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Radiowa „Kapsuła czasu” 
na Zachełmiu – str. 3

Artysta w galerii  
za kratami – str. 3

Mieszkańcy obdarzyli 
mnie zaufaniem… – str. 7

Pasją Miss Umru  
- Martyny Król  
jest fotomodeling – str. 2

Po długoletniej bezczynności zawodowej dzięki kursom 
zorganizowanym w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego Zofia została sołtysem, Teresa opiekuje 
się samotnymi osobami, a Anna wróciła do swojego 
zawodu. O tym, jak EFS postawił je na nogi i umożliwił 
wyjście do ludzi – czytaj str. 4-5
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ba. – Trasa była trudna i warunki atmosferyczne nie najlepsze. Bardzo 
się cieszę, jako reprezentant gminy Zagnańsk, z osiągniętego sukcesu – 
podkreślił wicewójt. 

Start kolarskiej imprezy pn. Mazovia MTB Marathon, Mistrzo-
stwa Polski Samorządowców w Kolarstwie MTB, miał miejsce na 
stadionie skarżyskiego Granatu. Ogółem zgłosiło się ponad 1000 za-
wodników, którzy wystartowali na dystansach: hobby (16 km), fit (35 
km), mega (84 km) i giga (90 km). 

Gminę Zagnańsk w kategorii open reprezentował Marcin Kraska 
z Tumlina, pasjonat kolarstwa crossowego, współorganizator ubiegło-
rocznych i tegorocznych zawodów etapowych Świętokrzyskiej Ligii 
Rowerowej Maraton MTB Cross w naszej gminie. O jego pasji spor-
towej i społecznikowskiej oraz akcji rowerowej w gminie zapraszamy 
do lektury na str. 8.

Apis

W sobotę, 25 sierpnia w IV Pieszym Rajdzie 
Samorządowców Powiatu Kieleckiego udział 
wzięli samorządowcy Starostwa Powiatowego 
w Kielcach i gmin: Zagnańsk, Mniów, Mie-
dziana Góra, Bodzentyn, Górno, Nowa Słupia, 
Masłów i Sitkówka-Nowiny. Wójt Szczepan 
Skorupski zapalił znicz na grobach krewnych 
Hugo Kołłątaja, jak również na grobie Zbignie-
wa Banaśkiewicza, byłego starosty kieleckiego.

Trasa rajdu przebiegała przez gminy Mniów 
i Miedziana Góra i wynosiła ok. 10 km. Uczestnicy 
zobaczyli m.in. ruiny tzw. Kołłątajówki w Wólce 
Kłuckiej nad Łososiną, a na pobliskim cmentarzu 

Samorządowcy na pieszym rajdzie

Pasją Martyny Król jest fotomodeling

Wicewójt Kaszuba trzeci w mistrzostwach Polski

Inauguracja roku szkolnego

w Grzymałkowie wójt Szczepan Skorupski zapalił 
znicz na grobach krewnych Hugo Kołłątaja, oraz 
na grobie Zbigniewa Banaśkiewicza, byłego sta-
rosty kieleckiego. 

Samorządowcy obejrzeli kamień z Kontrewer-
su w Mniowie, zwiedzili kamieniołom Jaźwiny, 
wspięli się na Raszówkę i drogą przez Przyjmo do-
tarli pod mur oporowy w Bobrzy, gdzie zwiedzili 
ruiny Zakładu Wielkopiecowego. Na zakończenie 
rajdu uczestnicy zostali serdecznie powitani przez 
sołtysa Stanisława Banasia i zespół folklorystyczny 
Bobrzanki. Opr. Apis 

ną i zgrabną dziewczyną, więc mam 
szansę. Tata nie bardzo jednak wierzył 
w to, że ja sama się zdecyduję wystar-
tować, bo sądził, że jestem wstydliwa 
– wspominała przyszła miss. 

– Żeby pokazać tacie, że się nie 
boję, założyłam się z nim. No i wygra-
łam. W zeszłym roku podczas mojego 
pierwszego startu zostałam I Wicemiss 
Umru. I od tego momentu zaczęłam 
rozwijać swoją pasję. Cieszę się, że 
w tym roku zostałam miss. Jak usły-
szałam, że wygrałam właśnie ja, nie 
mogłam w to uwierzyć. Pojawiły się 
łzy szczęścia, większa wiara w siebie. 
Po finale w Borkowie, wiem jednak, że jest jeszcze przede mną da-
leka droga do pełnego sukcesu i czeka mnie dużo pracy nad sobą 
– dodała.

W szkole Martyna wraz z dziewczynami śpiewa w zespole mu-
zyczno-wokalnym Kopernikers. Nagrały już kolejną płytę. Swoją 
pasję wokalną rozwija w domu i podczas imprez szkolnych. Apis

Wicewójt Robert 
Kaszuba zajął trzecie 
miejsce wśród ponad 
300 zawodników star-
tujących na dystansie 
35 kilometrów podczas 
Mistrzostw Polski Sa-
morządowców w Ko-
larstwie MTB, które 
odbyły się 26 sierpnia 
br. w Skarżysku-Ka-
miennej. 

– Mój udział w mistrzostwach wiązał się nie tylko z moimi zaintere-
sowaniami sportowymi, ale reprezentowaniem i promocją naszej gminy 
wśród samorządowców z Polski – powiedział redakcji wicewójt Kaszu-

Podczas wyborów Miss Lata, które odbyły się w sierpniu br. 
w hotelu „Pod Jaskółką” w Umrze, tytuł Miss Umru 2012 przy-
padł w udziale Martynie Król, mieszkance Tumlina. Dwa lata 
temu założyła się z tatą, że wystartuje w wyborach miss, bo nie 
wierzył, że się zdecyduje. Zakład wygrała, ale wygrać z rywalka-
mi jest już trudniej…

Miss Umru 2012 po ukończeniu Gimnazjum w Zagnańsku, uczy 
się w drugiej klasie organizacji reklamy w Zespole Szkół Ekono-
micznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach. Jej wymiary to: 
84-66-84, wzrost: 160 centymetrów. Pasją nastolatki jest fotomdeling 
(pozowanie do zdjęć), fotografia, muzyka oraz taniec. W skrytości 
ducha marzy o tym, by w przyszłości być modelką lub hostessą.

– Lubię robić zdjęcia, być fotografowana i pokazywać na nich, 
jaka jestem. W przyszłości chciałabym zawodowo fotografować – 
opowiada o swojej pasji Martyna Król. 

– Bardzo mnie interesuje branie udziału w konkursach np. miss 
lata. Podczas takich imprez lubię pokazywać siebie z każdej strony 
– dodaje.

O tym, żeby wziąć udział w imprezie zdecydowała dwa lata 
temu, gdy oglądała zmagania dziewczyn właśnie w Umrze. Zapytała 
wówczas o zgodę rodziców. – Rodzice powiedzieli mi, że jestem ład-

3 września br. w placówkach oświatowych naszej gminy odbyły się uro-
czyste apele z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2012/1013. Po-
przedziły je odprawiane w kościołach uroczyste msze św., podczas których 
modlono się o Boże błogosławieństwo na nadchodzący czas edukacji. 

Podczas apelu w Zespole SP nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnań-
sku wójt Szczepan Skorupski życzył nauczycielom i uczniom, aby w ciągu 
roku szkolnego szkoła była ich drugim domem.

- Kochani uczniowie – ci najmniejsi z przedszkoli, ci ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów - z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego życzę 
wam radości i satysfakcji w odkrywaniu zagadek wiedzy oraz by szkoła była 
waszym drugim domem. Nauczycielom życzę wszystkiego najlepszego – 
mówił wójt Szczepan Skorupski.  Apis 
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1 września br. na placu przykościelnym parafii pw. św. Rozalii 
i św. Marcina w Zachełmiu zainstalowana została „Kapsuła czasu” 
Radia Kielce. Na antenie radiowej, podczas audycji „Świętokrzyskie 
na fali” wypowiadali się przedstawiciele gminy, m.in.: wójt Szczepan 
Skorupski, wicewójt Robert Kaszuba, historyk IPN Marek Jończyk, 
członkinie Zespołu Ludowego „Jaworzanki”, Władysław Bartło-
miej Kowalewski, radny Tomasz Dąbrowski, kierownik GOKSiR 
– Michał Salwa, artysta rzeźbiarz Krzysztof 
Wesołowski i Leszek Grudziński, prezes Sto-
warzyszenia Razem dla Wszystkich.

Goście kieleckich radiowców mówili m.in. 
o inwestycjach, ważnych wydarzeniach z życia 
gminy, potencjale kulturalnym, turystycznym 
i gospodarczym, działalności organizacji pozarzą-
dowych, historii regionu i planach na przyszłość. 

W swej wypowiedzi do radiosłuchaczy wójt 
Szczepan Skorupski podkreślił, że gmina Za-
gnańsk ma charakter turystyczno-podmiejski, 
natomiast w mniejszym stopniu rolniczy, gdyż 
z roku na rok ubywa gospodarstw rolnych. Wyrażając zadowolenie 
z tego, że gminę odwiedza bardzo wielu turystów podzielił się nadcho-
dzącymi zmianami.

- Najbliższe plany dotyczą zagospodarowania terenu przy dębie 
Bartku i w miejscu, gdzie odkryto ślady tetrapodów. Jeśli chodzi o Bart-
ka, to już w ubiegłym roku udało nam się zakupić 28 ha lasów, któ-
re zaproponowaliśmy dla Nadleśnictwa Zagnańsk w zamian za teren,  

Radiowa „Kapsuła czasu” w Zachełmiu
naprzeciwko miejsca w którym obecnie rośnie słynny dąb. Planujemy 
tam wybudować budynek, w którym funkcjonowałoby centrum flory 
i fauny Gór Świętokrzyskich – mówił wójt Skorupski.

- Jeśli zaś chodzi o zagospodarowanie terenów znajdujących się w po-
bliżu odkrytych śladów tetrapoda planujemy, by postawić tam wykonany 
z paneli słonecznych duży napis TETRAPOD. Energia wyprodukowana 
z promieni słonecznych będzie oświetlała także świątynię. Natomiast nad 

kopalnią pragniemy wybudować wychodnię po-
dobną do tej, jaka znajduje się nad gołoborzem 
na Świętym Krzyżu – dodał gospodarz gminy.  

Wicewójt Robert Kaszuba poruszył nato-
miast temat inwestycji, ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na zrównoważony rozwój gminy, 
polegający na tym, by w każdym sołectwie działo 
się coś pożytecznego dla mieszkańców. - Przede 
wszystkim kładziemy nacisk na to, żeby turyści, 
którzy przybywają do naszej gminy mogli się po 
niej swobodnie poruszać. W tym celu budowane 
są nowe chodniki, poprawiane jest bezpieczeń-

stwo użytkowników dróg gminnych – mówił wicewójt Kaszuba.   
W czasie trwania audycji radiowej mieszkańcy gminy, za pośrednic-

twem tzw. „Kapsuły czasu” – mobilnego studia nagrań, mieli możliwość 
nagrania swoich wypowiedzi, tekstów, piosenek czy życzeń. Zostaną 
one utrwalone na nośnikach, umieszczone w specjalnym pojemniku 
i zamurowane na Świętym Krzyżu z myślą o przyszłych pokoleniach.
 Apis 

Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej kpt. 
Zbigniew Mielczarek, z okazji 20–lecia Świętokrzyskiego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej, wręczył 4 września br., podczas 
obchodów Dnia Weterana, Honorową Złotą Odznakę Korpusu 
„Jodła” pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego. Wśród odznaczonych była Renata Janik – dy-
rektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego.   

W uroczystości zorganizowanej w WDK w Kielcach uczestni-
czyli członkowie zarządów szczebla wojewódzkiego stowarzyszeń  
kombatanckich i osób represjonowanych z terenu województwa 

Renata Janik odznaczona złotą „Jodłą”
świętokrzyskiego. Obecni byli 
także m.in.: podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Beata Oczkowicz 
oraz członkowie Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
z marszałkiem Adamem Jaru-
basem na czele. Naszej miesz-
kance gratulujemy honorowe-
go odznaczenia.  Apis Fo
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W Galerii Za Kratą kieleckiego Aresztu Śledczego odbył się 
21 sierpnia br. wernisaż wystawy rzeźb i płaskorzeźb artysty pla-
styka Krzysztofa Wesołowskiego.  Dyrektor aresztu, ppłk. Krzysz-
tof Stolarczyk, witając artystę i zaproszonych gości, podkreślił, że 
choć w galerii było zorganizowanych dziesiątki różnych wystaw, to 
jednak dzisiejsza jest wyjątkowa z uwagi na to, że przygotował ją 
niegdysiejszy pracownik tej kieleckiej jednostki penitencjarnej. 

Zaprezentowane prace 
plastyczne z zainteresowa-
niem oglądali m.in.: sta-
rosta kielecki – Zdzisław 
Wrzałka, wiceprzewodni-
cząca Rady Powiatu Kie-
leckiego – Renata Janik,  
wójt Szczepan Skorupski, 
radna Grażyna Wawszczak, 
kierownik GOPS – Elżbieta 
Korus, kierownik GOKSiR 
– Michał Salwa i przyjacie-
le artysty. Oprawę gastro-
nomiczną wernisażu przygotowała żona artysty Zofia, która upiekła 
wykwintne ciasta i zapewniła inne smakołyki.  

Pełniący rolę komisarza wystawy Tomasz Turczyński, wycho-
wawca Aresztu Śledczego, w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na to, 
że tematyka twórczości Wesołowskiego jest szeroka i wszechstronna, 
począwszy od motywów roślinnych, poprzez rzeźby i płaskorzeźby 
wizerunków osób, skończywszy na postaciach z humorystycznych 
kreskówek. – Ta wszechstronność pokazuje nam i obrazuje, jakim 
elastycznym twórcą jest Krzysztof Wesołowski – mówił Tomasz Tur-
czyński. – Niektórzy z państwa pewnie są ciekawi, skąd pan Krzysztof 

Artysta w galerii za kratami bierze natchnienie do tworzenia swoich prac. On sam mówi, że nie-
bagatelny wpływ na jego twórczość mają przyjaciele z Rzymu, którzy 
urządzają wypady plenerowe w różne zakątki Włoch. Innym doradcą 
jest proza codziennego życia i piękne tereny świętokrzyskie. Wnikliwi 
spośród państwa pewnie zauważą w jednej z prac motywy więzienne. 
To dowód, że autor dzisiejszej wystawy w przeszłości również był pra-
cownikiem kieleckiego Aresztu Śledczego – dodał komisarz wystawy.

Wystawa twórczości plastycznej uświadomiła uczestnikom wer-
nisażu, że mury więzienne nie są, ani też nie mogą być barierą do 
odbioru i przeżywania dzieł artystycznych.

Krzysztof Wesołowski rodem z Tumlina od najmłodszych lat 
dorastał pod bezpośrednim wpływem ojca i jego działalności rzeź-
biarskiej w kamieniu oraz plastycznej – swojej rodziny. Ukończył 
Uniwersytet Warszawski na kierunku profilaktyka społeczna i reso-
cjalizacja. Rzeźbą w drewnie zajmuje się od kilkunastu lat. W po-
czątkowej fazie traktował ją jako terapię zajęciową. Obecnie jest to 
praca w małej formie – rzeźba, płaskorzeźba i relief. Jest autorem 
witrażowej płaskorzeźby przedstawiającej dąb Bartek.

Tematyka prac artysty jest różnorodna. Są to m.in. elementy sztu-
ki ludowej, ilustracje, własne doświadczenia i skojarzenia. Rzeźbi 
w lipie, topoli i akacji (prace bejcowane i pokryte woskiem), ale my-
śli również o innych materiałach. Zdaniem artysty, drewno jest ma-
teriałem wdzięcznym – ma swoją duszę (wnętrze). Jeszcze nie zda-
rzyło mu się zniszczyć kawałka drewna. Dla niego zawsze jest ważne 
zamierzenie i efekt oraz, jakby „po drodze”,  dodatkowe elementy 
wynikające z budowy drewna.  

Część jego dzieł znajduje się u przyjaciół w kraju i we Włoszech. 
W większości ozdabiają domowe wnętrza domów najbliższej rodzi-
ny. Artysta należy do Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” 
w Miedzianej Górze oraz Stowarzyszenia Artystów Plastyków Świę-
tokrzyskich w Kielcach.

Andrzej Piskulak 
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Z powodu długotrwałego bezrobocia podopieczni Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku nie byli zdolni do pod-
jęcia decyzji, aby się z tej sytuacji wyrwać. – Dlatego cieszymy się, 
że dzięki nam, beneficjentom projektu EFS udało się wyrwać z tej 
beznadziei, stanąć odważnie na nogach i wyjść do ludzi – informuje 
Elżbieta Korus, kierowniczka GOPS. Panie – Zofia Korska z Tum-
lina, Teresa Łyżwa z Samsonowa-Piechotnych i Anna Toporek 
z Kajetanowa – są przykładem, że można. 

Otwarta na problemy innych ludzi
– Po przekroczeniu pięćdziesiątki człowiek zaczyna się czuć niepo-

trzebny. Nie mogłam się na to zgodzić. Postanowiłam się natychmiast 
przestawić. Ale jak to zrobić? – rozpoczęła swoją opowieść Zofia Kor-
ska, mieszkanka Tumlina. 

Ponad 50-letnia kobieta była bezrobot-
na przez cztery lata. Wcześniej pracowa-
ła w sklepie. – Nie mogłam pracować, nie 
dlatego, że nie chciałam. Pracę zawodową 
uniemożliwiała mi moja dość ciężka choroba 
– wyjaśnia pani Zofia. 

Chociaż mąż pracuje, a dzieci są doro-
słe i same sobie radzą, to trudna sytuacja 
materialna, w jakiej znajdują się setki osób 
w gminie, spowodowała, że kobieta stała się 
podopieczną Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. To tu dowiedziała się, że dla osób, które są długotrwale 
bezrobotne będą organizowane kursy aktywizujące. – To dla takich 
osób, jak m.in. pani Zosia przygotowałyśmy projekt pn.„Pomoc w ak-
tywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk” – informuje Agata Sykul-
ska, specjalista pracy socjalnej.

– Musiałam zacząć inne życie. Czułam wewnętrznie, że udział 
w tym projekcie jest okazją, by wziąć w końcu swoje sprawy w swo-
je ręce. Odczuwałam także potrzebę doskonalenia się i spotykania się 
z ludźmi. Miałam już dość tych czterech ścian mojego domu. Ciągnęło 
mnie do ludzi. Bo ileż to można tak żyć na odludziu – wspomina pani 
Zofia. 

– Trenerzy, którzy prowadzili z nami warsztaty, pomogli nam otwo-
rzyć się na nowe zawody. Uczono nas także własnej inwencji, szczegól-
nie chodzi tu poszukiwanie pracy innej niż ta, w której przechodziliśmy 
szkolenie. Uczyli nas, jak prowadzić własną działalność – dodaje. 

Po ukończeniu kursów pani Zofia zdecydowała się na działal-
ność społeczną i wybrano ją na sołtysa – pełni tę funkcję już od roku. 
Wcześniej działała w miejscowej Radzie Sołeckiej. Uwolniła się od 
bezczynności. Chodząc od domu do domu, poznała problemy innych 
ludzi. Teraz stara się pomóc inwalidzie w zdobyciu wózka inwalidz-
kiego oraz w rehabilitacji. Bacznie pilnuje realizacji inwestycji w jej 
sołectwie, m.in. budowy placu zabaw, chodnika i zagospodarowania 
terenów publicznych. Dba o wizerunek wsi. W czasie gdy działała 
w Radzie Sołeckiej, pomagała osobom dotkniętym klęską powodzio-
wą w Połańcu. 

– Praca z ludźmi pozwala mi inaczej żyć i inaczej myśleć niż wtedy, 
gdy byłam bez pracy. Jestem teraz bardziej otwarta na ludzi. Udział 
w projekcie spowodował, że inaczej podchodzę do ludzkich spraw 
i problemów – powiedziała na zakończenie rozmowy. 

Cieszę się, że mogę dać innym coś od siebie…
Teresa Łyżwa z Samsonowa-Piechot-

nych ma 51 lat. Starszy syn jest już dorosły, 
młodszy – w wieku szkolnym. Ponad 10 lat 
temu po urlopie wychowawczym nie wróci-
ła do pracy. – Czas był wtedy taki, że musia-
łam się w pierwszej kolejności zająć dziećmi 
i domem – rozpoczęła swoją opowieść.

Po 10 latach bezczynności zawodowej 
i siedzenia tylko w domu zaczęła odczuwać 
potrzebę wyjścia do ludzi. – Bez pracy zawo-
dowej człowiek czuje się niedowartościowa-
ny. No i ten ciągły brak pieniędzy. To zmo-
bilizowało mnie, by wyjść z domu i mieć kontakt z ludźmi. Ucieszyłam 
się, gdy po rozmowach z pracownikami GOPS zostałam zakwalifiko-
wana do udziału w projekcie – opowiada pani Teresa. 

– Wierzyłam, że mi to pomoże. Wzięłam udział w kursie, na któ-
rym nauczyłam się profesjonalnej opieki nad ludźmi starszymi. Po jego 
ukończeniu dostałam szansę pracy w GOPS. Choć pracuję krótko, to 

już zdobyłam na tyle doświadczenie, że wiem, że będę nadal pracowała 
w tym zawodzie – dodaje. 

– Pani Teresa należała do wyróżniających się osób na szkoleniu 
dla opiekunek osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Dlatego 
też zatrudniona została u nas jako opiekunka – wyjaśnia Agata Sykul-
ska. 

Pani Teresa Łyżwa pracuje wśród osób starszych i samotnych. 
W rozmowie z redakcją przyznała, że podczas warsztatów kompeten-
cyjnych, które prowadzili m.in. psychologowie i doradcy zawodowi 
nauczyła się nie tylko autoprezentacji, ale też słuchać i rozumieć ludzi, 
którym należy pomóc.

– Moja praca polega na tym, że robię dla nich zakupy, wykupuję 
lekarstwa, płacę rachunki. Jestem ich powierniczką, gdyż bardzo czę-
sto powierzają mi swoje tajemnice życiowe. Muszę więc być bardzo 
dyskretna, uczciwa i cierpliwa – opowiada o swojej pracy. – Ci ludzie 
oczekują ode mnie, by ich słuchać. Oni muszą czuć, że są słuchani. 
Nawet, gdy ich opowieści słyszę już kolejny raz, to muszę okazywać 
takie zainteresowanie, jakbym to słyszała po raz pierwszy. Chodzi o to, 
by z tymi osobami być – podkreśla. 

Na zakończenie rozmowy o swoim udziale w projekcie Europej-
skiego Funduszu Społecznego, który zaważył tak znacząco na jej życiu 
osobistym i zawodowym, zaapelowała do bezrobotnych, że warto brać 
udział w takich przedsięwzięciach. 

Zdaniem kierowniczki GOPS Elżbiety Korus, przypadek pani Tere-
sy Łyżwy powinien być inspirujący dla osób, które są długotrwale bez-
czynne zawodowo. – To nie jest tak, że do udziału w projekcie EFS są 
kolejki. Ludzie długotrwale bezrobotni muszą się uczyć życia na nowo. 
Pracownicy socjalni muszą zadać sobie dużo wysiłku, aby przekonać 
ich, że wyrywanie się z domowych pieleszy nie jest takie straszne, że 
warto zainwestować w siebie. Cieszę się, że to udało się pani Tere-
sie, która należy teraz do wyróżniających się pracowników ośrodka. 
Jej zaangażowanie, odpowiedzialność i wrażliwość na losy starszych, 
chorych i niezaradnych mieszkańców gminy budzą podziw i są godne 
naśladowania – opowiada kierowniczka E. Korus. 

Nauczyła się nie załamywać, wyprostować się i podążać do 
przodu

Anna Toporek z Kajetanowa ma 41 lat. 
Jest matką pięciorga dzieci. Była długo-
trwale bezrobotna, bo aż 20 lat. Od kilku lat 
korzystała z systemu pomocy społecznej. 
Ukończyła kurs obsługi przyjęć okoliczno-
ściowych i obsługi kasy fiskalnej. Jest bar-
dzo zadowolona z udziału w nich. Ma pracę. 
Jest dumna ze swych dzieci, dla których po-
święciła swój czas, gdy nie pracowała.

– Córka i syn są studentami. Drugi syn 
jest uczniem szkoły średniej, druga córka 
uczy się w gimnazjum, najmłodsza zaś uczęszcza do III klasy szkoły 
podstawowej. Nie było łatwo. Dzieci chorowały. Wymagały stałej opie-
ki. W związku z tym nie mogłam pracować. Co prawda mąż pracował, 
ale jego dochody nie zaspokajały potrzeb siedmioosobowej rodziny. 
Z trudem wiązaliśmy koniec z końcem – opowiada pani Anna. Pracow-
nice z GOPS-u widząc niełatwą sytuację socjalną rodziny Toporków, 
zaproponowały jej udział w warsztatach i szkoleniach. – Zgodziłam 
się bez większych oporów. Dodatkową motywacją była też możliwość 
powrotu do wyuczonego zawodu.

– Pani Ania zajmowała się głównie wychowywaniem dzieci. Udział 
w warsztatach nt. wzmacniania kompetencji społecznych ułatwił jej 
poszukiwanie pracy. Dzięki temu, że skończyła kurs, uzyskała zatrud-
nienie w branży hotelarsko-gastronomicznej. Po wielu latach spędzo-
nych w domu wyszła do pracy – opowiada specjalista pracy socjalnej 
Agata Sykulska. 

– Po 20 latach niepracowania było bardzo ciężko się wyrwać 
z domu. Człowiek był jakiś taki przytłumiony. Nie można było znaleźć 
pracy. No i tak schodziło. Czas upływał. Ciągle na wszystko brakowało 
pieniędzy. Z trudem wiązałam koniec z końcem. W końcu powiedziałam 
sobie, że muszę podjąć decyzję, by wyjść do ludzi i dzięki pracownicom 
GOPS udało mi się. Na początku nie były to wielkie pieniądze, ale od 
czegoś musiałam zacząć – wspomina pani Anna. 

– Ciężko mi było znaleźć pracę, ale na kursie nauczyłam się prak-
tycznie najnowszych przepisów, umiejętności organizowania przyjęć. Za-
jęcia z psychologiem dały mi przekonanie, że nie należy się załamywać, 
ale podnieść głowę, wyprostować się i podążać do przodu – dodała.

EFS postawił na nogi i umożliwił wyjście do ludzi
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Od października 2011 r. w wyremontowanym budynku daw-
nej organistówki w Zachełmiu działa prowadzona przez Stowa-
rzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach Świetlica Śro-
dowiskowa PRZYSTAŃ POD TETRAPODEM. 

Uczniowie przychodzący do świetlicy mogą skorzystać z darmo-
wych zajęć z matematyki, fizyki i informatyki, języka angielskiego 
oraz warsztatów plastycznych, teatralnych i zajęć rekreacyjno-spor-
towych. W Przystani pod Tetrapodem ponadto działa Świetlicowy In-
kubator Kariery, w ramach którego młodzież może uzyskać wsparcie 
i pomoc z zakresu doradztwa zawodowego i podstaw przedsiębior-
czości. Na zajęciach psychoterapeutycznych dzieciom oraz rodzicom 
oferowane są porady i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. 
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i kom-
petentnych specjalistów. Aktywni uczestnicy zajęć w okresie waka-
cyjnym 2012 r. mają możliwość wyjazdu na darmowy obóz letni.

Świetlica jest także przyjemnym miejscem spotkań. Każdy może 
przyjść i skorzystać z bardzo dobrze wyposażonych sal zajęciowo-
rekreacyjno-sportowych oraz kuchni. Obok zajęć odbywających się 
w ramach projektu w Przystani pod Tetrapodem organizowane są tak-

że różnego rodzaju imprezy i spotkania okolicznościowe dla wszyst-
kich dzieci i dorosłych. 

W minionych miesiącach odbyły się między innymi: Zabawa An-
drzejkowa z wróżbami i warsztatami tanecznymi, Teatralne Warsztaty Ja-
sełkowe, podczas których swoje umiejętności prezentowały dwie formacje 
teatralne oraz Zimowe Spotkania Feryjne, podczas których dzieci uczestni-
czyły w różnego typu grach i zabawach, spotkaniach filmowych, warszta-
tach i konkursach plastycznych. W dniu 26 maja br. dzieci wraz z dorosły-
mi wzięły udział w festynie zorganizowanym z okazji Dnia Matki.

Od początku swego istnienia Świetlica Środowiskowa PRZY-
STAŃ POD TETRAPODEM realizuje w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego „Projekt wsparcia edukacyjno-psychoterapeutycznego 
dla uczniów z gminy Zagnańsk realizowany w świetlicy środowisko-
wej”, który oferuje bezpłatne zajęcia pozaszkolne wszystkim dzie-
ciom z terenu gminy Zagnańsk.

Szczegółowe informacje na temat pracy świetlicy oraz harmono-
gramu zajęć można uzysać pod numerem telefonu: 532 392 953 , 532 
392 954 oraz na stronie www.pwep.edu.pl  Apis 

W Samsonowie odbyło się 29 czerwca br. spotkanie będące 
podsumowaniem projektu konkursowego „Aktywnie i zdrowo 
w gminie Zagnańsk”, który współfinansowany był ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Realizował go Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Za-
gnańsku w okresie od 1 marca do 30 czerwca br. w strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie.

Nauczyła się pisać CV. Kursy od podstaw nauczyły ją życia. Teraz 
też nie jest łatwo. – Jesteśmy normalną rodziną i borykamy się z taki-
mi samymi problemami, jak bardzo wielu mieszkańców naszej gminy 
i moich sąsiadów. Wyszłam do ludzi. Pracuję z młodymi ludźmi. Cieszę 
się, że szefowa dała mi szansę i staram się ją wykorzystywać. Sytuacja 
w domu też zmieniła się na korzyść. Moim zdaniem, należy korzystać 
z takich kursów – zachęca na zakończenie naszej rozmowy. 

Ponad 700 osób bezrobotnych w gminie
Na ponad 12 tys. mieszkańców gminy 718 jest zarejestrowanych 

jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy. Spośród nich 205 
osób korzysta z pomocy społecznej.

– Po weryfikacji predyspozycji i możliwości udziału tych osób 
w kursach zawodowych, zgodnie z ich oczekiwaniami, zazwyczaj za-
kwalifikowanych zostaje 10 osób. Ogółem, od 2009 roku w projekcie 
systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Pomoc w aktywności za-
wodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w gminie Zagnańsk” wzięło udział 38 osób – mówi kie-
rowniczka Elżbieta Korus.

 – W skutecznym zachęceniu do udziału w projekcie ogromne 
znaczenie ma praca socjalna pracowników GOPS. Z powodu długo-
trwałego bezrobocia nasi podopieczni sami nie są zdolni do podjęcia 
takich decyzji. Składa się na to m.in. wieloletnie odizolowanie od świa-
ta zawodowego, a nawet towarzyskiego, brak wiedzy, niskie poczucie 
własnej wartości, itp. Dlatego cieszymy się, gdy naszym beneficjentom 
w końcu uda się wyrwać z tej beznadziei i stanąć odważnie na nogach 
– dodaje kierowniczka GOPS. 

 Projekt został nagrodzony przez ministra 
Przedstawiciele gminy Zagnańsk – wicewójt Robert Kaszuba 

i Elżbieta Korus, kierowniczka GOPS – odebrali 2 lipca br. w Mi-
nisterstwie Gospodarki w Warszawie nagrodę za współfinansowany 
z środków EFS projekt „Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjono-
waniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie 
Zagnańsk”. Nagroda przyznana została w kategorii „Przedsiębiorczość 
odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne”. 

„Ma on na celu pobudzenie aktywności zawodowej osób wy-
kluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem” – czytamy 
w uzasadnieniu. 

Uczestnicy projektu poprzez warsztaty kompetencji społecznych 
oraz kursy zawodowe nabywają nowych umiejętności i zdobywają 
kwalifikacje, co ułatwia im w przyszłości znalezienie pracy, a także 
będzie poprawiać ich sytuację materialną. Zakres kursów zawodo-
wych dostosowany jest do potrzeb uczestników projektu na podstawie 
diagnoz sporządzonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Do powyższego projektu gmina Zagnańsk przystępuje corocznie 
od 2009 r. W czasie jego trwania od 2009 do 2011 r. kilka osób pod-
jęło pracę i założyło działalność gospodarczą. Kilka pracuje doryw-
czo, ale systematycznie. Sukcesem praktycznym projektu jest to, że 
jego uczestnicy zdobyli potrzebną wiedzę, podnieśli swe umiejętności 
i kwalifikacje. Zwiększyli oni w ten sposób szanse na znalezienie za-
trudnienia i utrzymanie się na rynku pracy. Realizacja projektu przy-
czyniła się i nadal przyczynia do zmniejszenia zagrożenia marginaliza-
cją społeczną osób bezrobotnych w gminie. Andrzej Piskulak 

Aktywnie i zdrowo w gminie

Prowadząca spotkanie kierowniczka GOPS Elżbieta Korus poin-
formowała, że celem projektu była integracja społeczności lokalnej 
poprzez udział w spotkaniach integracyjnych i zajęciach tematycz-
nych. Zajęcia realizowali trenerzy: Anna Zawadzka (edukacja proz-
drowotna), Anna Lechowicz (zdrowa dieta), Bartosz Hutnikiewicz 
(aktywność ruchowa nordic walking), Rafał Graczkowski reprezen-
tujący firmę PRO INSPIRACJA (warsztaty z aktywności społeczno-
ści lokalnej) i Lidia Pietrzyca (artystyczna ekspresja).

Prawie 20 beneficjentek zakwalifikowanych do projektu wspie-
rało się wzajemnie w podejmowanych inicjatywach lokalnych, po-
prawiało sprawność fizyczną i zdrowotną. Nawiązały się kontakty 
i przyjaźnie, grupa narzucała charakter spotkań, jasno i wyraziście 
precyzując swoje oczekiwania na przyszłość. 

W maju br. odbył się wyjazd integracyjno-edukacyjny w Biesz-
czady. Uczestniczki zwiedzały skansen w Sanoku, gdzie słynny prze-
wodnik „ZAKAPIOR” opowiadał o mieszkańcach bieszczadzkiego 
regionu. Przez dwa następne dni uczestniczki słuchały historii opo-
wiadanych przez przewodnika Antoniego Antosza, zwiedzały m.in. 
Połoninę Wetlińską, Chatkę Puchatka, Zaporę nad Soliną. Niezapo-
mnianych wrażeń dostarczył wieczór integracyjny w Ośrodku Wilcza 
Jama w miejscowości Smolniki.

W spotkaniu podsumowującym wziął udział Marek Bucki, umila-
jąc zebranym czas śpiewem i grą na instrumentach muzycznych. Za-
proszeni goście podziwiali wyeksponowane prace powstałe w trakcie 
warsztatów. Spotkanie odbyło się w klimacie wystawy poplenerowej 
„Barwy naszej ziemi” zorganizowanej przez Towarzystwo Ziemi 
Samsonowskiej i Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kiel-
cach. 

Wójt Szczepan Skorupski i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Kieleckiego Renata Janik gratulowali pracownikom GOPS – realiza-
torom projektu oraz jego uczestniczkom sukcesu, podziwiali ekspo-
naty i zachęcali do podejmowania kolejnych wyzwań na rzecz inte-
gracji społeczności lokalnej.

Opr. Apis

Przystań pod Tetrapodem w organistówce
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W parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Samsonowie 15 sierp-
nia br. odprawiona była uroczysta odpustowa msza św. (suma), 
na której byli obecni liczni wierni, przedstawiciele samorządów 
wszystkich szczebli oraz władz gminy. Po południu na boisku 
szkolnym zorganizowany był odpustowy II Parafialny Festyn 
oraz mecz piłkarski, w którym drużyna księży pokonała samo-
rządowców 13:5.

W mszy św. pod przewodnictwem byłego proboszcza ks. Sta-
nisława Świerka, koncelebrowanej przez księży – proboszcza Zbi-
gniewa Krzyszkowskiego, Czesława Krzyszkowskiego, Sylwestra 
Okłę i Józefa Smulczyńskiego uczestniczyli liczni wierni z całej 
gminy oraz przedstawiciele władz gminy z wójtem Szczepanem 
Skorupskim na czele. Obecni byli także: radny województwa świę-
tokrzyskiego Mieczysław Gębski, radni powiatowi – wiceprzewod-
nicząca powiatu kieleckiego Renata Janik, Mirosław Gębski, radny 
gminy – Kamil Piasecki. Zwieńczeniem Eucharystii była procesja 
z Najświętszym Sakramentem dookoła świątyni.

Gospodarz uroczystości, ks. Zbigniew Krzyszkowski, szczegól-
ne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu uroczystości skiero-
wał pod adresem wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Kieleckiego 
Renaty Janik oraz wójta Szczepana Skorupskiego. Słowa podzię-

Uroczystość Matki Bożej Zielnej w Samsonowie

Ponad 20 honorowych krwiodawców oddało ponad 8,5 li-
trów krwi podczas Odpustowego Festynu Rodzinnego, któ-
ry pod hasłem „Krew darem życia” odbył się 2 września br.  
na placu parafialnym w Zachełmiu. Poprzedziła go uroczysta od-
pustowa Eucharystia odprawiona w kościele pw. św. Rozalii i św. 
Marcina pod przewodnictwem ks. Andrzeja Kaszyckiego, kanc-
lerza kieleckiej Kurii Diecezjalnej.

Odpustowa msza św. zgromadziła licz-
nych mieszkańców nie tylko z parafii, ale 
z całej gminy. Swoje poczty sztandarowe 
wystawiła Ochotnicza Straż Pożarna Za-
gnańsk – Chrusty i Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 
w Zagnańsku. Obecni byli na niej m.in.: 
przedstawiciele władz powiatowych z wi-
ceprzewodniczącą Rady Powiatu Kielec-
kiego Renatą Janik i starostą kieleckim – 
Zdzisławem Wrzałką, przedstawiciele władz  gminy z wójtem Szcze-
panem Skorupskim na czele oraz radni gminy Zagnańsk – Agnieszka 
Gębska, Anna Piotrowska, Grażyna Wawszczak, Tomasz Dąbrowski, 
Artur Kudzia, Artur Pierzak oraz Henryk Milcarz, prezes Wodocią-
gów Kieleckich. 

Ks. Andrzej Kaszycki w swej homilii mówił o mocy kondycji 
duchowej, która pozwala trwać na drodze, którą człowiekowi wyzna-
czył Bóg oraz o ogromnym znaczeniu modlitwy.

- To Bóg określił, jaka ma być modlitwa. Powinna ona być uwiel-
biająca, przebłagalna i dziękczynna – mówił ksiądz kanclerz. 

- Na końcu dopiero jest prośba. Człowiek zawierza Bogu w niej 
swoje sprawy i problemy, z którymi nie może sobie poradzić. Zazwy-
czaj, jaka jest modlitwa, takie jest życie – podkreślił ks. Kaszycki. 

Mszę św. zwieńczyła procesja Eucharystyczna wokół kościoła 
oraz poświęcenie przyborów szkolnych. Po niej rozpoczął się odpu-
stowy festyn rodzinny. Ks. Andrzej Kaszycki,   zapraszając ze sceny 
mieszkańców gminy do udziału w festynie życzył zgody i miłości  
w rodzinach. Z kolei przewodniczący komitetu organizacyjnego im-
prezy - Tomasz Dąbrowski, witając  mieszkańców gminy podzięko-
wał za liczne przybycie.

Wójt Szczepan Skorupski, dziękując wszystkim współorganiza-
torom festynu przekazał na ręce ks. płk. Tadeusza Skrzyniarza, pro-
boszcza parafii, złoty medal przyznany przez Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach za propagowanie ho-
norowego krwiodawstwa w parafii i gminie. Wójt przypomniał, że 
najwięcej krwi, bo 16 litrów, oddano podczas festynu odpustowego 
w 2010 r. Ks. Henryk Skrzyniarz, odbierając medal podkreślił, że 
należy się on tym, którzy honorowo oddają krew.  

Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa stacjonował na placu przy kościele przez 5 godzin.  W akcję 
honorowego oddawania krwi po raz kolejny włączyła się Ochotnicza 

Straż Pożarna z Zagnańska oraz członkowie Stowarzyszenia Razem 
dla Wszystkich. 

Iwona Wielgus, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli i Wycho-
wawców w Kielcach przypomniała, że w pobliskiej Świetlicy Środo-
wiskowej „Przystań pod Tetrapodem” funkcjonuje Poradnia Pedago-
giczno-Wychowawcza i zaprosiła, by się do niej zgłaszać z problema-

mi. W ramach projektu wsparcia edukacyj-
no-psychoterapeutycznego od ponad roku 
137 uczniów z gminy Zagnańsk uczestniczy 
w zajęciach z języka angielskiego, matema-
tyki, fizyki, rysunku i teatrologii. (Szerzej 
o poradni piszemy w artykule pt. „Przystań 
pod Tetrapodem w organistówce” na str. 5). 
W związku z dużymi kosztami ogrzewania 
budynku prezes Wielgus poprosiła uczest-
ników o datki na ten cel. Zbierali je do pu-
szek przedstawiciele władz powiatowych 

i gminnych oraz Stowarzyszenia Razem dla Wszystkich. 
Po oficjalnych wystąpieniach rozpoczęła się część artystyczna. 

Imprezę otworzył występ  Zespołu Ludowego „Jaworzanki”.  W blo-
ku występów  zespołów dziecięcych zaprezentowały się dzieci ze 
świetlicy „Przystań pod Tetrapodem”, ze SP nr 1 w Zagnańsku, 
z samsonowskiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP, którymi kieruje 
Marek Bucki. 

Ludowy nastrój wprowadziły zespoły „Tumlinianie”, „Macie-
rzanki” oraz kapela „Scyzoryki”.  W tym samym czasie na placu 
kościelnym Komenda Miejska Policji w Kielcach prowadziła akcję 
egzaminacyjną na kartę rowerową i motorowerową.  Dokument ten 
zdobyło ponad 20 dzieci i młodzieży. 

W bloku występów  zespołów młodzieżowych zaprezentowały 
się: „Caelestica” z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach 
i „Cappuccino Band” z parafii św. Franciszka z Asyżu w Kielcach. 
Koncerty przeplatane były konkursami - z wiedzy na temat regio-
nu świętokrzyskiego, w którym nagrody ufundowała wiceprzewod-
nicząca Renata Janik oraz strażackim zorganizowanym przez OSP 
Zagnańsk – Chrusty.   

„Gwoździem” programu był występ zespołu „Siewcy  Lednicy”. 
Po ich koncercie imprezę zwieńczyło ognisko i wspólne pieczenie 
kiełbasek oraz pokaz fajerwerków. Organizatorzy zadbali o to, by 
zarówno prezentujący się artyści, zaproszeni goście, jak i uczestnicy 
zabawy nie wyszli z niej głodni. Serwowano m.in.: wojskową gro-
chówkę, chleb z wiejskim smalcem, pierogi, bigos, ciasta, napoje. 

Organizatorami festynu  były: parafia pw. św. Rozalii i św. Marci-
na,  Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich, OSP Zagnańsk-Chrusty, 
Zespół Ludowy „Jaworzanki”, GOKSiR. Przewodniczącym komi-
tetu organizacyjnego był radny Tomasz Dąbrowski.  Swoje stoisko 
miał także Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach. 

Andrzej Piskulak 

kowania usłyszeli także strażacy z OSP Samsonów. Radny Kamil 
Piasecki wyróżniał się aktywnością w posługiwaniu przy ołtarzu. 

Po Eucharystii odbył się II Festyn Parafialny na boisku sporto-
wym Zespołu Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Samsonowie. Hasło imprezy brzmiało: „Kościół 
naszym domem”. Otworzyli ją wspólnie z gospodarzem uroczy-
stości samorządowcy wraz z wójtem gminy Zagnańsk. Uroczyste 
otwarcie potwierdziła potrójna salwa z armatek wykonana przez 
Grupę Wiśniowiecki. 

Festyn prowadzili Marta Polak i Kamil Piasecki. Organizatorzy 
z ks. Zbigniewem Krzyszkowskim na czele przygotowali bardzo 
bogaty i atrakcyjny program, który obejmował występy: gwiazdy 
wieczoru – Jana Wojdaka, zespołu Kerygmat z kieleckiego WSD, 
Arisa Vinci i Marka Buckiego z córką Dagmarą.

Na festynowym placu wyróżniały się stoiska: Mateusza Wier-
cińskiego z grami i zabawami dla dzieci i młodzieży, kafejka prowa-
dzona przez Apostolat Maryjny (Halinę Gębską, Danutę Piasecką, 
Dorotę Gębską), Redakcji Informatora Parafialnego (w składzie: 
Celina Ślefarska,  Ewa Olesińska, Kinga Ślefarska i Damian Kon-
drak) i grill OSP w Samsonowie  z kiełbaskami. Panie Wojtasińska 
i Wrońska serwowały ciasto, kawę i chleb ze smalcem. Natomiast 

Odpustowy festyn rodzinny w Zachełmiu
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panie Krystyna Karcz, Natalia Wójcik 
i Irena Bracha sprzedawały parafialny ka-
lendarz na rok 2013, bony i napoje. Poli-
cjanci zaprezentowali pokaz tresury psów. 

Najwięcej emocji wzbudził jednak 
mecz piłkarski rozegrany pomiędzy dru-
żyną księży z diecezji kieleckiej a samo-
rządowcami gminy Zagnańsk. Księża po-
konali samorządowców 15:3. Gola strzelił 
m.in. ks. Zbigniew Krzyszkowski. Mecz 
komentował radny Kamil Piasecki.

Drużynę księży diecezji kieleckiej 
tworzyli: ks. kan. Zbigniew Krzyszkow-
ski, proboszcz parafii WNMP w Samso-
nowie, ks. Marek Łosak z parafii św. Ja-
dwigi Królowej w Kielcach, ks. Edward 
Giemza z parafii bł. Jerzego Matulewicza 
w Kielcach, ks. Grzegorz Olejarczyk z pa-
rafii św. Maksymiliana w Kielcach, ks. 
Grzegorz Pastorczyk z Nowego Brzeska, 
ks. Dariusz Snochowski z Bodzentyna, 
ks. Wojciech Radej z parafii św. Józefa 
w Zagnańsku, ks. Stefan Radziszewski, 
profesor WSD w Kielcach, ks. Mirosław 
Błoniarz, proboszcz parafii Łukowa, ks. 
Stanisław Kostucha z Bejsc.

W drużynie samorządowców zagra-
li: Szczepan Skorupski – wójt gminy 
Zagnańsk, Mirosław Gębski – radny po-
wiatu kieleckiego, Mieczysław Krzysz-
tof Gębski – radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego, Jan Olszewski – sołtys 
Jaworza, Robert Szechnicki – skarbnik 
gminy Zagnańsk, Marcin Stąpór – czło-
nek rady sołeckiej Jaworza, Jakub Zalew-
ski – pracownik Urzędu Gminy, Michał 
Ziernik – pracownik GOKSiR, Grzegorz 
Milcarz – pracownik Urzędu Gminy. 

Andrzej Piskulak 

W niedzielne popołudnie, 26 sierpnia br., 
na dziedzińcu przed hotelem „Pod Jaskółką” 
nad zalewem w Umrze, odbył się w festyn pn. 
„Pożegnanie lata”. Nagrodzeni zostali właści-
ciele najładniejszych ogródków w gminie i pił-
karze, którzy rywalizowali w turnieju „O Pu-
char Wójta Gminy Zagnańsk”. Nieoczekiwa-
nym gwoździem programu była prywatna 
prezentacja gadów – w tym potężnych roz-
miarów węża dusiciela – w wykonaniu wójta 
Szczepana Skorupskiego. Festyn zaszczyciła 
swoją obecnością wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Kieleckiego  Renata Janik. 

Na początku imprezy w festynowy nastrój 
wprowadził mieszkańców gminy występ ta-
neczno-muzycznego zespołu romskiego Tabor. 
Po oficjalnym otwarciu imprezy, wójt Szcze-
pan Skorupski wraz z radną Agnieszką Gębską, 
przewodniczącą kapituły konkursowej „Mój 
Piękny Ogród”, wręczyli nagrody i wyróżnie-
nia. Pierwsze miejsce zajęła Jadwiga Cicha 
z Zagnańska, drugie – Katarzyna Bułaś z Ka-
niowa, trzecie – Krystyna i Zygmunt Wrońscy 
ze Ścięgien. Wyróżnienia przyznano: Piotrowi 
Piwowarowi, Teresie Pióro i Janinie Tatarak. 
Laureaci otrzymali statuetki, dyplomy i bony 
pieniężne.

Po wręczeniu wyróznień i nagród wójt 
Szczepan Skorupski wraz z Michałem Zier-
nikiem, instruktorem sportowym Gminnego 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, uhono-
rowali najlepszych piłkarzy i drużyny biorą-
ce udział w wakacyjnym turnieju piłkarskim 
„O Puchar Wójta Gminy Zagnańsk”, który 
rozegrany został w dniach 21-23 sierpnia br. 
na boisku miniorlika w Zagnańsku. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
Mariusz Piwowarczyk z Zachełmia, najlepszym 

bramkarzem – Przemysław Czerw z Party-
zantów Zagnańsk, królem strzelców – Konrad 
Wrona z The Blues Jasiów. Nagrodę Far Play 
przyznano drużynie FC Piechotne za to, że jej 
zawodnicy zrezygnowali z przysługującego im 
zgodnie z regulaminem walkowera i zdecy-
dowali się poczekać 40 minut aż przeciwnicy 
skompletują skład. Turniej wygrała drużyna 
Zachełmie, drugie miejsce zajęli Partyzanci Za-
gnańsk, trzecie – Zachełmie. Nagrodzeni otrzy-
mali m.in.: statuetki, puchary, dyplomy i sprzęt 
sportowy.

W programie festynu znalazły się także 
występy estradowe zespołów – szantowego Ze-
spół Dnia Następnego i coverowego Comapol. 
Muzeum Zabawy i Zabawek z Kielc przygo-
towało takie atrakcje, jak: chodzenie na szczu-
dłach, dużych rozmiarów gry planszowe „Mły-
nek” i warcaby. Zorganizowano także konkursy 
z wiedzy o piłce nożnej i tematyce olimpijskiej. 
Natomiast drużyna, która wystartuje w tego-
rocznym rajdzie charytatywnym „Złombol” 
przygotowała rywalizację w rzucaniu pompa-
mi samochodowymi do celu – opony. Odbyły 
się także warsztaty  tworzenia biżuterii. Dzieci 
natomiast mogły za darmo pobawić się w zaku-
pionym niedawno po okazjonalnej cenie przez 
gminę Zagnańsk dmuchanym zamku.

Nieoczekiwany finał miał towarzyszący 
festynowi pokaz egzotycznych gadów – węży, 
jaszczurek i żółwi. Wójt Szczepan Skorupski 
w sposób spontaniczny dokonał prezentacji 
m.in.: 30-kilogramowego węża – pytona siat-
kowatego z grupy dusicieli, niedużego amery-
kańskiego węża zbożowego i jaszczurki aga-
my australijskiej. Gady przywiezione zostały 
z kieleckiego egzotarium „Dolina Gadów”.

Andrzej Piskulak 

Gminne pożegnanie lata

Jest Pani radną pierwszą kadencję i widoczne 
jest Pani duże zaangażowanie w prace na rzecz so-
łectwa Samsonów...

– Tak, jestem radną pierwszą kadencję i od mo-
mentu zaprzysiężenia intensywnie pracuję na rzecz 
swoich mieszkańców, bo mieszkańcy obdarzyli mnie 
zaufaniem.

Kadencja Rady Gminy trwa cztery lata i chcę ją 
wykorzystać maksymalnie dla dobra mieszkańców. 
Staram się, aby co roku były realizowane inwestycje 
na terenie sołectwa Samsonów. I do tej pory udaje mi 
się to. I muszę dodać, bo byłabym niesprawiedliwa, że 
wszystko to, co dzieje się na terenie sołectwa, a dzieje się dużo, udaje 
mi się osiągnąć dzięki przychylności Rady Gminy i dobrej współpra-
cy z wójtem Szczepanem Skorupskim oraz z sołtysem – Honoratą 
Durlik i Martą Polak, przewodnicząca Rady Sołeckiej. 

Co do tej pory udało się zrealizować?
– W ubiegłym roku został wybudowany chodnik w miejscowości 

Samsonów-Ciągłe. Na tę inwestycję mieszkańcy czekali wiele lat. 
I jest to mój największy sukces.

Wykonany został również projekt drogi wraz z chodnikiem 
w miejscowości Samsonów- Piechotne, który będzie można realizo-
wać dopiero po wybudowaniu kanalizacji. Wykonano projekt spięcia 
sieci wodociągowej w miejscowości Samsonów-Podlesie. Zostały 
zrobione rowy odwadniające cmentarz parafialny w Samsonowie. 
W byłych halach zakładu drzewnego w Samsonowie powstał ma-
gazyn gminny, na którym zostanie wymienione pokrycie dachowe. 
W związku z powstaniem hali magazynowej gmina wykonała wraz 

prywatnymi inwestorami drogi dojazdowe z kostki 
brukowej do magazynu. Chcę podziękować inwesto-
rom prywatnym za ich udział finansowy w budowie 
tych dróg. Poza tym, zostały udrożnione rowy w miej-
scowości Samsonów-Piechotne.

Proszę wymienić inwestycje, które aktualnie są 
realizowane i określić na jakim są one etapie…

– W tym roku projektowana jest droga wraz z chod-
nikiem w Samsonowie przy ul. Miodowej, zostanie 
wykonane spięcie sieci wodociągowej w miejscowości 
Samsonów-Podlesie. Przetarg jest już rozstrzygnięty. 
Trwają także prace przy termomodernizacji budynku 

gminnego w Samsonowie (dawny ośrodek zdrowia). Zostanie tam 
utworzony Gminny Punkt Informacji Turystycznej, bo przecież 
musimy promować naszą gminę, szczególnie ruiny Huty „Józef” 
w Samsonowie.

Jakich spraw dotyczą składane przez Panią interpelacje, 
wnioski, zapytania?

– Interpelacje składam głównie w drobnych, ale bardzo istotnych 
dla mieszkańców sprawach, tj. naprawy poszczególnych odcinków 
dróg, ustawienia nowego oznakowania drogowego, udrażniania ro-
wów, wykoszenia poboczy drogowych i budowy oświetlenia.

A co z planami na przyszłość?
– Najważniejszym problemem naszego sołectwa jest brak kana-

lizacji. Myślę, że przede wszystkim czeka nas teraz jej budowa oraz 
kontynuacja zadań takich jak budowa dróg wraz z chodnikami i roz-
budowa oświetlenia ulicznego. 

Dziękuję za rozmowę

Mieszkańcy obdarzyli mnie zaufaniem…
(Z wiceprzewodniczącą Rady Gminy – Anetą Rutowicz rozmawiał Andrzej Piskulak)

Trybuna radnego
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O tym, że miłośnicy rowerowych wędrówek 
po gminie Zagnańsk i zmagań kolarskich czują 
potrzebę zrzeszenia się w stowarzyszenie poinfor-
mował „GZ” Marcin Kraska z Tumlina, sponsor 
i współinicjator Świętokrzyskiej Ligi Rowerowej 
MTB Cross w naszej gminie.  

– Nie ważne, jak się ono będzie nazywało – Za-
gnański Klub Rowerowy, Stowarzyszenie Kolarstwa 
Górskiego czy Towarzystwo Rowerowe Zagnańsk – 
ale istotne jest, aby pomogło w organizacji imprez 
sportowo-rekreacyjnych. Dodać też należy, iż w na-
szej gminie dużo osób jest zainteresowanych taką 
działalnością, którą nasze stowarzyszenie mogłoby 
promować  wewnątrz i na zewnątrz – podkreśłił Mar-
cin Kraska, właściciel firmy Moto Tec w Kielcach. 

Odkąd zaczął jeździć rekreacyjnie rowerem szla-
kami po gminie Zagnańsk, zainteresował się także imprezami ro-
werowymi m.in. crossową – jazdą na orientację znaną jako Odyseja  
Świętokrzyska oraz – szczególnie – Świętokrzyską Ligą Rowerową 
organizowaną  przez Stowarzyszenie MTB Cross. Zapragnął, by takie 
imprezy były też organizowane w gminie Zagnańsk. Po kilkuletnich 
staraniach, w końcu w ubiegłym roku udało mu się przekonać Zarząd 
Świętokrzyskiej Ligii Rowerowej, by jeden z etapów zorganizowany 
został w naszej gminie. 

– Intrygowało mnie to, że kolarze wyczynowi przyjeżdżają do 
nas trenować, a nie organizują tutaj zawodów. Zapytałem więc ich, 
dlaczego tak się dzieje. W odpowiedzi usłyszałem, że nie ma dla 
tej inicjatywy przychylności władz – wspomina Marcin Kraska. – 
W zeszłym roku, po wyborach, zapukałem do odrzwi nowego wójta 
Szczepana Skorupskiego i usłyszałem, że można zorganizować taką 
imprezę. I wspólnie z moim przyjacielem Pawłem Salwą udało mi 
się namówić i skłonić prezesa Stowarzyszenia MTB Cross Bogdana 
Maziejuka, aby wpisał w kalendarz imprez Świętokrzyskiej Ligii Ro-
werowej także Zagnańsk – dodał Kraska. 

Inicjatorów zawodów kolarskich w gminie bar-
dzo pozytywnie zaskoczyło to, że do którychkolwiek 
drzwi by nie zapukali, wszędzie mogli liczyć na po-
moc i wsparcie. 

– Duże słowa podziękowania kierujemy m.in.do 
Państwa Szwedów, właścicieli hotelu Pod Jaskółką 
w Umrze, którzy udostępnili hotel i nowo wybudowa-
ną scenę oraz do Józefa Florka, prezesa Banku Spół-
dzielczego w Samsonowie, który wspomógł nas wów-
czas finansowo i nadal to czyni – opowiada sponsor 
ubiegłorocznej imprezy. 

W efekcie działań rowerzystów – Kraski i Salwy 
– 24 lipca 2011 r., pod patronatem wójta Szczepana 
Skorupskiego, odbył się w gminie Zagnańsk histo-
ryczny Maraton MTB CROSS. Wzięło w nim udział 
ponad 300 zawodniczek i zawodników z całej Polski. 

W gronie tym było wielu reprezentantów naszej gminy – także wójt 
Szczepan Skorupski, który wystartował na 16-kilometrowym dy-
stansie family. W tym roku na linię startu w samsonowskich ruinach 
zabytkowego pieca hutniczego „Józef” przybyło ponad 400 zawod-
ników. Wraz z wieloma zawodnikami z naszej gminy pojechał także 
wicewójt Robert Kaszuba.

– Zawody sportowe uświadomiły nam, że w naszej gminie jest 
ogromne zainteresowanie jazdą na rowerze. Tylko, że każdy jeździ 
swoimi ścieżkami i w różnych kierunkach. Postanowiliśmy zatem or-
ganizować wspólnie wycieczki. Odbyły się już dwa takie niedzielne 
spotkania. Te z kolei uświadomiły nam potrzebę powołania stowa-
rzyszenia rowerowego w gminie – powiedział rozmówca. – W 2008 
r. organizowane były w naszej gminie zawody rowerowe w jeździe na 
orientację pn. Odyseja Świętokrzyska. Moim pragnieniem jest, by tę 
niezwykłą imprezę kontynuować jeszcze na szlakach naszej gminy 
w przyszłym roku – zadeklarował pasjonat trudniejszych rywalizacji 
kolarskich. 

Andrzej Piskulak

Rowerzyści czują potrzebę zrzeszenia się

Publiczne Gimnazjum w Tumlinie jest jedyną szkołą z naszej 
gminy, która zgłosiła się i zakwalifikowała do projektu „Feniks”. 
Realizowały go przez 6 semestrów uczelnie: Uniwersytet Jagiel-
loński, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Humanistyczno-
Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. W Tumlinie 
prowadziła go nauczycielka fizyki Renata Jędrzejewska. 

Nadrzędnym celem projektu było rozbudzenie wśród uczniów 
zainteresowania fizyką poprzez rozwijanie ogólnych zainteresowań 
poznawczo-naukowych, uzupełnienie i ugrunto-
wanie wiedzy z fizyki oraz uświadomienie zna-
czenia odkryć naukowych z dziedziny fizyki dla 
rozwoju poznawczego, a w konsekwencji postę-
pu technologicznego ludzkości. Dzięki projek-
towi, zaplecze pracowni fizycznej w Tumlinie 
zostało wyposażone w pomoce dydaktyczne 
o wartości 2 tys. zł, z których teraz przez wiele 
lat będą korzystać inni uczniowie. 

Podczas realizowanego projektu nauczyciel 
fizyki prowadził cykliczne zajęcia w szkole i raz 
w semestrze wyjeżdżał z grupą 10 uczniów na 
zajęcia na uczelnię. Tam uczniowie słuchali wy-
kładu i obserwowali pokazy fizyczne prezento-
wane przez pracowników naukowych uczelni, a także brali czynny 
udział w warsztatach doświadczalnych w pracowniach fizycznych 
pod kierunkiem pracowników naukowo – dydaktycznych. Raz na 
dwa semestry odbywała się wizyta pracowników naukowych uczelni 
z pokazami fizycznymi w szkole (dla wszystkich uczniów gimna-
zjum). Raz w semestrze organizowany był konkurs projektów na-
ukowych, których zwycięzcy spotykali się i rywalizowali na uczelni, 
a laureaci uczestniczyli w obozach naukowych.

Natomiast Liga Fizyczna oferowała do rozwiązania w regular-
nych odstępach czasu ciekawe zadania o różnym stopniu trudności. 
Nagrodą było zdobycie tytułu „Najlepszego fizyka Ligi Fizycznej” 
oraz udział w obozie naukowym. Obozy naukowe były główną na-
grodą dla laureatów projektów naukowych oraz Ligi Fizycznej. Mo-

gło w nich brać udział – co semestr – łącznie 45 uczestników z trzech 
województw. Zajęcia na nich były specjalnie zaprojektowane, atrak-
cyjne, realizowane w intensywny sposób przez pracowników uczelni 
i nauczycieli. Była to też okazja do spotkań z wybitnymi fizykami, 
którzy odwiedzając obozy, zapoznawali uczniów z prowadzonymi 
przez siebie badaniami naukowymi.

Niezmiernie cieszy, że Gimnazjum w Tumlinie jest jedną z nie-
wielu szkół w województwie  świętokrzyskim, która wyróżniła się 

w projekcie. Uczniowie tego gimnazjum, w na-
grodę za swoje osiągnięcia, wiele razy brali 
udział w obozach naukowych.  

Uczennica Aleksandra Szcześniak brała 
udział w 4 obozach naukowych, jako laureatka 
Ligi Fizycznej i 4 razy otrzymała tytuł „Naj-
lepszego fizyka Ligi Fizycznej” (w I, II, IV,  
V edycji).

Tym samym tytułem wyróżnieni zostali 
uczniowie: Martyna Salwa i Bartłomiej Niebu-
dek za skonstruowanie generatora van de Graaffa 
(V edycja konkursów naukowych) oraz Mateusz 
Wawrzeńczyk i Aleksandra Szcześniak za skon-
struowanie zasilacza regulowanego napięcia.

Uczniowie Konrad Koza i Rafał Hebdowski zostali wyróżnieni 
za skonstruowanie silnika cieplnego. Natomiast nauczycielka fizyki 
Renata Jędrzejewska 4 razy uczestniczyła w obozach naukowych za 
efektywną pracę w projekcie (II, III, IV, V edycja).

Projekt „Feniks” to długofalowy program odbudowy, populary-
zacji i wspomagania fizyki w szkołach realizowany w ramach pro-
gramu operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Działania edukacyjne projektu „Feniks” rozpoczęły się  
1 lutego 2009 r. i trwały 6 semestrów tj. do 31 stycznia 2012 r. Adre-
sowane były do uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych (w sumie 250 szkół) z trzech województw: małopolskie-
go, podkarpackiego i świętokrzyskiego. 

Andrzej Piskulak

„Feniks” w tumlińskim gimnazjum
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Zespół Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Za-
gnańsku od września 2012 roku będzie realizował projekt pt. „Aro-
und the Little Red Riding Hood” (Wokół Czerwonego Kapturka). Na 
zaplanowane zadania szkoła pozyskała w drodze konkursu grant, 
w wysokości 11.700 zł, od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
w ramach Programu English Teaching, którego realizatorem jest Ni-
dzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”.

Projekt ma zasięg gminny. Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci 
przedszkolnych oraz uczniów klas I–III wszystkich szkół podstawowych 
gminy Zagnańsk, jak również do uczniów klas IV–VI ZSP nr 2, PiG w Za-
gnańsku i ZSP, PiG w Tumlinie. Program zakłada zapoznanie najmłod-
szych z bajką o Czerwonym Kapturku w języku angielskim poprzez gło-

Wokół Czerwonego Kapturka
śne czytanie dzieciom. Kolejny etap związany jest z przeprowadzeniem 
konkursu plastycznego pt. „Bajka Czerwony Kapturek widziana oczami 
dziecka” dla uczniów od przedszkola po klasy III szkoły podstawowej 
i jest adresowany do wszystkich dzieci uczących się w naszej gminie. 

Podsumowaniem realizacji działań będzie przygotowanie i wystawie-
nie przedstawienia pt. Czerwony Kapturek oraz przyznanie nagród w kon-
kursie plastycznym, młodym aktorom, jak również dzieciom najbardziej 
zaangażowanym w projekt. W inscenizacji bajki wezmą udział uczniowie 
klas IV–VI dwóch ww. szkół. Warto podkreślić, iż szkoła w Tumlinie jest 
głównym partnerem projektu i bierze udział we wszystkich dostępnych 
w projekcie akcjach.

Koordynator projektu Dorota Starz

W trzeciej części naszej publikacji rozpoczętej w lipcowym wy-
daniu gazety kontynuujemy opis torowiska i szlaku, na którym się 
znajduje. 

Jesteśmy w okolicach wzniesienia Świnia Góra (390 m npm). Po 
minięciu obszernej, częściowo zarośniętej polany (dawna składnica 
drewna kolejki) pokonujemy murowany mostek z 1938 roku, w pewnej 
odległości za nim torowisko skręca w prawo – warto w tym miejscu 
nieco zboczyć z trasy kolejki w lewo, aby w odległości kilkudziesię-
ciu metrów natrafić na rzadki okaz puszczańskiej flory – 5-metrowej 
wysokości  cisa pospolitego, chronionego jako pomnik przyrody. W są-
siedztwie dawnej wąskotorówki pojawiają się okopy z czasów II wojny 
światowej, które ciągną się aż w rejon „Trójkąta” pod Dalejowem.  Są 
to pozostałości niemieckiej linii obronnej „Hubertus”, jaka przecinała 
Puszczę, biegnąc od Stopnicy aż po Nowe Miasto nad Pilicą. Umoc-
nienia te budowano od sierpnia 1944 roku, wykorzystując jako siłę 
roboczą mieszkańców pobliskich miejscowości. Miały one zatrzymać 
ofensywę Armii Czerwonej w 1945 roku, jednak ostatecznie nie zostały 
przez Niemców wykorzystane. Trasa kolejki biegnie dalej, pokonując 
mostek z 1934 roku oraz częściowo zarośniętą mijankę „Dalejów”. 
Wkrótce dociera do „Trójkata”, gdzie w lewo odgałęzia się linia pro-
wadząca do dawnej składnicy Świnia Góra niedaleko osady leśnej o tej 
samej nazwie.

Zamiast iść dalej do Suchedniowa można zdecydować się na konty-
nuowanie wycieczki tą trasą. Idąc dawną kolejką (obecnie leśna droga) 
w kierunku Świniej Góry, po minięciu składnicy drewna, dojść można 
do bagna o powierzchni ok. 1 ha, chronionego od 1995 roku jako uży-
tek ekologiczny. W pobliżu kolejnej składnicy drewna droga opuszcza 
torowisko – idąc nią dojść można do znanego rezerwatu leśnego Świ-
nia Góra, noszącego od 2008 roku imię dr inż. Stanisława Barańskiego 
(1913-2005) – miłośnika Puszczy Świętokrzyskiej, wieloletniego nad-
leśniczego Nadleśnictwa Bliżyn. Od wspomnianego miejsca wzdłuż 
torowiska prowadzi rzadko uczęszczana, częściowo zarośnięta droga 
leśna. Po pokonaniu niewielkiego mostku linia dochodzi do dawnej 
składnicy Świnia Góra, obecnie niemal w całości zarośniętej przez 
młody las. W czasach świetności wąskotorówki ilość wywożonego stąd 
drewna była tak duża, że okresowo pracował tutaj parowóz przetoko-
wy. Tory kolejki kończyły się bezpośrednio przy utwardzonej drodze 
Sorbin – Jasiów, ok. 200 m od osady Świnia Góra. Do Zagnańska wró-
cić można stąd szlakiem zielonym przez Jasiów (12 km) lub odbijając 
na szlak czerwony do Szałasu (5 km), skąd przez Samsonów – busem. 
W Samsonowie warto przy okazji zwiedzić pozostałości XIX-wiecznej 
huty „Józef” oraz bardzo ciekawą ekspozycję znajdującego się nieopo-
dal regionalnego muzeum Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej.

Dokończenie w październikowym wydaniu gazety.

Częściowo nowa elewacja, remont dachu, uporządkowane 
otocznie szkoły, gruntowny remont głównego holu z aranżacją ar-
tysty plastyka, wymiana instalacji elektrycznej i malowanie – te 
ważne i kosztowne inwestycje udało się przeprowadzić Zespołowi 
Szkół w Kajetanowie w ciągu ostatniego roku szkolnego. Material-
ny wymiar prac, których efekt jest impo-
nujący, to ważny element przygotowań do 
jubileuszu 50 lat istnienia szkoły i uroczy-
stości nadania jej imienia Armii Krajowej, 
które odbyły się w niedzielę, 9 września. 
Relacja ukaże się w przyszłym numerze

Łączna wartość inwestycji zamknęła 
się kwotą blisko 250 tys. zł, przy czym na  
60 tys. zł wyceniono pracę rodziców, pry-
watnych przedsiębiorców, jak i pracowni-
ków, którzy sami pomalowali całą szkołę – 
oni wszyscy nie szczędzili czasu i wysiłku, 
by przygotować ją na jubileusz.  

Remont szkoły zaczął się od naprawy dachu jesienią 2011 roku. 
Pokrycie dachowe ocieplono styropianem, wymieniono papę i odbudo-
wano kominy, założono nowe rynny. Następnie wykonano ocieplenie 
i nową elewację na frontowej części budynku. Na ten cel wójt gminy 
Zagnańsk Szczepan Skorupski przekazał kwotę 150 tys. zł.

Kolejną ważną sprawą była wymiana instalacji elektrycznej oraz 
przebudowa i remont holu z aranżacją plastyka. Na te prace udało się 
pozyskać z funduszu sołeckiego sołectwa Kajetanów środki w wysoko-
ści 14,5 tys. zł, za które zakupiono materiały. Dzięki tym pieniądzom 
i pracy rodziców w czasie ferii zimowych w całej szkole wymienio-
no instalację elektryczną, do wszystkich klas doprowadzono Internet, 
wykonano generalny remont holu szkolnego i wejścia głównego do 
szkoły. Wartość wykonanych prac remontowych oszacowano na około  
40 tys. zł. W pomoc szkole włączyli się absolwenci, byli uczniowie oraz 

właściciele firm remontowo-budowlanych z najbliższej okolicy, m.in.: 
Andrzej Król, Artur Kołda, Sławomir Węglarczyk, Marek Pastuszko, 
Marian Dworak, Jarosław Fąfara, Marek Radek, Grzegorz Salwa, An-
drzej Stodulski, Witold Starz, Piotr Piwowar, Marcin Budzisz, Robert 
Malczewski oraz wielu rodziców, których nie sposób wymienić.  

Przez całe wakacje trwało gruntowne 
malowanie szkoły. Pieniądze na zakup farby 
przekazała z budżetu Rada Gminy Zagnańsk, 
wykonanie własne. Po raz kolejny niezawod-
ni okazali się Andrzej Król i Artur Kołda. Nie 
można również pominąć codziennego wkładu 
i ciężkiej pracy: Anny Adamiec, Anny Stę-
pień, Małgorzaty Wiech. 

Sztandar, który został poświęcony 9 wrze-
śnia i wręczony uczniom Zespołu Szkół, ufun-
dował Henryk Milcarz – absolwent szkoły, 
prezes Wodociągów Kieleckich, pamiątkową 
tablicę – Ryszard Zbróg – prezydent Staropol-

skiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. Finansowo wsparli 
szkołę również Państwo Foksowie – właściciele firmy FOXDROB, 
Konstanty Kamionka – właściciel firmy KH-KIPPER oraz Bank Spół-
dzielczy w Samsonowie.

Patrząc z perspektywy roku – warto było. Obecnie szkoła wygląda 
pięknie, czysto i nowocześnie. Możemy być dumni z tych jubileuszo-
wych inwestycji. W mojej ocenie to był bardzo pracowity, ale także 
bardzo szczęśliwy rok dla szkoły – przygotowania do naszych wrze-
śniowych uroczystości pokazały, że szkoła w Kajetanowie jest ważną 
instytucją, o której pamiętają mieszkańcy i absolwenci. Prace uwidocz-
niły wielkie zaangażowanie rodziców,  pracowników, społeczności lo-
kalnej, przedsiębiorców i wielu ludzi dobrej woli. Pragnę wyrazić im 
wszystkim wielką wdzięczność i uznanie. 

Stanisława Skowera 

Szlakiem dawnej wąskotorówki (część III)
Bartosz Kozak

Dumni z jubileuszowych inwestycji

Uroczyste przekazanie nowego sztandaru szkoły 
uczniom.
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W roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkoły Podstawowej 
nr 2 Przedszkola i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Zagnań-
sku zrealizowany został dwuletni projekt unijny pn. „Nowoczesna, 
przyjazna szkoła – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
Zespołu SP nr 2 i Gimnazjum w Zagnańsku”. Jego wartość wyno-
siła 248 920 zł. Wzięło w nim udział 353 uczniów.

Realizacja projektu dała szanse trwałego podniesienia poziomu 
edukacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. Pomoc 
uzyskali uczniowie z problemami w nauce wynikającymi z uwarunko-
wań rozwojowych, opóźnień z lat wcześniejszych lub trudnej sytuacji 
rodzinnej. Zajęcia zrealizowano metodami aktywizującymi, z użyciem 
tablicy multimedialnej. Uczniów przygotowano do podjęcia efektyw-
nej nauki w dalszych etapach edukacji.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się konsultacja z psycho-
logiem i pedagogiem. Skorzystało z niej 200 uczniów. Dzięki opiece 
pedagogicznej i psychologicznej rozwiązano liczne problemy, popra-
wiono samoocenę uczniów. Uczniowie otrzymali informacje dotyczące 
orientacji zawodowej oraz świadomego budowania ścieżki kariery za-
wodowej . Zdiagnozowano liczne problemy i pozwolono podjąć odpo-
wiednią terapię.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
Zrealizowano również zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na roz-

wój społeczno-informacyjny. Uczniowie nabyli kompetencje kluczowe 
z zakresu języka obcego, informatyki z wykorzystaniem ICT. Zaszcze-
piono w uczniach chęć dalszego rozwoju, kształcenia pozalekcyjnego 
i samokształcenia. Przygotowano do wykorzystania języka angielskiego 
w prostych sytuacjach życiowych. Kształtowano postawę otwartości i to-
lerancji wobec innych kultur i narodowości. Zapoznano uczniów z cyfro-
wymi technikami fotograficznymi oraz komputerową obróbką zdjęć.

W czasie dodatkowych zajęć pn.: Warsztaty plastyczne „Malowa-
nie słońcem”, „Koło młodych polonistów”, „Klub twórczych matema-
tyków”, kreowano wrażliwość na kulturę i sztukę. Rozwijano talenty 
i zainteresowania w wybranej dziedzinie. Rozszerzono wiadomości, 
umiejętności z zakresu literatury, teatru, sztuki recytatorskiej. 

Przeprowadzono też zajęcia dodatkowe: „Pozostań Pitagora-
sem”, „Koło młodych literatów”, „Młodzi badacze tetrapoda”, „Klub 
Europejski”, podczas których rozwijano twórcze, logiczne myślenie. 
Uczniowie poznali także budowę geologiczną kamieniołomów w Za-
chełmiu i spotkali się z odkrywcą śladów tetrapoda, dr. Piotrem Szre-
kiem. Uczniom przybliżono też problemy integracji Europy oraz przy-
gotowano ich do życia w zjednoczonej Europie.  Apis

Po hasłem „Nie zostawiajmy świata takim, jakim jest” obcho-
dzony jest w Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimna-
zjum w Tumlinie rok jej patrona – Janusza Korczaka. Uroczysta, 
pokazowa lekcja z udziałem zaproszonych gości odbyła się 16 
czerwca br.

W uroczystości szkolnej wzięli udział m.in.: Świętokrzyski Ku-
rator Oświaty – Małgorzata Muzoł, zastępczyni dyrektora Wydziału 
Nadzoru Pedagogicznego – Teresa Kmiecik, radni powiatu kielec-
kiego, radni z gmin Miedziana Góra i Zagnańsk, proboszcz parafii 
w Tumlinie ks. Czesław Biskup. Mieli oni okazję przenieść się w re-
alia II wojny światowej. Na dekoracji górowało motto zaczerpnięte 
z twórczości Janusza Korczaka: „Niech każdy znajdzie w sobie zbio-
rowe tętno, solidarną odpowiedzialność, twarde poczucie łączności 
z wieloma, dziś i jutro”.

Skupieni widzowie oglądali przygotowane przez uczniów scenki, 
które bawiły, ale i wzruszały. Budziły zarówno cień uśmiechu, jak 
i łzy. Jeden z uczniów, wcielający się w rolę mnicha, snuł refleksje 
nad tempem ludzkiego życia. Rózia i Józio poszukiwali na scenie 
przyjaciół, miłości i ciepła. Dorosłego widza zasępić mogła postać 
króla, który za wszelką cenę starał się osiągnąć szczęście dla syna. 
Bohaterowie „Kamieni na szaniec” pokazali gościom, co oznacza 
prawdziwa odwaga. Zgromadzeni zobaczyli nawet sceny z życia 
w obozie koncentracyjnym. Ucharakteryzowani na więźniów gimna-
zjaliści, a pośród nich Maksymilian Maria Kolbe, dowiedli, że choć 

decyzja o poświęceniu siebie dla bliźniego jest niebywale ciężka 
i trudna, to ma sens. 

Kurator Małgorzata Muzoł podziękowała „za wszystkie syste-
matycznie prowadzone działania wychowawcze na drodze ku cy-
wilizacji miłości”. Ksiądz Czesław Biskup podkreślił, że „wartości 
i przesłania korczakowskie są zawsze aktualne”. Radna Ewa Kita 
podziękowała za prawdziwą lekcję historii. 

Warto jednak zaznaczyć, że nie była to lekcja jednorazowa. 
W ciągu całego roku szkolnego organizowano konkursy plastycz-
ne i literackie. Podczas rekolekcji młodzież miała okazję obejrzeć 
przejmujący film o Starym Doktorze, a także wysłuchać relacji do-
rosłych już wychowanków żydowskiego domu dziecka. Uczniowie 
wyróżniali się w konkursie przeprowadzonym przez Muzeum Lat 
Szkolnych Stefana Żeromskiego pod hasłem „Marzyciele i ich sny”. 
Zwyciężyła Katarzyna Wójcik, drugie miejsce zajęła Aleksandra 
Wawrzeńczyk. Wyróżniono prace Konrada Wójcika, Pauliny Kozy, 
Piotra Lesińskiego, Weroniki Filipiak oraz Klaudii Adach. Wystrój 
budynku ZSPPiG w Tumlinie także przypominał o patronie. 

W obchodach roku korczakowskiego brali udział nie tylko gimna-
zjaliści. Najmłodsi uczestniczyli w projekcie „Janusz Korczak – przy-
jaciel dzieci”, dzięki czemu mieli okazję bliżej poznać postać Henryka 
Goldszmita. W październiku natomiast, z inicjatywy radnej Ewy Kity, 
zorganizowane zostanie spotkanie z Beatą Ostrowicką – autorką książ-
ki pt. „Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku”.  Opr. Apis

Obchody roku korczakowskiego w tumlińskiej szkole
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Gminny informator kulturalno-sportowy

Nie ma mocnych na Zachełmie!
Drużyna Zachełmie zwyciężyła w Turnieju Piłkarskim o Pu-

char Wójta Gminy Zagnańsk, rozegranym w dniach 21-23 sierp-
nia 2012 roku na miniorliku w Zagnańsku. Warto wspomnieć, że 
podczas tych wakacji Zachełmie wygrało drugi turniej z rzędu 
(wcześniej triumfowali w MiniEuro). W turnieju wzięło udział 
siedem drużyn, grających systemem „każdy z każdym”. Zawody 
były otwarte dla drużyn spoza gminy.

Na drugim miejscu uplasowała się drużyna Partyzantów Zagnańsk, 
w której szeregach gra najlepszy bramkarz tego turnieju Przemysław 
Czerwa. Trzecie miejsce zajęła drużyna Devils Zachełmie. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju według opinii kapitanów drużyn został Mariusz 
Piwowarczyk ze zwycięskiej drużyny Zachełmia. Najlepszym strzel-
cem został strzelec czternastu bramek, czternastoletni Konrad Wrona 
z drużyny The Blues. Wręczenie nagród odbyło się podczas „Pożegna-
nia Lata” w Umrze. Zawodnicy zwycięskich drużyn otrzymali z rąk 
wójta gminy Zagnańsk Szczepana Skorupskiego pamiątkowe puchary 
i sprzęt sportowy. Nagrodą Fair Play wyróżnino drużynę FC Piechot-
ne. Drużyna ta mogła uzyskać punkty walkowerem, ale zgodziła się 
poczekać na przeciwników, którzy się spóźnili ponad 40 minut, i ro-
zegrać mecz. Organizatorzy wybierali również najpiękniejszą bram-

kę turnieju. Wybór był ciężki, ostatecznie zwycięzców było dwóch: 
Daniel Liwocha i Kamil Lisowski. Obaj popisali się pięknymi ude-
rzeniami z dystansu, trafiając w samo okienko bramki. Tyle tylko, że 
pierwszy zawodnik zrobił to prawą nogą, a drugi lewą.

Sędziowie zawodów Jacek Wójcik i Paweł Łukasik stanęli na wy-
sokości zadania, sędziując zawody sprawiedliwie. Pełne ręce roboty 
miał podczas turnieju „Medyk” Leszek Mączka. 

Kolejność końcowa: 1. Zachełmie, 2. Partyzanci Zagnańsk,  
3. Devils Zachełmie, 4. Ciasteczko Team Kaniów, 5. The Blues Jasiów,  
6. FC Piechotne, 7. Zip Squad Miedziana Góra

 Michał Ziernik

Wójt gminy Zagnańsk wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry Sportu i Rekreacji zorganizowali w niedzielne przedpołudnie  
5 sierpnia br. wycieczkę rowerową po urokliwych miejscach gmi-
ny. Na starcie, na parkingu obok dębu Bartka, stanęło kilkadziesiąt 
osób z naszej gminy, Kielc i Skarżyska-Kamiennej. Najmłodszym 
uczestnikiem był 8,5-letni Antek z Kielc, który przybył wraz ze swo-
im tatą, zapalonym rowerzystą. Peleton miłośników poprowadził 
wicewójt Robert Kaszuba. 

Zorganizowana w niedzielę pierwsza wycieczka pod patronatem 
Urzędu Gminy, to historyczny początek rowerowych imprez tury-
stycznych, które będą organizowane częściej, a w przyszłym roku 
wejdą do stałego kalendarza działalności GOKSiR. 

Zdaniem wicewójta Roberta Kaszuby, ideą naszych wycieczek 
jest zdrowe spędzanie czasu i poznawanie ciekawych zakątków na-
szej gminy. – Chcemy przyciągnąć do nas także mieszkańców sąsied-
nich gmin. Naszym celem jest od tej chwili organizowanie stałych 
wycieczek – zapowiedział wicewójt Kaszuba. 

Pomysł organizowania wycieczek rowerowych przypadł do gu-
stu wszystkim uczestnikom niedzielnej eskapady. 

Z ciekawości przyjechał do Zagnańska Radek ze Skarżyska-
Kamiennej: – Pomysł wędrówek rowerowych po gminie uważam za 
znakomity. Powinna być utworzona ścieżka rowerowa z Kielc do Za-
gnańska. Gdy mieszkałem za zagranicą m.in. w USA, to dużo jeździ-
łem na rowerze na przygotowanych tam profesjonalnie ścieżkach ro-
werowych. Dobrze by było, gdyby takie ścieżki wybudowano i u nas 
– zaproponował.

Michał – głowa usportowionej rodziny Sobczyków – uważa, że 
pomysł wycieczek rowerowych jest znakomity. – Na hasło, że jest 
fajna impreza sportowa stawiliśmy się całą rodziną. Staramy się wol-
ny czas spędzać aktywnie. Myślę, że pomysł rodzinnych wycieczek 
rowerowych szlakami w naszej gminie jest znakomity, zwłaszcza, jeśli 
chodzi o propagowanie naszych pięknych terenów – powiedział.

Wypowiedzi rozmówców utwierdzają pomysłodawców wycie-
czek rowerowych w przekonaniu, że warto zainwestować w to przed-
sięwzięcie zarówno wysiłek organizacyjny, jak i finansowy, jeśli taki 
będzie konieczny. Andrzej Piskulak 

Rowerem po gminie

Trasa wycieczki wiodła przez Bartków, Goleniowy, Jaworze, Grusz-
kę, Lekomin, Zachełmie, koło kopalni ze śladami tetrapodów, Borową 
Górę, niebieskim szlakiem rowerowym do Samsonowa. Dla miłośników 
jednośladów miała ona walory zarówno krajoznawcze, jak i poznawcze, 
widokowe, krajobrazowe, wysiłkowe, jak również i rekreacyjne. Inaczej 
mówiąc, na trasie można było się spocić, ale też i odpocząć i nawet za-
dumać nad historią. 

Turniej piłkarskich czwórek o Puchar Radnych 
Kamil Piasecki, radny gminny i Mirosław Gębski, radny po-

wiatowy, zorganizowali turniej piłkarskich czwórek o Puchar 
Radnych. Zainteresowanie wydarzeniem przeszło najśmielsze 
oczekiwania organizatorów, ponieważ do rozgrywek zgłosiło się 
aż 16 drużyn, co dało w rezultacie blisko 90 uczestników.

Zwyciężyła drużyna Rene-
sans Kielce. Wicemistrzami zo-
stali piłkarze Burzy Janaszów, 
a trzecie miejsce zdobyli futbo-
liści Zrywu Zaborowice (gm. 
Mniów). 

Zawody odbywały się na 
miniorliku w Zagnańsku. Na 
rozgrywki przybyli poza zawodnikami, mieszkańcy Janaszowa, Ja-
siowa, Zagnańska, Samsonowa i kilku pozostałych miejscowości na-
szej gminy. Cały turniej potrwał blisko 5 godzin. 16 drużyn (BURZA 

JANASZÓW, TYGRYSY, FC JANASZÓW, SAYKOL, FC ALBA-
TROS, RENESANS KIELCE, FC BEZ NAZWY, MIASTO GRZEJ-
NIKÓW, PARTYZANCI, PALBUD, RED DEVILS, ZRYW ZABO-
ROWICE, OGRY, BURZA PIECHOTNE, MIREK GĘBSKI TEAM, 
NEFTCZI BAKU) podzielonych zostało na cztery grupy, po 4 zespo-

ły. System turnieju był zbliżony 
do tego, który obowiązywał na 
ostatnich Mistrzostwach Europy 
„Polska – Ukraina 2012”. 

W dniu turnieju aktywnie 
zaangażowane były i służyły po-
mocą sołtys sołectwa Janaszów, 
Natalia Wójcik i przewodnicząca 

Rady Sołeckiej Krystyna Karcz. Nie bez znaczenia była również po-
moc ze strony pracowników GOKSiR-u – Grażyny Sobczyk i Michała 
Ziernika. Turniej odbył się już po raz drugi. Apis 



Parafialne festyny rodzinne w obiektywie
Ewy Olesińskiej i Andrzeja Piskulaka
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W Zachełmiu

W Samsonowie


