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Ruszyły już budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, 
pompownią ścieków w Kajetanowie Dolnym oraz długo oczekiwanej przez mieszkańców 

Jaworza i Siodeł świetlicy środowiskowej – czytaj str. 7

Niepokorny duch 
handbalisty Edwarda 
Strząbały z Jaworza
– str. 2

Nasza gmina  
to nie tylko „sypialnia”
– str. 6

Laryngolog Stanisław Bień  
z tytułem profesora
– str. 5

Tytuł Sołtysa  
Roku 2011 zdobyła 
Grażyna Wawszczak
– str. 4

Udekorowanie flagą narodową wiekowego drzewa było pierwszą 
tego typu inicjatywą, mającą na celu przypomnieć o znaczeniu 
symboli narodowych i lokalnych – czytaj na str. 3
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Edward Strząbała należy do grona najwybitniejszych trene-
rów piłki ręcznej w Polsce. Niegdysiejszy szkoleniowiec między 
innymi Stali Mielec i Śląska Wrocław może się pochwalić liczny-
mi sukcesami w pracy z drużyną Iskry Kielce. Jego talent trener-
ski doceniony został także za granicą, gdzie przebywał kilka lat, 
trenując zespoły z Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 
Kuwejtu i Bahrajnu, zdobywając wszystkie możliwe trofea, które 
były do zdobycia. Trawestując znaną piosenkę Stachury, można 
w przypadku Edwarda Strząbały obrazowo powiedzieć, że życie to 
jest mecz..., zaś kula ziemska może przypominać kształt piłki.

Najpierw był boks 
Korzenie rodzinne Edwarda Strząbały sięgają okolic zagnańskiego 

dębu Bartka, konkretnie pobliskiej miejscowości Jaworze. Jako uczeń 
Technikum Budowlanego w Krakowie próbował swoich sił w boksie, 
jednak po kilku miesiącach zapałał miłością do „królowej sportu”. 
W krakowskim Zrywie biegał na 800 metrów. Z czasem około 2 minut 
zdobył nawet pierwsze kółko olimpijskie. Po ukończeniu szkoły przez 
rok był kierownikiem budowy. Stawiał bloki mieszkalne w podwawel-
skim grodzie. Tak jak o każdego chłopaka w wieku poborowym także 
i o niego upominała się jednak armia.

Mundur albo strój sportowy?
– Miałem dwie możliwości: włożyć mundur wojskowy lub kon-

tynuować naukę. Wybrałem to drugie... – z uśmiechem wspomina. 
Pierwszy kontakt z piłką ręczną miał w Katowicach, jako uczeń Stu-
dium Wychowania Fizycznego. Namówił go Zdzisław Weiss, trener 
i wychowawca wielu reprezentantów Polski. Smak zwycięstwa poczuł 
w latach 1958–60, gdy jego drużyna zdobyła tytuł mistrza kraju. Za-
uważyli go i docenili działacze Stali Mielec. I znowu dylemat:

Koszulka zawodnika czy dres trenerski?
– Na początku szkoliłem juniorów. Potem szybko zostałem trene-

rem pierwszej drużyny. Pobyt w Mielcu był dla mnie niesamowitym 
doświadczeniem. Byłem także nauczycielem pływania i wychowania fi-
zycznego. Tego przedmiotu uczyłem między innymi Grześka Latę i Zyg-
munta Kuklę – wspomina. Kieleccy działacze jednak czynili wszystko, 
bo go ściągnąć do Kielc. W 1970 r. udało im się tego dopiąć. Po słynnej 
fuzji Iskry i SHL-ki powstała Korona. Pod okiem Edwarda Strząbały 
w 1975 r. awansowała do ekstraklasy. Korona zaczęła odnosić suk-
cesy. Uplasowała się na trzecim miejscu w rozgrywkach ekstraklasy, 
zdobyła Puchar Polski, niespokojny duch sportowy popchnął młodego, 
ambitnego trenera Strząbałę do Śląska Wrocław. Zadomowił się tam aż 
na dwa i pół sezonu. 

Mistrzostwo Polski na dzień dobry...
W mocnym składzie zawodników z wyróżniającym się wówczas 

Zbigniewem Tłuczyńskim, który odbywał tam służbę wojskową, zdo-
był mistrzostwo Polski. Był to wspaniały okres w pracy trenerskiej. 
Bramkarze nie tylko polskich drużyn nie mogli nadążyć z wyjmowa-

niem piłek z siatki. Śląski zespół wygrywał 
międzynarodowe silnie obsadzone turnieje. 
Podczas jednego z nich zremisował nawet 
z piątą drużyną świata – Szwecją, inkasu-
jąc za to 30 tysięcy koron... Ale ten niespo-
kojny duch sportowy szykował już kolejną 
marszrutę, jaką trener musiał przebyć:

Kielce – Afryka – Końskie – Wro-
cław – Kielce – Radom...

Kielce. Do historii zapewne przejdzie 
wygrana drugoligowej Korony w mocno 
obsadzonym Turnieju Wyzwolenia w Ło-
dzi (grały m.in. – mistrz Polski Anilana 
Łódź, trzecia drużyna Niemiec, młodzie-
żowa reprezentacja Polski). Po wprowa-
dzeniu Korony do ekstraklasy i zdobyciu 
Pucharu Polski Strząbała zdecydował się 

wyjechać do Egiptu. I w ten sposób rozpoczął się jednocześnie egzo-
tyczny, ale usłany licznymi sukcesami romans sportowy z Afryką.

Egipt. Podczas półtorarocznej kadencji, nie przegrywając żad-
nego meczu, drużyna Nady Al-Ahly zdobyła mistrzostwo Egiptu. Po 
niezwykle emocjonującym spotkaniu w Maroku z mistrzem Algierii, 
szczypiorniści Strząbały zdobyli Puchar Afryki (remisowa była pierw-
sza połowa, cały mecz, dogrywki i dwie serie rzutów karnych; zdecy-
dowała trzecia seria, którą wygrali 5:4). Kilku kibiców zabierano z wy-
pełnionych trybun z objawami stanów przedzawałowych. Natomiast 
w Pucharze Krajów Arabskich po porażce z mistrzem Tunezji drużyna 
zajęła drugie miejsce. Ale najwięcej satysfakcji trenerowi Strząbale 
i jego podopiecznym sprawiło pokonanie trzema bramkami reprezen-
tacji Egiptu w jednym ze sparingowych meczów. 

Emiraty Arabskie. Z drużyną Al-Ain, młodzieżówką do lat 19, pod-
opieczni Strząbały zdobyli mistrzostwo Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich, zaś podopieczni z drużyny seniorów – wicemistrzostwo kraju.

Kuwejt. Tu swój dorosły zespół wprowadził do pierwszej ligi, 
a z młodzieżą do lat 19 zdobył trzecie miejsce. Z uwagi na pogarsza-
jący się w trudnym klimacie afrykańskim stan zdrowia w roku 1989 
powrócił do kraju.

Kielce. Wlokącą się w ogonie pierwszoligowców Koronę Strzą-
bała uratował przed degradacją. W 1990 roku nastąpiło wyłączenie 
z Korony sekcji szczypiornistów pod nazwą Iskra. I ta drużyna zdoby-
ła pierwszy, historyczny tytuł mistrza Polski w 1993 r. W ślad za tym 
zdobyła drugi tytuł mistrza kraju, raz wicemistrzostwo oraz dwa razy 
grała w finałach Pucharu Polski. Po tych sukcesach Strząbała postano-
wił wrócić jeszcze raz na kontynent afrykański. 

Bahrajn. Mały, ale bardzo bogaty emirat na Półwyspie Arabskim. 
Drużyna Strząbały wygrywa wszystkie mecze ligowe i tym samym 
zdobywa mistrzostwo kraju. Ale jest to tylko preludium do dalszych 
sukcesów – czyli do zdobycia Pucharu Zatoki Perskiej. Po latach tre-
ner powie, że pobyt w Bahrajnie był odpoczynkiem po czteroletniej 
harówie w Iskrze Kielce. Po powrocie z tych niezwykle udanych wcza-
sów sportowych, nie znalazł jednak zatrudnienia w Iskrze. Postanowił 
sprawdzić swoje siły w drugoligowym klubie.

Końskie. W tym niewielkim miasteczku na krańcach wojewódz-
twa wprowadził swoją drużynę do zreformowanej pierwszej ligi. Był 
to ogromny sukces zespołu, który był o krok od awansu do ekstraklasy. 
Wkrótce o swojego wychowanka upomniał się ponownie Śląsk Wrocław.

Wrocław. Trzecie miejsce w kraju zapewnili sobie podopieczni 
Strząbały w meczu właśnie z Iskrą. Podczas tego meczu w Kielcach 
kibice i bliscy trenera byli trochę zdezorientowani. Z jednej strony, pa-
triotyzm lokalny nakazywał dopingować swoich, z drugiej zaś, trener 
przeciwników także swój. Co robić? 

Strząbała, wracaj do Kielc!
Kibice takim właśnie okrzykiem pożegnali swojego trenera. 

I zgodnie z ich życzeniem i naleganiem działaczy wrócił. Ale jakoś 
się nie odnalazł. Postanowił spróbować swoich sił w Radomiu. RTS 
Eltast była bardzo dobrą drużyną. Zabrakło im jedynie jednego punktu, 
by wejść do ekstraklasy. Wreszcie inne problemy w klubie spowodo-
wały, że Strząbała wrócił do Kielc. Tu postanowił się sprawdzić jako 
społecznik. Zapragnął dać innym ludziom coś więcej niż tylko sukces 
sportowy.

Andrzej Piskulak

Życie to jest mecz...
Niepokorny duch handbalisty z Jaworza

W wieku 74 lat zmarł 7 maja br. w Kielcach Edward Strzą-
bała, zasłużony dla polskiego sportu trener piłki ręcznej. Legen-
darny szkoleniowiec urodził się 25 lipca 1938 roku w Zagnańsku.  
To pod jego wodzą Korona i Iskra Kielce zdobyła m.in. dwukrot-
ne mistrzostwo Polski. Również ze Śląskiem Wrocław zdobył mi-
strzostwo kraju, a Stal Mielec wprowadził do ekstraklasy. Z ze-
społem Nady Al-Ahly zdobył mistrzostwo Egiptu i Puchar Afryki, 
a ekipą Ali-Ahli Club Manama mistrzostwo Bahrajnu i Puchar 
Zatoki Perskiej. Wybrany został na trenera 50-lecia Świętokrzy-
skiego Związku Piłki Ręcznej. Uroczystości pogrzebowe odbyły się  
w piątek, 11 maja br. w kościele pw. św. Wincentego Pallottiego przy 
ul. Fosforytowej na osiedlu Podkarczówka w Kielcach. Pochowany 
został na Cmentarzu Starym przy ul. Ściegiennego.

Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie zmarłego 

EDWARDA STRZĄBAŁY
składają

Wójt Gminy Zagnańsk
Redakcja „Gazety Zagnańskiej”

PS Poniższy tekst, bedący efektem naszych rozmów przy rodzinnym 
stole, napisałem, gdy jeszcze zmagał się ze skutkami zawału serca. 
Przygotowywałem go druku z myślą zrobienia niespodzianki, gdy się 
obudzi z wielodniowej śpiączki.
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Podczas Święta Flagi Rzeczpospo-
litej Polskiej starosta kielecki Zdzisław 
Wrzałka, wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Renata Janik i wójt Szczepan 
Skorupski, udekorowali biało-czerwoną 
flagą narodową tysiącletniego Bartka. 

Bartek 
udekorowany 

flagą

Po zawieszeniu flagi odśpiewano hymn 
państwowy. W uroczystościach uczestniczy-
li radni, mieszkańcy gminy, a także będący 
na wyciecze szkolnej w Zangńsku ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Straszęcinie 
w powiecie dębickim.

Udekorowanie flagą narodową wiekowe-
go drzewa było pierwszą tego typu inicjaty-
wą. Miało ono na celu przypomnieć o zna-
czeniu symboli narodowych i lokalnych.

Dzień Flagi został ustanowiony po no-
welizacji ustawy o godle, barwach i hymnie 
w 2004 roku i jest obchodzony 2 maja. Apis

Podczas kwietniowej sesji Rady Gminy w Zagnańsku 
uroczyście przedstawiony został przez wójta Szczepana Sko-
rupskiego nowy wicewójt Robert Kaszuba, radni podjęli 
uchwały: likwidacyjne szkół podstawowych w Belnie, Szała-
sie i Zachełmiu, nowy regulamin wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych pro-
wadzonych przez gminę 
Zagnańsk oraz zmniej-
szenie wysokości diet rad-
nych za nieobecność. 

Wójt Szczepan Skorup-
ski przedstawiając radnym 
i przybyłym mieszkańcom 
gminy nowego wicewójta, 
poinformował, że powoła-
ny przez niego z dniem 4 
maja br. zastępca wójta bę-
dzie miał w zakresie swoich 
obowiązków nadzór nad 
zadaniami realizowanymi 
przez Referat Budownictwa 
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych oraz Referat Gospodar-
czy i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Zagnańsku.

– Drodzy mieszkańcy naszej gminy, w trudnych czasach kry-
zysu należy budować jak największą platformę zgody i współ-
pracy, dlatego wierzę, że Pan Robert Kaszuba, który w ostat-
nich wyborach samorządowych uzyskał 1380 głosów, pomoże 
mi stworzyć w gminie atmosferę konsensusu społecznego, spo-
kojnej i merytorycznej pracy w myśl mojego hasła wyborczego 
„Razem dla gminy Zagnańsk” – powiedział wójt Skorupski.

Obecni na sesji starosta kielecki Zdzisław Wrzałka i wice-
przewodnicząca powiatu Renata Janik wręczyli radnej Grażynie 

Wawszczak, która zdobyła zaszczytny tytuł Sołtysa Roku 2011, 
wygrawerowane na metalowej tabliczce gratulacje. 

Wśród wielu uchwał największe zainteresowanie wzbudzi-
ły trzy, dotyczące zlikwidowania z dniem 31 sierpnia br. szkół 
podstawowych w Belnie, Szałasie i Zachełmiu. Uczniowie ze 
szkoły w Belnie i Zachełmiu będą kontynuowali naukę w SP 

nr 2 w Zagnańsku, zaś uczniowie 
z Szałasu w SP w Samsonowie. 
Gmina w miarę swych możliwo-
ści zapewni pracę nauczycielom 
ze zlikwidowanych placówek.

W kolejnej uchwale, po 
wcześniejszych konsultacjach 
i uzgodnieniach z przedstawicie-
lami Oddziału ZNP, radni zmie-
nili regulamin wynagradzania na-
uczycieli zatrudnionych w szko-
łach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez gminę Za-
gnańsk. Zmienione zostały też 
uchwały z 2006 r. – w sprawie ty-

godniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru obowiązkowych 
godzin zajęć realizowanych w różnym wymiarze godzin oraz 
z 2011 r. – w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia 
udzielane przez publiczne przedszkola.

W myśl nowej uchwały wysokość dotychczasowej mie-
sięcznej diety ryczałtowej ulegnie obniżeniu o 10 procent ogól-
nej kwoty ryczałtu za każdą nieobecność radnego na sesji Rady 
Gminy oraz na posiedzeniach komisji stałej, której dany radny 
jest członkiem.

Apis

Radni uchwalili

Nowy wicewójt, zlikwidowane szkoły,  
zmniejszone dodatki i obniżone wynagrodzenia

Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski z udziałem Wójta 
Gminy Zagnańsk Szczepana Skorupskiego i przedstawicieli 
samorządu lokalnego uroczyście świętowane były w kościele 
pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny 
w Zagnańsku. Eucharystii w intencji Ojczyny zamówionej 
z prywatnych środków przez wójta Szczepana Skorupskie-
go, przewodniczył ks. Ryszard Niemiec, proboszcz parafii.

W klimat uroczystości religijno-patriotycznej wprowadził 
zgromadzonych występ dzieci z Zespołu Szkoły Podstawowej 
nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku. Dzieci przypo-
mniały okoliczności powstania Konstytucji Trzeciego Maja 
i zaprezentowały utwory poetyckie o tematyce patriotycznej 

różnych autorów. Montaż przygotowały nauczycielki: Iwona 
Ratajek, Agnieszka Raczyńska i Anna Lis. Eucharystię uświet-
niły występy połączonych chórów – parafialnego i gminnego 
pod batutą dyrygenta Michała Kopcia. 

O znaczeniu religijnym i społecznym w swej homilii mó-
wił ks. Ryszard Niemiec. Kaznodzieja podkreślał, byśmy nie 
zapominali i nie odcinali się od przeszłości historycznej, której 
chlubnym przykładem było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 

Wśród licznie przybyłych gości były m.in. poczty sztan-
darowe ze szkół w Chrustach, Samsonowie, Tumlinie i Za-
gnańsku oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Szałasu 
i Samsonowa. Obecni byli także ubrani w stroje ludowe artyści 
z zespołów ludowych Jaworzanki i Tumlinianki.  Apis

Gminne uroczystości trzeciomajowe



Gazeta Zagnańska

4

W dniu 24 kwietnia br. odbyło się doroczne Zebranie 
Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Samsonowie, na 
którym oceniono działalność i osiągnięte wyniki banku 
w roku 2011 oraz nakreślono zadania na rok bieżący. Przed 
rozpoczęciem obrad przedstawiciele samorządu bankowego 
Alicja Chyb i Krzysztof Kondrak zostali wyróżnieni Szma-
ragdowym, a Mieczysław Orzechowski Złotym Odznacze-
niem „Za Zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej”. 

W zebraniu oprócz delegatów, samorządu bankowego 
i pracowników uczestniczyli przedstawiciele Banku Zrze-
szającego – dyrektor Oddziału Regionalnego Banku Polskiej 
Spółdzielczości SA w w Krakowie Mieczysław Maślanka 
i dyrektor Oddziału w Kielcach Dorota Iskało. W obradach 
uczestniczył również wójt Szczepan Skorupski, a przewodni-
czył Henryk Milcarz.

Sprawozdania z działalności w roku 2011 złożyli prezes 
Zarządu Józef Florek i przewodniczący Rady Nadzorczej 
Krzysztof Kondrak.

Ocena pracy banku dokonana zarówno przez wójta gminy, 
jak i dyrektora Oddziału Regionalnego była wysoka. Podkre-
ślono bezpieczeństwo działania oraz aktywny udział banku 
w finansowym wspieraniu różnego rodzaju przedsięwzięć lo-

Szmargady i złoto dla bankowców
kalnych. Bank w roku 2011 poniósł znaczące nakłady inwesty-
cyjne związane między innymi z wprowadzeniem bankowości 
internetowej. Bilans oraz inne dane dotyczące roku 2011 wy-
wieszone zostały na tablicach ogłoszeń w placówkach banku. 
      Apis 

Tytuł Sołtysa Roku 2011 zdobyła Grażyna Wawszczak 
z sołectwa Zagnańsk. Organizatorami X edycji presti-
żowego konkursu była „Gazeta Sołecka” i Krajowe Sto-
warzyszenie Sołtysów. Laureatka na majowej sesji Rady 
Gminy otrzymała z rąk starosty kieleckiego Zdzisława 
Wrzałki i wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Renaty Ja-
nik wygrawerowane gratulacje za zdobycie zaszczytnego 
tytułu.

Grażyna Wawszczak jest od 30 lat mężatką i matką trójki 
dzieci. Funkcję sołtysa w sołectwie, które liczy ponad 1800 
osób, pełni już drugą kaden-
cję. Jest wrażliwa na sugestie 
i propozycje sąsiadów – nie 
pozostawia żadnej zasygna-
lizowanej sprawy bez zała-
twienia. Jest także czynnym 
członkiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zagnańsku już od 
32 lat.

Już w latach 80. zaanga-
żowała się w budowę nowej 
strażnicy OSP, organizując 
festyny, zabawy wiejskie oraz 
dokonując zbiórki pieniężnej 
wśród mieszkańców naszej 
gminy. Otwarcie remizy na-
stąpiło w maju 1989 r. Orga-
nizowała również pielgrzym-
ki strażackie do Kałkowa i na 
Jasną Górę. Była też inicjatorką wyjazdu delegacji jednostki 
OSP Zagnańsk, która w mundurach galowych udała się do 
Warszawy, aby oddać ostatni hołd tragicznie zmarłej Parze 
Prezydenckiej.

Za lata służby w strażackiej sprawie, za zaangażowa-
nie w rozwiązywanie problemów strażackiego środowiska, 
za walkę o wyższy poziom bezpieczeństwa druhna Grażyna 
Wawszczak została wyróżniona medalami i odznaką: „Strażak 
wzorowy” oraz brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”. Doceniając jej pracę także na forum 

gminy Zagnańsk Zarząd Oddziału Gminnego OSP już po raz 
drugi wystawił druhnę do Zarządu Powiatowego.

Grażyna Wawszczak od wielu lat jest aktywną działaczką 
społeczną. Jest radną gminy Zagnańsk, w latach 80. zawiązała 
Społeczny Komitet Telefonizacji ul. Turystycznej i dzięki jej 
staraniom 60 mieszkańców zostało abonentami już po trzech 
miesiącach działalności komitetu.

Aktywnie uczestniczyła w pracach na rzecz szkół, tj. Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku, Zespołu Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Zagnańsku oraz Zespołu Szkół Leśnych 

w Zagnańsku, bezinteresow-
nie pomagając w rozwoju 
tych placówek oświatowych. 
W czerwcu 2010 roku za swą 
aktywną działalność otrzyma-
ła wyróżnienie w konkursie 
„Sołtys Roku 2009 Woje-
wództwa Świętokrzyskiego”. 
Wspomagała także powo-
dzian, współorganizowała 
m.in. wywóz siana i żywności 
dla poszkodowanych. 

– Dla mnie tytuł Sołtysa 
Roku 2011 jest sukcesem ży-
ciowym. Jest to także sukces 
mieszkańców sołectwa Za-
gnańsk – podkreśliła w roz-
mowie z redakcją „Gazety 
Zagnańskiej”. – Cały czas 

chcę coś pożytecznego robić dla ludzi w naszej gminie. Nie 
pogrążam się, gdy coś mi nie wychodzi – dodała. 

Kapituła konkursu przy ocenie zgłoszeń kierowała się 
głównie wpływem działalności kandydata na integrację spo-
łeczności lokalnej, materialnymi rezultatami działalności, np. 
poprawą infrastruktury komunalnej oraz rezultatami działal-
ności ponadlokalnej. Jednym z kryteriów plebiscytu był także 
czas sprawowania funkcji sołtysa oraz dalsze plany związane 
z działalnością sołectwa.

Andrzej Piskulak 

Mój sukces jest sukcesem mieszkańców Zagnańska
Grażyna Wawszczak Sołtysem Roku 2011
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Taniec, muzyka i śpiew to główne komponenty programu 
Comenius realizowanego już po raz drugi w Zespole Szkoły 
Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum im. Stanisława 
Staszica w Zagnańsku. W celu zacieśnienia współpracy po-
między szkołami partnerskimi z Polski, Turcji, Włoch, Portu-
galii i Bułgarii, uczennice Julia Dąbrowska, Marysia Strzelec 
i Klaudia Mołodzińska wraz z nauczycielkami Dorotą Starz, 
Sylwią Maksymowicz i Anną Gębską w dniach 21-26 kwietnia 
przebywały z wizytą w Elazig (Turcja), w ramach pierwszego 
spotkania roboczego.

Koordynatorka ze szkoły tureckiej przygotowała bogaty pro-
gram edukacyjny i integracyjny. Goście mieli okazję bliżej poznać 
kulturę, religię, życie codzienne i zwyczaje panujące w Turcji. 
W trakcie wizyty zarówno nauczyciele, jak i uczniowie poznawali 
technikę malarską sztuki ebru, malowania farbami na wodzie. Nie-
zwykle cenne było spotkanie z tamtejszym kuratorem oświaty, któ-
ry wyraził zadowolenie z możliwości realizacji programu oraz ży-
czył wszystkim przybyłym miłych wrażeń i przełamania stereoty-
pów dotyczących społeczności tureckiej. Ważnym punktem wizyty 
był udział w uroczystościach z okazji Dnia Dziecka, który w Turcji 
przypada na 23 kwietnia i dodatkowo dla szkół podstawowych – 24 
kwietnia. To wielkie święto w Turcji można porównać z mającymi 
kiedyś miejsce w Polsce obchodami pierwszomajowymi. 

W spotkaniach nie zabrakło czasu na taniec, muzykę i śpiew. 
Wywodzący się z Elazig regionalny taniec cayda cira tańczono 
w autobusie, na przystankach w trakcie podróży, w restauracjach 
i w szkole. Celem nadrzędnym jednak było podsumowanie pracy 
za pierwsze sześć miesięcy i rozliczenie koordynatorów z zadań 
zaplanowanych na ten okres. „Dwójka” z Zagnańska była jedyną 
szkołą, która ten plan wykonała w całości! Koordynatorzy projek-
tu zaplanowali działania w Bułgarii i Portugalii, bowiem jeszcze 
w tym roku szkolnym dojdzie tam do spotkania szkół partnerskich. 
Prawdziwym wyzwaniem będzie wizyta w Póvoa de Santa Iria, 
podczas której uczniowie zaprezentują regionalne tańce, poznają 
podstawowe kroki innych układów tanecznych oraz, w przypadku 
naszej szkoły, nauczą swoich rówieśników tańczyć oberka. 

Podsumowaniem wycieczki była Noc Comeniusa. Ostatnie-
go dnia tureccy uczniowie zaprezentowali krótką sztukę teatralną 
związaną z legendami nawiązującymi do tańca cayda cira. Ponad-
to przybyli goście oraz miejscowa społeczność uczniowska miała 
okazję podziwiać taniec przygotowany przez tureckie uczennice 
i odtańczony w tradycyjnych strojach. Występ otrzymał owacje 
na stojąco. 

– Warto podkreślić, że ta wspaniała wizyta mogła dojść do 
skutku dzięki dotacji unijnej w wysokości 20 tys. euro. Gorąco 
dziękuję Państwu Małgorzacie i Michałowi Dąbrowskim za zor-
ganizowanie dla uczniów i nauczycieli wyjeżdżających do Turcji 
przejazdu na lotnisko i do Zagnańska – poinformowała „Gaze-
tę Zagnańską” Dorota Starz, koordynator projektów Comenius 
w ZSP nr 2, PiG w Zagnańsku.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji 
Europejskiej. Odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Ko-
misja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną 
w nich zawartość merytoryczną.

Andrzej Piskulak

Tanecznym krokiem z Comeniusem przez Turcję

Mieszkaniec Zagnańska Stanisław Feliks Bień, profesor 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, znalazł się 
wśród 48 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki 
i sztuki, którzy 26  kwietnia br. podczas uroczystości w Pałacu 
Prezydenckim otrzymali nominacje z rąk Prezydenta R.P. Bro-
nisława Komorowskiego nadające tytuł naukowy profesora.

Prof. Stanisław Feliks Bień, pochodzi z Mielca i jest absolwen-
tem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Sto-
pień naukowy  doktora nauk medycznych uzyskał w 1974 r., a  dok-
tora habilitowanego nauk medycznych w 1986 r. 

Od 1989 r. pracuje w Kielcach – początkowo 
w Instytucie Nuczania Klinicznego – filii Akademii 
Medycznej w Krakowie, potem jako ordynator Od-
działu ORL w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, 
a od 2001 r. był zatrudniony w Świętokrzyskim 
Centrum Onkologii oraz na  Uniwersytecie  Huma-
nistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Aktualnie  pełni tam funkcję kierowni-
ka Zakładu Rehabilitacji Narządu Ruchu i Równo-
wagi na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Jest Specjalistą 
Wojewódzkim z ORL  od 1990 r. do chwili obec-
nej.

Obok wcześniejszej pracy w Akademii Me-
dycznej w Warszawie odbywał także staże i pra-
cował poza Polską, m.in. jako Honorary Senior 
Registrar w The  Royal National Throat Nose and 
Ear Hospital w  Londynie oraz przez 2 lata jako Senior Lecturer  
– w Garyounis University Benghazi w Libii.

Na dorobek naukowy prof. Bienia składa się m.in.: 127 publi-
kacji z zakresu otolaryngologii i chirurgii głowy i szyi w czasopi-

smach indeksowanych, 11 rozdziałów w trzykrotnie wznawianej 
monografii „Otoneurologia Kliniczna”; 10 rozdziałów w czteroto-
mowej monografii „Chirurgia onkologiczna”, 9 rozdziałów w in-
nych podręcznikach bądź monografiach. Jest redaktorem i autorem 
dwukrotnie wznawianej monografii pt. „Rozpoznawanie i leczenie 
przerzutów nowotworowych do węzłów chłonnych głowy i szyi” .

W dorobku dydaktycznym posiada 24 wyszkolonych lekarzy 
w zakresie otorynolaryngologii. Był promotorem 5 przewodów 
doktorskich. Od 2002 r. jest członkiem państwowej komisji na eg-

zaminie specjalizacyjnym z otorynolaryngologii, 
a od 2008 – członkiem Executive Board for ENT 
Examination – europejskiego egzaminu dla specja-
listów otorynolaryngologii. Od 2006 r. prof. Bień 
jest  przedstawicielem Polski w UEMS – Section 
ORL (sekcja otorynolaryngologii – Europejskiej 
Unii Lekarzy Specjalistów). 

Od czasu reaktywacji Izb Lekarskich w 1989 r. 
pracował w Samorządzie Lekarskim jako członek 
Naczelnej Rady Lekarskiej (dwie kadencje), w Ko-
misji Kształcenia Podyplomowego i Etyki NIL. 
Był sędzią w Okręgowym Sądzie Świętokrzyskiej 
Izby Lekarskiej, a od 2010 r. jest sędzią Naczelnego 
Sądu Lekarskiego. Wielokrotnie był powoływany 
przez Ministra Zdrowia do zespołów eksperckich. 

Wśród odznaczeń i nagród posiada m.in.: Zło-
ty Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia uczelni  – Uni-

wersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 
i Wyróżnienie Gminy Zagnańsk. 

Andrzej Piskulak 

Laryngolog Stanisław Bień z tytułem profesora
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Andrzej Piskulak: Zacznijmy naszą rozmowę od pytania, 
z jakimi problemami mieszkańcy gminy będą się zgłaszać do 
wicewójta? Czyli jaki otrzymał Pan zakres obowiązków?

Robert Kaszuba: W gminie Zagnańsk wicewójt był od wielu 
kadencji. Konieczne jest teraz, by wakat został obsadzony, gdyż 
gmina będzie realizowała duże i kosztowne projekty. Moim zada-
niem będzie stworzenie warunków, by liczba podmiotów gospo-
darczych stale wzrastała. Mieszkańców naszej gminy zapraszam 
do siebie w takich sprawach jak m.in. właściwe funkcjonowanie 
różnego rodzaju mediów, poprawianie stanu dróg i gospodarki 
odpadowej. Będę się starał w pierwszej kolejności, by ludziom 
z pomysłami zapewnić bardzo dobre warunki do inwestowania. 

A.P.: Proszę zatem przybliżyć 
naszym czytelnikom to zagadnie-
nie. 

R.K.: Gmina Zagnańsk ma 
bardzo dużo terenów, na których lu-
dzie biznesu chcieliby inwestować. 
Moje działania w tym zakresie będą 
nakierowane na to, by jak najwięcej 
inwestorów chciało w naszej gmi-
nie rozwijać własny biznes. Będę 
dbał o to, by pozyskiwać środki na 
realizację niezbędnej do tego infra-
struktury m.in. kanalizacji, energii 
elektrycznej. Widzę możliwości do 
rozwoju na terenie naszej gminy 
energetyki ze źródeł odnawialnych. 
To może być w przyszłości nasz 
atut.

A.P.: Wśród kielczan panuje 
opinia, że gmina Zagnańsk, jest 
bardzo dobrym miejscem na „sy-
pialnię” dla Kielc i innych więk-
szych miast. Dlatego wielu ludzi 
biznesu i artystów u nas zamiesz-
kało.

R.K.: No właśnie. Najwyższa 
pora, byśmy ten atut „sypialni” 
przekuli także na biznes. Moim za-
daniem będzie, aby biznesmeni nie 
tylko u nas pomieszkiwali, ale także przenosili lub zakładali nowe 
firmy i dawali także zatrudnienie i zarobek naszym mieszkańcom.

A.P.: Proszę powiedzieć, czym się Pan zajmie „na dzień 
dobry”, od razu po podpisaniu angażu?

R.K.: W pierwszej kolejności będę musiał się zająć dużym 
projektem budowy kanalizacji. Chodzi tu o ten związany z ochro-
ną wód, który realizują Wodociągi Kieleckie. Będę się starał, 
by jak najszybciej doszło do wdrożenia tego programu w naszej 
gminie. Niestety, z powodu zaszłości, na dzisiaj nasza gmina nie 
dysponuje jeszcze w pełni wszystkimi potrzebnymi projektami. 
Moim zadaniem, będzie to, by jak najszybciej wdrożone zostały 
stosowne postępowania w tym zakresie. Jest to bardzo żmudny 
i długi proces. Takie zadanie, jako priorytetowe, powierzył mi do 
odpowiedzialnego zrealizowania wójt Szczepan Skorupski.

A.P.: W Starostwie Kieleckim był Pan kierownikiem cen-
trum pozyskiwania środków. W Urzędzie Marszałkowskim 
– przez dwa lata pełnomocnikiem marszalka województwa 
świętokrzyskiego w sprawie projektu Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technicznego realizowanego w Podzamczu Chęciń-
skim. Czy Pańska przeszłość zawodowa jest związana z ofertą 
objęcia funkcji, z którą zwrócił się do Pana wójt?

 R.K.: Myślę, że moja przeszłość zawodowa była jednym z waż-
niejszych atutów podczas rozmów z przyszłym pracodawcą. Pro-

ces inwestycyjny znam od podstaw. Praktykę i wiedzę zdobywałem 
najpierw w Urzędzie Gminy Zagnańsk, gdzie, jako kierownik Refe-
ratu Budownictwa zajmowałem się przygotowywaniem projektów 
inwestycyjnych, później w starostwie byłem odpowiedzialny za ich 
ocenę i wdrażanie. W Zagnańsku rozpocząłem pozyskiwanie środ-
ków unijnych, m.in. na kanalizację w Zabłociu, Zagnańsku, Grusz-
ce i Lekominie. W Starostwie Powiatowym w Kielcach i Urzędzie 
Marszałkowskim pracowałem także przy dużych projektach. Nie-
które podczas ich realizacji nadzorowałem. 

A.P.: Podejmując się tak ważnych zadań, rozumiem, że 
posiada Pan wiedzę, doświadczenie i szerokie spektrum dzia-
łania. 

R.K.: Musimy podjąć działania, by należycie przygotować się 
do projektów, które w niedalekiej przyszłości będziemy realizować 
w ramach nowego obszaru programowania na lata 2013-2020 
oraz choćby Kieleckiego Obszaru Metropolitarnego. Uważam, że 
będzie już wkrótce realizowanych wiele projektów przez dużych 
partnerów. Mam tu na myśli m.in. ścieżki rowerowe, układ ko-
munikacyjny i kanalizację. Trzeba zadbać o to, aby gmina Kielce 
zaczęła na swoim terenie tworzyć nowe tereny przemysłowe oraz 
inwestycyjne niezbędne do ściągnięcia dużych firm. A na obsza-
rach wokół miasta zapewnić tereny dla średnich i małych firm. 
Da to zatrudnienie mieszkańcom naszej gminy, ale też stworzy 
możliwość osiedlenia się tu także innych ludzi. Moim zdaniem, 
gmina Zagnańsk nie powinna stać się gminą przemysłową, gdyż 
nie mamy tu takich warunków. Są jednak miejsca w gminie, gdzie 
powinna rozwijać się przedsiębiorczość. Musimy w naszych dzia-
łaniach brać to pod uwagę. Wszystkie podejmowane zamierzenia 
w tym zakresie muszą być przemyślane, by nie powodować utraty 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Żeby jednak gmina 
mogła być zauważona w tym zakresie przez włodarzy Kielc, po-
trzebne jest stworzenie niezbędnej infrastruktury. 

A.P.: Pomówmy teraz o Pańskiej działalności społecznej. 
Uhonorowany został Pan za nią w ubiegłym roku Wyróżnie-
niem Gminy Zagnańsk. 

Nasza gmina to nie tylko „sypialnia”,  
ale też miejsce dla inwestorów

Rozmowa z Robertem Kaszubą, wicewójtem gminy Zagnańsk
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Z ważnych inwestycji w naszej gminie ruszyły już budowy: sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków PDA1 w Ka-
jetanowie Dolnym oraz długo oczekiwanej przez mieszkańców Jaworza i Siodeł 
świetlicy środowiskowej.

Kanalizacja Kajetanowa zmniejszy zanieczyszczenia
Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, m.in. 

pompownią ścieków PDA1 w Kajetanowie spowoduje zmniejszenie zanieczyszczeń 
wód i powierzchni ziemi, poprawienie warunków higienicznych życia mieszkańców 
oraz będzie miało duże znaczenie dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na tym terenie. 
Roboty budowlane trwają już w najlepsze.

W marcu br. zakończono postępowanie dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej w Kajetanowie i Kajetanowie Dolnym, z uwzględnieniem budynków wielorodzin-
nych przy granicy gminy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma budowlana z Borkowa 
– opiewa ona na kwotę 1 762 872 zł. Termin zakończenia budowy kanałów oraz pom-
powni ścieków planowany jest na koniec listopada br. – Należy nadmienić, że zadanie 
ma zagwarantowane dofinansowanie w kwocie 1 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Pozostała część przewidziana jest do dofinansowania z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w niewielkiej części z budżetu 
gminy – informuje wójt Szczepan Skorupski. 

– Ww. zakres obejmuje realizację kanałów głównych wraz z przepompownią. Natomiast 
dla mieszkańców szczególnie ważną kwestią jest budowa przyłączy do budynków i koszty 
z tym związane, dlatego też gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przyłączy do Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z rozmów w ww. 
instytucją uzyskaliśmy informacje o otrzymanej dotacji w kwocie 196 638 zł na realizacje 
przedsięwzięcia – dodaje.

Aktualnie brak sieci kanalizacji ściekowej w Kajetanowie oraz Kajetanowie Dol-
nym skutkuje niekontrolowanym zrzutem ścieków sanitarno-bytowych, przyczyniając 
się do zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Szczególnie zainteresowani budową 
kanalizacji w Kajetanowie są mieszkańcy bloków wielorodzinnych przy granicy gmin 
Zagnańsk i Masłów – ze względu na konieczność bardzo częstego opróżniania szamb. 
Konieczność tego rodzaju inwestycji od dawna zgłaszali także szefowie przedsiębiorstw 
zlokalizowanych na tym terenie.

Powstanie długo oczekiwana świetlica w Jaworzu
Ruszyła budowa długo oczekiwanej przez mieszkańców Jaworza i Siodeł świetlicy 

środowiskowej. Koszt budowy wynosi 643 290,00 zł. Inwestycja współfinansowana 
jest w kwocie 336 022,10 zł ze środków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 
2007–2013. Budowa jest jednym z ważniejszych działań realizowanych w gminie Za-
gnańsk.

19 kwietnia br. został rozstrzygnięty przetarg, w wyniku którego wykonawcą robót 
zostało Przedsiębiorstwo Usługowo–Budowlane z Kajetanowa. Zakończenie budowy 
planuje się na jesień br. 

Budynek świetlicy będzie miał powierzchnię zabudowy 276 m. kw. Wyposażony 
zostanie w instalację wodno-kanaliazacyjną, elektryczną, gazową oraz centralne ogrze-
wanie. Projekt przewiduje także wybudowanie drogi dojazdowej wraz z miejscami po-
stojowymi oraz chodnikami, altany o powierzchni zabudowy ponad 32 m.kw. Otoczony 
będzie ogrodzeniem panelowym z dwoma bramami i furtką.

Świetlica środowiskowa będzie swego rodzaju wiejskim centrum kultury i edukacji, 
w którym znajdą się rekwizyty upamiętniające odchodzącą w zapomnienie wieś świętokrzy-
ską. Uwagę na pewno zwróci m.in. zamontowany w dużej izbie piec chlebowy i dawne urzą-
dzenia oraz wyposa-
żenie wiejskiej chaty. 
Świetlica będzie jed-
nak przede wszyst-
kim miejscem zajęć, 
warsztatów, spotkań 
i zebrań dla dzieci 
i młodzieży oraz star-
szych mieszkańców 
Jaworzy i Siodeł. 
Będzie w niej można 
pożytecznie spędzić 
wolny czas, rozwijając swoje zainteresowania edukacyjne, kulturalne i artystyczne. Opiekę 
merytoryczną nad nią sprawować będą członkowie Zespołu Ludowego Jaworzanki. W du-
żej izbie planowane są m.in. próby zespołu obrzędowego, artystyczne występy okoliczno-
ściowe, prelekcje, różnego rodzaju prezentacje, zajęcia edukacyjne dla dzieci, itp. 

Andrzej Piskulak

Ruszyły inwestycje w gminieR.K.: Stowarzyszenie Nowych Możli-
wości założyłem razem z grupą młodych 
ludzi, którzy chcieli robić coś dla innych. 
Oprócz przyznawania stypendium, co roku 
organizujemy także obozy dla dzieci z ro-
dzin dysfunkcyjnych, w czasie których uczą 
się one pływania i żeglowania. Członkowie 
Stowarzyszenia spędzając czas z dziećmi 
i młodzieżą, wyłapują zaburzenia logope-
dyczne, pomagają im w problemach ro-
dzinnych. Stowarzyszenie pomaga także 
osobom, które mają ciężką sytuację życio-
wą bądź zdrowotną. Uważam, że obowiąz-
kiem każdego, komu się w życiu powiodło 
jest pomaganie tym, którzy mieli w życiu 
mniej szczęścia…

A.P.: Słyszałem, że udziela się Pan 
też na szerszym forum…

R.K.: Zaangażowałem się także w dzia-
łalność Warszawskiego Klubu Przyjaciół 
Ziemi Kieleckiej, któremu prezesuje Sta-
nisław Bartos. Stowarzyszenie to liczy 400 
członków. Od kilku lat przy stowarzyszeniu 
działa młodzieżowy klub, skupiający stu-
dentów i młodych absolwentów wyższych 
uczelni, któremu ja szefuję. WKPZK robi 
bardzo dużo dobrego nie tylko dla Kiec, 
ale dla całego regionu świętokrzyskiego. 

A.P.: Na zakończenie naszej rozmo-
wy proszę powiedzieć o swoich zaintere-
sowaniach pozazawodowych…

R.K.: Moje hobby to sport. Bardzo lu-
bię żeglarstwo, pływam bardzo dużo w ba-
senie. Uprawiam turystykę rowerową na 
terenie naszej gminy, do czego zachęcam 
wszystkich moich przyjaciół. Jest to także 
znakomita promocja naszych urokliwych 
zakątków. Trzeba zrobić wszystko, by lu-
dzie przyjeżdżali do naszej gminy i przy-
zwyczajali się do niej.

A.P.: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Piskulak

Robert Kaszuba jest absolwentem 
Politechniki Świętokrzyskiej z tytułem 
magistra inżyniera budownictwa oraz 
absolwentem Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 
1999-2003 pracował w Urzędzie Gminy 
w Zagnańsku na stanowisku kierowni-
ka Referatu Budownictwa i Gospodarki 
Komunalnej. Od roku 2004 w Starostwie 
Powiatu Kieleckiego zajmował się re-
alizacją zadań inwestycyjnych oraz po-
zyskiwaniem środków zewnętrznych. 
Przez ostatnie cztery lata jako pełno-
mocnik marszałka województwa świę-
tokrzyskiego realizował wiele projektów 
z dziedziny odnawialnych i alternatyw-
nych źródeł energii przy współpracy 
ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii w Kielcach. Był 
członkiem Rady Programowej Święto-
krzysko-Podkarpackiego Klastra Ener-
getycznego. Jest członkiem zarządu 
Stowarzyszenia Warszawski Klub Przy-
jaciół Ziemi Kieleckiej. Jest założycie-
lem i prezesem Stowarzyszenie Nowych 
Możliwości oraz założycielem i człon-
kiem zarządu Stowarzyszenia Bractwo 
Świętokrzyskie.
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„Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”. 
Właśnie te słowa Janusza Korczaka stały się inspiracją dla or-
ganizatorów Dnia Teatru w ZSP, PiG w Samsonowie. Uczniowie 
w ramach obchodów Roku Janusz Korczaka przygotowali przed-
stawienie o rozterkach zagubionego pajacyka Pinokia.

Baśń Carla Collodiego o wystruganym z drewna przez majstra 
Dżepetto pajacyku zna chyba każdy z nas. A na pewno zapamiętali-
śmy wydłużający się nos Pinokia jako wymyślną karę za kłamstwo. 
Inscenizacja podejmuje rozważania o wielu uniwersalnych tematach: 
począwszy od trudnego dojrzewania zbuntowanego chłopca, poprzez 
empatię i szacunek dla drugiego człowieka oraz zrozumienie powagi 
życia, aż do bezwarunkowej miłości rodzicielskiej. Próbę przedsta-
wienia wachlarza tych trudnych tematów podjęli wspólnie uczniowie 
z klasy IV oraz nauczyciele.

Mały, zadziorny, leniwy, skoncentrowany jedynie na swoich 
pragnieniach, żądny przygód chłopiec na naszych oczach dojrzewa. 
Każda przygoda, zła czy dobra decyzja, szlifuje jego charakter, rzeź-
bi z drewnianego pajacyka postać prawdziwego chłopca, mądrego, 
zdolnego do zrozumienia i naprawienia swych błędów wynikających 
z naiwności, beztroski, nieodpowiedzialności, lenistwa. Pajacyk ma-
rzy o tym, aby stać się „prawdziwym chłopcem”. Jednak zanim to 
nastąpi, musi się wiele nauczyć, zrozumieć, że życie to ciągła praca 
nad sobą. Taki był każdy z nas w dzieciństwie: niepokorny, leniwy 

i małostkowy. Nie bez powodu inscenizacji towarzyszyła muzyka ze-
społu „Hurt” i słowa: „Bywa że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie 
kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. By-
wam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez ser-
ca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym 
być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus Romek 
i Atomek, Dzieci z Bullerbyn, Tomek na tropach Yeti. Tak jak Król 
Maciuś I. Asterix i Obelix. Jak załoga G, McGywer i Pipi”.

Niezwykle barwne kostiumy pomogły zinterpretować charakter 
postaci. Aktorstwo, szczególnie wcielenie Michała Kondraka w po-
stać Pinokia – mistrzowskie. Na uwagę zasługują również odtwórcy 
roli Lisa i Kota (Julia Bakalarska i Natalia Ślefarska), Dżepetta 
(Aleksandra Wojtasińska), Wróżki (Nikola Salwa), Ogniojada 
(Nel Jass), Świerszcza (Natalka Kędzierska). Ponadto w przedsta-
wieniu wzięli udział: Kinga Wiatr, Karina Szymkiewicz, Jakub 
Kwaśniewski, Oliwia Kundera, Zosia Salwa, Patrycja Boruń, 
Kamil Chmiel oraz Ania Piasecka.

Scenariusz do przedstawienia napisała uczennica Nikola Salwa, 
dekorację wykonała Jolanta Małecka, muzykę przygotował Grzegorz 
Perczak, za reżyserię odpowiedzialna była nauczycielka języka pol-
skiego Justyna Szczepanik. Szczególne podziękowania należą się ro-
dzicom dzieci biorących udział w przedstawieniu: pani Salwie oraz 
pani Szymkiewicz.              Justyna Szczepanik

Spektakl „Pinokio” w Roku Korczaka

Spośród wielu wybitnych postaci znajdujących się w polskim panteonie boha-
terów narodowych wybraliśmy bohatera zbiorowego – Armię Krajową. Nasz wy-
bór był świadomym wyborem, ponieważ chcieliśmy uczcić, oprócz znanych postaci 
AK, wielu bezimiennych żołnierzy, którzy nie dbając o zaszczyty, walczyli w obro-
nie ojczyzny, często jako bezimienni oddawali za nią życie. 

Bardzo potrzebne jest przybliżanie osobowości, które własnym przykładem dostar-
czają najlepszych wzorów do naśladowania i stanowią życiowy drogowskaz. Takim au-
torytetem są dla nas ci, którzy poświęcili swoje życie w walce o naszą wolną ojczyznę.

Ufamy, że autorytet i wzorzec osobowy prezentowany przez żołnierzy Armii Krajo-
wej, pomoże wychować uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajeta-
nowie na godnych obywateli i dobrych ludzi.

Dyrektor Stanisława Skowera

Dlaczego szkoła ma mieć imię Armii Krajowej?

Drogowskaz i wzór do naśladowania

W upale, ponad dwa tysiące widzów oglądało 29 kwietnia br. 
na placu obok pieca hutniczego „Józef” trwające 90 minut sceny 
z czasów II wojny światowej widowiska historycznego pt. „Na 
szlaku Hubala”, które zorganizowało Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznych „JODŁA”. Jednym z honorowych gości 
był Henryk Pawelec – żołnierz kampanii jesiennej 1939 roku, 
żołnierz Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, dowódca 
zwiadu konnego 4. Pułku Legionów AK, po 1945 roku dowódca 
oddziału Podziemia Niepodległościowego.

– Miło mi powitać wszystkich przybyłych na tegoroczne widowi-
sko, gości oraz mieszkańców gminy. Szczególnie ciepło witam Hen-
ryka Pawelca ps. Andrzej, który walczył podczas II wojny światowej 
m.in. na terenie naszej gminy – mówił podczas rozpoczęcia imprezy 
wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski. 

W tegorocznym widowisku widzowie zobaczyli opowieść 
o kampanii jesiennej 1939 roku. Epizod zakończył się przypomnie-
niem postaci ułana Pietrzycy, pochodzącego z Kołomani, który kon-
no pojawił się w Samsonowie już po zajęciu terenu przez wojska nie-
mieckie. Mimo namów mieszkańców, aby się ukryć, ten powołując 
się na złożoną przysięgę, podążył śladem polskich oddziałów, aby 
kontynuować walkę.

Druga opowieść dotyczyła historii Oddziału Wydzielonego Woj-
ska Polskiego. Kluczową sceną epizodu było odtworzenie ostatniej 
walki majora Henryka Dobrzańskiego Hubala, koło Anielina, pod-
czas której zginął on sam oraz jego luzak, kapral Antoni Kossowski 
ps. Ryś. Podczas pokazu wszyscy obecni minutą ciszy uczcili pamięć 
Hubala.

Tłumy na rekonstrukcji bitew wojennych w Samsonowie

Na szlaku Hubala
Trzecia opowieść wiązała się z walkami Korpusu Kieleckiego AK 

w 1944 roku. Zanim doszło do walk przypomniano historię tajnego 
nauczania na terenie gminy Zagnańsk. Kluczowa scena opowiadała 
o wydarzeniach, jakie miały miejsce w Miedzierzy 13 września 1944. 
Oddziały niemieckie przygotowywały tam egzekucję mieszkańców 
wioski. Uratował ich śmiały atak kompanii dowodzonej przez po-
rucznika Jerzego Stefanowskiego Habdanka, której żołnierze służyli 
jeszcze pod dowództwem Ponurego. 

Widowisko zostało zorganizowane dzięki wsparciu finansowe-
mu: województwa świętokrzyskiego, gminy Zagnańsk oraz Banku 
Spółdzielczego w Samsonowie. 

W Samsonowie zaprezentowały się następujące grupy: Święto-
krzyski Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 13. Pułku Uła-
nów Wileńskich. Po stronie polskiej: GRH 4pp z Kielc, sekcja polska 
GRH Batalion Tomaszów z Tomaszowa Mazowieckiego, Strzelec-
ki Oddział Kawaleryjski „Beliniak”, sekcja polska Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” (te dwie w barwach 27. Pułku 
Ułanów), grupa dzieci: Hubert Krawczyński oraz rodzeństwo Gawli-
ków z „Jodły”, Natalka Marcinkiewicz i rodzeństwo Zelgów z „Beli-
niaka” pod nadzorem Anny Woźniak. 

Grupy niemieckie stanowily: GRH „ANLAGE MITTE” z Ko-
newki, GRH Batalion Tomaszów z Tomaszowa Mazowieckiego, 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 26. Infanterie Regiment z Rado-
mia, obsługa działa pak z grupy przy Muzeum im. ORŁA BIAŁEGO 
w Skarżysku-Kamiennej, motocykl ze Stowarzyszenia Miłośników 
Pojazdów Militarnych w Częstochowie, motocykl Donata Nesty, cię-
żarówka Jacka Łoja oraz sekcja Wehrmacht ze Stowarzyszenia Re-
konstrukcji Historycznych „JODŁA”, sekcja Gestapo z samochodem 
Andrzeja Klimczyka ze Stowarzyszenia „JODŁA”. Łącznie wystąpi-
ło ponad 100 rekonstruktorów.

Apis
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Pierwszego września 2011 r. obchodziliśmy 72. rocznicę wy-
buchu II wojny światowej. Jak powszechnie wiadomo, pierwsze 
strzały tej wojny padły na Westerplatte. Nie każdy jednak wie, że 
jednym z ok. 210 polskich żołnierzy bohatersko broniących Woj-
skowej Składnicy Tranzytowej był pochodzący z Goleniaw kapral 
Franciszek Zameryka.

Ród Zamaryków* posiada ciekawą historię. Według rodzinnych 
przekazów przodkowie ich pochodzili z Anglii, skąd w XIX w. zo-
stali sprowadzeni do pracy w staszicowskiej hucie w Samsonowie. 
Na starość, po wielu latach ciężkiej pracy Zamaryka 
otrzymał na własność kilka hektarów ziemi po wycię-
tym lesie. Mimo podeszłego wieku, zabrał się do pracy 
przy karczowaniu swojej działki pod pole uprawne. 
Później podzielił te ziemie pomiędzy dzieci – tak po-
wstał obecny przysiółek Górne Goleniawy. Warto za-
znaczyć, że źródła historyczne odnotowują kowalczy-
ka Jana Zamarykę pracującego w Samsonowie w 1757 
roku oraz, pod rokiem 1789, kowalczyków Mikołaja 
i Walentego Zamaryków.

Franciszek Zameryka urodził się 6 stycznia 1915 
roku, jako jeden z siedmiorga dzieci rolników Win-
centego oraz pochodzącej z Tumlina Agrypiny z Wi-
śniowskich (ochrzczony został w kościele parafialnym 
w Tumlinie). Młode lata spędził w rodzinnej wsi (Go-
leniawy, dom nr 3), uczęszczał do Szkoły Powszechnej 
w Zagnańsku-Chrustach. Przed rozpoczęciem służby 
wojskowej pracował jako cieśla budowlany. W 1938 roku otrzymał 
powołanie do 4. Pułku Piechoty Legionów stacjonującego na Buków-
ce w Kielcach, gdzie służył w 6. drużynie 3. kompanii.

W marcu 1939 roku znalazł się w grupie ok. 70 żołnierzy – wyszko-
lonych celowniczych cekaemów, których skierowano na Westerplat-
te. Warto tutaj zaznaczyć, iż w tamtym czasie dowództwo traktowało 
służbę na Westerplatte jako zaszczyt oraz nagrodę dla żołnierza za 
wzorową służbę – przy wyznaczaniu składu załogi kierowano się wy-
sokim morale, patriotyzmem i doskonałym wyszkoleniem bojowym 
kandydata. W czasie walk (1–7 września) kapral Zameryka wchodził 
w skład dowodzonej przez kpr. Bronisława Grudzińskiego załogi war-
towni nr 2 (obiekt ten usytuowany był nad kanałem portowym, na 
którym stał zacumowany pancernik Schleswig-Holstein). Obsługiwał 
tam ciężki karabin maszynowy – razem z drugim cekaemem, które-
go celowniczym był kpr. Ignacy Skowron, osłaniał on placówkę od 
strony wschodniej. W czasie walki wykazywał się odwagą i hartem 
ducha, strzelając do nacierających Niemców mówił „zemściłem się 
za moich kolegów”. 3 września odłamek pocisku ranił go w głowę. 7 
września, gdy na skutek ostrzału artyleryjskiego wartownia nr 2 ule-
gła zawaleniu, ranny wyciągał spod gruzów jednego z kolegów.

W parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Samsonowie odbył się 27 kwietnia br. pokaz najlepszego filmu 
dokumentalnego na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu 
Filmów i Multimediów Niepokalanów 2011 pt. „KOLUMBIA – 
ŚWIADECTWO DLA ŚWIATA”. Pokaz zorganizowany został 
przy współudziale proboszcza parafii ks. Zbigniewa Krzyszkow-
skiego, radnego powiatu kieleckiego Mirosława Gębskiego i rad-
nego gminy Kamila Piaseckiego. W trakcie całego wydarzenia 
udział wziął reżyser filmu Dominik Tarczyński.

Filmowy projekt przedstawia nieprawdopodobną historię, jaka 
miała miejsce w kraju Ameryki Południowej – Kolumbii. To właśnie 
w tym państwie, znanym z narkotykowych karteli, korupcji, porwań, 
zabójstw, protestów, działań wojennych, bezprawia, żyją ludzie będą-
cy zupełnym przeciwieństwem tego, co rzuca cień na ich ojczyznę. 
Kolumbia dzięki nim zmienia swoje oblicze. W filmowym świadec-
twie znajdują się wywiady z kobietami, którym ukazywała się Ma-
ryja przekazująca orędzia związane z nawróceniem, pokojem, miło-
ścią, zachowywaniem przykazań i sakramentami, mówiła o stałym 
posłuszeństwie wobec Kościoła oraz praktykowaniu miłości i miło-
sierdzia. Jest wypowiedź Glorii Polo porażonej przez piorun powo-
dujący wstrzymanie akcji serca i spalenie wszystkich organów we-
wnętrznych, która tylko dzięki Bogu cudem przeżyła. Reżyser filmu 
dotarł również m.in. do arcybiskupa Bogoty, prezydenta Kolumbii, 

Niecodzienny pokaz niezwykłego filmu
szefa Sztabu Marynarki Wojennej Kolumbii, byłego i obecnego szefa 
Sztabu Kolumbijskich Sił Zbrojnych, ministra transportu czy jednego 
z senatorów. Wszyscy mówią o niepodważalnej roli, jaką w ich życiu 
odgrywa wiara w Boga i jak bardzo nadaje ona sens ich działaniom na 
rzecz kraju, na rzecz drugiego człowieka. 

Po obejrzeniu filmu zebrani w kościele mieszkańcy mieli okazję 
wysłuchać ponad półgodzinnego przemówienia reżysera filmowe-
go dokumentu oraz zadawania mu pytań. Takowe padły m.in. z ust 
radnego sejmiku województwa Mieczysława Gębskiego. Jak wynika 
z niektórych poprojektowych rozmów z widzami, spotkanie z Domi-
nikiem Tarczyńskim było równie interesujące jak sam pokaz. Pod ko-
niec całego wydarzenia organizujący pokaz radni wspólnie z wójtem 
gminy Szczepanem Skorupskim podziękowali księdzu proboszczowi 
Zbigniewowi Krzyszkowskiemu za gościnność i możliwość projekcji 
filmu w budynku kościoła, a reżyserowi za obecność i wygłoszenie 
swoich refleksji. Warto nadmienić, że w pokazie uczestniczyli rów-
nież mieszkańcy z sąsiedniej gminy – Miedziana Góra, do których 
również dotarły zaproszenia. 

W najbliższym czasie film „KOLUMBIA – ŚWIADECTWO 
DLA ŚWIATA”, dzięki zainteresowaniu i uprzejmości ks. proboszcza 
Tadeusza Skrzyniarza zostanie zaprezentowany w kolejnej parafii na-
szej wspólnoty samorządowej. Spotkanie odbędzie się w kościele pw. 
św. Rozalii i sw. Marcina w Zachełmiu 10 czerwca 2012 roku. Apis

Po kapitulacji Westerplatte trafił do obozu jenieckiego Stalag 
I A w Stablack (obecnie Stabławki, woj. warmińsko-mazurskie), a na-
stępnie w pobliże granicy francuskiej. Warunki w obozach były bardzo 
trudne – szczególnie dokuczliwy (zwłaszcza w początkowym okresie) 
był niedobór żywności. Jako jeniec przez siedem miesięcy pracował 
w jednym z niemieckich majątków, później trafił do jednostki robo-
czej Baum Batalion nr 41, razem z którą skierowano go w 1943 r. do 
pracy przy budowie torów kolejkowych w północnej Norwegii (okoli-
ce miejscowości Bodo). 1 maja 1945 roku został oswobodzony przez 
wojsko norweskie i przekazany władzom brytyjskim. Trafił do Pol-
skiego Obozu Emigracyjnego koło Hamburga. W 1946 roku wstąpił 

do kompanii transportowej, gdzie służył później jako 
stolarz w jednostce naprawczej. W Niemczech poznał 
pochodzącą z północnych Kresów Józefę Juncewicz, 
która walczyła w tamtejszej partyzantce i dostała się 
do niewoli. Wkrótce wzięli ślub (Rendsburg k. Ham-
burga). Józefa miała w Nowym Jorku siostrę, która 
pomogła państwu Zamerykom przybyć w 1951 r. do 
Stanów Zjednoczonych. Zamieszkali w polskiej dziel-
nicy miasta, Franciszek podjął pracę w nowojorskiej 
stoczni. Początki nie były łatwe. Nie wszyscy miejsco-
wi odnosili się do imigrantów z życzliwością. Dużym 
utrudnieniem była też nieznajomość języka. Z czasem 
jednak sytuacja poprawiała się. Wkrótce na świat przy-
szła córka Irena, a nieco później syn – John. Uzbierane 
oszczędności pozwoliły państwu Zamerykom na zakup 
dużego domu w Brooklynie. Pan Franciszek należał do 
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów im. gen. Sosn-

kowskiego, gdzie był członkiem zarządu.
Przez wszystkie spędzone na obczyźnie lata ciągle dawała znać 

o sobie tęsknota za rodzinnymi stronami. Początkowo jednak władze 
powojennej Polski utrudniały przyjazd. Tylko jeden raz, w sierpniu 
1974 roku udało mu się odwiedzić rodzinne Goleniawy – dokładnie 
obszedł wówczas wszystkie od młodości niewidziane okolice Za-
gnańska. Zwiedził również Westerplatte i Kielce, gdzie spotkał się ze 
swoim dowódcą por. Leonem Pająkiem, a także Kraków i Zakopane. 

W latach 80. pan Franciszek przeszedł na zasłużoną emeryturę. 
Niestety, pogorszeniu uległ jego stan zdrowia. W 1985 r. postępują-
ca choroba przyczyniła się do amputacji nogi. Kapral Franciszek Za-
maryka zmarł 14 stycznia 1988 roku. Pochowany został w Filadelfii 
na kwaterze wojskowej cmentarza polskiego. Dopiero w 1990 r. po-
śmiertnie przyznano mu Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari.

Rodzina kpr. Franciszka Zameryki – obrońcy Westerplatte – do 
dziś mieszka na Górnych Goleniawach.

Autor składa serdeczne podziękowania Panu Ignacemu Skowro-
nowi oraz Państwu Kuczyńskim za przekazane relacje oraz udostęp-
nienie rodzinnych fotografii.

Bartosz Kozak

Westerplatczyk z Goleniaw
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27 kwietnia minął okrągły rok odkąd ruszyłem z akcją comie-
sięcznych bezpłatnych porad prawnych w naszej gminie. Są one 
udzielane przez mojego przyjaciela – mecenasa Rafała Jarząbka, 
który jest zarazem współpracownikiem eurodeputowanego Jacka 
Włosowicza. Przez okres ostatnich 12 miesięcy z porad skorzysta-
ło około 80 osób. Tematyka spraw niezmiennie dotyczy w prze-
ważającej mierze prawa gruntowego tj. sprawy o zasiedzenie, 
rozgraniczeniowe czy dział spadku. Rzadziej mieszkańcy gminy 
przychodzą z problemami związanymi np. z prawem karnym.

Rok bezpłatnych  
porad prawnych

W dniu 27 kwietnia br. w Klubie 
Prawnika „Hipoteka” w Kielcach 
odbyła się promocja książki Elżbiety 
Gacek pt.: „Zapiski z pamięci”. To 
sentymentalne „spotkanie z czasem, 
który mija, a także poezją” przebie-
gało w bardzo serdecznej atmosferze. 

Słowa uznania pod adresem autor-
ki książki wygłosili: prof. Zbigniew 
Trzaskowski, autor przedmowy do 
książki oraz dr Janusz Wróblewski, 
recenzent jej książek poetyckich. 

Licznie zebrani przyjaciele autorki mieli niepowtarzalną 
okazję zajrzeć w jej prywatny świat i usłyszeć co nieco sekret-
nych wiadomości z jej życia osobistego. Przyjaciele bohaterki 
wieczoru raczyli zebranych anegdotami i opowiadaniami, które 
były ich wspólnym udziałem. Bardzo dużo ciepłych słów pod ad-
resem Elżbiety Gacek wygłosiła jej serdeczna koleżanka Teresa 
Górzyńska, która na kilkunastu stronach streściła najważniejsze 
fakty i wydarzenia z życia autorki. 

Spotkanie prowadziła Karolina Kępczyk, która od samego po-
czątku zadbała, by atmosfera spotkania tchnęła klimatem krakow-
skich kafejek z lat studenckich autorki. Dodatkowym atutem był 
występ zespołu Trio z Kielc pod kierownictwem Jerzego Pikora 
(gitara klasyczna), ze specjalnie dobranymi przez autorkę kompo-
zycjami muzycznymi oraz wystawa malarstwa Edwarda Tuza.

Spotkanie wspierali: prezes Sądu Okręgowego w Kielcach, 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach, Ludowe 
Towarzystwo Naukowo-Kulturalne w Kielcach, Świętokrzyski 
Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologicz-
nym w Kielcach.

Środki ze sprzedaży książek autorki zostały przekazane na 
Towarzystwo Wspierające Ofiary Przestępstw i Przemocy. 

Celina Ślefarska

Promocja „Zapisków 
z pamięci” Elżbiety Gacek

O czystość w gminie muszą dbać wszyscy. Dotyczy to in-
stytucji publicznych, firm prowadzących działalność, osób 
odwiedzających naszą gminę, ale przede wszystkim nas sa-
mych. Przepisy regulujące ten obszar nakładają na gminę 
obowiązek zapewnienia i stworzenia na swoim terenie warun-
ków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości. 

Gmina Zagnańsk w myśl ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zorganizowała 
i wdrożyła system gwarantujący jego skuteczne działanie. Gmi-
na poprzez swoje działania zadbała o zakup koszy, dzwonków, 
odbiór odpadów posegregowanych i wielkogabarytów, odpadów 
niebezpiecznych, w tym m.in. azbestu i zużytych opon. Wszystko 
to ma służyć przede wszystkim nam samym i ma spowodować, że 
nasza gmina będzie miejscem czystym i zadbanym.  

Jednak to nie przepisy, ale my sami – właściciele nierucho-
mości – jesteśmy najważniejszym ogniwem w tym systemie. To 
na nas, zgodnie z regulaminem o utrzymaniu czystości, spoczywa 
obowiązek zbierania i utylizowania odpadów powstałych w na-
szych nieruchomościach. To od nas, naszego podejścia zależy, 
czy będziemy mieszkać w miejscu zadbanym, schludnym czy 
w naszym sąsiedztwem będą dzikie wysypiska śmieci, nieuprząt-
nięte chodniki a w koszach przydrożnych przeznaczonych na jed-
nostkowe drobne opakowania oraz wokół dzwonków na odpady 
segregowane znajdować się będą worki z odpadami domowymi 
o bardzo bogatym składzie (pampersy, pieluchy, szyby, materiały 
budowlane). 

To my sami, nikt inny, powodujemy, że idąc niepozamiata-
nym chodnikiem, niszczymy obuwie i narażamy siebie i innych 
użytkowników na poślizgnięcie i kalectwo. To my sami wyrzu-

camy butelki, puszki, worki i torebki po spożywanych produk-
tach do rowów przydrożnych, na tereny urządzonych parkingów 
i w miejsca, gdzie spędzamy wolny czas na łonie natury. Gdy nie 
reagujemy, kiedy nasi sąsiedzi wyrzucają śmieci do lasu, spra-
wiamy, że będziemy w brudnej gminie, za którą będziemy się 
wstydzić. 

Proszę potraktować ten apel jako odezwę do każdego sumie-
nia. Nie niszczmy i nie degradujmy naszego środowiska. Każdy 
z nas ma dzieci i wnuki, które tak samo jak my chcą cieszyć się 
czystym środowiskiem.

Apel Urzędu Gminy w Zagnańsku

Dbajmy o czystość!

Myślę, że jak dotąd wielu osobom korzystającym z organizo-
wanych przeze mnie porad prawnych udało się w większym lub 
mniejszym stopniu pomóc. Swoją akcję zamierzam nadal kontynu-
ować, bo zawsze znajdą się ludzie którzy tej pomocy poszukują tym 
bardziej, że jest ona w zupełności darmowa. Dlatego też serdecznie 
zapraszam w każdą ostatnią środę miesiąca do urzędu gminy od 
godziny 15:00 do 17:00. Będę czekał na Państwa z prawnikiem. 

Kamil Piasecki

Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk
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Festyny, zawody sportowe i koncert

W dniu 15 kwietnia w hali sportowej GOKSiR w Za-
gnańsku odbyły się mecze finałowe w Zagnańskiej Lidze 
w Piłce Siatkowej Kobiet. Bezkonkurencyjne okazały się 
w całej lidze zawodniczki Wymiataczek Samsonów, które 
w decydującym meczu pokonały Fart Zagnańsk 3:1. 

Warto nadmienić, iż drużyna z Samsonowa wygrała 
wszystkie swoje mecze, tracąc tylko trzy sety. Na drugim 
miejscu uplasowały się zawodniczki Farta Zagnańsk, na trze-
cim Czarne Skoczki Kołomań. Najlepszą zawodniczką ligi 
została Milena Nowak ze zwycięskiej drużyny. Siatkówka 
kobiet wraca do łask w gminie Zagnańsk i mamy nadzieję, iż 
zadomowi się na dłużej.

Wyniki:
Mecz o I miejsce:

WYMIATACZKI Samsonów – FART Zagnańsk  
3:1 25:14, 25:23, 23:25, 25:16

Mecz o III miejsce:
CZARNE SKOCZKI Kołomań – PIERWIASTEK Zagnańsk 

3:0 25:16, 25:17, 25:18

W dniach 19-22 kwietnia 2012 roku w Zagnańsku od-
była się czwarta edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Rad-
ców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej – organizowanych 
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach przy 
współudziale Krajowej Rady Radców Prawnych w War-
szawie. 

Mistrzostwa radców prawnych w „nogę”
nale zespół z Torunia 1:1 (karne 4:3). Trzecie miejsce zdoby-
ła drużyna z Bydgoszczy. Puchar Dziekana Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Kielcach za zwycięstwo w klasyfikacji 
„Fair Play” przypadł drużynie z Bydgoszczy.

Czwarta edycja mistrzostw zbiegła się z obchodami trzy-
dziestolecia istnienia Samorządu Radców Prawnych. W im-
prezie, nad którą honorowy patronat objęli prezydent Kielc 
Wojciech Lubawski oraz wójt Zagnańska Szczepan Skorup-
ski, wzięła udział rekordowa liczba 14 reprezentacji okręgo-
wych izb radców prawnych z całego kraju.

Uczestnicy mistrzostw rozgrywali swe spotkania w hali 
sportowej w Zagnańsku. Poziom sportowy imprezy był wy-
soki, a zawodnicy dostarczyli wiele emocji publiczności, któ-
ra podczas zmagań, dzielnie wspierała zawodników głośnym 
dopingiem.

W sposób szczególny Okręgowa Izba Radców Prawnych 
w Kielcach złożyła podziękowanie wójtowi gminy Zagnańsk 
za udzielone wsparcie i życzliwość okazywaną nie tylko orga-
nizatorom, ale także zawodnikom. 

Fotogaleria tej imprezy znajduje się na stronach:
www.oirpkielce.com.pl
www.goksir.zagnansk.info.pl

W wyniku zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna Okrę-
gowej Izby Radców Prawnych z Wrocławia, pokonując w fi-

Wymiataczki Samsonów bezkonkurencyjne!

Kolejność końcowa:
1. Wymiataczki Samsonów
2. Fart Zagnańsk
3. Czarne Skoczki Kołomań
4. Pierwiastek z Zagnańsk

Gminny informator kulturalno-sportowy

Teksty i fotografie na stronie przygotowali pracownicy GOKSiR

Festyny, zawody sportowe i koncert muzyki poważnej 
zorganizowane będą pod koniec maja i na początku czerw-
ca na terenie gminy przez Gminny Ośrodek Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Zagnańsku.   
	Moto Show pod dębem Bartkiem odbędzie się 19 maja na 

parkingu naprzeciwko dębu Bartka i nad zalewem w Boro-
wej Górze/Kaniowie.

	Koncert muzyki poważnej zorganizowany będzie 27 maja 
na scenie letniej w Borowej Górze/Kaniowie.

	Europejski Tydzień Sportu obchodzić będziemy w dniach 
26 maja – 1 czerwca na obiektach GOKSiR.

	Zapraszamy na Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego 1 czerw-
ca na kort GOKSiR.

	Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka zorga-
nizowany zostanie 2 czerwca w Zachełmiu.

	MINIEURO odbywać się w będzie w dniach 8 czerwca  
– 1 lipca na boisku ze sztuczną nawierzchnią GOKSiR.

	Na Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Badmintonie zapra-
szamy 16 czerwca do hali GOKSiR.

O szczegółach dotyczących wydarzeń można przeczytać 
w serwisie: goksir.zagnansk.info.pl. Zapisy zaś odbywać się 
będą w biurze GOKSiR, tel. (41) 311 31 77 lub sekretariat@
goksir.zagnansk.info.pl



Widowisko historyczne „Na szlaku Hubala” 
zorganizowane przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” 

w reporterskim obiektywie Michała Walczaka
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