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Janusz Korczak - patronem szkół w Tumlinie
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Samorządowa gala odbyła się 5 czerwca br. w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Kielcach. Podsumowano tutaj  
V Plebiscyt „Euro – Gmina 2008/2009”, organizowany przez 
Agencję POP - ART., pod honorowym patronatem marszał-
ka oraz wojewody woj. świętokrzyskiego.

Kapituła plebiscytu przyznała 12 nagród głównych oraz 10 
wyróżnień, w różnych kategoriach, samorządom, który wyka-
zały się ostatnio najciekawszymi inicjatywami oraz dorobkiem 
w rozwoju gminy i ułatwianiu mieszkańcom życia. Jednym  
z głównych kryteriów były osiągnięcia w pozyskiwaniu środ-
ków unijnych oraz z budżetu państwa na gminne inwestycje.

Gmina Zagnańsk  
– liderem ekologii !

Marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas wręcza statuetkę eko-
logicznej gminy wójtowi naszej gminy - Zbigniewowi Zagdańskiemu.

Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa przekazała akt nadania imienia Ja-
nusza Korczaka przedstawicielom zespołu placówek oświatowych w Tumlinie.

W tym cały sens istnienia,  
żeby umieć żyć...

czyt. na str. 3

Ze Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi

Nowe stroje  
dla  

„Tumlinianek”
Przedsiębiorczy mają więcej ! – tak można by 

podsumować inicjatywy stowarzyszeń, organizacji 
i instytucji pozarządowych z niewielkich miejsco-
wości, które wyróżniają się inicjatywami na rzecz 
swojego miejsca zamieszkania. Z myślą o nich 
stworzono w naszym województwie Świętokrzyski 
Program Odnowy Wsi.

Umowę podpisują: wójt Zbigniew Zagdański oraz 
skarbnik stowarzyszenia Zenon Wieckowski, obok: 
marszałek woj. świętokrzyskiego - Adam Jarubas.

W Plebiscycie „Euro-Gmina 2008/2009
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W Plebiscycie „Euro-Gmina 2008/2009

Ze Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi

XIII Gminny Konkurs Recytatorski

Gmina Zagnańsk – liderem ekologii !
Główny organizator imprezy, dyrektor 

Agencji POP-ART. Jerzy Chrobot powie-
dział, otwierając imprezę, m.in.: - Plebi-
scyt jest sposobem na promocję samorzą-
dów oraz ich wspaniałych osiągnięć w po-
szczególnych dziedzinach a także ich inno-
wacyjnych przedsięwzięć.

Miło nam poinformować, iż gmina Za-
gnańsk została wyróżniona tytułem: Gmi-
ny Ekologicznej. Pamiątkową statuetkę 
plebiscytu oraz dyplom odebrał, na scenie 
sali koncertowej WDK, z rąk marszałka 
woj. świętokrzyskiego Adama Jarubasa, 
wójt naszej gminy Zbigniew Zagdański.

W uzasadnieniu tego wyróżnienia 
prowadzący imprezę powiedzieli m.in.: - 
Wody powierzchniowe, na terenie gminy, 
zaliczane są do III klasy czystości. Zbior-
niki retencyjne w gminie przyczyniają 
się do podniesienia poziomu wód grun-
towych na przyległym terenie, podwyż-
szenia stanu wód głębinowych, poprawy 
mikroklimatu i walorów przyrodniczych 

W niniejszym wydaniu „Gazety Za-
gnańskiej”, Czytelnicy otrzymali wkład-
kę, zawierającą ogłoszenie o przetar-
gu ustnym, nieograniczonym, na sprze-
daż nieruchomości lokalowej, położonej  
w Zagnańsku, przy ul. Słonecznej. 
Wkładkę firmuje wójt gminy.

Uwaga, wkładka !

i modernizacje oczyszczalni ścieków. 
Następnym priorytetowym elementem 

ekologii jest stworzenie na terenie gmi-
ny możliwości gospodarowania odpada-
mi stałymi od tradycyjnego składowania 
odpadów, poprzez technologie sortowania  
i przetwarzania do ich termicznego wyko-
rzystania. Gmina wyposażona jest w po-
jemniki do segregowania i składowania 
odpadów.

Priorytetem gminy jest zatem podtrzy-
mywanie tych działań w zakresie m.in. 
ochrony wód, ochrony przyrody i ochrony 
powietrza w celu przekazania środowiska 
naturalnego dalszym pokoleniom w niena-
ruszonym stanie.

Wójt podziękował Kapitule plebi-
scytu oraz marszałkowi województwa 
za dotychczasową pomoc w pozyskiwa-
niu środków na gminne inwestycje oraz 
poprosił o dalsze wspieranie gminnych 
inicjatyw. Gospodarz gminy zaprosił 
wszystkich do odwiedzin naszej gminy.

W części artystycznej gali wystąpili: 
zespoły Studia Tańca i Stylu Rewanż oraz 
„Bielinianki” z Włodzimierzem Kinior-
skim – na zdjęciu.   (Kos.)

Celem współczesnej szkoły jest m.in. 
kształcenie i wychowywanie  uczniów w po-
czuciu godności, tolerancji i szacunku dla 
odmienności kulturowej,  religijnej i  naro-
dowej. W związku z tym ZSP,P i Gimnazjum 
im. Stanisława Staszica w Zagnańsku zapro-
ponował młodzieży zainteresowanie się po-
ezją żydowską ze względu na jej oryginal-
ność oraz walory poznawczo-wychowawcze.

XIII Gminny Konkurs Recytatorski od-
był się pod hasłem - ,,Historia i kultura Żydów  
w poezji’’.

Program oceniała niezależna Komisja Sę-
dziowska, której przewodniczyła Elżbieta 
Strzelec. Gościem honorowym  spotkania była 
poetka Celina Ślefarska.

W kategorii klas IV-VI SP – I miejsce przy-
padło uczennicy  Szkoły Podstawowej w Bel-
nie – Karolinie Adamiec (op. pani Urszula 
Kozieł).

Spośród klas I-III gimnazjum – I miejsce ex 
aequo zdobyły dwie uczennice Gimnazjum im. 
Stanisława Staszica w Zagnańsku – Agniesz-
ka Kwiatek i Martyna Kita (op. pani Alicja 
Lisowska).

Gorące podziękowania i gratulacje zwy-
cięzcom, ich opiekunom oraz wszystkim 
uczestnikom konkursu złożyła Marzanna 
Moćko – dyrektor ZSP,P i G w Zagnańsku. Fi-
naliści otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Przeciw zapomnieniu  
i obojętności… 

Świętokrzyski Program Odnowy Wsi” 
realizowany jest po raz trzeci w formie 
konkursu przedsięwzięć. Skierowany jest  
on do organizacji pozarządowych działają-
cych w sferze społecznej, kulturowej, rol-
niczej, rekreacyjnej, turystycznej czy spor-
towej, które posiadają osobowość praw-
ną oraz prowadzą działalność non profit.  
W programie mogą uczestniczyć  stowa-
rzyszenia  z terenu województwa, działa-
jące w gminach wiejskich i wiejsko-miej-
skich, z wyłączeniem miejscowości powy-
żej 5 tys. mieszkańców.

W tegorocznej edycji konkursu udział 
wzięły stowarzyszeni z terenu 70 święto-
krzyskich gmin, które złożyły w sumie 131 
wniosków, ubiegając się w sumie o prawie 
2,5 miliona złotych dofinansowania

Podczas spotkania w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach - 4 czerwca br. 
- z przedstawicielami tych stowarzyszeń, 
marszałek woj. świętokrzyskiego Adam 
Jarubas powiedział m.in.: - Program jest 
skierowany do wszystkich stowarzyszeń, 
które - z gminną pomocą - mogą w nim 

uczestniczyć. Jest oryginalnym po-
mysłem, który daje możliwość prze-
prowadzenia ciekawych projektów. 
Mieszkańcy, dzięki własnej pracy 
przy drobnych inwestycjach, akty-
wizują się. Odnowa wsi, jak nazwa 
wskazuje, ma podnieść jakość życia 
wiejskich społeczności...

Miło nam poinformować, iż do 
programu tego wystąpiło Stowarzy-
szenie Przyjaciół Tumlina, które zło-
żyło wniosek o pomoc finansową  
w zakupie strojów dla zespołu „Tum-
linianki”. Projekt został rozpatrzony 
pozytywnie i Stowarzyszenie otrzy-
mało dotację w wysokości 25 tys. 
zł. Umowę na realizację tego przed-
sięwzięcia podpisali 4 czerwca br. 
w Wojewódzkim Domu Kultury w 
Kielcach.: wójt naszej gminy Zbi-
gniew Zagdański oraz skarbnik sto-
warzyszenia Zenon Więckowski. 
Zakup ma być sfinalizowany do 1 
października br.  (J.)

dokończenie ze str. 1

dokończenie ze str. 1
Nowe stroje dla „Tumlinianek”

oraz wyrównania przepływów ni-
skich w okresie letnim. Stąd nie-
zwykle ważne są inwestycje zwią-
zane z rozbudową sieci kanalizacyj-
nej i wodociągowej, trwają budowy  
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Uroczystości rozpoczęły się wraz  
z wybiciem godziny dziesiątej. Dyrek-
cja, nauczyciele, uczniowie, społeczność 
naszej gminy i zacni goście zgromadzili 
się w świątyni pod wezwaniem św. Sta-
nisława b.m. w Tumlinie. Wspólnej mo-
dlitwie przewodniczył proboszcz parafii, 
ksiądz kanonik Czesław Biskup mówił 
o rodzinie, miłości i oddaniu, nawiązał 
do postaci Janusza Korczaka. 

Po mszy świętej zgromadzeni uda-
li się do budynku szkoły. Tam dyrek-
tor, Barbara Domagała  podziękowała 
rodzicom, fundatorom i ludziom wiel-
kiego serca, którzy pomogli w przygo-
towaniu uroczystości. Wójt - Zbigniew 
Zagdański, zastępca dyrektora „Wodo-
ciągów Kieleckich” – Władysław Ka-
rol Jacewicz,  Janina Lesińska i Ma-
rianna Kłosowska uroczyście odsłoni-
li płaskorzeźbę przedstawiająca Starego 
Doktora przytulającego małego człowie-
ka - dziecko,  która następnie została po-
święcona.  

Obecni udali się do sali gimnastycz-
nej, gdzie wysłuchali przemówienia dy-
rektora, Barbary Domagały, która przy-
pomniała, że uroczystość jest wyjątkowa 
nie tylko ze względu na nadanie imienia 

całemu zespołowi. Minęło przeszło 90 
lat odkąd pierwsi uczniowie założyli na 
ramiona teczki i wyruszyli do Powszech-
nej Szkoły Podstawowej w Tumlinie. 40 
lat temu w budynku, w którym uczymy 
się po dziś dzień, zabrzmiał pierwszy 
dzwonek. 

Dyrektor opowiedziała zebranym, 
dlaczego na patrona szkoły wybrano 
akurat postać Janusza Korczaka, którego 
słynne powiedzenie: „W tym cały sens 
istnienia, żeby umieć żyć”, stało się mot-
tem uroczystości.

Gimnazjaliści złożyli meldunek, po 
czym przewodnicząca Rady Gminy, Ju-
styna Ślewa przeczytała, a następnie 
przekazała p. dyrektor akt nadania imie-
nia, a przewodniczący Rady Rodziców, 
Władysław Karol Jacewicz dowiązał do 
sztandaru szarfę. Potem odśpiewany zo-
stał nowy hymn szkolny, uczniowie zło-
żyli uroczyste śluby i głos zabrali zapro-
szeni goście. 

Z serdecznymi życzeniami wystąpi-
li: wicemarszałek naszego wojewódz-
twa – Zdzisław Wrzałka, włodarz na-
szej gminy – Zbigniew Zagdański, wójt 
i przewodniczący Rady Gminy Miedzia-
na Góra: Maciej Lubecki i Jan Szustak, 

wicekurator oświaty – Lucjan Pietrz-
czyk, który pogratulował patrona i przed-
stawiciele zespołu „Tumlinianki”.

Kiedy scenę opuścił ostatni gość, 
mikrofon trafił w ręce uczniów, ktorzy 
pokazali, jak bardzo Korczak oddany 
był dzieciom. Przedstawienie młodych 
mieszkańców Tumlina uświetnił, trady-
cyjnie już, wzruszający występ szkol-
nych solistów. 

Po części artystycznej p. dyrektor za-
prosiła gości do obejrzenia prezentacji 
multimedialnej przybliżającej historię 
tumlińskiej szkoły i przejrzenia szkol-
nych kronik . Poprosiła o wpisy do zło-
tej księgi, która na długie lata pozosta-
nie miłą pamiątką. Tego dnia każdy miał 

Janusz Korczak - patronem szkół w Tumlinie

W tym cały sens istnienia,  
żeby umieć żyć...

6 czerwca był dniem wyjątkowym w historii tumlińskich placówek oświato-
wych.  Po miesiącach prób, żmudnych przygotowań i wysiłku nadszedł długo 
oczekiwany moment: Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 
otrzymał imię Janusza Korczaka.

Dyrektor Barbara Domagała przemawia do zebranych na uroczystości w Tumlinie.

Moment odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
poświęconej Januszowi Korczakowi.

okazję jeszcze raz 
zasiąść w szkol-
nej ławce czy za 
biurkiem a wy-
chodząc ze szko-
ły, otrzymał oko-
licznościowe wy-
danie szkolnej ga-
zetki i zieloną ko-
niczynkę.

Ten dzień 
wszyscy obec-
ni zapamiętają na 
długo. A naszym 
uczniom pamięć 
o tych uroczy-
stych chwilach  
w szkolnej co-
dzienności przy-
wracać będzie ta-
blica interaktyw-
na – piękny dar 
jubileuszowy od 
gminy Zagnańsk, 
przekazany przez 
naszego wójta.

Marcelina 
Domagała
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Walne zebranie Lokalnej Grupy działania 
„Dorzecze Bobrzy” obradowało 25 maja br.  
w Miedzianej Górze.

Prezes stowarzyszenia Andrzej Paździerz 
powitał obecnych (48 osób), po czym oddał głos 
Danucie Kotwicy, która poinformowała o pra-
cach Kapituły Nagrody Bobra, ustanowionej 
przez LGD. Pierwszymi, w historii LGD „Do-
rzecze Bobrzy”, nagrodami obdarowano pod-
czas zebrania:

W kategorii: najlepsza usługa : Janusz 
Główczyński - gmina Miedziana Góra, Krzysz-
tof Wesołowski - gmina Zagnańsk,

W kategorii: instytucja wyróżniająca się 
w działalności na rzecz LGD: Gminny Ośro-
dek Kultury w Strawczynie (druga nagroda z tej 
kategorii nie została przyznana)

W kategorii: osoba wyróżniająca się  
w działalności na rzecz LGD: Zbigniew Kra-
kowiak - gmina MniówMirosława Mochocka - 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

W kategorii: najlepszy produkt turystycz-
ny: Gospodarstwo Agroturystyczne w Jeżyno-
wie - Jerzy Wawrzeńczyk - Gmina Piekoszów, 
Kiełbasa Łosieńska, Anna i Bogusław Piotrow-
scy - Gmina Piekoszów.

W dalszej części zebrania prezes LGD przed-
stawił sytuację finansową stowarzyszenia oraz 
realizację projektu „Język angielski w turysty-
ce”. Poinformował także o podpisaniu umowy  
z Urzędem Marszałkowskim na realizację Lokal-
nej Strategii Rozwoju. Podziękował też osobom, 
które pomogły w zorganizowaniu stoiska LGD 
na Targach Agro Travel. (J.)

Wręczono  
Nagrody Bobra

Obchody rozpoczęto uroczystą 
mszą świętą w kościele p.w. św. Jó-
zefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku, 
po której, w towarzystwie Szkolno-
Gminnej Orkiestry Dętej z Nowin, 
uczestnicy przemaszerowali na plac 
przy hali sportowej. Tutaj, wójt Zbi-
gniew Zagdański oraz przewodni-
cząca Rady Gminy Justyna Ślewa, 
powitali przedstawicieli władz woj. 
świętokrzyskiego oraz pow. kielec-
kiego, m.in.: posła na Sejm RP Mi-
rosława Pawlaka, wicewojewodę 
świętokrzyskiego – Piotra Żołądka, 
starostę Zenona Janusa. i wszyst-
kich gości i mieszkańców przyby-
łych na uroczystość. 

Licznie zgromadzona publicz-
ność mogła podziwiać program arty-
styczny przygotowany przez zespo-
ły dziecięce i solistów z terenu gmi-
ny, zespoły ludowe, kabaret PIGWA 

Powiatowe Święto Ludowe 2009 w Zagnańsku

Walne zebranie LGD „Dorzecze Bobrzy”

Dla każdego coś miłego
24 maja br., na terenie naszej gminy, odbyło się Powiatowe Święto Ludo-

we zorganizowane przez władze gminy i Starostwo Powiatowe w Kielcach.
SHOW oraz zespół FOREVER. Przy-
gotowano również zabawy i konkur-
sy dla najmłodszych, pokazy kowal-
stwa artystycznego, prezentację ar-
tystów z terenu gminy (malarstwo  
i rzeźbiarstwo) oraz darmową degu-
stację potraw świętokrzyskich przy-
gotowaną przez koła gospodyń wiej-
skich z m. Jaworze i m. Tumlin.

Organizatorzy święta składa-
ją podziękowania: zespołom ludo-
wym: „Jaworzanki”, „Tumlinianki” 
i „Pierzchniczanki”,  Marii Niciejew-
skiej i Krzysztofowi Wesołowskie-
mu, zespołom tanecznym z ZSPiG  
w Zagnańsku oraz ZSPiG w Samso-
nowie, solistkom: Mai Wojtaszek, Ka-
rolinie Ziemnickiej, Annie Żak, a tak-
że pracownikom ZSPiG w Zagnań-
sku, ZSPiG w Samsonowie, SP nr 1  
w Zagnańsku oraz ZSPiG w Tumlinie 
za pomoc w przygotowaniu imprezy.

Powiatowe Święto Ludowe zgromadziło wielu gości oraz mieszkańców gminy.

Święto uświetnił występ kabaretu Pigwa Show, na zdjęciu: Genowefa Pigwa w hu-
morystycznej rozmowie z wójtem naszej gminy.

Myśliwi z Kola Łowieckiego „Rosochy”  
w Samsonowie od wielu lat współpracują  
z młodzieżą szkół podstawowych, m.in. z te-
reny naszej gminy, organizując im spotka-
nia oraz tzw. „zielone lekcje”, podczas któ-
rych propagują wiedzę ekologiczną i pokazu-
ją piękno naszej przyrody.

Ostatno, 19 maja br., grupa myśliwych tego 
koła zorganizowała spotkanie uczniów szkół 
z kilku gmin w uroczym miejscu – „Grodowy 
Stok”, na skraju leśnictwa Tumlin, w obrębie 
geodezyjnym Ćmińsk Kościelny.Tego dnia „zie-
loną lekcję” dla uczniów poprowadzili: myśli-
wy Jan Szustak oraz przewodnik świętokrzyski 
Czesław Naporowski, który dodatkowo odegrał 
rolę Zbója Świętokrzyskiego z wielką maczugą, 
co uatrakcyjniło zajęcia. Na miejscu uczniowie 
mogli skonfrontować swoją wiedzę ekologicz-
ną, zdobyta na lekcjach w szkołach, z rzeczywi-
stą przyrodą. Posłużyła temu wycieczka na tra-
sie: „Źródło Grodowe” – Góra Grodowa Tumlin,  
w trakcie której jej uczestnicy posprzątali szlak 
turystyczny, niestety, dość obficie zaśmiecony 
(zebrano 6 worków odpadów).        (Kos.)

„Zielona lekcja”  
przy Źródle Grodowym
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Imprezę, jak co roku, zaszczycili 
swą obecnością: wójt gminy Zagnańsk 
-  Zbigniew Zagdański, przewodniczą-
ca Rady Gminy - Justyna Ślewa, rad-
ny Sejmiku Wojewódzkiego – Mieczy-
sław Gębski, ks. kanonik – Stanisław 
Świerk.

Po powitaniu publiczności przez dy-
rektor Dorotę Chmielewską, na scenie 
pojawiły się dzieci w repertuarze wokal-
nym przygotowanym pod okiem wycho-
wawców. Prawdziwy aplauz wzbudził 
popis taneczny, do którego choreogra-
fię ułożyła Alicja Lisowska. Nieco star-
si uczniowie zaprezentowali swe umie-
jętności aktorskie w przedstawieniu na 
motywach sztuki Jana Drda  „Igraszki  
z diabłem”( reżyseria - Marta Jass, deko-
racje: Joanna Pawłowska, Marta Polak, 
oprawa muzyczna - Grzegorz Perczak ) 
oraz podczas występu kabaretu szkolne-
go „ Wyjście awaryjne” (opiekunowie: 
Renata Socha i Beata Rogosz).

Wielką atrakcją festynu były tak-
że pokazy gości imprezy. Podziwiać 
można było: umiejętności zawodników 
z Kieleckiego Klubu Karate „ Kioku-
szin”, funkcjonariuszy straży pożarnej 
z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 
2 Państwowej Straży Pożarnej w Kiel-
cach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Samsonowie. Zaaranżowali oni sy-
tuację, jaka może mieć miejsce po wy-
padku drogowym, rozcinali samochód  
i wydobywali z jego wnętrza poszkodo-
wanych pasażerów. Funkcjonariusz po-
licji prezentował umiejętności psa poli-
cyjnego, zaś ratownicy medyczni z PCK 
przeprowadzali profesjonalny instruktaż 
z zasad udzielania pierwszej pomocy. 

Widownię oczarowały piękne ama-
zonki. Dziewczęta, ubrane w historycz-
ne stroje, popisywały się swymi umiejęt-
nościami jeździeckimi. Pokaz hipiczny 
oraz wykorzystane w nim konie pocho-
dziły ze stadniny „ Elbara”. 

Nie sposób pominąć imprez towa-
rzyszących: dzieci i młodzież, dzięki 
uprzejmości Ośrodka Szkolenia Kierow-
ców „ Zaława”, miały możliwość zda-
nia egzaminu na kartę rowerową i mo-
torowerową. Na najmłodszych czekało 
miasteczko harcerskie  (zbudowane pod 
okiem druha Jakuba Szczepańskiego), 
gdzie można było zakosztować atrak-
cji obozowego życia, zjeść własnoręcz-
nie przygotowaną i upieczoną nad ogni-
skiem potrawę. Miłośników sztuk pla-
stycznych zgromadziły warsztaty garn-
carskie (opiekun grupy - Joanna Paw-
łowska), w których udział wzięli  arty-
ści ludowi – p. Kozłowscy.  Na sportow-
ców czekały rozgrywki w piłkę plażową 
(sędziowanie: Zbigniew Staniec, Michał 

wcześniej kiermaszu ciast (pomysł i re-
alizacja- Dagmara Szymkiewicz.).  Ogó-
łem zebrano 6753 zł, które  trafiły do rąk 
mamy Izy.

Tak duże przedsięwzięcie nie mo-
głoby dojść do skutku bez pomocy ca-
łej rzeszy ludzi dobrej woli. Dyrekcja  
i organizatorzy III Festynu Rodzinnego 
serdecznie dziękują: Firmie Transpor-
towo – Usługowej państwa Życińskich, 
Firmie „ Generali” - dyrektor Jolancie 
Durlik, Firmie Hydraulicznej Micha-
ła Sobczyka, Zakładowi Masarskiemu 
Grzegorza Toporka, Zakładowi Piekar-
niczemu Czesławy Palus, Ubojni Drobiu  
w Przyjmie Bogumiły i Stanisława Sa-
ladara, Sklepowi Wielobranżowemu Stą-
porów w Zagnańsku, Restauracji „Cha-
ta” Kowalskich w Zagnańsku, Firmie 
Handlowo- Usługowej „ CEL-ART” Zo-
fii Eliasz, Piotrowi Jędrzejczykowi z fir-
my APOLLOPLAST Kielce, Rafałowi 
Ludwinek z firmy „Statoil”, Elżbiecie  
i Januszowi Guzikom. 

Wyrazy wdzięczności kierujemy tak-
że pod adresem: Zbigniewa Załawy - 
kierownika Ośrodka Szkolenia Kierow-
ców w Kielcach oraz Adama Cedro – in-
struktora nauki jazdy za przeprowadze-
nie egzaminu na kartę rowerowa i mo-
torowerową, Mirosławy Musiał ze stad-
niny koni „Elbara” za wspaniały pokaz 
hipiczny, zespołu muzycznego „ Fortis”, 
Michała Tatara – prezesa  Zarządu Rejo-
nowego Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Kielcach oraz Leszka Mączki za po-
kaz udzielania pierwszej pomocy, funk-
cjonariuszy policji: podinspektora Wal-
demara Cisowskiego,  aspiranta Toma-
sza Królaka, funkcjonariuszy z posterun-
ku w  Bodzentynie i Zagnańsku, funk-
cjonariuszy straży pożarnej: Tomasza 
Witeckiego, przedstawicieli Jednostki 
Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Kielcach oraz Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Samsonowie za pokaz umiejęt-
ności ratowniczych, zawodników Kie-
leckiego Klubu Karate „ Kiokuszin”. 
Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy za 
rok.

Dyrekcja i organizatorzy: Marta 
Jass, Alicja Lisowska, Marta Polak

Wszystko dla Izy !
III Festyn Rodzinny - Samsonów 2009

Festyn Rodzinny, organizowany przez dyrekcję i nauczycieli Zespołu Szko-
ły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie, to już stały element 
kalendarza imprez adresowanych do mieszkańców naszej gminy. Trzeci, z ko-
lei, odbył się 23 maja i - pomimo kaprysów aury - zgromadził na boisku, przed 
szkołą, liczne audytorium Przyświecał mu charytatywny cel – zbiórka funduszy 
na pomoc dla ciężko chorej Izy, absolwentki gimnazjum.

Guzik). Do wspólnej za-
bawy zapraszał, jak co 
roku,  niezawodny ze-
spół „ Fortis” z woka-
listką - Dorotą Makuch.

Przez cały czas trwa-
nia festynu  prowadzo-
na była aukcja charyta-
tywna, podczas której 
licytowano  przedmio-
ty i usługi ofiarowa-
ne przez osoby prywat-
ne i firmy. Kwotę uzy-
skaną ze sprzedaży  za-
siliły  wpływy ze zor-
ganizowanego tydzień Pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu strazaków  

z OSP w Samsonowie.
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Awans zobowiązywał i postawił na 
nogi władze gminy, Zarząd, któremu 
prezesuje szef „Wodociągów Kielec-
kich”, poseł do Sejmu RP Henryk Mil-
carz i lokalnych działaczy. Szybko do-
stosowano boisko klubowe do wymo-
gów PZPN, trener drużyny Krzysztof 
Stocki postanowił wycisnąć z piłkarzy 
„siódme poty”, żeby nie dać plamy w III 
lidze...

Jesień sezonu 2008/2009 nie była 
zbyt udana dla Lubrzanki, zespół mu-
siał zapłacić frycowe za debiut w III li-
dze. Ale wiosenne słońce jakby oświe-
ciło i wzmocniło nurt Lubrzanki, która 
na własnym terenie nie poniosła żadnej 
porażki. Nasi chłopcy zdeklasowali 3:0 
LKS Niecierza, zremisowali z rasowym 
Hutnikiem Kraków i pokonali Naprzód 
Jędrzejów 3:0. Dali tym dowód, że z be-
niaminkiem nie ma żartów...

Na wiosnę tego roku zespół się skon-
solidował, poprawiła się znacznie dys-
cyplina treningów, choć wielu piłka-
rzy godzi czas sportowy z codzienny-

mi obowiązkami zawodowymi i osobi-
stymi. Zarówno starsi piłkarze: bracia 
Barchowie, Woszczycki, Przybył, Gó-
recki, Cedro jak i piłkarska młodzież, 
m.in.: Siwek, Staszewski czy Treter,  
a także reszta drużyny, postawili sobie 
jeden cel: utrzymanie się w III lidze !

Zamiary przekuto w rzeczywi-
stość: na koniec rozgrywek w sezonie 
2008/2009 Lubrzanka Kajetanów zaję-
ła w tabeli 10 miejsce, pozostawiając za 
sobą tak renomowane drużyny jak: Unię 
Tarnów, Naprzód Jędrzejów, Orlicz Su-

Lepiej od oczekiwań ...

I Edycja Biegów Przełajowych

Lubrzanka Kajetanów  
trafiła w „10” !

Awans Lubrzanki Kajetanów, w ubiegłym sezonie piłkarskim, do III ligi był 
zaskoczeniem dla wszystkich.  Klub zajął IV miejsce w swojej grupie i awanso-
wał do III ligi świętokrzysko-małopolskiej, skupiającej 16 drużyn. Jest to jeden 
z nielicznych klubów w regionie, wywodzący się z gminy i nie posiadający stra-
tegicznego sponsora.

chedniów, Pogoń Staszów, Granat Skar-
żysko – Kamienna i Neptun Końskie.  
Z dziennikarskiego obowiązku dodajmy, 
że I miejsce w tej grupie zajęły rezerwy 
Korony Kielce, przed LKS Niecierza, 
która dostała u nas takie „baty”.

Ten świetny, powyżej oczekiwań, 
wynik, trener Krzysztof Stocki skomen-
tował następująco: 

- Biorąc pod uwagę względy organi-
zacyjne i sportowe, to nasze 10 miejsce, 
to rewelacyjny wynik. Wiosną graliśmy 
dużo lepiej niż jesienią, zespół okrzepł 
i pokazał solidny futbol. Chciałbym za 
rundę rewanżową wyróżnić Michała 
Brachę i Tomka Woszczyckiego.

W sezonie bramki strzelili: Staszew-
ski – 11, K. Bracha  i M. Bracha – po 8, 
Cedro i Mosiołek – po 3, Treter – 2 oraz  
Borowiec i Woszczycki – po 1.

Brawo Lubrzanka Kajetanów, tak 
trzymać !

Nowy sezon 2009/2010, który roz-
pocznie się jesienią tego roku, to nowe 
wyzwania przed klubem. Na pewno po-
trzebne będzie jeszcze większe wspar-
cie gminy i sponsorów, klub oczekuje na 
własne logo, którego - co jest niezrozu-
miałe - jeszcze nie posiada. 

Wakacje, to dla piłkarzy zasłużo-
ny odpoczynek, a dla działaczy, władz  
i sponsorów czas zastanowienia: co zro-
bić, by Lubrzanka nadal tak świetnie 
promowała naszą gminę.

Jerzy Kosowski

Trener, Krzysztof Stocki

Gruszka najlepsza 
wśród oldbojów!

Opracował: 
Michał Ziernik 

GOKSiR Zagnańsk

Drużyna Gruszki zwyciężyła w Otwar-
tych Mistrzostwach Gminy Zagnańsk 

Oldbojów w halowej piłce nożnej, któ-
re - 9 maja 2009 roku - odbyły się w Hali 
Sportowej w Zagnańsku. Do rywaliza-
cji przystąpiły cztery drużyny: Gruszka, 
JFK Kajetanów, Matbud Samsonów i Za-
gnańsk. W turnieju mogli brać udział za-
wodnicy którzy ukończyli 35 lat.

Drużyna Gruszki odniosła komplet zwy-
cięstw, wygrywając w decydującym meczu z 
Zagnańskiem 4-0. Drugie miejsce zajął wspo-
mniany Zagnańsk, trzecie Matbud Samsonów, 
czwarte JFK Kajetanów.

Najlepszym zawodnikiem został Krzysz-
tof Gała z Matbud, najlepszym bramkarzem: 
Włodzimierz Fonfara puszczając tylko  
2 bramki., a najlepszymi strzelcami: Grze-
gorz Jończyk i Sławomir Barycki z cztere-
ma bramkami.

Drużyna Gruszki grała w składzie: Fąfara 
Włodzimierz, Barycki Sławomir, Skulimow-
ski Sławomir, Stodulski Sławomir, Wójcik 
Piotr, Wójcik Mariusz i Król Bohdan.

Łącznie do  trzech biegów przy-
stąpiło ponad 80 uczestników z Za-
gnańska, Samsonowa, Zachełmia, 
Belna, Bliżyna, Skarżyska, Suche-
dniowa i Łącznej. 

Zawody przeprowadzono w trzech 
kategoriach: Szkoła Podstawowa, 
Gimnazjum i Bieg Open.
A oto wyniki poszczególnych biegów:

Bieg „podstawówek” – dziewczęta:
1.Kościuszko Zuzanna - Zagnańsk
2.Michta Kinga - Zagnańsk
3.Kowalska Daria - Zagnańsk

Bieg „podstawówek” – chłopcy:
1.Knez Jakub - Zagnańsk
2.Liwocha Daniel - Zagnańsk
3.Bekier Krystian - Samsonów

Bieg gimnazjalistów – dziewczęta:
1.Kowalska Monika - Zagnańsk
2.Marcisz Anna - Zagnańsk
3.Jasek Patrycja - Zagnańsk

Bieg gimnazjalistów – chłopcy:
1.Banaszewski Adrian - Skarżysko
2.Żak Damian - Zagnańsk
3.Piwowarczyk Kamil - Zagnańsk 

Bieg główny – kobiety:
1. Kałuzińska Aleksandra - Łączna.
2.Kałuzińska Jadwiga - Łączna

Bieg główny – mężczyźni:
1.Czarnecki Rafał - Bliżyn
2Obarski Paweł - Suchedniów.
3.Majos Arkadiusz – Bliżyn

Organizatorzy składają podzięko-
wania nauczycielom wychowania fi-
zycznego: Małgorzacie Jantarskiej, 
Cezaremu Bracha, Zbigniewowi 
Stańcowi i Sylwestrowi Jończykowi 
za pomoc w organizacji imprezy.

Michał Ziernik

„Polska biega”(ła)  
w Zagnańsku

9 maja 2009 roku, na terenach wokół GOKSiR w Zagnańsku, została prze-
prowadzona I Edycja w Biegach Przełajowych o Puchar Wójta Gminy Za-
gnańsk. Przyłączając się jednocześnie do ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”.
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integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
rzeź ośrodki pomocy społecznej.

Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie grupa 10 osób bezrobotnych 
oraz nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących Gminę Zagnańsk.

Celem głównym projektu jest:
•     Zmiana postawy  życiowej oraz aktywizacja zawodowa osób objętych 

kontraktami socjalnymi w ramach projektu.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
1.    Nabycie umiejętności społecznych,
2.    Podniesienie kwalifikacji zawodowych,
3.    Zwiększenie samooceny,
4.    Poprawienie sytuacji społeczno-materialnej.
Gmina Zagnańsk - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - urzeczywistnia-

jąc cel projektu, tworzy niezbędne warunki do uczestniczenia w kursach zawo-
dowych, warsztatach umiejętności społecznych, indywidualnych konsultacjach. 
Osoby zakwalifikowane do uczestniczenia zostaną objęte kontraktem socjalnym 
oraz zasiłkami.

Całkowity koszt projektu: 148 865,00 zł.
Koordynator projektu: Magalena Pawlik -Paciorek

Pierwsza z nich wzbudziła ogólny 
zachwyt. Podziwiano tytułową bohater-
kę za jej inteligencję, temperament, po-
czucie humoru nie opuszczające ją nawet 
w późnej starości. Słowa uznania były 
także skierowane do pisarza. Ten młody 
człowiek renesansu  potrafi być otwar-
ty na świat. Jego relacje rodzinne mogą 
nas wiele nauczyć. Potrafi pisać o staro-
ści, końcu życia z wyczuciem taktu. Jed-
na z sugestii mówiła, że osoba mająca w 
rodzinie zagraniczne korzenie ma lepsze 
spojrzenie na Polskę i polszczyznę.

Druga książka to „Całkiem Bliski 
Wschód”. Zebrani stwierdzili, że przed-
stawiony w utworze świat jest groźny, 
mimo że autor mówi o nim dużo dobrego. 
Krytykowano brak demokracji. Przedsta-
wiciele religijni narzucają normy, styl ży-
cia, a społeczeństwo przyjmuje to bez-
krytycznie. Jedynie miasta są swobod-
niejsze, lepiej rozwinięte. Jedna z opinii 
mówiła, że ludzie zachodu nie są w stanie 
ich zmienić, muszą to zrobić sami. 

Obecnie w krajach Europy powstają: 
kościoły, synagogi, meczety. Natomiast  

w krajach Bliskiego Wschodu jest to pra-
wie niemożliwe. Zwrócono także uwagę 
na walkę o wpływy wywierane w tym re-
jonie przez USA i Rosję. Zastanawiano 
się dlaczego mieszkający tam ludzie ina-
czej zachowują się u siebie, a inaczej za 
granicą. Książka trudna, szczególnie gdy 
autor przedstawia nam historię tego re-
gionu. 

Na kolejnym spotkaniu klubu,  
w GBP w Samsonowie, dyskutowało  
o książce B. Sławińskiego pt. „Królowa 
Tiramisu” . Czytelniczki zwróciły uwa-
gę na język powieści: pełen metafor, za-
pożyczeń, odniesień do mitologii i histo-
rii.  Omawiając losy głównego bohate-
ra - Piotra zauważyły, że fabuła książki 
wskazuje jak dzieciństwo wpływa na ży-
cie dorosłe oraz jak ważna jest w życiu 
rola matki chroniącej swoje dzieci. Ogól-
nie powieść oceniono jako trudną w od-
biorze ze względu na mieszanie wątków 
i postaci. 

Na następnym spotkaniu, które odbę-
dzie się 1 lipca, o godz. 16.00 będzie oma-
wiana powieść Jacka Dehnela  pt. „Lala”.

Ze spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki
W filii bibliotecznej w Zagnańsku odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klu-

bu Ksiązki. Dyskutowano o dwóch książkach: „Lala” Jacka Dehnela i „Całkiem 
Bliski Wschód” Stanisława Gulińskiego . 

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego

Skorzystają z pomocnej dłoni

Na podstawie art.6 ust.2.pkt.4 ustawy 
z 7 września 2007 r., o ujawnieniu w księ-
gach wieczystych prawa własności nieru-
chomości Skarbu Państwa oraz jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 191, 
poz.1365 z późn. zmianami), w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach został utworzony 
Punkt informacyjno – konsultacyjny, któ-
rego celem jest udzielanie mieszkańcom 
pow. kieleckiego szczegółowych infor-
macji i wyjaśnień problematyki prawnej  
i geodezyjnej w zakresie rodzaju i sposobu 
działań niezbędnych do uzyskania tytułu 
prawnego do zajmowanych przez nich nie-
ruchomości i ujawnienia ich praw w księ-
gach wieczystych.

Punkt informacyjno – konsulta-
cyjny: Starostwo Powiatowe, Kielce,  
Al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, III 
p., Biuro Obsługi Klienta, czynny jest 
we wtorki, w godz.: 8.00 – 15.00.

Niezwykłe spotkanie 86 przedszko-
laków z Tumlina, Chrustów, Zachełmia 
i Umru,  z bohaterami baśni pt. „Szew-
czyk Dratewka” odbyło się 2 czerwca 
br. w Szkole Podstawowej w Belnie. Za-
wdzięczamy je p. Edycie Pastuszko i jej 
małym aktorom z koła teatralnego, któ-
re prowadzi od kilku lat. 

Każdego roku mamy przyjemność spo-
tkać się z innymi baśniowymi postaciami, 
ale tym razem chcieliśmy przedstawić ich 
naszym najmłodszym kolegom z przed-
szkoli działających na terenie gminy. War-
to było! Przyjechały do nas dzieciaki, któ-
re naprawdę rozkochane są w teatrze. Miło 
było patrzeć na zaciekawione twarze i roz-
iskrzone oczy. Długie i rzęsiste brawa były 
najlepszym podziękowaniem dla małych 
aktorów. Dla takich chwil warto podejmo-
wać trud wielogodzinnych prób, przygoto-
wywania dekoracji, strojów i tremy, która 
dopada tuż przed występem. 

Serdecznie dziękujemy wychowaw-
czyniom i przedszkolakom za przyby-
cie do naszej placówki. Pozdrawiamy 
Was wszystkich gorąco, ale najserdecz-
niej p ozdrawiamy niezwykle dzielną  
p. Agnieszkę Bekier i życzymy jej szyb-
kiego powrotu do zdrowia. 

Dyrekcja, grono oraz opiekun koła te-
atralnego.

Wójt Gminy Zagnańsk - Zbigniew Za-
gdański oraz przewodniczący Komisji Pro-
mocji Turystyki i Rolnictwa Rady Gminy - 
Tadeusz Mączka zapraszają do wzięcia udzia-
łu w Konkursie „Mój Piękny Ogród”.

Warunkiem udziału w konkursie jest 
zgłoszenie uczestnictwa do Urzędu Gminy  
i wypełnienie deklaracji do 10 lipca br. 

Uwaga, konkurs przeznaczony jest dla 
osób, które nie brały w nim udziału w 2008 r.

Punkt informacyjno 
- konsultacyjny 

utworzono w Starostwie 
Powiatowym

Szewczyk Dratewka  
w Belnie

Zaproszenie do Konkursu 
„Mój Piękny Ogród”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnań-
sku, dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską, 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, od 
01.01.2009 do 31.12.2009 realizuje projekt systemowy 
„Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu 
osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 
w gminie Zagnańsk”, skierowany do mieszkańców 
gminy. Projekt spójny jest z wytycznymi:

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 



ZAGNAŃSK
Urząd Gminy 041-300-13-22,
 fax 041-300-13-73
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji 041-311-31-77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 041-311-31-35
Gminny Ośrodek Zdrowia 041-300-10-57
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 041-300-14-44
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnansku 041-300-11-59
Bank Spółdzielczy
(obok Urzędu Gminy) 041-300-15-51
Bank Spółdzielczy (filia) 041-300-10-66
Gminna Spółdzielnia „SCh” 041-300-15-21
Gościniec Świętokrzyski 041-300-10-30
Nadleśnictwo Zagnańsk,
ul. Przemysłowa 041-300-10-44 do 46
Parafia Rzymskokatolicka
o.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP    041-300-11-99,
 041-300-10-98
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Rozalii i Św. Marcina 041-311-31-36
Poczta 041-311-31-59
Posterunek Energetyczny 041-300-16-20 do 22
 do godz. 15.00
Posterunek Policji 041-31-13-007

 0502-253-043
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa   041-311-33-55
Punkt apteczny 0607-073-602
Stacja Paliw, ul. Kielecka 5 041-300-13-03
Stacja Paliw, ul. Turystyczna 72A   041-300-11-20
LPG, ul. Kielecka l 041-300-18-04
LPG, ul. Turystyczna 11Oa 041-311-36-62
Hotel „Pod Jaskółką” - Umer 041-300-30-58
Stajnia „Elbara” - Kołomań 0887-634-400
Naprawa sprzętu AGD: 041-300-20-57;
 0606- 619-052
Usługi Pogrzebowe 
Janusz Guzik 041-311-38-15
 0602-257-248
SAMSONÓW
Biblioteka Gminna 041-300-34-12
„Nasza Przychodnia” 041-300-36-97
Urząd Pocztowy „Poczta Polska” 041-300-34-45
Punkt apteczny 041-300-34-18
Bank Spółdzielczy 041-300-34-03
Gospodarstwo Agroturystyczne 041-300-31-50
Świetlica OSP 041-300-34-22
Zakład Weterynaryjny 041-300-34-05

SAMSONÓW-PIECHOTNE
Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Wniebowzięcia NMP 041-300-34-57

CHRUSTY
Świetlica OSP 041-311-30-08

WIŚNIÓWKA
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Bożej Częstochowskiej   041-301-15-94

TUMLIN - WĘGLE
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Stanisława Biskupa 041-300-34-10

SZKOŁY PODSTAWOWE
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku 041-311-32-75
Zespół Szkoły Podstawowej
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 041-300-34-14
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola
 i Gimnazjum w Samsonowie 041-300-34-07
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kajetanowie 041-301-15-13
Szkoła Podstawowa Nr l
w Zagnańsku ( Chrusty) 041-311-30-03
Szkoła Podstawowa w Belnie 041-311-31-58
Szkoła Podstawowa w Zachełmiu   041-311-31-50
Szkoła Podstawowa w Szałasie 041-300-26-03
Szkoła Podstawowa w Umrze 041-300-34-31
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Dotacje z Unii Europejskiej 
wnioski dla firm, gospodarstw agroturystycznych

 
 

nawet do  
 

506 366 525  
lub Biuro Konsorcjum: 

041 343 01 23  
Zapraszamy: Kielce, ul. Targowa 18, p. 1208/1228 

Usługi transportowe 
wywrotką 

Piasek budowlany, 
kruszywo, szlaka.

tel. 512 142 010

Uroczyste otwarcie szkolenia  
z agroturystyki

Na zdjęciu od lewej:  Wicemarszałek 
- Zdzisław Wrzałka, Prezes SIR Kami-
la Jacewicz-Marciniak, Prezes Stowa-
rzyszenia Razem dla wszystkich - Artur 
Kudzia, ks. prałat Tadeusz Skrzyniarz.

14 maja 2009 roku, w świetlicy 
„Przystań” przy Kościele p.w. Św. Ro-
zalii i św. Marcina w Zachełmiu, wice-
marszałek Zdzisław Wrzałka dokonał 
uroczystego otwarcia szkolenia zorgani-
zowane w ramach projektu pt. „Agro-
turystyka – szansą rozwoju Gminy 
Zagnańsk”, finansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał  Ludz-
ki. Projekt jest realizowany w partner-
stwie pomiędzy Stowarzyszeniem Inte-
gracja i Rozwój z Kielc a Stowarzysze-
niem Razem dla wszystkich z gminy Za-
gnańsk.  W inauguracji szkolenia wzięli 
udział również: prof. Hans Goldbrun-

ner z  Niemiec, ks. proboszcz  Tadeusz Skrzyniarz, Kamila Jacewicz-Marciniak 
– prezes Stowarzyszenia Integracja i Rozwój, Artur Kudzia – prezes Stowarzysze-
nia Razem dla wszystkich, prezes ŚCITT - Szczepan Skorupski, radna Agniesz-
ka Gębska oraz zespół ludowy „Jaworzanki”. Do szkolenia z agroturystyki, z języ-
kiem angielskim, przystąpiło 20 mieszkańców gminy Zagnańsk. Wszyscy uczestni-
cy, podczas 140 godzin zajęć szkoleniowych, będą mogli uzyskać wiedzę dotyczącą 
zakładania i prowadzenia działalności agroturystycznej. Moduł z języka angielskie-
go, prowadzony w ramach szkolenia, pozwoli uczestnikom nabyć podstawowych 
umiejętności z zakresu słownictwa związanego z turystyką i agroturystyką.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji na temat projektu znajdą 
Państwo na stronie internetowej www.srdw.pl.

Do dużej niespodzianki doszło w finale IV 
Edycji Zagnańskiej Ligi Siatkówki Mężczyzn. 
Faworyt rozgrywek - Paralityk Zagnańsk 
uległ w finale, po zaciętym i stojącym na wy-
sokim poziomie meczu, młodej drużynie Fuks 
Zagnańsk: 2-3. 

Drużyna Fuks to w większości chłopcy, któ-
rzy zdobyli mistrzostwo województwa szkół 
gimnazjalnych.. Zwycięstwo w lidze zadedyko-
wali swojemu opiekunowi: Mirosławowi Ko-
walskiemu.

Zwycięska drużyna zagrała w składzie: 
Szcześniak Hubert, Polak Filip, Kupis Karol, 
Kukla Damian, Frydrych Grzegorz, Pocztowski 
Michał, Piskulak Mateusz, Kowalski Damian, 
Furmańczyk Michał, Moćko Tomasz.

Gminny Ośrodek Kultury, Spotu i Rekreacji 
zaprasza na  kolejną imprezę siatkarską: Otwarte 
Mistrzostwa Gminy Zagnańsk w Siatkówce Pla-
żowej w połowie sierpnia 2009.(M.Z.)

UKS Zagnańsk z pucharem !


