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Braterskie serca otwarte dla niepełnosprawnych
Warsztat Terapii Zajęciowej uruchomiony zostanie 27 grudnia
br. i będzie się mieścił w budynku po dawnej szkole podstawowej
w miejscowości Belno. Z zajęć organizowanych w placówce korzystać będą pełnoletnie osoby niepełnosprawne. Zarządzać nim będzie powstałe w 2012 r. Stowarzyszenie „Braterskie Serca”.
Zakończony został już nabór pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Zatrudnieni zostaną m.in. instruktorzy terapii, rehabilitant,
psycholog, główna księgowa, kierowca oraz palacz. Dzięki warsztatom powstanie w gminie 11 nowych miejsc pracy. W chwili obecnej
trwają zaawansowane prace remontowe, które mają na celu przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
– Pierwsza myśl o utworzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej pojawiła się w 2011 r., kiedy zaczęto mówić, że nasza szkoła będzie
zamknięta. Szkoda było obiektu, który wcześniej został wyremontowany. Wykonane zostały m.in.: podłogi, okna i odnowiona elewacja
– wspomina była dyrektor szkoły w Belnie, a obecnie prezes stowarzyszenia Elżbieta Ślewa.
Stowarzyszenie „Braterskie Serca” powstało 11 kwietnia 2012 r.
Członkami założycielami zostali: ówczesna radna powiatowa, obecnie posłanka Renata Janik, dyrektor SP nr 1 w Chrustach Anna Tuz,
ks. płk Tadeusz Skrzyniarz, radny Tomasz Dąbrowski, Władysław
Kowalewski, nauczyciele ze zlikwidowanych szkół – Bożena Nawrot, Beata Piasecka, Anna Fąfara, Marzanna Knez, mieszkanki Belna: Urszula Piękoś, Joanna Boszczyk, Jolanta Adamiec, jak również
Piotr i Grażyna Sobczyk oraz Malwina Kowalska.
– Zarząd Stowarzyszenia od początku był wspierany przez wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Kieleckiego Renatę Janik. Wszyscy
członkowie zaangażowali się, docierając do tych osób, które mogły
być podopiecznymi
WTZ. Pozyskanie tych
osób było najtrudniejszym zadaniem. W chwili obecnej swoją chęć
korzystania z zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych zadeklarowało 25
osób. W większości są to
mieszkańcy naszej gminy. Mamy też chętnych
z gmin ościennych –
opowiada prezes Ślewa.
Bardzo duże wsparcie „Braterskie Serca”
otrzymały od starosty
kieleckiego Zdzisława
Wrzałki i członków Zarządu Powiatu Kieleckiego, którzy przychylnie ustosunkowali się do pomysłu. Na potwierdzenie tego Zarząd
Powiatu Kieleckiego przekazał kwotę ponad 76 tys. zł dla Stowarzyszenia na wyposażenie WTZ.
– Dzięki poparciu Urzędu Gminy z wójtem Szczepanem Skorupskim na czele i Rady Gminy w Zagnańsku uzyskaliśmy kwotę 60 tys.
zł na adaptację i przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało na
nasze potrzeby samochód do przewozu osób niepełnosprawnych –
podkreśla prezes.
Pragniemy podziękować za pomoc i wsparcie: posłance Renacie
Janik, staroście kieleckiemu Zdzisławowi Wrzałce, wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu, całej Radzie Gminy, dyrektor PCPR Annie
Bielnej, wiceprezes Annie Tuz, kierownik GOPS Elżbiecie Korus
oraz wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia, którzy pomagali
w doprowadzeniu do szczęśliwego ﬁnału. Bardzo dziękuję mieszkań-

com Belna, którzy dali tak ogromny mandat zaufania Stowarzyszeniu,
dzięki czemu mógł powstać WTZ – dodaje szefowa Stowarzyszenia.
Posłanka Renata Janik w jednym z wywiadów udzielonych „Gazecie Zagnańskiej” podkreśliła, że Stowarzyszenie „Braterskie Serca” podjęło się bardzo ważnego przedsięwzięcia.
– Wychodzimy naprzeciw osobom, które z powodu swojej ułomności czują się samotne i opuszczone. Pragniemy stworzyć dla nich
miejsce, gdzie będą mogły się rozwijać i nawiązywać kontakty towarzyskie. Uruchomienie WTZ jest moim priorytetem – mówiła ówczesna wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kieleckiego.
Warsztat Terapii Zajęciowej ma za zadanie rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, zmierzającą do poprawy
ogólnego rozwoju oraz
sprawności każdego
uczestnika, niezbędnej
do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.
W ramach warsztatów prowadzone będą
pracownie: gospodarstwa domowego i ogrodnictwa, informatyczna,
plastyczno-muzyczna,
techniczno stolarska
i rękodzielnicza. Każdy
uczestnik warsztatów
otrzyma również 80,00
zł na miesiąc w ramach tzw. treningu ekonomicznego. Dodatkowo
w placówce znajdować się będzie sala rehabilitacyjna. W placówce
prowadzone będą również zajęcia z psychologiem.
Warsztaty czynne będą od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–
15.00. Każdy uczestnik będzie miał zapewniony transport specjalistycznym samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
dla osób poruszających się na wózkach. Warunkiem uczestnictwa
w ww. warsztatach jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
w stopniu umiarkowanym lub znacznym z zaleceniem „uczestnictwa
w warsztatach terapii zajęciowej”.
Niezbędnym warunkiem przyjęcia jest ukończenie 18. roku życia.
Andrzej Piskulak
Zarząd Stowarzyszenia „Braterskie Serca” stanowią:
prezes – Elżbieta Ślewa, wiceprezes – Anna Tuz, skarbnik – Jolanta
Adamiec, sekretarz – Urszula Piękoś, członek – Bożena Nawrot.

Szydełkowanie jest cool
W Zespole Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum
w Tumlinie odbyły się w październiku zajęcia szydełkowania.
Wzięli w nich udział gimnazjaliści, a poprowadziły panie z Towarzystwa Aktywnych Kobiet.
Na lekcjach techniki w tumlińskim gimnazjum Ewa Olesińska,
Ewa Kita i Teresa Ślęk przekazały uczniom podstawy szydełkowa-

nia. Po zapale i zaangażowaniu gimnazjalistów widać było, że zorganizowanie takich lekcji było strzałem w dziesiątkę.
„Nawet panowie żartobliwie stwierdzili, że teraz zamiast grać
w nogę będą się spotykać i szydełkować”; „To były naprawdę fajne
i owocne zajęcia” – komentowano w szkole.
Apis
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Święto Niepodległości w gminie Zagnańsk
Gminną uroczystość Święta Niepodległości rozpoczęła uroczysta odpustowa Msza św. w intencji Ojczyzny koncelebrowana pod
przewodnictwem ks. dr. Adama Wilczyńskiego – ojca duchownego
Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Odprawiona została w kościele pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu.
W swej homilii ks. Adam Wilczyński zwracając uwagę na analogię losów Polski i świętego Marcina, zaapelował, by przedstawiciele
władzy, którzy prowadzą obywateli ku przyszłości nie zapominali
o Bogu i wartościach chrześcijańskich.
W gminnych uroczystościach niepodległościowych wzięły udział
poczty sztandarowe ze wszystkich szkół gminnych i jednostek ochotniczych straży pożarnych z całej gminy.
W swym wystąpieniu na zakończenie Mszy św. wójt Szczepan
Skorupski podziękował za sprawowaną Eucharystię i wygłoszone
Słowo Boże ks. dr. Adamowi Wilczyńskiemu, ojcu duchownemu
Wyższego Seminarium w Kielcach. Na ręce księdza dziekana złożył podziękowania wszystkim księżom, jednocześnie z całego serca dziękując księdzu proboszczowi Tadeuszowi Skrzyniarzowi i ks.
Pawłowi Kowalskiemu za pomoc w organizacji gminnych uroczystości patriotycznych Święta Niepodległości.
Serdecznie podziękował posłance Renacie Janik, przedstawicielom Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z wiceprzewodniczącym Mieczysławem Gębskim, przedstawicielom powiatu kieleckiego
z radnym Mirosławem Gębskim, radnym gminy Zagnańsk z przewodniczącym Wojciechem Chłopkiem, przedstawicielom kierownictwa
Urzędu Gminy, placówkom
oświatowym,
instytucjom
gminnym oraz organizacjom
społecznym i religijnym.
Zwieńczeniem Eucharystii była procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Odbyła się ona z okazji
odpustu paraﬁalnego – patronem świątyni obok św. Rozalii, jest bowiem św. Marcin.
Po Mszy św. przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich, gminnych, straży
pożarnych, szkół gminnych,
Nadleśnictwa i organizacji
społecznych zapalili znicze i złożyli wieńce przy tablicy pamiątkowej
umieszczonej na dzwonnicy przy kościele, ufundowanej w 1928 roku,
a upamiętniającej zagnańszczan poległych w latach 1914–1921.
W hołdzie poległym obrońcom Ojczyzny wiązankę złożyła Renata Janik, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dla uczczenia pamięci obrońców Ojczyzny w imieniu mieszkańców Zagnańska
i władz samorządowych wieniec złożyli: wójt Szczepan Skorupski,
radna Grażyna Wawszczak i Anna Tuz, dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 imienia Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku. W imieniu
Nadleśnictwa Zagnańsk wiązankę złożyli: Witold Wałek, Robert Jaros,
Marek Lenartowicz. W imieniu OSP działających na terenie gminy Zagnańsk wiązankę złożyli: Henryk Milcarz, prezes Zarządu Gminnego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Jan Kaczmarczyk, prezes OSP Szałas, radny Tomasz Dąbrowski.
W hołdzie walczącym o niepodległość Polski wiązankę w imieniu społeczności szkolnej gminy Zagnańsk złożyły: Marzanna Moćko, dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku, Dorota Chmielewska, dyrektor Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Samsonowie, Stanisława Skowera, dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kajetanowie, Anna Kowalska, dyrektor Technikum
Leśnego. W imieniu Stowarzyszenia Ziemi Samsonowskiej znicze
zapalili: Lidia Putowska, Elżbieta Korus i Krzysztof Wesołowski.
W imieniu organizacji pozarządowych oraz Stowarzyszenia
Rowerowego „Pod Bartkiem” wiązankę złożyli: wicewójt Robert
Kaszuba, Marcin Kraska, prezes Stowarzyszenia Rowerowego pod
„Bartkiem”, Sylwia Będkowska oraz Artur Cieślak. Wiązankę złożył
także Marek Jończyk, pracownik oddziału kieleckiego Instytutu Pamięci Narodowej. Znicz zapalili harcerze z 48. Zagnańskiej Drużyny
Wielopoziomowej „Skała”.
Po uroczystościach kościelno-patriotycznych w świetlicy „Przystań” (organistówce) zebrani obejrzeli niezwykle wzruszający montaż słowno-muzyczny pod tytułem „Bóg – Honor – Ojczyzna” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Nauczycieli Tajnego
Nauczania w Zagnańsku z udziałem Zespołu Ludowego Jaworzanki.
Inscenizację przygotowano według autorskiego scenariusza i pod
kierunkiem nauczyciela języka polskiego Romana Piskulaka.
Wójt Szczepan Skorupski wręczył odznakę gminy
Zagnańsk Irenie Jończyk
(córce nauczycielki Ireny Dorynek) i Marii Szymkiewicz.
Irena Dorynek prowadziła
tajne nauczanie na poziomie
szkoły powszechnej. Jako
nauczycielka w Zagnańsku
-Chrustach pracowała od
1926 roku. W czasie okupacji ukrywała w domu część
księgozbioru bibliotecznego
oraz sztandar szkoły. W zawodzie nauczyciela pracowała 40 lat. Zmarła w 1986
roku. Została pochowana na cmentarzu w Zagnańsku.
Maria Szymkiewicz była uczennicą, potem nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 1 Zagnańsku-Chrustach. Angażowała się w kultywowanie pamięci o nauczycielach i ludziach okresu wojny i okupacji,
w szczególności o nauczycielach Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.
Obecnie jest przewodniczącą Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów oraz wiceprzewodniczącą Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów. Za swą działalność odznaczona została m.in.: Złotym Krzyżem
Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Na zakończenie uroczystości uczestnicy udali się na poczęstunek – „gęsinę na świętego Marcina” – przygotowany przez panie ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku-Chrustach.
Apis

Rowerowy Przejazd Niepodległościowy
11 listopada br. tradycyjnie Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe „Pod Bartkiem”
zorganizowało Rowerowy Przejazd Niepodległościowy po miejscach pamięci narodowej na
terenie Gminy Zagnańsk. Obchodom towarzyszyło Walne Zebranie Stowarzyszenia podsumowujące sezon 2013.
Duża grupa uczestników wyruszyła o godzinie 10 spod dębu Bartka i przejechała przez Samsonów, Kołomań, Piechotne i Kajetanów. Przy miejscach pamięci narodowej zapalali znicze. Na
koniec wszyscy wzięli udział w głównych uroczystościach gminnych w kościele w Zachełmiu,
składając wieniec pod pamiątkową tablicą na dzwonnicy.
W budynku Świetlicy Środowiskowej Jaworze podczas podsumowania wręczone zostały
podziękowania dla wspierających Stowarzyszenie instytucji i ﬁrm z naszej gminy. Wyróżniono
strojami rowerowymi aktywnych członków Stowarzyszenia oraz przyjęto 12 nowych członków.
Po zakończeniu zebrania odbył się wieczór wspominkowy, na którym uczestnicy oglądając
slajdy ze zdjęciami z wyścigów analizowali osiągnięcia sportowe mijającego sezonu.
ZSR „Pod Bartkiem”
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Darczyńcą Szlachetnej Paczki może zostać każdy
W ramach trwającej charytatywnej akcji Szlachetna Paczka podarunek dla potrzebującej rodziny z Zagnańska sprezentował wójt Szczepan
Skorupski. Opisy rodzin zostały opublikowane na stronie www.szlachetnapaczka.pl i to właśnie tam każdy zainteresowany może odnaleźć rodzinę,
której zechce pomóc.
Po raz pierwszy biorący udział w akcji wójt Szczepan Skorupski wybrał
z bazy potrzebujących pomocy wielodzietną rodzinę z Zagnańska i z własnych pieniędzy kupił dla niej pralkę
automatyczną. Nie znał tej rodziny, ale
dowiedział się z opisu, że mają tylko
starą pralkę Franię, a rodzina jest wielodzietna. – Bardzo podoba mi się ta akcja.
Przekonali mnie wolontariusze Paczki,

którzy przyszli do
Urzędu Gminy i na
początku poprosili
o możliwość rozpropagowania akcji na
stronie internetowej
gminy i w gazecie
gminnej. Bardzo chętnie zostałem darczyńcą
– powiedział wójt.
Oﬁarodawcą może zostać każdy. Pomoc
polega na przygotowaniu paczki według określonej listy potrzeb. W tym roku wolontariusze
rejonu Miedziana Góra-Zagnańsk-Mniów odwiedzili ponad 50 rodzin, a każda z nich jest
inna, ma inne problemy i potrzeby, nie ma więc
dwóch takich samych list. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy się skontaktować z Liderem Rejonu, Piotrem Popielem.
Opr. Apis
Numer telefonu 884 986 600.

Międzynarodowa partycypacja kobiet
W ramach projektu „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na
terenach wiejskich” przedstawicielki Towarzystwa Aktywnych
Kobiet odwiedziły niemiecką gminę Glonn w pobliżu Monachium. Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń pomiędzy aktywnymi kobietami z Polski i Niemiec, poznanie i funkcjonowanie organizacji
pozarządowych w obu
tych krajach.
Podczas pobytu poznałyśmy organizacje
kobiece, które działają
w Moosach – ich cele, misje, sukcesy, aktywność
w lokalnym środowisku.
Przedstawiono nam zakres działań organizacji.
Na warsztatach nt. „Partycypacja
obywatelska
i budowanie sieci współpracy Workshop”, wysłuchałyśmy prezentacji najaktywniejszych mieszkanek Moosach m.in. Renaty Glaser, kandydatki na burmistrza gminy,
Bettiny Marquis i Doris Rauscher ze Stowarzyszenia Pracy Socjaldemokratycznych Kobiet oraz Janette Dreß, przewodniczącej organizacji „Kobiety dla Moosach”. Dzięki ich projektom usprawniono
połączenia komunikacyjne, powstał nowy chodnik dla pieszych przy

ruchliwej ulicy, boisko siatkówki plażowej, ławki w ładnych i ciekawych miejscach gminy, świetlica dla dzieci, skatepark.
Kolejne spotkanie odbyło się w Ratuszu Glonn, gdzie uczestniczyłyśmy w seminarium „Rola i zaangażowanie kobiet na rzecz lokalnego rozwoju”. Jak się
okazało dla kobiet z Glonn
ważna jest ekologia, tematy energii odnawialnej
i walki z wprowadzaniem
na rynek konsumencki
żywności modyﬁkowanej
genetycznie.
Z naszej strony prezentacje przedstawiły panie:
Joanna Klich – animatorka
powiatu kieleckiego oraz
beneﬁcjentka z gminy Zagnańsk, przedstawicielka
Towarzystwa Aktywnych
Kobiet – Ewa Olesińska.
W stroju regionalnym opowiedziała o swojej gminie,
celach i zadaniach TAK,
dotychczasowej działalności oraz zaprezentowała wyroby rękodzielnicze. Koleżanki z Niemiec
tak się nimi zachwyciły, że za symboliczną kwotę zakupiły na pamiątkę. Zapewniły również o wymianie takich dzieł w przyszłości. Wizyta
w Glonn pozostawiła po sobie niezatarte wrażenia.
Ewa Olesińska, Anna Wołosiuk

Samorząd i organizacje pozarządowe ramie w ramię
Radni 25 listopada br. podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
podjęli uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Zagnańsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.
Wójt Szczepan Skorupski uzasadniając konieczność tej uchwały,
podkreślił, że rolą samorządu jest nie tylko realizacja zadań publicznych, ale również wspieranie aktywnej działalności organizacji pozarządowych w obszarach ich działalności.
– Program współpracy jest podstawowym dokumentem opisującym zasady kooperacji pomiędzy władzami samorządowymi a lokalnym sektorem pozarządowym – mówił wójt.
Uchwalony program jest wynikiem doświadczeń ze współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Powstał w oparciu o wiedzę i praktykę zarówno pracowników samorządowych, jak również organizacji
pozarządowych.

Uchwałę radnych poprzedziło robocze spotkania, które odbyło
się 8 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, mające na
celu wspólnie wypracowanie rocznego programu współpracy Gminy
Zagnańsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
pożytku publicznego na 2014 rok. Spotkaniu przewodniczyła sekretarz Urzędu Gminy w Zagnańsku – Mirosława Badzińska.
W spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób, reprezentujących stowarzyszenia, fundacje, instytucje, kluby sportowe. Uczestnicy rozmawiali m.in. o metodach pozyskiwania środków ﬁnansowych na realizacje pomysłów i problemach, z jakimi borykają się na co dzień.
Sekretarz Mirosława Badzińska poinformowała, że aby móc
ubiegać się o środki z budżetu Gminy na działania zlecone, stowarzyszenia będą musiały przystąpić do konkursu. Zachęcała także, aby
organizacje z terenu gminy Zagnańsk sięgały po środki unijne na realizację ciekawych inicjatyw.
Apis
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