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Mies iêczn ik Samorz¹dowy Gminy Zagnañsk

O wizycie delegacji z zaprzyjaŸnionej gminy na Ukrainie - czyt. na str. 3

Uroczyste zakoñczenie roku szkolnego

Ju¿ 15 z kolei Œwiêto Gminy

ŒWIETNA ZABAWA NAD ZALEWEM

W BOROWEJ GÓRZE !
Niedziela - 27 lipca br. - nad zalewem w Borowej Górze przejdzie 

do historii gminy Zagnañsk z kilku powodów: przede wszystkim 
odby³ siê tutaj jubileuszowy, bo XV Festyn Rodzinny – Œwiêto 
Gminy, goœciliœmy delegacjê z zaprzyjaŸnionej gminy Stri¿awka na 
Ukrainie, wrêczono nagrody, dyplomy i puchary laureatom 
gminnego konkursu „Mój piêkny ogród” -  edycja 2008, a przede 
wszystkim dlatego, ¿e chyba jak nigdy dot¹d, publicznoœæ bawi³a siê 
na festynowych imprezach znakomicie, do póŸnych godzin nocnych.

Jak na zamówienie, dopisa³a pogoda, 
która decyduje o jakoœci imprez ple-
nerowych. Cieszy³ siê wiêc wójt gminy 
Zbigniew Zagdañski, witaj¹c publicz-
noœæ oraz goœci honorowych, zgroma-
dzonych przy estradzie, obok zalewu. 
Goœci, to znaczy: pos³a na Sejm RP 
Henryka Milcarza, zarazem prezesa 
„Wodoci¹gów Kieleckich” i g³ównego 
sponsora imprezy, wicemarsza³ka woje-
wództwa œwiêtokrzyskiego Zdzis³awa 
Wrza³kê, wicestarostê powiatu kielec-
kiego Mariana Ferdka, prezesa Lokal-

nej Grupy Dzia³ania „Do-
rzecze Bobrzy” Jacka 
Œniadeckiego, radnych, 
so³tysów, a przede wszys-
tkim licznie zgromadzon¹ 
publicznoœæ – mieszkañ-
ców gminy oraz sympaty-
ków spoza jej granic. 
Szczególnie serdecznie po-
wita³ goœci z gminy Stri-
¿awka na Ukrainie z wój-
tem Wasylem Jakowlenko

dokoñczenie na str. 4

Zawody Wêdkarskie o Puchar Wójta Gminy w Umrze by³y 
jedn¹ z imprez towarzysz¹cych Œwiêtu Gminy. Na zdjêciu: 
Uczestnicy zawodów z wójtem Zbigniewem Zagdañskim. - 
czytaj na str. 4.

Na festynowej scenie wójtowie zaprzyjaŸnionych gmin:
Wasyl Jakowlenko ze Stri¿awki oraz Zbigniew Zagdañski z gm. Zagnañsk.

Pose³ Henryk Milcarz by³ g³ównym jurorem w konkursie
o „Wodoci¹gach Kieleckich”, którym prezesuje.

.
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Urz¹d Gminy w Zagnañsku infor-
muje, ¿e w roku szkolnym 2008/2009 
bêdzie realizowany program pn. 
„Uczeñ na wsi – pomoc w zdobyciu wy-
kszta³cenia przez osoby niepe³nos-
prawne zamieszkuj¹ce gminy wiejskie 
oraz miejsko – wiejskie”

Program jest adresowany do osób nie-
pe³nosprawnych, posiadaj¹cych wa¿ne 
orzeczenie o niepe³nosprawnoœci lub 
orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœ-
ci, pobieraj¹cych naukê w szkole podsta-
wowej, gimnazjum lub w szkole ponad-
gimnazjalnej (z wy³¹czeniem, szko³y 
policealnej), maj¹cych sta³e zameldowa-
nie na terenie naszej gminy.

Osoby zainteresowane mog¹ uzyskaæ 
pe³n¹ informacjê o programie w tutej-

OG£OSZENIA URZÊDU GMINY
szym Urzêdzie Gminy (pok. nr 3) lub na 
stronie internetowej: www.pfron.org.pl 
w zak³adce programy.

Termin sk³adania wniosków up³ywa 
z dniem 30 wrzeœnia br.

Urz¹d Gminy w Zagnañsku infor-
muje, ¿e osoby uprawnione do korzys-
tania ze stypendium szkolnego, po-
winny z³o¿yæ wniosek o jego przyz-
nanie w nieprzekraczalnym terminie 
do 15 wrzeœnia br. w tut. urzêdzie.

Wnioski, wraz z informacj¹, mo¿na 
pobieraæ od 4 sierpnia br. w Urzêdzie 
Gminy, w pok. nr 3, jak równie¿ ze strony 
internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej (BIP):

www.zagnansk.biuletyn.net

*   *   *

W uroczystoœci wziêli udzia³ licznie 
przybyli mieszkañcy wsi oraz gospoda-
rze gminy Zagnañsk z wójtem 
Zbigniewem Zagdañskim oraz jego 
zastêpc¹ Miros³awem Gareckim.

Uroczystoœæ w Ko³omani

W niedzielê, 3 sierpnia br., w rocznicê nawiedzenia wsi przez kopiê Obrazu 
Matki Boskiej Czêstochowskiej, w Ko³omani odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcenia 
odrestaurowanej kapliczki p.w. Matki Boskiej Niepokalanej. Mszê œwiêt¹, z tej 
okazji, odprawi³ Proboszcz Parafii Tumliñskiej ks. Czes³aw Biskup przy asyœcie  
misjonarza, Ojca Zakonu Redemptorystów - Stanis³awa.

So³tys wsi i zarazem radny Krzysztof 
Gêbski, wraz z mieszkañcami Ko³o-
mani, wyra¿a podziêkowanie gospo-
darzom gminy Zagnañsk za wsparcie 
finansowe w dziele przywrócenia blasku 
kapliczce w Ko³omani.

POŒWIÊCENIE KAPLICZKI

MATKI BOSKIEJ NIEPOKALANEJ

A - C 18 sierpnia,
D - F 19 sierpnia, 
G - J 20 sierpnia, 
K - 21 sierpnia, 
L - N 22 sierpnia, 
O - R 25 sierpnia, 
S - T 26 sierpnia,
U - ¯ 27 sierpnia, 

Terminy wyp³at 
œwiadczeñ rodzinnych 
i z pomocy spo³ecznej 
za sierpieñ tego roku:

w kasie Urzêdu Gminy Zagnañsk, 
00 00w godz.: od 10  do 14 . 

Gmina Zagnañsk zdoby³a pierwsze 
miejsce w konkursie dla samorz¹dów 
gminnych pn. „Pilota¿owy program za-
gospodarowania odpadów ulegaj¹-
cych biodegradacji na terenie gminy”, 
zorganizowanym przez Powiat 
Kielecki .

Do udzia³u w konkursie zg³osi³y siê 
gminy: Miedziana Góra, Piekoszów, 
Zagnañsk, Bieliny, Chmielnik oraz 
Strawczyn. Wygra³a gmina Zagnañsk, 
drugie miejsce zajê³a gmina Miedziana 
Góra, a trzecie gmina Bieliny.

- Komisja przy wyborze laureatów 
kierowa³a siê takimi kryteriami jak: 
rzetelnoœci¹ danych, ró¿norodnoœci¹ me-
tod realizacji programu, w tym sposo-
bami pozyskiwania œrodków finanso-
wych, czy te¿ przejrzystoœci¹ i czytelnoœ-
ci¹ informacji przekazywanych miesz-
kañcom gminy w zakresie dzia³añ zwi¹-
zanych z zagospodarowaniem odpadów 
ulegaj¹cych biodegradacji - powiedzia³ 
Marian Sza³as, naczelnik Wydzia³u 
Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œro-
dowiska.

Nagrody laureatom zostan¹ wrê-
czone 31 sierpnia podczas Do¿ynek 
Powiatu Kieleckiego, Miasta i Gminy 
Bodzentyn.

Celem konkursu, zorganizowanego 
przez Powiat Kielecki, by³o zwrócenie 
uwagi pracowników administracji gmin-
nej na koniecznoœæ redukcji iloœci 
odpadów biodegradowalnych, opraco-
wanie przez samorz¹dy gminne pilota¿o-
wego programu zagospodarowywania 
odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, 
którego uczestnikami bêd¹ dzieci i m³o-
dzie¿, prowadzenie edukacji ekologicz-
nej wœród mieszkañców oraz zapoznanie 
mieszkañców z mo¿liwoœciami pozyski-
wania œrodków finansowych na zakup 
pojemników do przydomowego kom-
postowania odpadów biodegrado-
walnych.

GMINA ZAGNAÑSK

ZWYCIÊZC¥ KONKURSU

POWIATU KIELECKIEGO 
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INWESTYCJE W GMINIE  

Zalewy i k¹pieliska na terenie naszej 
gminy ciesz¹ siê du¿ym uznaniem 
pla¿owiczów nie tylko z naszej gminy 
i okolic, ale przede wszystkim z Kielc. 
Szkoda tylko, ¿e woda w tych akwenach 
nie zawsze nadaje siê do k¹pieli...

Na zdjêciach: Migawki z pla¿ w Bo-
rowej Górze oraz w Umrze, gdzie w³a-
œnie cofniêto zakaz k¹pieli w zalewie.

LATO NAD WOD¥

21 lipca 2008 roku zosta³y przeka-
zane place budowy a tym samym roz-
poczê³y siê prace inwestycyjne zwi¹zane 

z budow¹ kanalizacji sanitarnej w miej-
scowoœciach: Bartków Górny, Chrusty, 
Samsonów-Komornik i ,  Tuml in-
D¹brówka oraz budow¹ wodoci¹gu 
w msc. Samsonów-Podlesie. 

W dniach: 27-29 lipca br., na 
terenie gminy Zagnañsk, przebywa³a 
10-osobowa delegacja z zaprzyjaŸnio-
nej gminy Stri¿awka na Ukrainie. 

W sk³ad delegacji weszli: Wasyl 
Jakowlenko - wójt gminy Stri¿awka, 
Rus³an Nagorniuk - instruktor karate 
ushu wu - wei (przebywa³ na specjalnych 
szkoleniach w klasztorze shaolin, 
zg³êbiaj¹c przez rok tajniki tej dyscyp-
liny), Aleksander Bej - za³o¿yciel 
Szko³y Karate ushu wu - wei w gminie 
Stri¿awka, instruktor (równie¿ przeby-
wa³ w klasztorze shaolin) oraz czterech, 
m³odych karateków z tej szko³y, którzy 
dali pokaz walki podczas Dnia Zag-
nañska. Na festynie wyst¹pi³y ponadto 
dwie, m³odziutkie piosenkarki z tamtej-
szej szko³y muzycznej.

W pierwszym dniu pobytu, po za-
kwaterowaniu w Hotelu „Jaskó³ka” 
w Umrze, goœcie relaksowali siê, p³y-
waj¹c na rowerach wodnych po zalewie. 
Po po³udniu uczestniczyli w Œwiêcie 
Gminy, na którym zrobili prawdziwe 
show, demonstruj¹c niesamowit¹ spraw-
noœæ fizyczn¹ podczas pokazów sztuki 
walki, po³¹czonej z artyzmem scenicz-
nym. Najwiêksz¹ furorê zrobi³ taniec 
ognia w wykonaniu Rus³ana Nagorniuka 
oraz „chiñski smok”, w którego cia³o 
wcieli³a siê dwójka m³odych karateków.

W drugim dniu pobytu ukraiñscy 
goœcie udali siê do Kielc, zwiedzaj¹c 

POZNAJMY SIÊ LEPIEJ !

Delegacja ze Stri¿awki, na Ukrainie, z wizyt¹ w naszej gminie

ulicê Sienkiewicza, park miejski oraz 
Karczówkê, nie zapomnieli tak¿e 
o zakupach w kieleckich sklepach. 
Ukraiñcy przebywali tak¿e na basenie 
„Per³a” w Nowinach, gdzie najwiêksz¹ 
frajdê sprawi³a im zje¿d¿alnia, czyli po-
pularna rura! Po po³udniu pojechali do 
Ba³towa, do Parku Jurajskiego i zwie-
rzyñca szwajcarskiego. Wieczorem 
odby³o siê ognisko przyjaŸni.

We wtorek, do po³udnia, w stajni 
„Elbara” w Ko³omani, goœciom zorga-
nizowano zawody paint ballana na spec-
jalnie przygotowanym placu. Naj-
wiêkszym pasjonatem tej dyscypliny 
okaza³ siê sam wójt, Wasyl Jakowlenko. 
Przybysze przesiedli siê nastêpnie na 
konie i - pod okiem instruktorów - wyru-
szyli na przeja¿d¿kê. Wczeœniej wójt 
Stri¿awki, w towarzystwie gospodarza 
g m i n y  Z a g n a ñ s k  Z b i g n i e w a  
Zagdañskiego, zwiedzi³ nowoczesn¹ 
przychodniê w Samsonowie – Niepub-
liczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, 
zapoznaj¹c siê z jego organizacj¹ 
i funkcjonowaniem.

Po po³udniu delegacja zakoñczy³a 
pobyt na goœcinnej ziemi kieleckiej 
i uda³a siê w podró¿ powrotn¹ na 
Ukrainê.

Podczas pobytu goœciom towarzy-
szyli: wójt gminy, przewodnicz¹ca Rady 
Gminy Justyna Œlewa oraz kierownik 
GOKSiR  Micha³ Salwa. 

Wójt gminy Stri¿awka Wasyl Jakowlenko, w towarzystwie wójta Zbigniewa Zagdañskiego, 
odwiedzi³ przychodniê w Samsonowie, gdzie pozna³ jej w³aœcicielkê dr El¿bietê Besk¹ – Mróz.



Jedn¹ z imprez towarzysz¹cych 
tegorocznemu Œwiêtu Gminy Zag-
nañsk by³y Zawody Wêdkarskie 
o Puchar Wójta Gminy, które odby³y 
siê 27 lipca br. na zalewie w Umrze.

Do rywalizacji o puchary najlepszych 
wêdkarzy oraz  cenne nagrody rzeczowe, 
ufundowane przez wójta gminy 
Zbigniewa Zagdañskiego oraz zarz¹d 
ko³a, wystartowa³o 25 zawodniczek 
i zawodników, cz³onków Ko³a Wêdkar-

Ju¿ 15 z kolei Œwiêto Gminy

ŒWIETNA ZABAWA NAD ZALEWEM

W BOROWEJ GÓRZE !

Zawody Wêdkarskie o Puchar Wójta Gminy

„MOCZYLI KIJE”

NA ZALEWIE W UMRZE
skiego „Bartek” w Zagnañsku. „Mocze-
nie kijów” rozpoczêto od samego rana 
(godz.: 7.30), by zakoñczyæ zawody 
w cztery godziny póŸniej (11.30). Wyniki 
zawodów oceni³a 5-osobowa komisja, 
pod przewodnictwem sêdziego g³ów-
nego zawodów – Tomasza Pytka.

Oto wyniki zawodów w posz-
czególnych kategoriach:

W kat. seniorów I miejsce zaj¹³ 
Janusz Adamczyk, II – Wac³aw 

Musia³, III – Teresa Mi¹dzel.
W kat. juniorów najlepszym okaza³ 

siê £ukasz Adamczyk, II miejsce zaj¹³ 
Maciej St¹pór, a III – Piotr D¹browski.

Wœród kadetek najlepsze po³owy 
zanotowa³y: I – Natalia Chmielewska, 
II - Agata Dabrowska i III – Julia 
Ma³ecka.

Puchary, nagrody oraz dyplomy 
wrêczali: wójt gminy Zbigniew 
Zagdañski oraz prezes Ko³a PZW 
„Bar tek”  w Zagnañsku  –  Jan 
Adamczyk.

Uczestnicy zawodów sk³adaj¹ po-
dziêkowania sponsorom za ufundowanie 
pucharów, dyplomów i cennych nagród. 
(J.)

Gospodarz gminy wyrazi³ swoj¹ 
radoœæ, ¿e mo¿e przywitaæ tak zacnych 
goœci oraz licznie zgromadzon¹ publicz-
noœæ. Podziêkowa³ sponsorom za pomoc 
w organizacji tak du¿ej imprezy oraz 
pracownikom Urzêdu Gminy i jednostek 
organizacyjnych za jej przygotowanie.

Niemal wszyscy wymienieni wy¿ej 
goœcie publicznie wyrazili swoj¹ satys-
fakcjê z zaproszenia na jubileuszowy 
festyn gminny, ¿ycz¹c wszystkim jego 
uczestnikom œwietnej zabawy i niekon-
wencjonalnych doznañ.

A potem zaczê³y siê estradowe atrak-
cje: najpierw zespó³ „Weso³e Nutki” 
skutecznie wci¹gn¹³ do zabawy najm³od-
szych, fina³em tych harców by³o „krê-
cenie” bajki „O Czerwonym Kapturku”, 
z udzia³em doros³ych aktorów – amato-
rów. Najbardziej spodoba³a siê rola leœni-
czego, któr¹ - w slipach i czapce gajo-
wego - zagra³ widz z udzia³em kilku-
letniej wnuczki.

Dwoi³ siê i troi³ na scenie wicemar-
sza³ek Zdzis³aw Wrza³ka, jako prowa-
dz¹cy konkurs wiedzy o Unii Europej-
skiej. Konferansjerowi zabrak³o bowiem 
pytañ, wiêc marsza³ek musia³ je wymy-
œlaæ na poczekaniu. Posz³o mu ca³kiem 
dobrze, czego nie mo¿na powiedzieæ 
o niektórych uczestnikach konkursu, 
albowiem jeden z nich zaliczy³ do 
cz³onków unii tak¿e... Bia³oruœ (!). 
Zabawa by³a wiêc przednia a radoœci co 
nie miara. Jako prowadz¹cy konkurs 
sprawdzi³ siê tak¿e prezes „Wodoci¹gów 
Kieleckich”- Henryk Milcarz, który, przy 
okazji quizu o swojej firmie, „zatrudni³” 
w niej - jako asystentki - dwie atrakcyjne 
panie z widowni. 

Jak zwykle, bardzo ¿yczliwie pub-
licznoœæ przyjê³a wystêpy zespo³ów 
ludowych, najpierw „Za³awianek” 
z gminy Chlewiska, a potem miejsco-
wych: „Jaworzanek” i „Tumlinianek”. 
Liderka tych ostatnich - Marianna 
K³osowska zaprezentowa³a wiersz - 
satyrê „na brudasów, którzy wszystkie 
graty wywo¿¹ do lasu”. Dowcip, zawarty 
w utworze, rozbawi³ widzów do ³ez...

Publicznoœæ nie ¿a³owa³a braw uta-
lentowanym przedstawicielom najm³od-
szego pokolenia, ze szkó³: w Zagnañsku, 
Samsonowie oraz Tumlinie. Karolinka 
Zimnicka, Ania ̄ ak, Natalka Nawara, 
zespó³ JUMP, Joasia Stefañska, 
Marcel Mazur i Marta Huk udowod-
nili, ¿e czas spêdzony na zajêciach poza-
lekcyjnych oraz w kieleckich klubach 
i domach kultury mo¿e przynieœæ wysoki 
poziom artystyczny, uznanie i przychyl-
noœæ publicznoœci.

Wielk¹ niespodziankê sprawili goœ-
cie z Ukrainy: ich dynamiczne, w zaska-
kuj¹cych strojach, tañce akrobatyczne, 
pieœni narodowe oraz taneczne popisy 
z szablami zyska³y du¿y podziw widzów, 
nic dziwnego, ¿e  braw nie brakowa³o.

A kiedy na scenie instalowa³ siê 
znany, zielonogórski kabaret „CIACH”, 
przed estrad¹ zorganizowano kilka 
konkursów sprawnoœciowych dla pub-
licznoœci. Najwiêcej œmiechu wywo³a³o 
dmuchanie w balonik a¿ do jego 
pêkniêcia oraz konkurs na zbiorowe 
skakanie na skakance, któr¹ „krêcili” 
wójt gminy Zbigniew Zagnañski 
i radny Tadeusz M¹czka. W jednej 
chwili ulubienic¹ publicznoœci sta³a siê 
pani Gabrysia, która nie wykaza³a mo¿e 
zbyt wielkiej sprawnoœci w tej dyscyp-

linie, ale za to popisa³a siê du¿ym 
poczuciem humoru, za co zosta³a nag-
rodzona uœciskiem d³oni wójta gminy. 

Dobry, weso³y nastrój podtrzyma³ 
kabaret „CIACH”, prezentuj¹c kilka 
zabawnych skeczy, zw³aszcza ten o 
dobrej i z³ej energii z udzia³em pub-
licznoœci.

Fina³em estradowych popisów by³ 
wystêp W³odka Kiniorskiego i jego 
zespo³u. Artysta z Zagnañska jeszcze raz 
udowodni³, ¿e jest mistrzem w swojej 
profesji, za co otrzyma³ zas³u¿on¹ 
owacjê.

Na zakoñczenie wszystkich zapro-
szono na wspóln¹ zabawê taneczn¹, 
która trwa³a do póŸnych godzin nocnych.

Mi³ym akcentem Œwiêta Gminy by³o 
uroczyste zakoñczenie konkursu „Mój 
piêkny ogród”, organizowanego od kilku 
lat przez Komisjê Promocji, Turystyki 
i Rekreacji Rady Gminy. Wójt gminy, 
Zbigniew Zagdañski, przewodnicz¹ca 
Rady Gminy Justyna Œlewa oraz 
przewodnicz¹cy komisji Tadeusz 
M¹czka poprosili na scenê laureatów 
konkursu, by wrêczyæ im puchary, 
dyplomy oraz bony towarowe. Uhonoro-
wano: Edytê Pêczkowicz z D³ugojowa – 
I miejsce (zaocznie, bo laureatki nie by³o 
na festynie), Józefê Wiœniewsk¹ 
z Tumlina-Osowa – II miejsce, Janinê 
Tatarek z Tumlina D¹brówki – III 
miejsce oraz Barbarê i Zdzis³awa 
Marciszów z Samsonowa-Piechotnych 
– IV miejsce.

 Jubileuszowy XV Festyn Rodzinny 
w Borowej Górze przejdzie do historii 
i pozostawi na pewno mi³e wspomnienia 
jego uczestników. Zatem – do zobaczenia 
za rok !

dokoñczenie ze str. 1
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Jerzy Kosowski



ŒWIÊTO GMINY W OBIEKTYWIE

Na scenie „Jaworzanki”...

...oraz „Tumlinianki”.

Wicemarsza³ek woj. œwiêtokrzyskiego Zdzis³aw Wrza³ka z powodzeniem radzi³ sobie
jako prowadz¹cy konkurs o Unii Europejskiej.

Gospodarze gminy z laureatkami konkursu „Mój piêkny ogród” na festynowej scenie
w Borowej Górze.

Z lewej: taniec nowoczesny w wykonaniu 
zespo³u z Ukrainy zadziwi³ widzów, nie 
szczêdz¹cych mu braw.

Pose³ Henryk Milcarz czu³ siê na scenie jak 
ryba w wodzie. Czy¿by zaowocowa³y 
„wystêpy” na sejmowej trybunie ?
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WSZYSTKO O „MA£YM RYCERZU”

XIV Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy o ¯yciu i Twórczoœci Henryka Sienkiewicza

Ju¿ po raz czternasty spotkali siê w 
Oblêgorku mi³oœnicy twórczoœci au-
tora „Trylogii” na Konkursie Wiedzy o 
¯yciu i Twórczoœci Henryka Sienkie-
wicza. Tym razem wyst¹pili repre-
zentanci szeœciu gimnazjów i oœmiu 
szkó³ podstawowych z gmin: Straw-
czyn, Miedziana Góra, Zagnañsk 
i Tuczêpy.

Konkurs, jak ka¿e tradycja, sk³ada³ 
siê z kilku etapów: oceniano twórczoœæ 
plastyczn¹ (temat: twierdza w Kamieñcu 

Podolskim) uczestników, stroje z tamtej 
epoki  oraz wiedzê o najs³ynniejszym bo-
haterze „Trylogii” Sienkiewicza Panu 
Wo³odyjowskim. Wiedz¹ nale¿a³o siê 
wykazaæ pisemnie oraz ustnie, odpowia-
daj¹c, przy udziale publicznoœci, na dwa, 
wylosowane pytania.

 Wiedzê o „Ma³ym Rycerzu” i powie-
œci Sienkiewicza ocenia³o jury w sk³a-
dzie: Lidia Putowska - przewodnicz¹ca 
oraz Anna Dziewanowska – prawnucz-
ka pisarza i Jadwiga Zapa³a – nauczy-

cielka z ZPO w Oblêgorku. 
Pytania nie by³y ³atwe, czêsto bardzo 

szczegó³owe, tote¿ zdarzy³o siê, ¿e 
niektóre zespo³y uzyska³y...zero punk-
tów. Ale by³y i takie, np. reprezentacje: 
SP w Promniku oraz gimnazjów w 
Oblêgorku i Promniku, które zdoby³y 
maksymaln¹ liczbê – 20 pkt !

Jury, po podsumowaniu poszcze-
gólnych dyscyplin, og³osi³o wyniki XIV 
Konkursu Sienkiewiczowskiego: 

W kat. gimnazja: I miejsce - 
Oblêgorek, II – Æmiñsk, III – Kostom-
³oty.  Reprezentacja  Gimnazjum 
w Tumlinie,  w sk³adzie:  Anna 
Kiniorska oraz Magda Zapa³a zajê³a 
pi¹te miejsce.   (Kos.)

Na spotkanie przyby³o 60 uczniów 
wraz z opiekunami z oœmiu szkó³ podsta-
wowych z terenu gminy Zagnañsk. 

Pisarz jest znany z dobrego kontaktu 
z dzieæmi, umiejêtnego zachêcenia 
uczestników do aktywnego wyra¿ania 
swoich opinii. Zapewne pomaga mu 
w tym doœwiadczenie pedagogiczne.

Obecnie zawodowo zajmuje siê 
pisarstwem , stara siê pracowaæ codzien-
nie „na pierwszej zmianie”, w czasie gdy 
jego rodzina jest poza domem. Pierw-
szymi recenzentami maszynopisów s¹ 
córka Dorotka oraz syn Maciek, ucznio-
wie m³odszych klas szko³y podstawowej. 
Pomys³y do ksi¹¿ek pan Pawe³ czerpie ze 
swoich wspomnieñ, z obserwacji w³as-
nych dzieci , ich kolegów, a resztê po 
prostu wymyœla.

Pytañ do pisarza by³o mnóstwo, 
z odpowiedzi dowiedzieliœmy siê m.in., 

W Bibliotece Publicznej w Zagnañsku, niedawno, goœciliœmy Paw³a 
Berêsewicza - autora opowiadañ, powieœci i wierszy dla dzieci, zdobywcy wielu 
presti¿owych nagród literackich, t³umacza i leksykografa. 

Spotkanie autorskie z Paw³em Berêsewiczem

„TAK TO SIÊ ZACZÊ£O”...

¿e zanim ksi¹¿ka jest ukoñczona, wy-
dawnictwo oczekuje podania jej tytu³u. 
Wydawnictwo chcê ksi¹¿kê zapowie-
dzieæ a¿ na rok przed jej wydaniem. Na-
pisanie ksi¹¿ki panu Paw³owi zajmuje 
oko³o pó³ roku. Ostatnio wydana po-
wieœæ „ Na przyk³ad Ma³goœka” powsta³a 
w³aœnie w ci¹gu szeœciu miesiêcy: od 
pomys³u w zesz³e wakacje do wydania 
drukiem przed Bo¿ym Narodzeniem. 

Podczas drugiej czêœci spotkania 
dzieci g³osowa³y na najlepsze, ich zda-
niem, zakoñczenie opowiadania o pierw-
szej mi³oœci niejakiego Kuby do przy-
by³ej do klasy nowej uczennicy Jadzi. 
Dyskusja by³a bardzo o¿ywiona, ale 
ostatecznie zwyciê¿y³o zakoñczenie nu-
mer trzy, któremu dzieci nada³y tytu³ 
nawi¹zuj¹cy do rozwijaj¹cych siê uczuæ 
bohaterów – „Tak to siê zaczê³o”. 

Opowiadanie to, którego wspó³auto-

rem (wraz z dzieæmi ze szkó³ podstawo-
wych gminy Zagnañsk) jest pan Pawe³ 
Berêsewicz, powiêkszy³o zbiory biblio-
teki w Zagnañsku, mo¿na zapoznaæ siê 
z nim w czytelni. Wkrótce og³osimy kon-
kurs plastyczny na naj³adniejsz¹ ok³adkê 
do tego opowiadania. Nagrod¹ bêdzie  
ostatnio wydana ksi¹¿ka z autografem 
Paw³a Berêsewicza pt. „Na przyk³ad 
Ma³goœka” . Ju¿ teraz zachêcamy  wszys-
tkich mi³oœników twórczoœci pisarza do 
udzia³u w konkursie. Regulamin podamy 
wkrótce na stronie internetowej w aktual-
noœciach gminy Zagnañsk . Bli¿szych 
informacji bêd¹ udziela³y tak¿e bibliote-
karki z bibliotek publicznych w Samso-
nowie, Zagnañsku, Tumlinie i Sza³asie. 

Stella Œlefarska, Anna Ska³ka, 
Anna Kapciak - GBP w Samsonowie 

Wyniki konkursu na ok³adkê 
ksi¹¿ki „Tak to siê zaczê³o”. 

W Bibliotece Publicznej w Zagnañ-
sku, odby³o siê podsumowanie konkursu 
plastycznego na naj³adniejsz¹ ok³adkê 
opowiadania pt. „Tak to siê zaczê³o” 
Paw³a Berêsewicza, wspó³autorami tej 
ksi¹¿ki s¹ równie¿ dzieci ze szkó³ pod-
stawowych gminy Zagnañsk. Zwyciê¿-
czyni¹ konkursu zosta³a Daria 
Kowalska ze Szko³y Podstawowej 
w Zagnañsku. W nagrodê otrzyma³a 
ksi¹¿kê Paw³a Berêsewicza „Na 
przyk³ad Ma³goœka” wraz z autografem.
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Anna Ska³ka 



Siatkarze z Zagnañska w ogólnopolskiej  gimnazjadzie

TO BY£ SUKCES !

Dyrekcja Zespo³u SP nr 2, P i G w Zag-
nañsku i siatkarze wraz z opiekunem ser-
decznie dziêkuj¹ gospodarzowi gminy za 
okazane wsparcie. Udzia³ w ogólno-
polskiej imprezie by³ nie lada wyzwa-
niem dla uczniów gimnazjum w Zag-
nañsku. W Elbl¹gu musieli siê zmierzyæ 
z dru¿ynami od lat trenuj¹cymi w klu-
bach. Jednak¿e opiekun zespo³u –  
Miros³aw Kowalski udowodni³, ¿e 
tak¿e zwyk³a szkolna dru¿yna mo¿e 
odnosiæ sukcesy. Ch³opcy rozpoczêli 
swoj¹ przygodê z siatkówk¹ kilka lat 

W czerwcu br. siatkarze Gimnazjum w Zagnañsku (mistrzowie wojewódz-
twa) wywalczyli XII miejsce w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w Pi³ce Siatkowej 
Ch³opców w Elbl¹gu. Wyjazd na te wa¿ne zawody by³ mo¿liwy dziêki pomocy 
wójta gminy Zagnañsk –  Zbigniewa Zagdañskiego. 

grywaj¹cym Karol Kupis (IV 2008).

• II miejsce w I Otwartym Turnieju 
Pi³ki Siatkowej mê¿czyzn „¯erom-
szczyzna 2008” w M¹chocicach. 
(IV 2008)

• I miejsce w Pó³finale Wojewódzkim 
Œwiêtokrzyskich Igrzysk M³odzie¿y 
Szkolnej w Zagnañsku. (IV 2008)

• I miejsce w Finale Wojewódzkim 
Œwiêtokrzyskich Igrzysk M³odzie¿y 
Szkolnej w Ostrowcu. MVP turnieju 
zosta³ kapitan naszej dru¿yny Filip 
Polak ( maj 2008). 

• II miejsce w Lidze Pi³ki Siatkowej 
mê¿czyzn w Zagnañsku (28 V 08 r).

W czerwcu bie¿¹cego roku mi-
strzowska dru¿yna po¿egna³a Gimna-
zjum w Zagnañsku, jednak siatkarze 
obiecuj¹, ¿e nadal bêd¹ rozwijaæ swoje 
talenty.

Wyrazy szczerego wspó³czucia
Pani ALICJI BIA£EK

z powodu œmierci
MAMY

sk³adaj¹: Rada Gminy, Wójt Gminy
oraz pracownicy Urzêdu Gminy Zagnañsk

Kole¿ance ZUZANNIE SZCZEPAÑSKIEJ
wyrazy szczerego wspó³czucia

z powodu œmierci
MÊ¯A

sk³adaj¹: nauczyciele emeryci z SEiR ZNP
Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Zagnañsku

W gminie Zagnañsk, nad zalewem 
w Borowej Górze, powsta³a kolejna 
wiata turystyczna. Wiaty te zbudowa-
ne s¹ z drewna. Wyposa¿one s¹ w stó³ 
oraz ³awy umo¿liwiaj¹ce odpoczynek. 

Dotychczas wybudowane „schronie-
nia” ciesz¹ siê du¿ym powodzeniem. 
Jednak na tym nie koniec, w roku 2008 
planowane jest postawienie kolejnych 
wiat, m.in. nad zalewem w Umrze. 

NOWA WIATA

W BOROWEJ GÓRZE
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temu, gdy byli w IV klasie szko³y 
podstawowej. Doskonalili swoje umie-
jêtnoœci pod okiem p. M. Kowalskiego, 
du¿o trenowali i wreszcie, dziêki swoim 
wysi³kom i pracy opiekuna, zdobywali 
czo³owe miejsca w wojewódzkich 
zawodach.

Siatkarze wystêpowali w sk³adzie: Tomasz Moæko, Damian Kukla, Filip Polak (kapitan zespo³u), Micha³ Furmañczyk, Tomasz Lagner, Mateusz 
Piskulak, Karol Ga³a, Hubert Szczeœniak, Damian Kowalski, Karol Kupis. Trenerem jest Miros³aw Kowalski.
Siatkarze wystêpowali w sk³adzie: Tomasz Moæko, Damian Kukla, Filip Polak (kapitan zespo³u), Micha³ Furmañczyk, Tomasz Lagner, Mateusz 
Piskulak, Karol Ga³a, Hubert Szczeœniak, Damian Kowalski, Karol Kupis. Trenerem jest Miros³aw Kowalski.

Ostatnie osi¹gniêcia dru¿yny:

• I  miejsce w II Wiosennym Turnieju 
Szkó³ Gimnazjalnych w Sukowie. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju 
zosta³ Filip Polak, a najlepszym roz-
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TUMLIN PO RAZ DRUGI Z PUCHAREM !

Zwyciêska dru¿yna Tumlina Zwyciêska dru¿yna Tumlina 

Rozgrywki pi³karskie

W pierwszym pó³finale Animal 
Jasiów spotka³ siê ze Spart¹ Belno. Mecz 
mimo upa³u by³ bardzo zaciêty. Ostatecz-
nie zakoñczy³ siê wynikiem 2-1 dla 
Jasiowa a dwie bramki strzeli³ Tomasz 
Palus. Drugi pó³fina³ by³ jeszcze 
bardziej emocjonuj¹cy. Najszybsz¹ 
bramkê turnieju zdoby³ Piotr Duda, 
który ju¿ w 5 sekundzie pos³a³ pi³kê do 
siatki. Bardzo szybko odpowiedzia³a  
doœwiadczona dru¿yna z Tumlina i ju¿ do 

Do rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Zagnañsk w pi³ce no¿nej zg³osi³o siê 6 dru¿yn: Tumlin, Animal Jasiów, Sparta 
Belno, Po Byku Zagnañsk, Samsonów i Mistrzowie Janaszów. Dru¿yny podzielono na dwie grupy A i B. W grupie A prym 
wiod³y Jasiów i Zagnañsk, jednak w decyduj¹cym meczu Jasiów pokona³ Po Byku  2-0. W grupie B bezkonkurencyjni 
okazali siê zawodnicy z Tumlin strzelaj¹c w dwóch meczach 13 bramek! Drugie miejsce, rzutem na taœmê w ostatnim meczu 
grupowym, zajê³a Sparta Belno. 

Mecz o I miejsce:
TUMLIN – JASIÓW 2-1
Micigolski, Drogosz – Cedro

KOLEJNOŒÆ KOÑCOWA:
I – Tumlin,
II – Jasiów,
III - Po Byku Zagnañsk,
IV - Sparta Belno

INFORMATOR GMINNY

koñca dyktowa³a wa-
runkigry. Mecz zakoñ-
czy³ siê wynikiem 3-2. 
W meczu o trzecie 
miejsce mo¿emy odno-
towaæ decyduj¹c¹ akcjê 
kiedy to bramkarz 
z Zagnañska £ukasz 
Piwowar  obroni³ rzut 
karny co doda³o skrzy-
de³  jego kolegom 
i ostatecznie zwyciê¿yli 
2-1. Mecz fina³owy 
mia³ dwie ods³ony, 
pierwsza to zdecydo-
wana przewaga Tum-
lina udokumentowana 
dwiema bramkami. 
Druga to kontaktowa 
b r a m k a  p i ³ k a r z y  
z Jasiowa i czerwona 

kartka. Ostatecznie zwyciê¿y³ Tumlin 
2-1, który drugi raz z rzêdu odbiera³ 
puchar za pierwsze miejsce.

Najlepszym zawodnikiem zosta³ 
S³awomir  (Tumlin), najlep-
szym bramkarzem: £ukasz Piwowar  
(Zagnañsk), a najlepszym strzelcem 
Tomasz Palus  (Jasiów). Najlepszym 
dru¿ynom i zawodnikom nagrody 
wrêczy³ wójt gminy Zagnañsk Zbigniew 
Zagdañski. Organizatorem rozgrywek 

Drogosz 

by³ Gminny Oœrodek Kultury, Spotu i 
Rekreacji w Zagnañsku.
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