscy z Bartkowa, Henryka i Włady-
sława Strasic z Samsonowa-Ciągłe, Łucja o Stanisław Wróblew-
scy z Zagnańska, Zofia i Wacław Wójcikowie z Chrustów, Halina 
i Stanisław Zapałowie z Tumlina-Osowa, Stanisława i Tadeusz 
Zapałowie z Kołomani, Stanisława i Tadeusz Zawrzykrajowie 
z Kaniowa, Helena i Stanisław Znojkowie z Borowej Góry. 

Po wręczeniu prezydenckich odznaczeń i kwiatów dostojni Jubilaci 
otrzymali w prezencie od wójta gminy ciepłe koce. Urząd zapewnił pa-
rom także poczęstunek z szampanem i wypiekami cukierniczymi.

Apis

Złoci małżonkowie

To pierwsze spotkania zorganizowane przez historyka Stanisława 
Wójcika, przybliżające historię Armii Krajowej – przyszłego patro-
na szkoły w Kajetanowie. – Pierwsze, ale nie ostatnie – zapewnia 
dyrektor Stanisława Skowera, podkreślając, że – spotkania z komba-
tantami pomogą szkole przekazać uczniom ideały, które kształtowały 
Armię Krajową. Na tę okazję uczniowie przygotowali krótki program 
artystyczny, na który złożyły się utwory poetyckie i piosenki par-
tyzanckie. Podczas spotkania Jerzy Zawadzki opowiadał zebranym 
o tragicznych i bohaterskich wydarzeniach powstania warszawskie-
go, o strachu, zrujnowanej od bomb stolicy, o młodziutkich, bezi-
miennych bohaterach, którzy umierali od kul wroga. – Dziś różnie 
się ocenia ten zryw, chcę wam powiedzieć, że Polacy walczyli o polski 
dom, o swoje rodziny – przekonywał Jerzy Zawadzki.

– Bycie uczniem szkoły im. Armii Krajowej to zobowiązanie – mó-
wił Jerzy Zawadzki. – Jeśli widzisz, że twój kolega jest głodny, a sam 
masz kanapkę, podziel się z nim. Trzeba robić dobre uczynki, wtedy je-
steś jak żołnierze AK, wtedy jesteś z partyzantami – zaznaczył. 

Lekcja historii  
z żołnierzami AK

27 września, w 72. rocznicę powstania Polskiego Państwa Pod-
ziemnego Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie 
gościł żołnierzy Armii Krajowej – Jerzego Zawadzkiego, mjr. Mie-
czysława Cukrowskiego oraz sympatyka AK Józefa Drożdżała. 

W dniach 30 września – 2 października br. w Zagnańsku od-
był się V Ogólnopolski Zlot Miłośników Motocykli Honda CB 500. 
Wzięły w nim udział 23 osoby z różnych stron Polski. 

Zlot zorganizowany został z okazji zakończenia sezonu motocy-
klowego. Jego uczestnicy podróżowali po najciekawszych miejscach 
gminy Zagnańsk i województwa świętokrzyskiego. – Zwiedzanie zaczę-
liśmy od słynnego dębu Bartka. Byliśmy w Oblęgorku w Dworku Sien-
kiewicza, w Amfiteatrze Kadzielnia, nad zalewem Hańcza i w wielu in-
nych miejscach. Oczywiście dzień zakończył się ogniskiem i pieczeniem 
kiełbasek – opowiada organizator zlotu Marcin Borowiec.

Marcin Borowiec jest członkiem Forum Hondy CB500. Zrzesza 
ono motocyklistów, którzy szczególnie upodobali sobie markę Honda. 
Do tego grona należą również osoby posiadające inne maszyny, ale 
sympatyzujące z Forum.

Zakończenie sezonu 
dla miłośników hondy

W numerze 9/186 
tej gazety, z września 
2011, w artykule pt. 
„Zakończenie sezonu 
dla miłośników hondy” 
zostało wykorzystane 
zdjęcie autorstwa Da-
miana Smoczkiewicza 
PAFT.  Apis

Szanowni Państwo,
W ciągu minionych kilku miesięcy, w okresie poprzedzającym 

wybory do Sejmu, miałam okazję spotkać się z tysiącami ludzi – 
mieszkańcami powiatu kieleckiego i innych części województwa 
świętokrzyskiego. Te spotkania i towarzysząca im możliwość bez-
pośrednich rozmów po raz kolejny uświadomiły mi, jak wiele jest 
jeszcze w naszym regionie do zrobienia. Wielkie są potrzeby i wiel-
kie są oczekiwania mieszkańców. Chcemy przecież, by Kielecczy-
zna się rozwijała, chcemy nadrabiać dystans do lepiej rozwiniętych 
województw i dać naszemu regionowi silniejszy impuls do wzrostu. 
Na takich właśnie strategicznych celach skupiony był mój program 
wyborczy. Poparcie, jakie uzyskałam w dniu głosowania, nie przeło-
żyło się wprawdzie na uzyskanie mandatu poselskiego, ale i tak jest 
dla mnie powodem dużej satysfakcji. Szósta pod względem liczby 
głosów pozycja (a więc tuż za „strefą mandatową”) wśród 32 kan-
dydatów Platformy Obywatelskiej w województwie świętokrzyskim 
to bardzo dobry wynik. Zwłaszcza, gdy wziąć pod uwagę fakt, że 
w działalność polityczną jestem zaangażowana od niedawna. Chciała-
bym więc z całego serca podziękować wszystkim osobom, które zde-
cydowały się poprzeć moją kandydaturę. Jestem Państwu wdzięczna 
za zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Obiecuję, że tego kapitału 
zaufania nie zmarnuję. Wciąż mam przecież pewne możliwości dzia-
łania jako radna i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kieleckiego. 
Dołożę wszelkich starań, by także z tej pozycji przyczyniać się do po-
zytywnych zmian w naszym regionie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję 
za poparcie i ponawiam swoje zaproszenie do bieżących kontaktów 
i współpracy. 

Renata Janik 

Obecny na 
spotkaniu wójt 
gminy Zagnańsk 
Szczepan Sko-
rupski podzięko-
wał kombatan-
tom za spotkanie 
i wspomnienia 
o trudnych cza-
sach wojny, „któ-
re ukształtowały 
wielu zacnych 
Polaków”. Wyraził radość, że zaplanowane są następne spotkania ze 
świadkami historii. Zachęcał uczniów do poznania i śpiewania żoł-
nierskich i partyzanckich pieśni. Zadeklarował, że przyjedzie również 
na kolejne spotkanie, które odbędzie się 10 lutego, a będzie związane 
z 70. rocznicą powstania AK.

Na pamiątkę wizyty goście podarowali uczniom pocztówki-ce-
giełki na podjęcie budowy Panteonu Polski Podziemnej na Cmentarzu 
Partyzantów w Kielcach. Na pocztówce żołnierze AK odcisnęli pa-
miątkowe stemple z podobizną Marszałka Piłsudskiego i Pomnikiem 
Niepodległości.    Katarzyna Dobrowolska
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Wójt Szczepan Skorupski przydzielił nagrody wójta gminy Za-

gnańsk dla wyróżniających się w pracy zawodowej nauczycieli i dy-
rektorów szkół. Nagrody wójta gminy Zagnańsk w 2011 r. otrzymali 
następujący nauczyciele z gminnych placówek oświatowych: Marzan-
na Moćko, Małgorzata Dąbrowska, Joanna Dudkowska, Anna Gębska, 
Mirosław Kowalski, Mirosława Litwińska, Marzena Pawlik, Beata 
Szwed-Błońska, Barbara Domagała, Renata Jędrzejewska, Agnieszka 
Kaszuba, Elżbieta Więckowska, Magdalena Stefańska, Dorota Chmie-
lewska, Wioletta Cedzyńska-Jedrzejczyk, Agnieszka Pokrzywińska, 
Agnieszka Wojtaszek, Stanisław Wójcik, Marta Majkowska, Stanisła-
wa Skowera, Sławomir Biernat, Elżbieta Ślewa, Urszula Kozieł, Anna 
Tuz (otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty w Kielcach), Agnieszka 
Dziwoń, Roman Piskulak, Anna Fąfara, Halina Tkaczyk.

Podczas gali nagród wójta powtórzone zostało pożegnanie odcho-
dzących na emeryturę dwojga zasłużonych pedagogów i dyrektorów 
szkół – Haliny Tkaczyk z Umru i Stanisława Wójcika z Kajetanowa, 
które odbyło się oficjalnie podczas jednej z sesji Rady Gminy we wrze-
śniu br. Dyrektor Stanisław Wójcik z Kajetanowa podzielił się z radny-
mi i przedstawicielami mieszkańców gminy swoimi wspomnieniami. 
Swoją wypowiedź przekazał również Czytelnikom „Gazety Zagnań-
skiej”. Poniżej publikujemy obszerne jej fragmenty. 

„Przechodząc na emeryturę po 22 latach pracy na stanowisku dyrek-
tora ZSPiG w Kajetanowie, pragnę powołać się na Kazimierza Kuca, który 
w swojej ostatniej książce napisał, że ludność Śląska składa się »z ptoków, 
krzoków i pnioków«. Ja również jestem takim ptakiem, ale gniazdującym 
i utożsamiającym się z gminą Zagnańsk, którą uważam za własną. 

Pierwsze moje spotkanie 
z gminą Zagnańsk, a ściślej gminą 
Samsonów z siedzibą w Zagnań-
sku nastąpiło w 1964 roku, kiedy 
to, jako uczeń Liceum Pedagogicz-
nego w Bliżynie przebywałem tu, 
będąc uczestnikiem rajdu. Kolejne 
spotkania to wizytacje i kontrole 
GRN z ramienia UW w Kielcach, 
którego wówczas byłem pracowni-
kiem. Kontrole te a szczególnie po-
siedzenia pokontrolne bardzo miło 
wspominam. Serdecznie wspomi-
nam ówczesnych włodarzy gminy: 

Wójt nagrodził pedagogów

Przewodniczącego GRN, śp. Henryka Piaseckiego i Naczelnika Gminy 
Edwarda Adamca. 

Mile wspominam Pana Andrzeja Długosza — Naczelnika Gminy 
i śp. Edwarda Dobosza — Przewodniczącego GRN. To właśnie oni 
udzielili mi wszechstronnej pomocy zwłaszcza finansowej w 1989 roku, 
kiedy rozpocząłem pracę na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Kajetanowie i podjąłem się remontu i rozbudowy szkoły. 

We wdzięcznej mojej pamięci pozostaną: przewodniczący Rady 
Gminy – Jan Cieślak, Henryk Milcarz, Justyna ŚIewa, Stefan Grudzień 
i obecny Przewodniczący Rady (mój uczeń) Wojciech Chłopek. Wójto-
wie: Andrzej Jóźwicki, Andrzej Świątek, Zbigniew Zagdański. Na ręce 
obecnego Pana Wójta Szczepana Skorupskiego składam im serdeczne 
podziękowania za długoletnią współpracę. Szczególne podziękowania 
składam byłym kierownikom gminnej oświaty (inspektorom): śp. Stani-
sławowi Kucharskiemu, Janowi Korczyńskiemu, Reginie Bracha”.  
     (opr. Apis)

21 października w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2, Przed-
szkola i Gimnazjum w Zagnańsku był dniem języków obcych. 
Uczniowie pod okiem nauczycielek Doroty Starz i Sylwii Mak-
symowicz przygotowali program dotyczący krajów europejskich 
współpracujących ze szkołą w ramach projektu Comenius. 

Pomocą służyły także Katarzyna Zegadło, Anna Gębska i Hen-
ryka Górzyńska. Niezależna komisja, w skład której weszli wice-
dyrektor szkoły Barbara Kowalska, nauczyciel języka angielskiego 
z Zespołu Szkół w Tumlinie Luiza Dajczer oraz znany nie tylko w na-
szym regionie muzyk Piotr Restecki, oceniła wysoki poziom uczniów 
prezentujących Turcję, Bułgarię, Portugalię i Włochy. 

Comenius – wyjazd do Turcji

Do zadań komisji należało także wybranie trzech osób, które naj-
bardziej wyróżniały się tego dnia. Zdecydowano, że Julia Dąbrowska 
z kl. Va, Klaudia Mołodzińska z kl. IIc, Dominika Jeruzalska z kl. Ic 
w nagrodę 22 kwietnia 2012 r. wyjadą z pierwszą wizytą partnerską 
do szkoły w Turcji. 

Dzień języków obcych był również okazją, aby podsumować pra-
ce uczniów wystawione do konkursu na logo projektu oraz na plakat 
promujący Comenius w naszej gminie. Komisja dokonała następują-
cego wyboru: w konkursie na logo I miejsce przyznano Marysi Strze-
lec z kl. Va, w konkursie na plakat promujący projekt zwyciężyła 
Magda Milcarz z kl. IIIc gimazjum. Nagrody główne w postaci płyt 
zostały ufundowane przez dyrekcję ZSP nr 2, PiG w Zagnańsku, nato-
miast pozostałe były zakupione z funduszy programu Comenius.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Eu-
ropejskiej. Odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Euro-
pejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawar-
tość merytoryczną.

Dorota Starz

Spotkanie szkoleniowe na temat zaspokajania potrzeb ucznia 
miało miejsce 11 października br. w budynku przedszkola przy 
ZSP nr2 PiG im. Stanisława Staszica w Zagnańsku. Uczestniczyli 
w nim nauczyciele wszystkich przedszkoli z terenu gminy Zagnańsk. 
Spotkanie prowadziła konsultant z ŚCDN Krystyna Stępień. 

Tematem były „Praktyczne aspekty pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym”. W związku z ogło-
szonym przez MEN w listopadzie 2010 r. rozporządzeniem od wrze-
śnia 2011 r. wszedł do przedszkoli obowiązek organizacji, kształcenia 
i wychowywania dzieci i młodzieży ze specyficznymi potrzebami 
edukacyjnymi. Dlatego aby sprostać wymaganiom postawionym 
przed nauczycielami przedszkoli, potrzebne jest zgłębianie wiedzy, 
aby mogli oni jak najlepiej przygotować dzieci do nauki na wyższym 
poziomie edukacji. Konferencję zorganizowała Maria Piskulak. Apis 

Wędkarze z Koła PZW „Bartek” w Zagnańsku wywalczyli 
18 września br. pierwsze miejsce w finale Rejonowych Zawodów 
Spławikowych w Strawczynie. Drużyna w składzie Janusz Adam-
czyk, Robert Hanulak, Tomasz Pytka była w tych zmaganiach nie 
do pokonania.

W eliminacjach startowało ok 50 drużyn z wszystkich rejonów 
województwa świętokrzyskiego. – Pokonaliśmy takie potęgi jak 
Kielce, Skarżysko, Starachowice, Włoszczowę, Końskie, Kazimierza 
Wielka, Pińczów oraz Ostrowiec Świętokrzyski. Chłopcy wywalczyli 
dla koła okazały puchar oraz pamiątkowy dyplom. Warto w tych za-
wodników inwestować – poinformował Jan Adamczyk, prezes Koła 
PZW „Bartek”.      Apis

Nauczyciele z przedszkoli 
pogłębiali wiedzę

Wędkarze z Bartka najlepsi
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W dniu 23 lipca odbyła się podniosła 
uroczystość jubileuszu 25-lecia Koła Łowiec-
kiego „Gajus” w Zagnańsku. Z tej okazji 
została odprawiona Msza św. w kościele pw. 
św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku.

Udział w niej wzięli: wójt gminy Za-
gnańsk Szczepan Skorupski, Łowczy Okrę-
gowy Okręgowej Rady Łowieckiej w Kiel-
cach Jarosław Mikołajczyk, założyciele koła 
Witold Bimer i Stanisław Janicki oraz licznie 
zgromadzeni myśliwi wraz z rodzinami. 

Łowczy Okręgowy Jarosław Mikołajczyk 
pogratulował zarządowi koła oraz myśliwym 
jubileuszu. Zaznaczył, że w chwili założenia 
koła był uczniem ZSL w Zagnańsku i choć 
sam do niego nie należał, to „Gajusa” uważał 
i uważa za „swoje dziecko”. Wójt Szczepan 
Skorupski również pogratulował myśliwym 
jubileuszu.  Opr. Apis 

Początkowo koło skupiało wyłącznie 
uczniów szkoły, nauczycieli i jej pracow-
ników. Pierwszy zarząd tego koła stanowili 
uczniowie: prezes Bogusław Bocian, łowczy 
Krzysztof Szczypiński, sekretarz Sławomir 
Jedynak, skarbnik Robert Wielgopolan.

Dla koła przy jego powoływaniu przy-
dzielono obwód łowiecki, wówczas nr 25 
(obecny nr 32), na którym gospodaruje do 
chwili obecnej. Jest to teren o powierzchni 
4850 ha, w tym 1400 ha lasu. Koło począt-
kowo skupiało głównie pełnoletnich uczniów 
i absolwentów Zespołu Szkól Leśnych, a tak-
że pracowników szkoły i miejscowego nad-
leśnictwa. Specyfiką koła była ciągła rotacja 
większości jego członków.

GAJUS
Specjalny dodatek nr 1 Koła Łowieckiego „Gajus”

Obecnie „Gajus” działa w oparciu o sta-
tut Polskiego Związku Łowieckiego, jest 
podobnie jak inne koła łowieckie kołem 
otwartym, choć nadal większość członków 
stanowią leśnicy i absolwenci ZSL. Koło od 
początku swego istnienia corocznie sprzedaje 
odstrzały dewizowe na kuropatwy oraz prze-
prowadza szkolenia psów dla myśliwych de-
wizowych. Koło obecnie liczy 31 członków 
i 5 stażystów. Kieruje nim zarząd w składzie: 
prezes Jan Kaczmarczyk, łowczy Sławomir 
Olesiński, skarbnik Marek Boruń, sekretarz 
Józef Sejud

Począwszy od 2003 r. z inicjatywy nowo 
wybranego wówczas zarządu koła, po każdym 
polowaniu hubertowskim sprawowana była 

Historia Koła Łowieckiego „Gajus”
Koło Łowieckie „Gajus” powstało 10 czerwca 1986 r. przy Zespole Szkół Leśnych 

w Zagnańsku z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły Tadeusza Przygodzkiego oraz 
nauczycieli tej szkoły Witolda Bimera i Stanisława Janickiego.

Msza św. na poletku w Mniowie, w dzierża-
wionym obwodzie łowieckim. W tym celu 
myśliwy Wiesław Stachera wykonał krzyż, 
który został postawiony na poletku, a stara-
niem ówczesnego myśliwego koła Edmunda 
Stępnia Gustaw Solnica wykonał kapliczkę 
z wizerunkiem św. Huberta, którą umiesz-
czono na krzyżu. 

Krzyż wraz z kapliczką poświęcił pod-
czas sprawowanej mszy św. ks. Czesław Bi-
skup, proboszcz parafii Tumlin. Co roku księ-
ża zaprzyjaźnieni z myśliwymi odprawiają tu 
nabożeństwa.

W dniu 28 listopada 2010 roku odbyła się 
podniosła uroczystość nadania i poświęcenia 
sztandaru dla koła. Z tej okazji odprawiona 
została Msza św. w kościele parafialnym pw. 
św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku. 
Przewodniczył jej proboszcz ks. Ryszard 
Niemiec. 

Opr. Apis



5Listopad 2011 GAZETA ZAGNAŃSKA

Z inicjatywy Towarzystwa Aktywnych Kobiet „TAK” powstał 
projekt pn. „Życie bez barier” zaplanowany jako cykl spotkań o róż-
nej tematyce. Jego celem jest poruszanie problemów mieszkańców 
naszej gminy, diagnoza ich źródeł i znalezienie dla nich rozwiązania.

Gościem pierwszego spotkania rozpoczynającego cykl była ko-
bieta z pasją, malarka, pisarka, szczególnym sentymentem darząca 

Zagnańsk, przebywająca obecnie na emigracji w Kanadzie – Olga 
Nowakowska. Opowiadała ona o swoich perypetich życiowych i róż-
nicach kulturowych między Polską a Kanadą. Podkreśliła, że entu-
zjazm do malowania został w niej stłumiony we wczesnej młodości, 
ale na szczęście po wielu latach wrócił ze zdwojoną siłą.

Ponieważ było to spotkanie tylko dla kobiet, nie zabrakło tematów 
związanych z małżeństwem czy wychowywaniem dzieci. Dla Olgi 
wspaniałą pomocą były książki: „Biegnąca z wilkami” i „Mężczyźni 
kochają zołzy”, które polecała wszystkim kobietom. To dzięki nim 
zadawała sobie pytania: Czy kapłanka domowa, uległa kobieta – to 
rola kobiety, która gwarantuje udany związek? Jak kobieta z niskim 
poczuciem wartości czuje się w związku?

Na spotkaniu zdałyśmy sobie sprawę, że każda z nas jest niepowta-
rzalnym kwiatem, który w bukiecie z innymi tworzy wspaniałą kom-
pozycję. Anonimowo napisałyśmy na serwetce cechy, które każda ceni 
u siebie – oprócz tego, że powstał różnorodny bukiet stworzyła się też 
mocna drużyna z cechami takimi jak: wytrwałość, zorganizowanie, nie-
zależność, kreatywność, lojalność, odpowiedzialność czy życzliwość. 
Dowodem na pasje Olgi i spełnienie w roli kobiety był przyniesiony 
przez nią obraz nawiązujący do atmosfery spotkania.

Następne spotkanie z cyklu „Życie bez barier” pod nazwą „Świa-
doma swoich praw” odbędzie się na początku przyszłego roku. Popro-
wadzą je sędzia E. Gacek i instruktorka warsztatów terapii zajęciowej 
L. Pietrzyca.

Chętnych na wieczór poezji i wróżb andrzejkowych a w grudniu 
na warsztaty pakowania prezentów zapraszają 29 listopada br. o godz. 
18 TAK i GOKSIR w Zagnańsku.   ecg

Kobieta z pasją

– Pamiętam, że już jako mała dziewczynka 
Mati wyciągała moje szpilki i paradowała w nich 
po domu, bycie modelką ma chyba we krwi – opo-
wiada mama nastolatki. – To właśnie dla niego 
zrezygnowała ze swojej kolejnej pasji, jaką był 
taniec. Martyna jako tancerka wielokrotnie wy-
stępowała w turniejach krajowych i międzynaro-
dowych. Pokazy taneczne przed szeroką publicz-
nością oswoiły ją ze sceną, teraz na wybiegu czuje 
się jak ryba w wodzie – dodaje pani Agnieszka.

Swoją przygodę ze światem mody Mati, jak 
nazywają ją rodzice, zaczęła już, jako dziecko. 
Prezentowała ubrania kolekcji dziecięcej w poka-
zie Beep Young Fashion. Pierwsze profesjonalne 
kroki na wybiegu postawiła równo rok temu. Za-
debiutowała w jesiennej VIII edycji kieleckiego 
Off Fashion. Wiosną tego roku ponownie wzięła 
udział w międzynarodowym konkursie dla pro-
jektantów i entuzjastów mody. Została na nim 
wyróżniona przez Jarosława Szado, stylistę pol-
skich gwiazd. 

– Mężczyzna ten dba o wizerunek m.in. Justy-
ny Steczkowskiej, Małgorzaty Kożuchowskiej czy 
Marty Kaczyńskiej. Występ w takim wydarzeniu 
to nie tylko szansa na zaistnienie dla projektan-
tów, ale również dla modelek. Zazwyczaj w poka-
zach uczestniczą tzw. skauci. Są to ludzie pracu-
jący w agencjach modelek, szukających nowych 
twarzy – wyjaśnia Miss Nastolatek. 

Agencja, z którą współpracuje Martyna Foks 
to Joy Starsystem. Dzięki niej wystąpiła już na 
pokazach Warsaw Fashion Street, gdzie prezen-
towała ubrania znanej marki MMC. Kolejnym 
wielkim sukcesem jest udział w Tygodniu Mody 
w Düsseldorfie, wystąpiła tam w projektach Da-
wida Tomaszewskiego. Swoje zainteresowanie 
współpracą z Martyną wyraziła również między-
narodowa agencja modelek Next. 

– Aby wystąpić na wybiegach międzynarodo-
wych, muszę ukończyć 16 lat, na razie skupiam 

się na kompletowaniu swojego portfolio – mówi.  
– Wzorem do naśladowania jest dla mnie Ania 
Rubik. Niewiele jest polskich modelek, którym 
udało się zajść tak daleko – wyjaśnia. 

Zawód modelki wymaga również wyrzeczeń. 
Trzeba zrezygnować ze słodyczy, trzymać odpo-
wiednią dietę, staram się również co tydzień wraz 
z klasą brać udział w zajęciach na basenie, od 
czasu do czasu bywam również na siłowni.

– Udział w konkursie piękności był całkowi-
cie przypadkowy. Przygotowania do pierwszego 
etapu w Świętokrzyskiem trwały około trzech 
miesięcy – opowiada laureatka. Ciążka praca 
i wielotygodniowe próby zaowocowały koro-
ną, która stała się przepustką do ćwierćfinałów 
w Warszawie. I tym razem uroda piętnastolatki 
nie zawiodła. Dostała przepustkę do półfinałów 
w Szczyrku. W finale, który odbył się w Płocku, 
mieszkanka Kajetanowa otrzymała tytuł III Wi-
cemiss Polski Nastolatek. – Wszystkie dziewczyny 
zapraszam na stronę www.miss.kie.pl, tam można 
zgłosić swój udział w konkursie. To naprawdę faj-
na przygoda – zachęca.

Martyna chętnie uczestniczy również w róż-
nego rodzaju imprezach charytatywnych. Bierze 
udział w szkolnym projekcie UNICEF-u „W Rogu 
Afryki”, którego celem jest zebranie funduszy na 
walkę z klęską głodu. – Po zakończeniu tej akcji 
myślimy o zorganizowaniu pomocy dla zwierząt 
z kieleckiego schroniska. Nie będziemy prowa-
dzić zbiórek pieniędzy, chcielibyśmy, aby pomoc 
była bardziej docelowa. Będziemy zbierać karmę 
dla zwierząt – zapowiada uczennica gimnazjum. 
Chciałabym również wziąć udział w przyszło-
rocznej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej pomocy – 
dodaje. Mieszkanka naszej gminy nie stroni także 
od lokalnych uroczystości. Brała udział w Dniach 
Zagnańska oraz Urodzinach Dębu Bartka.

Anna Adamiec

Rok jak w kalejdoskopie
Miss Polski Nastolatek Ziemi Świętokrzyskiej 2011 oraz III Wicemiss Polski Nastolatek, to 

bez wątpienia dwa najważniejsze tytuły dla Martyny Foks, piętnastoletniej mieszkanki naszej 
gminy. Najstarsza córka z trójki dzieci państwa Agnieszki i Zenobiusza Foksów jest uczennicą 
drugiej klasy Gimnazjum Językowego w Kielcach. Jej największą pasją jest modeling. 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Samsonowie w ramach projektu „Bezpieczne 
zachowanie” uczestniczyli w spotkaniu z Elżbietą i Jozefem 
Gacek. Państwo Gacek przez wiele lat pracowali w sądzie, 
orzekali także w sprawach dotyczących młodych ludzi.

Zaproszeni goście dzielili się swoją wiedzą i doświadcze-
niem. Tematyka zajęć dostosowana była do wieku uczestników. 
Młodsze dzieci rozmawiały o zachowaniach agresywnych, 
wymieniając te, których najczęściej doświadczają w swo-
ich środowiskach, tj. dokuczanie, przezywanie, popychanie. 
Wspólnie próbowali podać sposoby na poprawę relacji z kole-
żankami i kolegami w grupie rówieśniczej.

O bezpiecznym 
zachowaniu

Uczniowie starsi rozróżniali przemoc fizyczną i psychicz-
ną. Wskazywali na takie zachowania, które są dla nich przy-
kre i dotkliwe oraz na sposoby radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach. Młodzież gimnazjalna poznała problemy odpowie-
dzialności karnej za swoje czyny.

Pani Elżbiecie i panu Józefowi serdecznie dziękujemy, że 
zechcieli poświęcić czas naszym uczniom i rozmawiać na trud-
ne tematy związane z przemocą. Szczególne podziękowania 
kierujemy do Ewy Olesińskiej, inicjatorki spotkań. Gratuluje-
my pomysłu i determinacji w realizacji przedsięwzięcia.

Marta Polak
Pedagog szkolny

Centrum Muzyczno-Kulturalne działające w GOKSIR w Za-
gnańsku organizuje liczne zajęcia hobbystyczne o charakterze 
muzycznym i kulturalnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Planowane jest zorganizowanie warsztatów storyboardu, pole-
gających na uczeniu rysowania ciągu obrazków pokazujących akcję 
filmu, reklamy, teledysku, animacji, gry komputerowej, sztuki teatral-
nej. Kolejny warsztat nosi tytuł „Cuda na kiju”. Chodzi tu rzecz jasna 
o naukę chodzenia na szczudłach.

Ekolaboratorium polega na nauce i zabawie z wykorzystaniem 
zestawów naukowych, np. budowanie z klocków pojazdów napędza-
nych energią słoneczną, poznawanie „robalowych sekretów”: hodow-
la dżdżownic, tworzenie gipsowego mrowiska; zabawa w detektywa 
– zbieranie odcisków palców.

Z kolei decoupage, to sztuka zdobienia przedmiotów drewnianych 
(np. biżuterii, pudełek na herbatę). Proponowane są także zajęcia pla-

styczne – tworzenie z TEATREM SZO scenografii do przedstawienia 
„Zapomniany Diabeł” wg sztuki Jana Drdy, zajęcia folklorystyczne 
oraz warsztaty dziennikarskie. GOKSiR zaprasza też do wspólnego 
tworzenia Klubu Filmowego – na seanse, dyskusje i spotkania z ludź-
mi branży. Planowane są także we współpracy z regionalnymi organi-
zacjami pozarządowymi ciekawe spotkania, powołanie klubu seniora 
oraz organizowanie spotkań poetyckich, malarskich i... innych, we-
dług zainteresowań mieszkańców gminy Zagnańsk.

Aktualnie rozpoczęły się zajęcia muzyczne dla dorosłych, dzieci 
i młodzieży m.in. rytmika dla najmłodszych (od lat 4), gitara, keybo-
ard, studio piosenki, próby zespołu wokalno-instrumentalnego. Trwa 
nabór do orkiestry dętej i Klubu Melomana. Bieżące informacje będą 
pojawiały się w serwisie: www.zagnansk.pl w menu GOKSIR, w za-
kładce AKTUALNOŚCI GOKSIR.

Opr. Apis

Gminne zajęcia muzyczno-kulturalne

W połowie października br., dzięki uprzejmości dyrektorów 
gminnych placówek oświatowych, radny Kamil Piasecki spotkał 
się z niemal wszystkimi gimnazjalistami z terenu zagnańskiej 
wspólnoty samorządowej.

Głównym celem spotkań było zachęcenie uczniów do tego, aby wy-
startowali w zbliżających się wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy 
Zagnańsk, których termin został wyznaczony na 7 listopada 2011 roku. 

– Ogłosiłem konkurs na logo młodzieżowej rady. Swoje twór-
cze propozycje uczniowie mogą składać u dyrektorów i nauczycieli. 
Z dużą radością muszę stwierdzić, że podczas spotkań czy też tuż po 
nich uwidoczniło się spore zainteresowanie powyższą tematyką wśród 
młodych osób. Pytali przede wszystkim o to, ile muszą zebrać podpi-
sów od swoich koleżanek i kolegów, by móc wystartować, czy młodzie-
żowa rada będzie dysponowała swoim budżetem lub ile czasu będzie 
trwała kadencja takiej rady – wyjaśnia radny Kamil Piasecki. 

Młodzieżowa Rada Gminy Zagnańsk składać się będzie z 15 rad-
nych „juniorów”, którzy zostaną wybrani w bezpośrednich wyborach 
większościowych. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu 
uczniowi, bez względu na to, czy jest uczniem klasy gimnazjalnej czy 
podstawowej. Wybory odbędą się również w Zespole Szkół Leśnych 
w Zagnańsku.    Opr. Apis

dokończenie ze str. 1
Scena nad zalewem

Scena ma kształt czworoboku o wymiarach 1010 m z niewielkim 
zaokrągleniem podestu od strony widowni. Konstrukcja ścian i fun-
damentów jest wykonana z betonu. Wokół sceny jest wyprofilowany 
plac o promieniu ponad 11 m utwardzony ciemnozieloną kostką ka-
mienną. Przed sceną wykonywane są także trybuny wkomponowane 
w naturalny stok terenu. Poszczególne rzędy siedzisk w trzech sek-
torach zaprojektowano na zróżnicowanych wysokościach. Siedziska 
będą wykonane z desek. 

Wykonywany jest też ciąg pieszo-jezdny utwardzony kostką bruko-
wą, połączony z drogą publiczną. Jego zakończeniem od strony zalewu 
jest plac manewrowo-postojowy. Przewiduje się wykonanie oświetlenia 
lampami ulicznymi elektrycznymi, z okablowaniem podziemnym całego 
terenu i zasilenie w energię elektryczną sceny. W pobliżu zainstalowane 
będą 4 kabiny toaletowe, przenośne z tworzywa sztucznego oraz dopływ 
wody bieżącej.     Opr. Apis

Uczniowie w walce o mandat radnego
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Wielkie emocje siedmiolatków! 15 października br. Hala 
Sportowa w Zagnańsku gościła młodych piłkarzy rocznika 2004. 
Do Zagnańska przybyli: Radomiak Radom, Unia Warszawa,  
ESBANK RAP Radomsko, Gwiazda Ruda Śląska, KS Tymbark, 
BKS Lublin i Korona Kielce. 

Od pierwszego meczu było bardzo dużo emocji, a atmosferę do-
datkowo podgrzewała duża liczba kibiców i rodziców siedmiolatków. 

O piłkarski puchar 
Bartka

Organizatorzy turnieju – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Zagnańsku i Korona Kielce – rozlosowali drużyny do dwóch grup. 
Zarówno w grupie A, jak i B wygrały Korona I Kielce i Korona II 
Kielce. Największe emocje rozpoczęły się w półfinałach.

W pierwszym półfinale Korona I Kielce uległa Radomiakowi Ra-
dom, tracąc bramkę w ostatnich minutach meczu. W drugim półfinale 
Korona II Kielce również nie sprostała rywalowi i uległa Unii War-
szawa 0:2. W meczach o 7. i 5. miejsce potrzebne były serie rzutów 
karnych. W meczu o trzecie miejsce, w bratobójczym pojedynku Ko-
rona II Kielce pokonała Koronę I Kielce 3:0. 

Najbardziej emocjonującą częścią turnieju był mecz finałowy. 
Unia Warszawa prowadziła przez cały czas, Radomiak w ostatniej 
akcji meczu wyrównał i doprowadził do rzutów karnych. W tej loterii 
lepsi byli podopieczni Łukasza Skorlutowskiego. Najlepszym zawod-
nikiem turnieju został piłkarz Unii Warszawa Jakub Szymaniak, naj-
lepszym bramkarzem – Wiktor Koptas  z Radomiaka, a najlepszym 
strzelcem – z czterema bramkami – Jan Janaszek z Korony II Kielce. 

Nagrody dla wszystkich drużyn wraz z wójtem gminy Zagnańsk 
Szczepanem Skorupskim wręczali piłkarze Korony Kielce Paweł Kal 
i Krzysztof Kiercz. Organizatorzy turnieju kierują podziękowania 
do wojewody świętokrzyskiego: Bożentyny Pałki Koruby i starosty 
kieleckiego Zdzisława Wrzałki za objęcie imprezy patronatem hono-
rowym. Podziękowano również wszystkim firmom i osobom prywat-
nym, które pomogły w organizacji I Ogólnopolskiego Turnieju w Ha-
lowej Piłce Nożnej chłopców rocznik 2004 o Puchar Dębu Bartka.

Michał Ziernik 

Na placu zabaw w Janaszowie  w niedzielę 2 października br. 
w obecności blisko 100 kibiców odbył się zorganizowany po raz 
pierwszy w historii gminy Piłkarski Turniej „Czwórek” o Puchar 
Radnego  i Sołtysa. Do turnieju zgłosiło się 49 zawodników, którzy 
utworzyli 9 zespołów. Zwyciężyła Burza Janaszów, drugie miejsce 
zajęli Partyzanci, trzecie – Jasiów Team.

Rozgrywki polegały na tym, że każda drużyna rozegrała pomię-
dzy sobą jedno spotkanie, co dało w rezultacie 36 czterominutowych 
meczów. Każde ze spotkań charakteryzowało się dużą dynamiką 
i pełnym zaangażowaniem wszystkich zawodników. Różnica wieko-
wa pomiędzy piłkarzami wynosiła nawet ponad 30 lat.  

Uczestnikami rozgrywek byli mieszkańcy niemal wszyst-
kich miejscowości z terenu gminy.  Trzy najlepsze drużyny otrzyma-
ły puchary ufundowane przez radnego i sołtysa sołectwa Janaszów, 
a dodatkowo wszyscy zawodnicy otrzymali specjalne medale. 

Niespodzianką była piłka z Mistrzostw Świata w RPA ufundo-
wana przez Mieczysława Gębskiego dla najlepszej drużyny. Imprezę 
zorganizowali: radny Kamil Piasecki i sołtys Natalia Wójcik.

Opr. Apis 

Blisko 300 zawodników z Białorusi, Bułgarii, Czech, Litwy, 
Łotwy, Mołdawii, Słowacji, Ukrainy i Polski wzięło udział w Pu-
charze Gór Świętokrzyskich – międzynarodowym turnieju bad-
mintona w Suchedniowie i Zagnańsku. W zagnańskiej hali sporto-
wej rozegrane zostały eliminacje i  półfinały młodzików i dzieci.

Wójt Szczepan Skorupski witając zawodników, ich trenerów 
i licznych zaproszonych gości, życzył sukcesów sportowych, ale 
też bardzo dobrych wspomnień z pobytu na gościnnej ziemi święto-
krzyskiej, w tym szczególnie w gminie Zagnańsk. Gospodarz gminy 
pogratulował młodym zawodnikom znakomitej sprawności fizycznej 
i doskonałego kondycyjnego przygotowania do wielogodzinnych 
zmagań sportowych. 

Finały rozegrane zostały w Suchedniowie. Sponsorami imprezy 
były instytucje, samorządy i przedsiębiorstwa: Świętokrzyski Urząd 
Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, 
Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, Urząd Gminy w Zagnańsku, 
GOKSiR w Zagnańsku, ZSP nr 2 P i G w Zagnańsku, WYONEX, 
SFW Energia, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie i Przedsiębiorstwo 
Instalacji Sanitarnych „INSAN 2” Bogdana Miernika. 

Prezes Świętokrzyskiego Związku Badmintona Zbigniew Woj-
ciechowski składając na łamach GZ serdeczne podziękowania za 
organizację turnieju badmintona o Puchar Gór Świętokrzyskich 
w Suchedniowie i Zagnańsku, jednocześnie podkreślił, że turniej zor-
ganizowany był w sposób profesjonalny i na stałe wpisał się w kalen-
darz imprez związanych z badmintonem.

Apis

Puchar Gór 
Świętokrzyskich 
w badmintonie  

Sprzedam w Chrustach:  
dwie działki budowlane (uzbrojone) 
każda po 800 m2, cena – 120 zł za m2, 

oraz dom mieszkalny 142 m2  
na działce 1000 m2, cena 350 tys. zł. 

Telefon: 517210499.

Turniej piłkarskich 
„czwórek”

Wyrazy współczucia dla Marii Przepióry
z powodu śmierci

składają:
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola 
i Gimnazjum w Zagnańsku, pracownicy, Zarząd 

oddziału oraz emeryci z sekcji ZNP.

OJCA
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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

INFORMATOR GMINNY Martyna Foks w obiektywie

Fotografie pochodzą z archiwum Martyny Foks.

Miss Nastolatek wraz z Misterem Ziemi 
Świętokrzyskiej podczas tegorocznej gali.

Nagroda wręczana przez Jarosława Szado 
podczas IX Off Fashion.

Finałowa „piątka”  Miss Polski Nastolatek 2011.

W katalogu Miss Polski 
Nastolatek 2011.

Podczas Tygodnia Mody  
w Düsseldorfie.Podczas IX Off Fashion 2011.


