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Wakacje w gminie Akademia Orlika w Zagnańsku
Dzieci w wieku 7 i 8 lat z gminy Zagnańsk uczestniczą w tre-

ningach piłkarskich organizowanych przez kielecką Akademię Or-
lika. Zajęcia prowadzone są od początku lipca br. w poniedziałki 
i czwartki o godz. 17.30  w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Re-
kreacji w Zagnańsku przez Michała Salwę kierownika placówki.

Dzięki życzliwości włodarzy gminy oraz personalnie Michała Salwy, 
który zajmuje się akcją, we wrześniu zostanie zorganizowany w Zagnańsku 
ogólnopolski turniej piłkarski dla chłopców z  roczników 2003 i 2004.

Ogólnopolski program Aka-
demia Orlika powstał w ubie-
głym roku pod patronatem 
Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki. Głównym sponsorem tego 
programu był Bank Zachodni 
WBK S.A. 

W wyniku przeprowadze-
nia dwuetapowej selekcji spo-
śród ponad 250 dzieci (były 
chętne również dziewczynki) 
wybrano 18 chłopców z rocz-
nika 2004, dla których przewidziano dziesięciomiesięczne treningi dwa 
razy w tygodniu, prowadzone przez trenera z Korony Kielce.

Równolegle z treningami, dzięki wydatnemu zaangażowaniu ro-
dziców, zawodnicy Akademii Orlika Kielce (również występujący 
w barwach Korony Kielce) wzięli udział w 6 ogólnopolskich turnie-
jach piłkarskich. Uczestniczyli oni w rozgrywkach zarówno poszcze-
gólnych Akademii Orlika z całego kraju, jak i drużyn klubowych. Wy-
niki przeszły najszczersze oczekiwania. Kielecka drużyna odniosła 
trzy zwycięstwa w Rudzie Śląskiej, Biłgoraju i Radomiu i dwukrotnie 
zajęła trzecie miejsce w Radomsku i Chęcinach. Natomiast w Miko-
łowie przypadło jej czwarte miejsce.                      Apis

Festyn Dzień Zagnańska, wybory miss nad zalewami – 
w Kaniowie i Umrze, imprezy kulturalne, rozrywkowe i arty-
styczne w Samsonowie, Kaniowie i Zachełmiu, a także liczne 
zawody sportowe – wyścigi kolarskie w Umrze, turniej siat-
karski w Kaniowie, zmagania piłkarskie w Zagnańsku – to 
najważniejsze atrakcje, zorganizowane  w wakacje na terenie 
gminy Zagnańsk.  Mieszkańcy nie mogli narzekać na brak 
różnego rodzaju imprez rozrywkowych i sportowych.  Cho-
ciaż pogoda była w kratkę, gdyż więcej było dni deszczowych 
niż upalnych, to nie przeszkadzało, by się bawić jak nigdy do 
tej pory w naszej gminie. Dlatego też wakacyjne wydanie „Ga-
zety Zagnańskiej” w większości poświęcone jest relacjom i fo-
toreportażom z imprez. Zapraszamy do lektury i wspomnień. 
      Red.

Festynowo, rodzinnie  
i sportowo

Od 1 kwietnia br. realizowany jest przez Stowarzyszenie 
„Razem dla Wszystkich” projekt pn. „Wesele Świętokrzyskie 
– obrzędy ludowe w gminie Zagnańsk” współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Widowisko zosta-
nie zaprezentowane w dniu 4 września br. Festynu Rodzinnego 
na  scenie przy kościele parafialnym pw. św. Rozalii i św. Mar-
cina.   

Obecnie trwają warsztaty z udziałem uczestników, którzy zgło-
sili się do projektu. Przygotowywane jest na nich widowisko ob-
razujące zwyczaje i obrzędy weselne panujące na przełomie XIX 
i XX wieku na kieleckiej wsi.

Z inicjatywy Pani Renaty Janik, wi-
ceprzewodniczącej Rady Powiatu 
Kieleckiego oraz Szczepana Sko-
rupskiego, wójta Gminy Zagnańsk 
wprowadzone zostało ogranicze-
nie tonażu pojazdów powyżej 10 
ton, poruszających się po drodze 
wojewódzkiej nr 750.  Działanie 
to ma na celu ochronę dziedzictwa 
przyrody, jakim jest Dąb „Bartek” 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
osobom zamieszkałym w sąsiedz-
twie drogi wojewódzkiej 750 Bar-
cza – Ćmińsk.  Apis

TIR-y z dala  
od „Bartka”
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30 czerwca br. Narodowa Agencja 
ogłosiła wyniki oceny merytorycznej 
wniosków składanych na lata 2011–2013. 
Słynna „dwójka” z Zagnańska już po raz 
drugi otrzymała dotację w wysokości 
20.000 euro na realizację zaplanowanych 
w projekcie działań. Wyniki selekcji poka-
zały, że próg wymagań był bardzo wysoki 
(patrz: comenius.org.pl).

Tematyka pierwszego projektu zwią-
zana była z poznawaniem miejsc świętych 
i tradycji regionu, teraz będziemy nato-
miast badać kulturę narodową, w tym stro-
je i tańce każdego z krajów partnerskich. 

Uczniowie wraz z opiekunami zwiedzą 
i poznają codzienne życie w Bułgarii, 
Włoszech, Portugalii oraz Turcji, która jest 
koordynatorem całego przedsięwzięcia. 
Realizacje międzynarodowych projektów 
pozytywnie wpływają na wizerunek szko-
ły, a poprzez promocję objętych nimi dzia-
łań szkoły mają szansę na pokazanie się od 
jak najlepszej strony. Placówka, która re-
alizuje europejskie projekty edukacyjne, to 
miejsce przyjazne i otwarte, zatrudniające 
nauczycieli, którzy dbają o swój rozwój, 
a co za tym idzie – o jak najlepszą eduka-
cję i rozwój kompetencji swoich uczniów.

Z Comeniusem przez Europę po raz drugi
Zespół Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku 

należy do nielicznych szkół w województwie świętokrzyskim, które będą reali-
zowały od września br. międzynarodowy program wymiany uczniów i nauczy-
cieli. Co więcej, jesteśmy jedyną w gminie Zagnańsk tego typu szkołą, która nie 
boi się podejmowania nowych wyzwań, na skalę europejską.

W dzisiejszym świecie łatwo odcho-
dzi się od inicjatywy duchowej własnego 
narodu i od tradycji, wskutek tego społe-
czeństwo zatraca swoje rodzime oblicze. 
Do swojej spuścizny narodowej powinni-
śmy odnosić się z ogromnym szacunkiem, 
starać się ją poznać, zrozumieć, uważać ją 
za własne dziedzictwo i dzielić się wiedzą 
o niej z innymi narodami. Cieszymy się 
bardzo, bo m.in. takim celom służył bę-
dzie nasz kolejny program Comenius. Ten 
projekt jest realizowany przy wsparciu fi-
nansowym Komisji Europejskiej. Projekt  
i publikacja odzwierciedlają jedynie stano-
wisko ich autora i Komisja Europejska nie 
ponosi odpowiedzialności za umieszczoną 
w nich zawartość merytoryczną.

Dorota Starz
Koordynator  szkolnych projektów Comenius 

w ZSP nr 2, PiG w Zagnańsku

Zagnańsk na „Złombolu”
Po raz drugi załoga Katażuk Team z Władysławem Bartłomiejem Kowalew-

skim z zagnańskiej gminy wzięła udział w Charytatywnym Rajdzie „Złombol”, 
który odbył się w lipcu br. Celem tegorocznej edycji było dotarcie do Loch Ness 
w Szkocji.  Z Katowic wyruszyło 130 ekip z całego kraju.  Ogółem w ramach 
„złombolowej” akcji charytatywnej zebrano w dniu startu ponad 188 tys. zł. 
Zagnańsk reprezentowała Fundacja SZANUJMY BARTKA, która wpłaciła 
określoną kwotę, aby załoga mogła wystartować w rajdzie.

– Rajd charytatywny „Złombol”, to 
była najlepsza promocja Zagnańska.  My-

zakupu pojazdów, orientacyjnie nie po-
winna przekroczyć 1000 zł.

Dotychczasowe trasy prowadziły 
z Katowic do Monaco, na arktyczne koło 
podbiegunowe i do Azji, aby pokazać, że 
mimo wszystkich obaw, da się dojechać 
takimi „złomami” do wyznaczonego celu.

Trasy były bardzo ciężkie i wiodły 
przez  Alpy z bardzo stromymi podjaz-
dami i serpentynami.  Duże odległości, 
pustki skandynawskie, łosie, mróz i upa-
ły, dziurawe drogi w Bułgarii i chaos 
w Stambule – to tylko niektóre „atrak-
cje”, które „kręcą” jej uczestników. 
W Szkocji mieli okazję spotkać słynne-
go potwora z Loch Ness.        Apis

W celu udokumentowania do Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej planowanego uzy-
skania efektu ekologicznego przy realiza-
cji projektu pn. „Kompleksowa ochrona 
wód podziemnych aglomeracji kieleckiej” 
mieszkańcy miejscowości,  w których bę-
dzie budowana sieć kanalizacji sanitar-
nej w ramach tego projektu, zobowiązani  
są do podpisania oświadczenia. 

Oświadczenia od mieszkańców, (nie 
dot. osób, które zawarły umowy z gminą) 
o deklaracji wykonania przyłącza kanaliza-
cyjnego, będą zbierane przez pracowników 
UG, radnych, sołtysów. Ponadto informuje-
my, że zebrane oświadczenia będą podstawą 
do ubiegania się przez gminę w NFOŚiGW 
o  dofinansowanie budowy przyłączy. Pro-
simy o podpisywanie oświadczeń i zgła-
szanie chęci wykonania przyłączy kanali-
zacyjnych. Dodatkowe informacje w tym 
zakresie można uzyskać w Urzędzie Gminy 
w Zagnańsku, tel. 41 300 13 22 wew. 35 lub 
w pok. Nr 14 u P. Katarzyny Sidło.

Komunikat  
Urzędu Gminy  
w Zagnańsku

W ramach projektu „Aktywni, kre-
atywni –  młodzież na rzecz polskiej Pre-
zydencji” 23 maja w ruinach huty w Sam-
sonowie odbyła się impreza plenerowa 
pt. „Dzień z Prezydencją” zorganizowana 
przez uczniów Gimnazjum im. Stanisła-
wa Staszica w Zagnańsku. prowadzili ją 

Reportaż z zagnańskiej  
„dwójki” najlepszy

uczniowie ze Szkolnego Klubu Europej-
skiego. W debacie panelowej na temat 
„Szanse dla Polski w Prezydencji w UE” 
wzięli udział: poseł Marzena Okła-Drew-
nowicz, europoseł Jacek Włosowicz, sena-
tor Grzegorz Banaś, poseł Henryk Milcarz 
oraz wójt Szczepan Skorupski.      Apis

Szkolny Klub Europejski Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Zagnańsku za-
jął I miejsce w konkursie na reportaż nt. „Dnia z Prezydencją”. Zorganizowany 
był on w ramach projektu „Aktywni, kreatywni – młodzież na rzecz polskiej Pre-
zydencji” przez Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 
W projekcie uczestniczyło 17 szkół z terenu województwa: 10 gimnazjów i 7 szkół 
ponadgimnazjalnych. Emisja zwycięskiego reportażu odbyła się 6 lipca w telewizji 
Nowa TV Kielce.

ślę, że w następnej edycji Zagnańsk 
i Gazeta Zagnańska będą miały znaczą-

cą  rolę – skomen-
tował Władysław 
Bartłomiej  Kowa-
lewski.

„Złombol”, to 
ekstremalna wypra-
wa samochodami 
wyprodukowanymi 
w epoce PRL-u oraz 
dawnych krajach 
demokracji ludo-
wej, mająca na celu 
uzbieranie pienię-
dzy na zakup rzeczy 
dla dzieci z domów 
dziecka. Wartość 
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dokończenie ze str. 1

Otwierając część oficjalną Jan Kacz-
marczyk, prezes Koła Łowieckiego „Ga-
jus”, przypomniał, że powstało ono 10 
czerwca 1986 r. przy Zespole Szkół Le-
śnych w Zagnańsku z inicjatywy nieży-
jącego już ówczesnego dyrektora szkoły 
Tadeusza Przygodzkiego oraz nauczy-
cieli tej szkoły – Witolda Bimera i Sta-
nisława Janickiego. Początkowo koło 
skupiało wyłącznie uczniów szkoły, na-
uczycieli i jej pracowników. Pierwszym 
prezesem koła był Bogusław Bocian, 
a zarząd stanowili wyłącznie uczniowie 
szkoły. Następnie po zmianach przepi-
sów koło działa na warunkach ogólnych 
i jest dostępne dla ogółu myśliwych. 
Niemniej znaczną część członków koła 
stanowią absolwenci Zespołu Szkół Le-
śnych w Zagnańsku i leśnicy. Koło liczy 
obecnie 31 członków i 5 stażystów. Kie-
ruje nim zarząd w składzie: prezes Jan 
Kaczmarczyk, łowczy Sławomir Ole-
siński, skarbnik Marek Boruń, sekretarz 
Józef Sejud.

Łowczy Okręgowy Jarosław Miko-
łajczyk pogratulował zarządowi koła 
oraz myśliwym jubileuszu. Zaznaczył, 
że w chwili jego założenia był uczniem 
ZSL w Zagnańsku i choć sam do niego 
nie należał, bo był związany rodzinnie 

25-lecie Gajusa

z innym, to Koło Łowieckie „Gajus” 
uważał i uważa za „swoje dziecko”, chęt-
nie je odwiedza i bywa na jego uroczy-
stościach. Mówca nawiązał też do uro-
czystości nadania kołu sztandaru, która 
miała miejsce w listopadzie ubiegłego 
roku. Podkreślił, że należy ono do elity 
kół łowieckich, które posiadają sztandar.

Witold Bimer, jeden z założycieli, 
koła wspominał o okolicznościach i trud-
nościach w powstaniu koła, uzyskania 
terenu łowieckiego i „układach” w ja-
kich powstało. Podkreślił, że było ono 
fenomenem na skalę całego kraju. Żad-
na szkoła leśna nie miała bowiem koła 
łowieckiego. Ponadto przy nim działały 
także – koło sokolników i zespół sygna-
listów myśliwskich.

Wójt Szczepan Skorupski pogratu-
lował myśliwym jubileuszu. Nawiązał 
także do uroczystości nadania sztandaru. 
Z tą uroczystością wiąże go, jak podkre-
ślił, pewien sentyment, gdyż odbywała 
się ona w czasie kampanii wyborczej do 
samorządu. Organizatorzy wykazali się 
wówczas odwagą polityczną, zaprasza-
jąc go na uroczystość.

Treścią widowiska obrzędowego są sceny 
od zmówin aż do sceny wyjścia pary młodej 
oraz gości weselnych do kościoła. Uatrakcyj-
nieniem widowiska będzie staropolska gwara 

Wesele świętokrzyskie  
i zagnańskie obrzędy ludowe 

Zawody na trzech dystansach – fa-
milly (16 km), fan (52 km) i master (75 
km) rozpoczęły się startem wspólnym 
z parkingu hotelu Pod Jaskółką nad za-
lewem w Umrze. Ostre ściganie zaczęło 
się dopiero po przybyciu do Samsonowa. 
Od tej chwili nie było już litości. Zawod-
nicy zmagali się w sportowej walce nie 
tylko między sobą, ale przede wszystkim 
z własnymi słabościami, trudną trasą, 
szczególnie podmokłym i grząskim pod-
łożem i padającym deszczem.

O tym, że nie było lekko świadczyły 
umorusane w błocie ciała i rowery oraz 
poobijane, zakrwawione kolana, łyd-
ki i łokcie. Jednocześnie na wszystkich 
twarzach gościł uśmiech radości z ukoń-
czenia zawodów. Najdobitniej wyraził to 
wójt Szczepan Skorupski z w rozmowie 
z dziennikarzami, wyznając, że „nieza-

leżnie od zajętych miejsc na poszczegól-
nych dystansach, każdy jest zwycięzcą 
dzisiejszych zawodów”. 

Natomiast po zakończeniu  wręczania 
nagród i pucharów ufundowanych przez 
wójta, podziękował on zawodnikom za 

Maraton to cykl 9 maratonów rozgrywa-
nych w różnych zakątkach wojewódz-
twa świętokrzyskiego. W tym roku w: 
Daleszycach, Sandomierzu, dwukrotnie 
w Kielcach, Nowinach, Pińczowie, Su-
chedniowie, Bielinach i Zagnańsku. Im-
preza przeznaczona jest dla wszystkich 
zainteresowanych kolarstwem górskim, 
zarówno zawodowców, jak i amatorów. 
Istnieje podział na klasyfikacje wiekowe, 
drużynowe. Nad bezpieczeństwem za-
wodników czuwa policja i grupa ratow-
nictwa medycznego.              Apis

Rowerowy maraton crossowy  
Pod patronatem wójta Szczepana Skorupskiego odbył się w gminie Zagnańsk 

w niedzielę, 24 lipca  Maraton MTB CROSS. Wzięło w nim udział ponad 300 
zawodniczek i zawodników z całej Polski. W tym gronie było wielu zawodników 
z naszej gminy, w tym wójt Szczepan Skorupski na czele.

liczny udział i sportowe 
zmagania. Równocześnie 
zaprosił wszystkich na 
przyszłoroczne zawody. 
Zadeklarował, że sam też 
weźmie w nich udział, 
jako zawodnik. Przy oka-
zji należy wspomnieć, że 
dzięki wójtowi zawodni-
cy z gminy Zagnańsk nie 
musieli wpłacać wpiso-
wego. 

Świętokrzyska Liga 
Rowerowa MTB Cross 

W dniu 23 lipca odbyła się podniosła uroczystość jubileuszu 25-lecia Koła 
Łowieckiego „Gajus” w Zagnańsku. Z tej okazji została odprawiona Msza św. 
w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku. Udział w niej wzię-
li: wójt gminy Zagnańsk - Szczepan Skorupski, Łowczy Okręgowy Okręgowej 
Rady Łowieckiej w Kielcach – Jarosław Mikołajczyk, założyciele koła Witold 
Bimer i Stanisław Janicki oraz licznie zgromadzeni myśliwi wraz z rodzinami. 
Po Eucharystii uczestnicy uroczystości udali się do restauracji „Chata” w Za-
gnańsku, gdzie odbyła się biesiada myśliwska.

ludowa, przyśpiewki ludowe oraz pokaz ów-
czesnych strojów ludowych. 

A to fragment „Wesela Świętokrzyskie-
go”: 1. Przezegnoj się Maryś prawom rockom 
na krzyż,/ A bo ty juz ostatni roz na swój wio-
nek patrzys.                                       AP
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Organizatorami Pikniku Rodzinnego w Zachełmiu byli: radny To-
masz Dąbrowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zachełmiu Anna Fą-
fara wraz z gronem pedagogicznym oraz prezes Ochotniczej Straży Po-
żarnej Zagnańsk–Chrusty - Ryszard Wawszczak wraz z druhami OSP. 

Przedsięwzięcie nie mogłoby dojść do skutku bez pomocy ludzi do-
brego serca. Dzięki nim wszystkie dzieci otrzymały upominki i mogły 
skosztować za darmo kiełbaski i kaszanki z grila. Są to: wiceprzewod-
nicząca Rady Powiatu - Renata Janik, wójt gminy Zagnańsk Szczepan 
Skorupski, P.H.U. Tomasz Dąbrowski, Zakład Piekarniczy w Bodzentynie 
„Więckowski”, P.H.U. „IMPET” Paweł Tuz, Z.H.P. „KOW-WAL” Wal-
demar Kopeć, „auto GT” MYJNIA SAMOCHODOWA Tomasz Garecki, 
Z.I.S. „KONDRAK” Krzysztof Kondrak, Z.B.I.G. „IZOGAZ” Zygmunt 
Wroński, ZAKŁAD MASARSKI Krzysztof Bernatek, PPHU „STOL-
KAR” Andrzej Karcz, SPÓŁKA „LEMOS” Bogusław Moskal, „ŚWIAT 
DREWNA” Dominik Jabłoński, STOWARZYSZENIE „GOSZEN”, KJ 
STACJA GAZU Jarosław Kasica, USŁUGI REMONTOWO-BUDOW-
LANE Mariusz Gębski, Państwo Aneta i Zbigniew Paprosowie.

Piknik w Zachełmiu
W ramach Dnia Zagnańska na zalewie w Umrze odbyły się zawo-

dy wędkarskie o puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Samsono-
wie. Organizatorem był Zarząd Koła PZW „Bartek” w Zagnańsku, 
sędzią – Jan Adamczyk.

Mimo fatalnych warunków atmosferycznych, do zawodów przystąpiło 
16 zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Pierwsze miej-
sce w kategorii kobiet zajęła Terasa Miądzel, zdobywając 775 punktów, 
w kategorii dziewcząt zwyciężyła Agata Dąbrowska, zdobywając 450 pkt. 
W kategorii seniorów najlepszy był Andrzej Staż z 2750 pkt., natomiast 
Sebastian Pytka zdobył 1870 pkt. i wygrał w kategorii juniorów.

Po zakończonych zawodach prezes BS Józef Florek wręczył najlep-
szym zawodnikom nagrody rzeczowe oraz puchary. Następne zawody 
o Puchar Wójta Gminy Zagnańsk odbędą się na zakończenie lata – 28 
sierpnia nad zalewem w Umrze. Serdecznie zaprasza na nie Gminny Za-
rząd Koła PZW „Bartek” w Zagnańsku.  aj

Zawody wędkarskie w Umrze

Na scenie przygotowanej przez pracowników  
GOKSiR-u w Zagnańsku  uczniowie z II klasy SP 
zaprezentowali przedstawienie teatralne „Kopciu-
szek”, przygotowane pod kierunkiem nauczycielki 
Doroty Makuch. Spektakl „Czarnoksiężnik z kra-
iny Oz” zagrał zespół teatralny złożony z uczniów 
szkoły podstawowej i gimnazjum pod opieką na-
uczycielek Marty Jass  i Anny Lisowskiej. Dekora-
cje przygotowały Marta Polak i  Joanna Pawłowska, 
a oprawę muzyczną zapewnił Grzegorz Perczak. 
Występ kabaretu Wyjście awaryjne przygotowały 
Renata Socha i Beata Pokrzywińska-Rogosz.

Dzieci, które  wykonały pokazy taneczne, przy-
gotowywała także Ewelina Barwicz, nauczycielka 
tańca. Natomiast w samodzielnie przygotowanym 
układzie choreograficznym wystąpiła także klasa 
IV SP. Swoje możliwości wokalne zaprezentowali 
absolwenci szkoły: Ania Żak i Kamil Szpankow-
ski oraz młodzi artyści z zespołu THE JUMBO. Po 
występie od fanów czekających na autografy nie 
mógł opędzić się rodowity Włoch, gość specjalny 
festynu, Alberto Amati.

Gwiazdą festynu był Piotr Restecki, wirtuoz 
gitary, finalista programu telewizyjnego MUST BY 
THE MUSIC, który zaszczycił nas swą obecnością 
po raz drugi.  

Nowością  tegorocznej edycji imprezy był po-
kaz mody w strojach z trzech kolekcji autorstwa  
Bogumiła Wtorkiewicza, zaprezentowany przez 
uczennice szkoły oraz jej absolwentki. Wszyst-
kie dziewczęta olśniewały urodą, a po scenie po-
ruszały się jak prawdziwe modelki. Natomiast 
uczennice klasy III SP pod okiem wychowawczy-
ni Anny Lisowskiej przygotowały jeszcze pokaz 
mody plażowej.

Goście festynu mogli skorzystać z darmo-
wych porad medycznych doktor Elżbiety Be-
skiej-Mróz oraz pracowników Naszej Przychodni 
w Samsonowie. Członkowie Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuk Pięknych w Kielcach namalowali wraz 
z dziećmi obraz będący pamiątką imprezy. Panie 

prac oraz słodki poczęstunek. Artysta rzeźbiarz 
Krzysztof Wesołowski eksponował swoje prace 
i wtajemniczał zainteresowanych w zawiłości swej 
sztuki. Uczennice Zakładu Doskonalenia Zawodo-
wego w Kielcach miały okazję pochwalić się umie-
jętnościami zawodowymi, wykonując na głowach 
najmłodszych różnobarwne fryzury. 

Na dzieci czekały również liczne atrakcje to-
warzyszące: plac zabaw (zjeżdżalnia, karuzele, 
trampolina), a także popisy clowna – w tej roli po 
raz kolejny wystąpił Jakub Szczepański. Pracowni-
cy szkoły oferowali wyśmienite dania z grilla. Za-
interesowanie wzbudzały pokazy OSP Samsonów, 
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz Ada-
ma Cedro, instruktora nauki jazdy, organizatora 
egzaminu na kartę rowerową i motorowerową.

Festyn Rodzinny sponsorowane były przez: 
Firmę Transportowo-Usługową państwa Życiń-
skich, Grzegorza Toporka – właściciela zakładu 
masarskiego w Miedzianej Górze, Czesławę Pa-
lus z zakładu piekarniczego w Tumlinie-Osowa, 
Danutę i Jerzego Stąporów – właścicieli sklepu 
wielobranżowego w Zagnańsku, Firmę Ubezpie-
czeniową Generali, właścicieli Ubojni Drobiu 
w Przyjmie. 

Apis 

Wójta Szczepana Skorupskiego nie zraziło, że 
o godz. 15 jego słów powitalnych słuchało tylko 
kilkadziesiąt osób. To tylko umocniło gospodarza 
gminy w przekonaniu, że teraz może być tylko le-
piej. Z godzinę na godzinę coraz więcej ludzi przy-
bywało nad zalew. Zapewne sprawiły to bardzo 
dobre nagłośnienie, dynamiczne występy naszych 
eksportowych zespołów ludowych – Jaworzanek 
i Tumlinianek – oraz będącego na fali sukcesów 
Gminnego Chóru Con Passione pod batutą Mi-
chała Kopcia. Widzów rozgrzały do białości pra-
wie akrobatyczne popisy skąpo ubranych tancerek 
z zespołu Studio Dance Factory z Kielc. Występu-
jące zasłużyły sobie na owacyjne brawa, takimi 

też były nagradzane. W przerwach między wystę-
pami wolontariusze m.in. Stowarzyszenia Razem 
dla Wszystkich zorganizowali liczne konkursy dla 
dzieci, a nawet ich rodziców.

Wreszcie, gdy wybiła godz. 17 na scenie po-
jawił się jeszcze raz wójt Szczepan Skorupski, by 
tym razem oficjalnie rozpocząć Dzień Zagnańska. 
Gospodarzowi festynu towarzyszyli: wiceprzewod-
nicząca Rady Powiatu Kieleckiego Renata Janik, 
poseł Henryk Milcarz, starosta kielecki Zdzisław 
Wrzałka, radny województwa świętokrzyskiego 
Mieczysław Gębski i radny powiatu kieleckiego 
Mirosław Gębski. Po pozdrowieniu przez nich 
publiczności nastąpiło wręczanie tegorocznych 

pan Skorupski wraz z wiceprzewodniczącą Rady 
Powiatu Renatą Janik i przewodniczącą komisji 
konkursowej, radną Agnieszka Gębską. Następnie 
wójt i prezes LGD Dorzecze Bobrzy Jarosław Wa-
łek wręczyli przyznaną w czerwcu br. przez kapi-
tułę Nagrodę Bobra zasłużonej dla gminy Zuzannie 
Samulak – animatorce, poetce, malarce, działaczce 
w Towarzystwie Ziemi Samsonowskiej.

Po prezentacji Wodociągów Kieleckich i kon-
kursie, jaki zorganizowali pracownicy, publicz-
ność rozbawił występ kabaretu CZWARTA FALA. 
Potem kolejno prezentowali się  m.in.: Łukasz 
„MŁYN” Młynarski w swym pokazie barmańskim, 
zespół coverowy RODEO BAND,  ABBA show 
oraz gwiazda wieczoru zespół TOPLES z Markiem 
Siegieńczukiem. Od godz. 23 do 1 najwytrwalsi 
świetnie bawili się z dj dr Mroczkiem.

Podczas pikniku można było zwiedzać stoiska 
przygotowane m.in. przez: Wodociągi Kielec-
kie, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Stowa-
rzyszenie Razem dla Wszystkich, Towarzystwo 
Aktywnych Kobiet, zespoły ludowe Jaworzanki 
i Tumlinianki, LGD Dorzecze Bobrzy, Starostwo 
Powiatowe w Kielcach i  artystów z terenu gminy 
Zagnańsk.

Można było zasięgnąć porad dotyczących m.in. 
budowy domu, dowiedzieć się jak zarejestrować 
auto, skosztować regionalnych potraw, obejrzeć po-
kazy obrzędowe, wyroby rękodzieła i sztuki ludo-
wej. Organizatorem festynu był Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.  Apis 

W Dniu Zagnańska nawet deszcz nie był straszny
Uczestników festynu zorganizowanego w niedzielne popołudnie 3 lipca br. w ramach Dnia Za-

gnańska nie odstraszył siąpiący cały dzień deszcz. Zagnańszczanie oraz goście z Kielc i okolicznych 
gmin przybyli nad zalew w Kaniowie po to, by się rozerwać i pobawić. Organizatorzy z Gminnego 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przygotowali mnóstwo atrakcji i zadbali, by mimo trudnych 
warunków atmosferycznych wszystko „grało” jak w zegarku.

Rodzinnie w Samsonowie
W niedzielę 12 czerwca na boisku przed szkołą w Samsonowie odbył się Festyn Rodzinny, który 

cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców gminy Zagnańsk, ale także pobliskich 
gmin i kielczan. Dopisali także radni gminy i przedstawiciele władz samorządowych z Renatą Janik, 
wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Kieleckiego i wójtem Szczepanem Skorupskim. Imprezie towa-
rzyszyła wystawa fotografii autorstwa Jakuba Szczepańskiego, nauczyciela samsonowskiej szkoły. 

z Towarzystwa Aktyw-
nych Kobiet przygoto-
wały ekspozycje swych 

nagród dla uczestników konkursu 
„Mój piękny ogród” oraz Nagrody 
Bobra Lokalnej Grupy „Dorzecze 
Bobrzy”.

W konkursie „Mój piękny 
ogród” nagrody w postaci bonów 
pieniężnych otrzymali: za I miej-
sce – Agnieszka Detka,  II miejsce 
– Zofia Wesołowska,  III miejsce 
– Marian Szwed oraz  wyróżnie-
nia: Teresa Ślęk i Barbara Re-
czyńska. Wręczył je wójt Szcze-
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Włodzimierz Kiniorski zdobył szereg 
nagród jako solista i członek wielu zespołów 
jazzowych (m.in. Jazz nad Odrą, Jazz Juniors), 
a także Konkursie im. Krzysztofa Komedy. 
Przez Aleksandra Kwaśniewskiego uhonoro-
wany został srebrnym krzyżem zasługi. Na-
grywał płyty i koncertował m.in. z Normanem 
Grantem, Sonym Robertsonem, Twinkle Bro-
thers, Trebunie Tutki and Kinior Orchestra, 
Young Power, Free Cooperation, PAFF, Izrael, 
Tie break, Mamadou Diouf and Kinior Orche-
stra, KI-NO (Kiniorski – Nowakowski), Plastig 
Bag, Graal. W tym roku wystąpił wraz z Bieli-
niankami na scenie Przystanku Woodstock. 

Na stałe współpracuje z łódzkimi reżyse-
rami: Jackiem Jóźwiakiem i Robertem Baliń-
skim oraz teatrami: Kliniką Lalek, Teatrem im.  
S. Żeromskiego w Kielcach, Teatrem Szwedz-
ka 2/4 w Warszawie, Teatrem Buckleina w Kra-
kowie i Teatrem im. Witkacego w Zakopanem, 
był gwiazdą 45. urodzin Białostockiego Teatru 
Lalek. Za muzykę teatralną uhonorowano go 
Złotą Maską. Reprezentował Polskę na Tar-
gach Expo 98 w Lizbonie.

Skomponował muzykę do filmów doku-
mentalnych („Zdzisław Beksiński”, „Dalaj 
Lama”, „Andrzej Strumiłło”). Był realizato-
rem działań multimedialnych m.in. z Krzysz-
tofem Knittlem, Marcinem Krzyżanowskim, 
Piotrem Bikontem, Markiem Chołoniewskim 
oraz Pawłem Dudzińskim. 

Jako muzyk brał udział w nagraniach kil-
kudziesięciu płyt, wydał też płyty autorskie 
(m.in. w EMI). W muzyce inspiruje go przede 
wszystkim barwa, ale również dużą wagę 
przywiązuje do czasu, do rytmu, do pulsacji 
i transowości.

W Kielcach działał w kilkunastu kapelach, 
objeżdżał z nimi różne festiwale oraz przeglą-
dy. W połowie lat siedemdziesiątych poznał 
środowisko częstochowskie, na czele z Józe-
fem Gralakiem i Janem Pospieszalskim. Zaczął 
regularnie z nimi grywać, uczestniczył w kon-
certach i nagraniach FREE COOPERATION, 
YOUNG POWER, TIE BREAK. Do dzisiaj 
czuje się TIEBREAKOWCEM, ale jazz powo-
li przestawał go interesować. W 1986 r. zreali-
zował w eksperymentalnym Studiu Polskiego 

Radia cykl solowych nagrań pt.: „Nang Pa”.
W twórczości Włodzimierza Kiniorskiego 

uwagę zwracają nagrania ze spektaklu „Stłu-
czone cytofle”, stworzone we współpracy 
z Radosławem Nowakowskim na podstawie 
„Finnegan`s Wake” Joyce’a oraz multimedial-
ne działania realizowane wspólnie z Marcinem 
Krzyżanowskim dla programu Art Noc w ra-
mach MUSIC OPEN THEATRE.

Jest założycielem Pracowni Artystycznej 
PAFF. Wspólnie z młodymi muzykami uczest-
niczącymi w tym przedsięwzięciu zagrał mul-
timedialny koncert podczas Jarocina’87. Wy-
darzenie to muzycy wspominają do dzisiaj, ale 
w tamtych czasach nie znalazło publiczności. 
Wtedy Kiniorski postanowił wyjechać z Pol-
ski.

Wspólnie z IZRAELEM wyprawił się do 
Londynu. Tamten pobyt zaowocował „najlep-
szym, arcygenialnym dziełem stworzonym na 
gruncie polskiej muzyki rockowej” – jak na-
pisał Rafał Księżyk („Brum”). Mowa tu oczy-
wiście o albumie „1991”. Darek Malejonek 
w jednym z wywiadów powiedział: „Włodek 
to największy feelingowiec-odczuciowiec, ja-
kiego znam. Do muzyki Izraela wniósł świe-
żość, energię, dużo zwykłej radości grania, 
a jego propozycje zawsze były super”. 

Równocześnie Kiniorski grał i nagrywał 
z innymi napotkanymi muzykami. Generalnie 
byli to twórcy muzyki z kręgu reggae oraz blu-
esa. Wspomnieć wypada choćby Normana Gran-
ta, Sony’ego Robertsa oraz ON-U-SOUND.

 Jest twórcą festiwali m.in.: Hasarapasa 
w Zagnańsku i Kielcach,  Flap People w „Pro-
kadencji” w Łodzi oraz autorem pojęcia flap 
style, określającego nurt eklektyczny, bazujący 
na obecności artystycznej i transcendentnej.

Apis

„Kinior” składa się w 100 procentach  
z muzyki

Mieszkaniec Zagnańska Włodzimierz „Kinior” Kiniorski jest kompozytorem, sak-
sofonistą i multiinstrumentalistą. Na pytanie, kto to jest „Kinior” odpowiedź, zdaniem 
jego kolegów muzyków, powinna być taka, że jest to człowiek, który w 100 procentach 
składa się z muzyki.

Agrochillout – to…
zdaniem pomysłodawców swoiste przenie-

sienie kultury klubowej w plener. – Od pewnego 
czasu dojrzewał w nas pomysł na wykreowanie 
w Zagnańsku miejsca, które zaistniałoby na 
mapie polskiej kultury obok takich ośrodków 
festiwalowych, jak Stacja Wolimierz z teatrem 
Klinika Lalek czy Badów z teatrem Piotra Bikon-
ta, Dąbrówka Jurka Słomy z jego działaniami 
proekologicznymi i Festiwalem Pokoju, a także 
festiwalowych gigantów na Malta w Poznaniu  
– opowiada Aleksandra Zagórska.

– Tak, jak to było w przypadku innych wiej-
skich i podmiejskich ośrodków, promujących róż-
norakie formy sztuki, idea agrochilloutu zrodziła 
się ze spotkania, a raczej wielu spotkań grupy 
przyjaciół. Pewnego dnia, już nie pamiętamy 
z czyich ust padło pytanie: A może byśmy tak coś 
zrobili? To „coś” ewaluowało i powoli nabierało 
kształtów – dodaje Witold Zagórski.

Wydarzeniem było afterparty  
po Hasaraparsie

Ciesząca się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców gminy i kielczan impreza odbyła 

się 18 czerwca, a występy artystów trwały do 
białego rana. Wieczór artystyczny zainaugu-
rował klasycznym repertuarem jazzowym Big 
Band Warka pod batutą Artura Gębskiego (ro-
dem z Szałasu). Następnie na scenie pojawił się 
Bulwar Marzeń, czyli duet Sylwia Gawłowska 
i Piotr Restecki. W jazzowo-kabaretowy klimat 
wprowadził uczestników Miąższ (zdobywca 
głównej nagrody przeglądu FAMA 2010), potem 
zespól Plastic Bag z Jackiem Bieleńskim, Moni-
ka Bożyk z zespołem Letko i jazzmani (grający 
m.in. w Orkiestrze Świętokrzyskiej i Juniors 
Band Starachowice) bracia Marcin i Rafał  Gęba-
rowie, Waldemar Gębski i Jan Pruściński.

Urodziny „Kiniora” w Agrochillout
Podobną oprawę muzyczną zyskało kolejne 

wydarzenie – Urodziny w Agrochillout, które 
oprócz głównej gwiazdy wieczoru  – Włodka 
Kiniorskiego, uświetniła obecność kilku ce-
lebrytów, vipów i wielu przyjaciół – twórców 
związanych z regionem świętokrzyskim. Pojawił 
się m.in. znany jako Genowefa Pigwa Bronek 
Opałko, trębacz Antoni Gralak (grający m.in. 
ze Stanisławem Soyką). Nie zabrakło Piotra Re-

steckiego i braci Gęborków oraz Anny Patynek 
– perkusistki grającej obecnie w składzie Budki 
Suflera. W duecie z Wojtkiem Waldonem dała 
mistrzowski popis gry na bębnach i przywiezio-
nych z Afryki balafonach. Licznie przybyli go-
ście z Kielc, Łodzi, Krakowa, Warszawy, a nawet 
z Toronto.

Imprezy miały charakter niekomercyjny
Niewielkie środki, które uzyskali organiza-

torzy na pierwsze dwie imprezy, ledwie pokryły 
koszty organizacji. Całość zaistniała dzięki wo-
lontariatowi. Brak środków finansowych był zre-
kompensowany przez wielki zapał. Każda z tych 
imprez napędzona była wyłącznie entuzjazmem 
artystów, gości i gospodarzy.  – Przekonaliśmy 
się, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na 
tego rodzaju wydarzenia i mamy zamiar orga-
nizować kolejne. Agrochillout i Klubokawiarnię 
Cukier łączy wspólny mianownik –  tworzenie 
wydarzeń w klimacie odbiegającym od szeroko 
pojętej kultury masowej – mówi Magdalena Ma-
lasińska.               Andrzej Piskulak   

Kulturalne lato Cukru  
Za Siódmą Górą

W czerwcu i lipcu br. w Zachełmiu, w  Gospodarstwie Agroturystycznym Agrochil-
lout Za Siódmą Górą Państwa Aleksandry i Witolda Zagórskich odbywały się imprezy 
kulturalno-artystyczne: Festiwal Piwa z hasłem w tle promującym tetrapoda – z prelek-
cjami i ogniskiem, afterparty po Hasaraparsie z udziałem wielu artystów prezentujących 
repertuar jazzowy oraz Urodziny w Agrochiliout z gwiazdą wieczoru Włodzimierzem „Ki-
niorem” Kiniorskim. Współorganizatorem była kielecka Klubokawiarnia Cukier, którą 
kieruje Magdalena Malasińska.
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Jest to teren chroniony, a jego spora 
część znajduje się w granicach gminy Za-
gnańsk. Każdy mieszkaniec powinien za-
tem dowiedzieć się w kilku słowach, jaki 
skarb ma tuż obok. Lasy (głównie mie-
szane oraz bory) zajmują łącznie ponad 
80 proc. powierzchni ostoi. Szczególnie 
wart ochrony jest dobrze zachowany sta-
rodrzew o naturalnym charakterze (14,5 
proc. drzewostanów w wieku powyżej 
80 lat i 5,4 proc. powyżej 100 lat). 

W obniżeniach terenu zachowały 
się torfowiska i wilgotne łąki, jak rów-
nież tereny źródliskowe rzek: Krasnej, 
Bobrzy i Kamionki. Tylko ok. 8 proc. 
terenu zajmują użytki rolne – łąki i pola 
uprawne. Lasy Suchedniowskie są głów-
ną ostoją modrzewia polskiego (Larix 

polonica) w kraju. Bogata jest flora ro-
ślin naczyniowych, w tym 16 gatunków 
storczyków. Szczególnie różnorodna jest 
fauna bezkręgowców, z bardzo rzadkim 
obecnie w Polsce chrząszczem jelonkiem 
rogaczem. Spośród ptaków na wyróżnie-
nie zasługują: bocian czarny, jarząbek, 
derkacz, żuraw, puszczyk uralski, wło-
chatka, lelek, dzięcioł czarny. Z cennych 
płazów obszar zamieszkuje traszka grze-
bieniasta, a z motyli przeplatka aurinia 
i modraszek telejus. 

Warto zaprosić wszystkich zain-
teresowanych przyrodą mieszkańców 
gminy do wychodzenia w teren i słu-
chania, o czym szumią drzewa w La-
sach Suchedniowskich. Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) 

O czym szumią drzewa w lasach?
Trzeba myśleć globalnie i działać lokalnie – krótko o projekcie „Bliżej natury”.
Lasy Suchedniowskie (kod PLH260010) to obszar objęty europejską siecią 

Natura 2000, przede wszystkim ze względu na występowanie cennych zbiorowisk 
roślinnych. Teren leży w granicach Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajo-
brazowego, może poszczycić się pięcioma rezerwatami przyrody, m.in.: Górna 
Krasna, Świnia Góra, Dalejów oraz czternastoma pomnikami przyrody.

od 2010 roku prowadzi projekt „Bliżej 
natury – identyfikacja i merytoryczne 
przygotowanie lokalnych animatorów 
przyrodniczych”, w ramach którego od 
początku 2011 roku w okolicach Lasów 
Suchedniowskich odbywają się wyciecz-
ki przyrodnicze oraz liczenia ptaków. 
Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Za-
gnańsk, przy współpracy z Regionalną 
Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kiel-
cach zostanie zamontowana specjalna 
tablica informująca o walorach ostoi. 

Projekt zakłada edukację przyrod-
niczą mieszkańców zamieszkujących 
okolice obszarów Natura 2000 w całej 
Polsce. 

Emilia Grzędzicka,  
emilka-g7@o2.pl

PS: Materiały projektowe, bliższe in-
formacje oraz wiedzę na temat przyrody 
Lasów Suchedniowskich można uzyskać 
od lokalnego animatora przyrodniczego, 
którym jest Emilia Grzędzicka (magister 
biologii). Serdecznie zapraszam do kon-
taktu!                 Red.

W programie trzygodzinnego spotka-
nia oprócz czytania wybranych opowia-
dań, był też czas na dyskusję o bohaterach, 
malowanie specjalnie przygotowanych 
kolorowanek i wspólne zwiedzanie bi-
blioteki. 

Maluchy i starszaki ze szczególnym 
zaciekawieniem słuchały opowiadania 
o dniu taty z książki R. Piątkowskiej 
„Opowiadania dla przedszkolaków”. Wy-
słuchana historia wywołała wiele śmiechu 

Spotkanie z Fundacją Orange
Drugie spotkanie w przedszkolu i Bibliotece Publicznej w Samsonowie, któ-

re odbyło się 17 czerwca br.  w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”  po-
prowadził specjalny gość – Arkadiusz Wesołowski z Grupy TP, reprezentujący 
Fundację Orange.

i pozytywnych emocji. Dzieciom spodo-
bała się forma czytania dla przyjemności 
przez zaproszone wcześniej osoby. Duże 
zaangażowanie i sympatyczne zachowa-
nie zaproszonego gościa otwarły dzieci 
na rozmowę o książce. 

Na zakończenie spotkania, podczas 
wizyty w bibliotece publicznej, gdzie 
dzieci na własne oczy zobaczyły jak 
ona funkcjonuje, każde z nich otrzymało 
drobne upominki od Orange.

Przedszkolanki i bibliotekarki z Sam-
sonowa złożyły specjalne podziękowania 
za pomoc w zaszczepianiu pasji czytania 
wśród najmłodszych wolontariuszowi  
– Panu Arkadiuszowi oraz Fundacji 
Orange, prowadzącej akcję „Czytamy 
dzieciom w bibliotece”.

Każde dziecko aktywnie uczestni-
czyło w zajęciach, przedstawiając się 
oraz prezentując wszystkim swoją lek-
turę. Następnie dzieci wysłuchały opo-
wiadania Czarny lew ze zbioru Renaty 
Piątkowskiej pt. „Opowiadania dla 
przedszkolaków”. Z dużym zaangażowa-
niem odpowiadały na pytania zadawane 
przez bibliotekarkę w trakcie czytania.  

W nagrodę maluchy otrzymały za-
kładki, okolicznościowe ulotki wydane 
przez Fundację „ABCXXI – Cała Pol-
ska czyta dzieciom” z okazji X lat pro-
pagowania akcji głośnego czytania oraz 
książkę z pamiątkową dedykacją.  

W Samsonowie czytali dzieciom
„Czytanie zawsze powinno kojarzyć się dziecku z radością, nigdy z nudą, 

przymusem czy karą” – pod takim hasłem odbył się w dniach 29 maja – 5 czerw-
ca tegoroczny, już 10. Ogólnopolski  Tydzień Czytania Dzieciom. Maluchy i star-
szaki z przedszkola w Samsonowie przyniosły na spotkanie z bibliotekarkami 
swoje ulubione książeczki o zwierzętach.

Akcja będzie kontynuowana także po 
zakończeniu Tygodnia Czytania. Następ-
ne spotkanie poprowadzi wolontariusz 
z TP SA, którego firma ufundowała dla 
najmłodszych słuchaczy maskotki i inne 
gadżety. Zachęcamy również rodziców 
do udziału w akcji, bibliotekarki oferują 
pomoc w wyborze lektury.
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W tegoroczne wakacje rozegrany 
został po raz pierwszy turniej piłkar-

Puchar Wójta w Piłce Nożnej 
EMOCJE NA MINIORLIKU!

W piłkarskim turnieju o Puchar Wójta zwyciężyła drużyna Zachełmia, która 
po emocjonującym pojedynku finałowym pokonała 6:5 Partyzantów. Trzecie miej-
sce wywalczyła młoda drużyna z Jasiowa The Blues, a czwarte Fc Bez Nazwy.

ski na boisku ze sztuczną nawierzchnią 
przy GOKSiR w Zagnańsku. Była to już 

kolejna edycja Turnieju o Puchar Wój-
ta w Piłce Nożnej. Tym razem drużyny 
rywalizowały w trzech grupach elimina-
cyjnych, z tych grup po dwie najlepsze 
uzyskały awans do drugiej rundy rozgry-
wek. 

W decydujących meczach półfinało-
wych znalazły się Partyzanci Zagnańsk, 
FC Bez Nazwy Samsonów, The Blues Ja-
siów i Zachełmie.  Najlepszym zawodni-
kiem został Mariusz Piwowarczyk, naj-
lepszym strzelcem – Karol Piwowarczyk 
(obaj z Zachełmia), najlepszym bram-
karzem – Przemysław Czerw z drużyny 
Partyzanci. Najmłodszym zawodnikiem 
turnieju był Konrad Wrona, a najstar-
szym – Sławomir Garycki z Gruszki. 
Okazałe puchary i nagrody rzeczowe 
wręczył wójt gminy Zagnańsk Szczepan 
Skorupski.

Michał Ziernik

Para Grzegorz Frydrych i Hubert Szcześniak zwyciężyła 
w Mistrzostwach Gminy Zagnańsk w Siatkówce Plażowej Męż-
czyzn, które rozegrane zostały w tegoroczne wakacje na boisku 
przygotowanym na osiedlu Kaniów. Drugie miejsce zajęli: Janusz 
Flasiński i Damian Kowalski.  W meczu o trzecie miejsce para Pa-
weł Adamiec i Kamil Górecki pokonała Damiana Piwowarczyka 
i Mateusza Jończyka. 

Do rozgrywek zgłosiło się 8 drużyn siatkarskich. Zawodników 
nie zrażał padający deszcz i niska jak na tę porę roku temperatura 
– około 15 stopni. Na boisku jednak było gorąco i na czternaście 
rozegranych meczów niejeden stał na wysokim poziomie sporto-
wym. 

Plażówka w Kaniowie

Urząd Gminy w Zagnańsku informuje, że osoby upraw-
nione do korzystania ze stypendium szkolnego, powinny 
złożyć wniosek o jego przyznanie w nieprzekraczalnym ter-
minie do 15 września bieżącego roku w tutejszym urzędzie.

Wnioski, wraz z informacją, można pobierać od 16 sierp-
nia br. w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9, jak również ze 
strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP):  
www.zagnansk.biuletyn.net.

OGŁOSZENIA

Reklama

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach Sp. 
z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 
jak również samorządowców, w celu poprawy i uzupełnienia 
komunikacji podmiejskiej – uruchamia nową linię komercyjną 
o numerze 202 na trasie Kielce – Zagnańsk – Zalezianka – 
Łączna od dnia 1 września 2011 r., która będzie obsługiwana 
w dni robocze, jak również w soboty i niedziele, autobusami 
niskopodłogowymi.

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

Ponadto w turnieju wystąpiły pary: Mateusz Piskulak/ Kon-
rad Piskulak, Grzegorz Lagner/Krystian Musiał, Patryk Szcze-
śniak/Kamil Witecki, Piotr Głuch/Dominik Banaś. Mecze sę-
dziowała Kamila Tomaszczyk i dla niej też duże słowa uznania 
za prowadzenie zawodów w tak ciężkich warunkach. Organizato-
rem zawodów i fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.

Michał Ziernik



Wydawca: Urząd Gminy w Zagnańsku, 26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, tel.: 41 300-13-22
 www.zagnansk.pl, e-mail: sekretariat@zagnansk.pl
Redagują: Andrzej Piskulak – redaktor naczelny oraz zespół, e-mail: apispress@windowslive.com,  
 piskulak50@interia.eu, tel.: 662 088 008. Skład i druk: BOGART, 41 368-03-94
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych reklam. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.

ZAGNAŃSK
Urząd Gminy 41-300-13-22,
 fax 41-300-13-73
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji 41-311-31-77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 41-311-31-35
Gminny Ośrodek Zdrowia 41-300-10-57
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 41-300-14-44
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnansku 41-300-11-59
Bank Spółdzielczy
(obok Urzędu Gminy) 41-300-15-51
Bank Spółdzielczy (filia) 41-300-10-66
Gminna Spółdzielnia „SCh” 41-300-15-21
Gościniec Świętokrzyski 41-300-10-30
Nadleśnictwo Zagnańsk,
ul. Przemysłowa 41-300-10-44 do 46
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP  41-300-11-99,
 41-300-10-98
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Rozalii i św. Marcina 41-311-31-36
Poczta 41-311-31-59
Posterunek Energetyczny 41-300-16-20 do 22
 do godz. 15.00
Posterunek Policji 41-349-36-98, 0502-253-043
Restauracja „Chata” 603-516-396
 665-648-556
Gabinet logopedyczno-terapeutyczny 794-490-010
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa 41-311-33-55
Punkt apteczny 41-312-98-44
Stacja Paliw, ul. Kielecka 5 41-300-13-03
Stacja Paliw, ul. Turystyczna 72A 41-300-11-20
LPG, ul. Kielecka la 508-267-320
LPG, ul. Turystyczna 110a 41-311-36-62
Hotel „Pod Jaskółką” - Umer 41-300-30-58
Naprawa sprzętu AGD: 41-300-20-57;
 0606- 619-052
Usługi Pogrzebowe 
Janusz Guzik 41-311-38-15
 0602-257-248
SAMSONÓW
Biblioteka Gminna 41-300-34-12
„Nasza Przychodnia” 41-300-36-97
Agencja Pocztowa Samsonów 41-300-34-01
Punkt apteczny 41-300-34-18
Bank Spółdzielczy 41-300-34-03
Gospodarstwo Agroturystyczne 41-300-31-50
Świetlica OSP 41-300-34-22
Zakład Weterynaryjny 41-300-34-05

SAMSONÓW-PIECHOTNE
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia NMP 41-300-34-57
CHRUSTY
Świetlica OSP 41-311-30-08
WIŚNIÓWKA
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Częstochowskiej 41-301-15-94
TUMLIN - WĘGLE
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Stanisława Biskupa 41-300-34-10
SZKOŁY
Zespół Szkoły Podstawowej nr 2
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku 41-311-32-75
Zespół Szkoły Podstawowej
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 41-300-34-14
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola
 i Gimnazjum w Samsonowie 41-300-34-07
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kajetanowie 41-301-15-13
Szkoła Podstawowa nr l
w Zagnańsku (Chrusty) 41-311-30-03
Szkoła Podstawowa w Belnie 41-311-31-58
Szkoła Podstawowa w Zachełmiu 41-311-31-50
Szkoła Podstawowa w Szałasie 41-300-26-03
Szkoła Podstawowa w Umrze 41-300-34-31

INFORMATOR GMINNY Fotoreportaż z „Dnia Zagnańska”
Autorzy zdjęć:  Jakub Kotula,   Andrzej Piskulak

Mimo deszczu wójt Szczepan Skorupski wraz wiceszefową Rady Powiatu Kieleckie-
go Renatą Janik zagrzewali wszystkich do zabawy.

Na pierwszy ogień poszły Jaworzanki, wprowadzając widzów w dobry nastrój.

Humor poprawiły Tumlinianki.
W nastrój podniosłej refleksji wprowa-
dził Chór Con Passione.

Deszczową pogodą nie zraziła się tegorocz-
na Miss Nastolatek Ziemi Świętokrzyskiej – 
Martyna Foks z Kajetanowa, która udanie 
podbija wybiegi modelek w całym kraju. Na złą pogodę najlepsza dobra zabwa…


