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Wyróżnienia Gminy Zagnańsk

Od lewej: Państwo Mrozowie- Zbigniew i Elżbieta, wójt gminy Zbigniew Zagdański, prof.  Stanisław Bień, członkini kapituły nagrody – Ju-
styna Ślewa oraz Pan Adam Wolski.

czyt na str. 4

Parafię Rzym-
sko – Katolicką 
pw. Świętego Józe-
fa w Zagnańsku po 
raz kolejny ozdabia 
wspaniała szopka na 
placu przed kościo-
łem. Szopkę bezin-
teresownie wyko-
nywało wiele osób. 
Szopki początko-
wo pojawiły się  
w XIII w. w Asyżu 
– miejscu działania 
Św. Franciszka. Od 
tego czasu, w ca-
łej chrześcijańskiej 
Europie zaczęła się 
rozwijać tradycja 
bożonarodzeniowej 
szopki. (B.M.)

Szopka przed parafialnym kościołem w Zagnańsku (fot. B. Majewski)
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Także nasza gmina, jej mieszkań-
cy, mają szansę na wykorzystanie tych 
możliwości. Co czynimy w tym zakresie 
? Oto tegoroczne przykłady:

Gmina opracowała i przedłożyła do 
Urzędu Marszałkowskiego wiele wnio-
sków, które zostały pozytywnie zwery-
fikowane i mają szansę na akceptację. 
Oto one:

Regionalny Program Operacyjny 
woj. Świętokrzyskiego:

- Budowa drogi gminnej w ciągu 
ul. Dęba Bartka i ul. Bartkowe Wzgó-
rze,

- Budowa drogi gminnej w ciągu 
ul. Dębowej w Kaniowie i łącznika do 
Borowej Góry,

- Budowa drogi gminnej na łącz-
niku Jaworze – Siodła i Jaworze – 
Chrusty - wnioski złożono 30 kwietnia 
br. - piszemy na ten temat oddzielnie.

- Budowa kanalizacji sanitarnej 
w: Bartkowie, Chrustach, Kaniowie, 
Samsonowie, Komornikach, Tumlinie 
Dąbrówce oraz wodociągu w Samso-
nowie Podlesiu – wniosek złożono 18 
sierpnia br. Przewidywana kwota dofi-
nansowania: 4 mln zł. Czekamy na opi-
nię.

- Budowa Gminnego Ośrodka 
Kultury w Zagnańsku – termin nabo-
ru wniosku: 1 sierpnia br. Przewidywa-
na wartość projektu: ponad 2,7 mln zł, 
zaś kwota dofinansowania: 540 tys. zł.  
Z uwagi na brak w Zagnańsku przed-
szkola z prawdziwego zdarzenia, podję-
to decyzję aby na obecnym etapie zre-
zygnować z budowy Gminnego Ośrodka 

Kultury – przyznaną pomoc na przewi-
dywane w budżecie gminy środki prze-
znaczyć a rozbudowę szkoły o pawilon 
przeznaczony na urządzenie dwuoddzia-
łowego przedszkola.

Urząd Marszałkowski: Fundusz 
Ochrony Gruntów Rolnych:

Poprawa dojazdu do terenów rol-
nych poprzez modernizację drogi w 
Zachełmiu – wniosek złożono 31 marca 
br., a w czerwcu br. podpisano umowę  
na dofinansowanie tej inwestycji. Wnio-
sek otrzymał wsparcie w wysokości 20 
tys. zł.

Program Odnowy Wsi, w formie 
konkursu przedsięwzięć:

Utworzenie placu zabaw – wniosek 
złożono w maju br. a w lipcu podpisano 
umowę. Wniosek opiewający na kwo-
tę 25 tys. zł otrzymał dofinansowanie  
w wysokości 19,5 tys. zł.

Budowa placu zabaw w Samsonowie 
– wniosek złożono w maju, a w lipcu 
podpisano umowę. Wniosek (warto-
ści 25 tys. zł) otrzymał dofinansowanie  
w wysokości 20 tys. zł.

Program Operacyjny  
Kapitał Ludzki:

Projekt:  „Dodatkowe zajęcia edu-
kacyjne - „ Szansa na lepsze jutro” 
(wartości291,7 tys. zł) uczniów zespołu 
szkół w Zagnańsku – wniosek złożono  
w marcu br., w tym samym miesiącu 
szkoła otrzymała informację o jego ak-
ceptacji i dofinansowaniu.

Projekt: „Dostęp do edukacji „Lep-
sze jutro” (wartości 100,4 tys. zł) - 
wniosek złożony w terminie (SP nr 1) 
- jak wyżej -  otrzymał dofinansowanie.

Projekt: „Lepsza edukacja - lep-
sze perspektywy” dla uczniów zespołu 
szkół w Samsonowie (wartości 269 tys. 
zł) - wniosek złożono w kwietniu br.,  
w lipcu został zaakceptowany, jest po 
negocjacjach, umowe podpisano w paż-
dzierniku 2008 r.),

Projekt: „Baw się i ucz” – Tum-
lin (wartości 145, 2 tys. zł) – złożony  
i zaakceptowany w kwietniu br. (umowę 
podpisano w październiku 2008 r.),

Projekt: „Edukacja – klucz przy-
szłości uczniów SP w Szałasie” (warto-
ści 109, 3 tys. zł) – złożony i zaakcepto-
wany w kwietniu br. (umowę podpisano 
w październiku 2008 r.),

Projekt: „Przedszkole dla wszyst-
kich – promocja wychowania przed-
szkolnego i organizacja punktu przed-
szkolnego w gm. Zagnańsk” (wartości: 
174,3 tys. zł) – wniosek złożony i uzu-
pełniony w kwietniu br. – po negocja-
cjach, rekomendacja do dofinansowania 
(umowę podpisano w Styczniu 2009 r.).

Ponadto:
Formalne oceny przeszły projekty:

„Wesołe przedszkole – miejscem 
zabaw, nauki i odpoczynku w Zacheł-
miu” (wartości 166,7 tys. zł), „W Belnie 
roześmiane dzieciaki z przedszkolnej 
paki” (wartości 389, 2 tys. zł), „Moje 
przedszkole - miejsce, w którym czuje 
się dobrze” (Umer) – wartości 165,4 tys. 
zł, „Przedszkole w Szałasie – Bajkowy 
Raj” (wartości 73,7 tys. zł), „Przedszko-
le moich marzeń” (Tumlin) - wartości 
373,9 tys. zł), „Małe przedszkole sporto-
we „Kajtusie” w Kajetanopwie” (warto-
ści 303,9 tys. zł). 

Wnioski te oczekują na opinie Komi-
sji Oceny Projektów. Miejmy nadzieję, 
że będą pozytywne... (J.K.)

Sięgamy po unijne wsparcie
Środki z zewnątrz mile widziane

Wejście Polski do Unii Europejskiej, to wielka szansa na skorzystanie ze 
środków, jakie nikomu się dotychczas nie śniły. To możliwość przeprowadzenia 
inwestycji nie tylko materialnych, w ramach różnorodnych programów 
pomocowych, ale także „przemeblowania” w umysłach, czyli uzyskania innego 
spojrzenia na rzeczywistość. Takie możliwości daje np. Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki.

System Wzajemnej Zgodności – 
SWZ (ang. cross-compliance) jest in-
strumentem Wspólnej Polityki Rolnej 
(WPR) i polega na uzależnieniu płatno-
ści bezpośrednich oraz płatności w ra-
mach zrównoważonego gospodarowa-
nia na gruntach rolnych i leśnych (dzia-
łania rolnośrodowiskowe, ONW, zale-
sianie gruntów rolnych) od konieczności 
spełnienia przez rolników określonych 
w przepisach krajowych i UE szeregu 
norm dotyczących zarządzania w całym 
gospodarstwie rolnym. 

Komunikat ARiMR - 1
Od przyszłego roku rolników będą obowiązywały dodatkowe kryteria z za-

kresu ochrony środowiska oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt. Polska za-
czyna wprowadzać tzw. Wymogi Wzajemnej Zgodności.

Na beneficjentach tych płatności 
spoczywa obowiązek utrzymania całego 
gospodarstwa rolnego w dobrym stanie, 
utrzymania gruntów rolnych w dobrej 
kulturze rolnej oraz obowiązek utrzyma-
nia powierzchni trwałych użytków zie-
lonych na odpowiednim niezmienionym 
poziomie.

W przyszłym roku kontrolerzy będą 
sprawdzać wymogi w ramach tzw. Ob-
szaru A, tzn. będą weryfikować czy rol-
nik przestrzega przepisów dotyczących: 

• identyfikacji i rejestracji zwierząt;

• ochrony dzikiego ptactwa; 
• ochrony wód podziemnych przed 

zanieczyszczeniem spowodowanym 
przez niektóre substancje niebezpiecz-
ne; 

• przestrzegania zasad stosowania 
osadów ściekowych w rolnictwie; 

• ochrony wód przed zanieczyszcze-
niami powodowanymi przez azotany po-
chodzenia rolniczego; 

• wykonywania zbiegów ochrony ro-
ślin i używania innych niebezpiecznych 
substancji w sposób nie zagrażający śro-
dowisku. 

Kolejne kryteria dotyczące zdrowia 
publicznego, zdrowia zwierząt, zgłasza-
nia niektórych chorób zwierząt i zdro-
wotności roślin wejdą w życie od 2011 
roku. Wymagania dotyczące dobrostanu 

dokończenie na str. 3
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W dniu 5 stycznia 2009r., w siedzibie 
Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze 
Bobrzy” odbyło się walne zgromadze-
nie, podczas którego dokonano wyboru 
członków do Rady Stowarzyszenia Lo-
kalnej Grupy Działania.

Rada liczy 15 członków – przedsta-
wicieli 3 sektorów (publicznego, gospo-
darczego i społecznego) z terenu LGD, 
po 3 członków z gmin: Miedziana Góra, 
Mniów, Piekoszów, Strawczyn i Za-
gnańsk.

Gminę Zagnańsk reprezentują:
1. sektor publiczny – Zbigniew Za-

gdański
2. sektor gospodarczy – Józef Florek
3. sektor społeczny – Mirosław Za-

wrzykraj
Do głównych zadań wybranych 15 

członków Rady Stowarzyszenia Lokal-
nej Grupy Działania, będzie weryfikacja 
i ocena wniosków złożonych w ramach 
ogłoszonych przez LGD konkursach z 
działania:

1. Różnicowanie w kierunku działal-
ności nierolniczej.

2. Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw.

3. Odnowa wsi.
4. Małe projekty.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

zwierząt, zgodnie z decyzją
2011 roku. Wymagania dotyczące 

dobrostanu zwierząt, zgodnie z decy-
zją podjętą na ostatniej radzie ministrów 
ds. rolnictwa UE, zostały przesunięte  
o dwa lata i zaczną obowiązywać od 
2013 roku.

„Wymogi wzajemnej zgodności”  
(z ang. cross compliance), które wejdą  
w życie od 1 stycznia 2009 roku będą 
obowiązywać rolników, ubiegających 
się o:

• płatności bezpośrednie do gruntów 
rolnych; 

• dopłaty ONW; 
• płatności z tytułu programu rolno-

środowiskowego; 
• płatności z tytułu zalesiania grun-

tów. 
Od momentu złożenia wniosku, rol-

nicy będą zobowiązani do przestrze-
gania kryteriów dobrej kultury rolnej, 
ochrony środowiska oraz identyfikacji  
i rejestracji zwierząt w gospodarstwie 
rolnym przez cały rok kalendarzowy. 

Będą również zobowiązani do umoż-
liwienia przeprowadzenia kontroli na 
miejscu na terenie gospodarstwa przez 
upoważnionych urzędników. 

Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa (ARiMR) będzie odpo-
wiedzialna za kontrole wymogów wza-
jemnej zgodności w zakresie spełniania 
przez rolnika wymagań dobrej kultury 
rolnej oraz ochrony środowiska natural-
nego. Natomiast za kontrole wzajemnej 
zgodności w zakresie identyfikacji i re-
jestracji zwierząt będzie odpowiedzialna 
Inspekcja Weterynaryjna.

Trzeba wyjaśnić, że wymogi wza-
jemnej zgodności nakładające na rolni-
ków prowadzących gospodarstwa obo-

wiązek przestrzegania zasad dobrej kul-
tury rolnej i zarządzania gospodarstwem 
rolnym w sposób, który nie stwarza za-
grożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
środowiska naturalnego, zostały uregu-
lowane w polskim prawodawstwie. No-
wością jest natomiast to, że od przyszłe-
go roku rolnika, który złożył wniosek w 
ARiMR o przyznanie jednej z wymie-
nionych wyżej płatności, może odwie-
dzić kontroler, aby sprawdzić czy w go-
spodarstwie przestrzegane są wymo-
gi wzajemnej zgodności. Każda stwier-
dzona niezgodność będzie oceniana pod 
kątem dotkliwości, zasięgu, trwałości i 
ewentualnej powtarzalności. Kontrole-
rzy w pierwszej kolejności będą musie-
li ocenić, czy stwierdzona niezgodność 
z wymogami wynika z nieumyślnego 
działania rolnika (zaniedbanie), czy też 
jest umyślnym działaniem. 

W przypadku, gdy stwierdzona nie-
zgodność będzie wynikała z zaniedbań 
rolnika, obniżka płatności wyniesie 3% 
całkowitej kwoty płatności bezpośred-
nich. Na podstawie raportu z kontroli 
może być wydana decyzja o obniżeniu 
skali potrącenia do 1% lub podwyższe-
niu do 5% całkowitej kwoty. W uzasad-
nionych przypadkach możliwe jest od-
stąpienie od nałożenia sankcji finanso-
wych. 

Natomiast w przypadkach, gdy kon-
trolerzy stwierdzą powtarzające się nie-
zgodności, nałożona sankcja będzie 
trzykrotnie wyższa, ale nie może prze-
kroczyć 15% całkowitej kwoty płatności 
bezpośrednich (procent potrącenia zo-
stanie pomnożony przez trzy).

W tych przypadkach, gdy kontrole-
rzy stwierdzą, że rolnik celowo dopu-
ścił w swoim gospodarstwie do niezgod-

Przedmiotowe działania skierowane 
są do: osób fizycznych lub prawnych, 
rolników, przedsiębiorców, członków 
gospodarstw domowych w gospodar-
stwie rolnym, jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, 

prowadzących działalność jako mikro-
przedsiębiorstwo.

Wnioski, które uzyskają najwyższą 
liczbę punktów, zostaną przekazane do 
Urzędu Marszałkowskiego, który prze-
prowadzi kolejną weryfikację dokumen-
tacji celem przyznania dofinansowania 
na realizację wnioskowanego projektu.

Agnieszka Jarema

Członkowie Lokalnej Grupy Działania

ności z zasadami cross compliance, na-
łożona sankcja będzie obniżała kwotę 
należnej płatności obszarowej o 20%.  
W takich przypadkach ARiMR może, na 
podstawie oceny zawartej w protokole 
z czynności kontrolnych, wydać decy-
zję o obniżeniu nakładanych sankcji do 
poziomu 15% płatności lub, w drastycz-
nych przypadkach, może całkowicie po-
zbawić rolnika dopłat. 

Informacje na temat wzajemnej 
zgodności można uzyskać:

• na stronach internetowych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa (www.arimr.gov.pl), Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.
gov.pl) oraz Centrum Doradztwa Rolni-
czego (www.cdr.gov.pl), 

• w biurach powiatowych i oddzia-
łach regionalnych ARiMR, 

• w ośrodkach doradztwa rolnicze-
go. 

Rolnicy, których gospodarstwa po-
łożone są na obszarach szczególnie na-
rażonych na zanieczyszczenia azotana-
mi pochodzącymi ze źródeł rolniczych 
(OSN), dodatkowo powinni zwrócić się 
po informacje dotyczące programów 
działań na swoich terenach do najbliż-
szego Regionalnego Zarządu Gospodar-
ki Wodnej, urzędu gminy, ośrodka do-
radztwa rolniczego, biura powiatowego 
ARiMR lub izby rolniczej.

Wszyscy rolnicy, którzy w bieżącym 
roku ubiegali się o płatności bezpośred-
nie w grudniu 2008 r. otrzymają broszu-
rę informacyjną pt. „Wymogi Wzajem-
nej Zgodności (cross-compliance)”, któ-
ra jest już dostępna na stronach interne-
towych ARiMR.

Biuro Prasowe ARiMR
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Państwo Mrozowie (fot. echodnia.eu)

Nagrody za zasługi dla Gminy Za-
gnańsk zostały przyznane po raz trzeci 
18 grudnia 2008r.  Pierwsza ceremonia 
uhonorowania osób za wybitne osiągnię-
cia gospodarcze, kulturalne, naukowe, 
sportowe oraz społeczne na rzecz rozwo-
ju Gminy Zagnańsk odbyła się w 2006 
roku. Wyróżnienie to jest nadawane w 
postaci statuetki okazałego „Dębu Bart-
ka”. Wykonawcą nagrody jest mieszka-
niec naszej gminy Grzegorz Łagowski. 
Ukończył on Akademię Sztuk Pięknych 
w Sankt Petersburgu, jest autorem wielu 
pomników w polsce i za granicą. Jego 
prace zdobią także nasze miasto woje-
wódzkie. Wykonał on min. pomnik ks. 
Jerzego Popiełuszki, który stoi na pla-
cu przy kieleckiej katedrze. Jak zawsze 
do nagrody zostały wytypowane osoby, 
które bez wątpienia zasłużyły na uwagę 
i wyróżnienie. 

Ceremonia rozpoczęła się o godzi-
nie piętnastej, krótkim występem mu-
zycznym kwartetu rodziny Kościuszko. 
Następnie głos zabrał organizator im-
prezy – Wójt Gminy Zagnańsk – Zbi-
gniew Zagdański. Wójt podkreślił, że 
to dla niego „zaszczyt móc uhonorować 
szczególnie zasłużonych i uzdolnionych 
mieszkańców naszej „małej ojczyzny”. 
Dodał także, że „wyróżnieni, z ręką na 
sercu, są najlepsi w tym, co robią”. Po 
wójcie, głos zabrała członkini kapituły 
nagrody – Justyna Ślewa.

Następnie rozpoczęła się główna 
część ceremonii- wręczenie statuetek. 
Pierwszymi laureatami wyróżnienia zo-
stali lek. med. Elżbieta Beska – Mróz 
oraz Zbigniew Mróz– właściciele 
Ośrodka Zdrowia ,,Nasza Przychod-
nia” w Samsonowie.

Pani Elżbieta Beska – Mróz jest 
specjalistą pediatrą oraz specjalistą me-
dycyny rodzinnej. W Samorządowym 
Ośrodku Zdrowia w Zagnańsku, zaczę-

ła pracować jako lekarz medycyny od 
1 stycznia 1994 roku, a następnie od 14 
października 1997 roku do 30 czerwca 
2007 roku pełniła funkcję dyrektora tego 
ośrodka. Chcąc polepszyć warunki le-
czenia pacjentów oraz odciążyć Ośrodek 
Zdrowia w Zagnańsku, zdecydowała się 
wraz z mężem Zbigniewem Mrozem, 
wybudować nowy ośrodek w centrum 
Samsonowa. Ich droga do sukcesu nie 
była łatwa, wymagała od nich poświę-
ceń i profesjonalizmu. Budowę „Na-
szej Przychodni” rozpoczęto w 2006 
r. Dzięki uzyskanej pomocy z Urzędu 
Marszałkowskiego otrzymali dofinanso-
wanie swojego przedsięwzięcia z fundu-
szy Unii Europejskiej. Oficjalne otwar-
cie pierwszego w naszej Gminie Niepu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
nastąpiło 2 lipca 2007 roku. Placówka ta 
jest bardzo nowoczesna i świetnie wy-
posażona. Również kadra, składająca się 
obecnie z 12 osób, jest dobrze przeszko-
lona i ciągle doskonali swoje umiejętno-
ści. Jak się okazało jest to najważniej-
sze przedsięwzięcie w gminnej służbie 
zdrowia. W dużym stopniu do powstania 
ośrodka przyczynił się mąż pani Elżbie-
ty – Zbigniew Mróz. Jest on właścicie-
lem firmy ,,Konzbi” oraz sponsorem 
Klubu Piłkarskiego - ,,Skałka Tumlin” 
i ,,Samson”. Po wręczeniu nagrody głos 
zabrali państwo Mrozowie.

Drugą wyróżnioną osobą został Prof. 
dr hab. Stanisław Bień – otolaryngo-
log, Kierownik Działu Otolaryngologii 
Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskie-
go Centrum Onkologii, Konsultant Wo-
jewódzki ds. Otolaryngologii.

    Studia medyczne ukończył  w 1968 
roku. W tym samym czasie  kierownik 
Kliniki Laryngologicznej Akademii 
Medycznej w Warszawie odbudowy-
wał zespół, szukając młodych, zdolnych  
i ambitnych absolwentów. Tym sposo-

bem profesor Bień trafił do kliniki laryn-
gologicznej, w której pracował 20 lat. W 
ciągu tych dwóch dekad, krok po kroku, 
zdobywał kolejne stopnie specjalizacji, 

Wyróżnienia Gminy Zagnańsk

doktorat oraz habilitację. W tych latach 
blisko rok był także stypendystą w Kró-
lewskim Szpitalu Laryngologicznym w 
Londynie. Po powrocie z Londynu zajął 
się niemal wyłącznie chirurgią nowo-
tworów głowy i szyi. W 1978 roku, na 
dwa lata wyjechał do Benghazi w Libii, 
gdzie podjął pracę jako starszy wykła-
dowca Garyounis Uniwersity, ucząc po 
angielsku studentów i młodych lekarzy 
libijskich. W 1989 roku przeniósł się do 
Kielc. Mieściła się tu wówczas filia Aka-
demii Medycznej w Krakowie, gdzie wy-
grał konkurs na stanowisko Kierownika 
Kliniki. Blisko 20 lat temu, niezwykłym 
zbiegiem okoliczności stał się mieszkań-
cem naszej gminy. Po tym jak Krakow-
ska Akademia Medyczna, zlikwidowała 
swoją kielecką filię,  został Ordynatorem 
Oddziału Laryngologii w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym w Kielcach.  Od 
2001 roku jest Kierownikiem Oddziału 
Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi 
w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, 
jednocześnie pracuje jako wykładowca 
Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersy-
tetu Humanistyczno – Przyrodniczego 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Jest także przedstawicielem Polski w 
„UEMS” – (Europejska Unia Lekarzy 
Specjalistów), której celem jest ujed-
nolicenie standardów kształcenia leka-
rzy w krajach UE. Od ponad 13 lat jest 
członkiem „ROTARY INTERNATIO-
NAL”, charytatywnej organizacji o mię-
dzynarodowym zasięgu, która również 
posiada swój Klub w Kielcach. Wspie-
ra finansowo od szeregu lat Poradnię 
dla Dzieci Autystycznych i aktywnie 
zajmuje się wymianą międzynarodową 
młodzieży. Tak jak jego poprzednicy, po 
otrzymaniu wyróżnienia, profesor Bień 

Prof. Stanisław Bień (fot. echodnia.eu)
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Pan Adam Wolski (fot. echodnia.eu)

zabrał głos.
Następnie odbył się występ taneczny 

Kieleckiego Teatru Tańca. Artyści wy-
stępowali przy dźwiękach muzyki Cze-
sława Niemena.

Po krótkiej części artystycznej Zbi-
gniew Zagdański i Justyna Ślewa, przy-
stąpili do wyróżnienia tzreciego laureata 
- został nim - Adam Wolski – artysta 
malarz, grafik, rysownik, artysta rzeź-
biarz, organizator przestrzeni, projektant 
i wykonawca wielkich realizacji ścien-
nych, inicjator i realizator Krajowych 
Aukcji Sztuk, reżyser Ogólnopolskiego 
Festiwalu ,,Sztuka i moda”. 

Studiował na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie, gdzie dyplom uzy-
skał w 1963 r. na wydziale malarstwa. 
Od 1965 roku zajmował się sztuką  użyt-
kową, grafiką wystawienniczą, projek-
tował reklamy, akcenty ścienne, oprawy 
plastyczne imprez specjalnych tj. festi-
wale, koncerty. Od 1972 roku projek-
tuje i wykonuje akcenty rzeźbiarskie, 
graficzne i malarskie, witraże, tkaniny, 
formy przestrzenne do rozwiązań archi-
tektonicznych i wnętrzarskich. Urodzo-
ny  w 1937 roku, w Zagnańsku przez 
lata nasiąkał niezwykłym klimatem  
i nieprzemijającym czarem tego miej-
sca. Tak jak niezwykły jest Zagnańsk tak 
niesamowity jest też dom Pana Adama.  
W jednej części domu zatrzymana w cza-
sie apteka z pięknym architektonicznym 
wystrojem, z drugiej zaś strony salon  
z kominkiem pełen obrazów i starych 
mebli. Dom ten w pełni zapracował so-
bie na miejsce w Historii, kojarząc ludzi 
z różnych stron świata. Na zaproszenie 

Najbardziej uzdolnieni uczniowie Gminy Zagnańsk ze swoimi rodzicami (fot. echodnia.eu)

Artysty do Zagnańska przyjeżdżają jego 
przyjaciele reprezentujący różne specjal-
ności, wszyscy goście ulegają urokowi 
tego unikalnego miejsca. Adam Wolski 
wybudował scenę leśną w ogrodzie przy 
Willi, która ożywia ukochany stary dom 
imprezami typu ,,Bruderszaft arty-
styczny” i ,,Śniadanie na trawie”. Im-
prezy te odwiedza wielu przedstawicieli 
lokalnych władz i świata polityki oraz 
ważnych osobistości, znanych na arenie 
międzynarodowej. Jego główny model 
,,DĄB BARTEK” w interpretacji rzeź-
biarskiej znakomicie promuje Zagnańsk 
w największych galeriach i muzeach 
narodowych w Polsce. Został uznany 
za jeden z najpiękniejszych prezentów 
Muzeum Narodowego w Krakowie  
i zaistniał  pomiędzy obrazem Matejki  
a Siemiardzkiego. Jak wszyscy nagro-

dzeni, Adam Wolski, po oklaskach, za-
brał głos.

Po zrobieniu pamiątkowego zdję-
cia, rozpoczęto kolejną część ceremo-
nii. Było nią wręczenie stypendiów  
i dyplomów „Mocny fundament”, naj-
bardziej uzdolnionym uczniom Gminy 
Zagnańsk.

Wyróżnienia przyznano trójce dzie-
ci.

Pierwsze - Karolowi Dąbskiemu, 
który uczęszcza do III klasy gimnazjum 
ZSPPiG im. Jana Pawła II w Samso-
nowie. Karol osiąga wybitne sukcesy 
sportowe w wyścigach gokartów, które 
czynnie uprawia od 2002 r. Bierze udział 
w zawodach o randze ogólnopolskiej  
i międzynarodowej, zajmując w nich 
wysokie miejsca.

Jako druga, wyróżniona została Na-
talia Nawara, która trenuje w klubie 
tańca JUMP Kielce od trzech lat. Na 
jej koncie znajdują się liczne sukce-
sy taneczne, zarówno krajowe jak i te  
o znacznie większym prestiżu.

Trzecim wyróżnionym został Grze-
gorz Zacharski - uczeń  klasy trzeciej 
Publicznego Gimnazjum w Tumlinie. 
Jego wiadomości znacznie wybiegają 
poza program obowiązujący w szkole 
podstawowej. Jest uczniem wszech-
stronnie uzdolnionym, laureatem i fina-
listą wielu konkursów, a także zawodów 
sportowych.

Część oficjalną zakończył występ 
zespołu rodziny Kościuszko. Następnie 
wszyscy udali się na uroczysty bankiet.

Bartosz Majewski
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Wspomnienia, podziw,fascynacja 
– czyli wrażenia z pobytu w Turcji

W dniach 24-28 listopada 2008r. re-
prezentacja uczniów Zespołu Szkoły 
Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gim-
nazjum  im. St. Staszica w Zagnańsku 
przebywała w Turcji. Wiktoria Milcarz i 
Tomasz Dudkowski wraz z opiekunami 
– panią dyrektor Marzanną Moćko oraz 
koordynatorem projektu Dorotą Starz 
uczestniczyli w spotkaniach roboczych  
w ramach programu „Comenius – Part-
nerskie Projekty Szkół”.

Spotkania miały miejsce w szkole 
partnerskiej w mieście Giresun i doty-
czyły zmian w realizacji projektu „Miej-
sca święte i tradycje – fundamentem Eu-
ropy”. Wśród szkół znaleźli się również 
przedstawiciele z Francji i Wielkiej Bry-
tanii. Nauczyciele tureccy przygotowa-
li bogaty program edukacyjny i integra-
cyjny. Goście mieli okazję bliżej poznać 
kulturę, religię oraz życie codzienne  
i zwyczaje panujące w Turcji. Za nie-
zwykle cenne należy uznać spotkanie  
z władzami Giresun, wizytę w Kurato-
rium Oświaty, zwiedzanie meczetów, 
ruin zamku oraz spacery wybrzeżem 
Morza Czarnego. 

Celem nadrzędnym jednak była praca 
koordynatorów nad zmianami w projek-
cie oraz planowanie dalszych wspólnych 
spotkań. Uczniowie natomiast – tworzy-
li słowniczek podstawowych zwrotów  
i wyrażeń w czterech językach. Praca 
będzie kontynuowana w trakcie kolej-
nych wizyt roboczych. 

Wiktoria Milcarz (Ib gim.) jest za-

fascynowana malowniczymi pejzażami, 
egzotyczną kulturą turecką, ale przede 
wszystkim otwartością i gościnnością 
ludzi. 

Tomasz Dudkowski (IIb gim.) rów-
nież przekazał bardzo wiele spostrzeżeń 
dotyczących tej oryginalnej wycieczki. 
Urzekła go prezentowana w czasie spo-
tkań kultura francuska oraz zwiedzanie 
tureckich obiektów architektonicznych. 

Nasza delegacja zaprezentowała 
się w Turcji rewelacyjnie, świadczyły  
o tym m.in. niezwykle pozytywne opinie 

gospodarzy. 
Należy dodać, że ta wspaniała wy-

cieczka mogła się odbyć dzięki wie-
lu zabiegom i wytężonej pracy na-
uczycieli języka angielskiego -  Doro-
ty Starz, Sylwii Maksymowicz, Alek-
sandry Zagórskiej oraz – dotacji unijnej  
w wysokości 24 000 euro. 

Wiktoria i Tomasz podzielili się wie-
dzą i wrażeniami z pobytu w Turcji, nie 
tylko z Gronem Pedagogicznym, ale 
również z pozostałymi uczniami gimna-
zjum, prezentując sprawozdania, zdjęcia 
i pamiątki. Swoją autoprezentację Wik-
toria Milcarz zakończyła w nostalgicz-
nym nastroju: „Chciałabym kiedyś tam 
jeszcze powrócić…”.

Wspólne zdjęcie z władzami z Giersun

Święta  Bożego Narodzenia to czas, 
który w polskiej tradycji nierozerwalnie 
wiąże się z ciepłą, rodzinną atmosferą, 
serdecznością, otwartością na potrzeby 
drugiego człowieka. Właśnie z myślą 
o osobach samotnych, wymagających 
opieki i wsparcia władze gminy na cze-
le z panem wójtem – Zbigniewem Za-
gdańskim i przewodniczącą Rady Gmi-
ny – Justyną Ślewą, jak co roku zorga-
nizowały spotkanie opłatkowe.

Tym razem uroczystość zagościła w 
Samsonowie. Pierwszym jej akordem 

była msza święta celebrowana w kościele 
pw. WNMP  przez ks. kan. Stanisława 
Świerka. Następnie zaproszeni goście 
udali się do szkoły im. Jana Pawła II. 
Tu powitania przybyłych gości dokonał 
gospodarz  spotkania – wójt  pan Zbi-
gniew Zagdański. Do bożonarodzenio-
wych życzeń dołączył ciepłe słowa ad-
resowane do osób samotnych i chorych. 
Do licznie zebranych mieszkańców oraz 
gości zwrócili się również z pięknymi 
życzeniami ks. Stanisław Świerk oraz 
proboszcz parafii w Zagnańsku ks. Ry-

Dla nich wszystkich wystąpili 
uczniowie ZSP,PiG w Samsonowie, pre-
zentując oryginalne jasełka. Na program 
artystyczny złożyły się: kolędy, recyta-
cja tekstów literackich, popisy taneczne.

Wszyscy goście poczuli klimat zbli-
żających się świąt. Dalsza część spotka-
nia przebiegała zgodnie z wymogami 
tradycji. Goście biesiadowali, kolędo-
wali, dzielili się opłatkiem. Atmosfera 
spokoju, ciepła, wyciszenia zagościła w 
ludzkich sercach… 

Na zakończenie spotkania wójt 
gminy podziękował wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do tak sprawnego 
zoorganizowania i przebiegu tego wy-
jątkowego spotkania. Wśród wymie-
nionych osób byli pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zagnańsku z jej kierownikiem panią 
Elżbietą Korus, pracownicy Zespo-
łu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Samsonowie z dyrektorem panią Do-
rotą Chmielewską oraz panią Jasią 
Salwą a także pan Marek Bucki, który 
przewodził śpiewaniu kolęd. 

Spotkanie opłatkowe – Samsonów 2008

szard Niemiec.   
W tym szczegól-
nym dniu na wi-
downi zasiedli tak-
że: poseł na Sejm 
RP – Henryk Mil-
carz, radny woje-
wódzki – Mieczy-
sław Gębski, rad-
ni Rady Gminy, 
przewodniczący 
rad sołeckich, soł-
tysi, kierownicy 
jednostek admini-
stracyjnych gminy,  
w spotkaniu 
uczestniczył rów-
nież zespół Tumli-
nianki.

Do styczniowego wydania gazety za-
łączona jest wkładka zawierająca ogło-
szenie o przetargu ustnym, niograni-
czonym, na sprzedaż nieruchomości 
lokalowych położonych w Zagnańsku 
przy ul. Słonecznej.

KOMUNIKAT
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Nowy Rok zawsze przynosi ze sobą 
zmiany. Nie ominęły one również Gaze-
ty Zagnańskiej. Od stycznia przejąłem 
obowiązki redaktora naczelnego w na-
szym piśmie. Jestem studntem Dzien-
nikarstwa i Komunikacji Społecznej  
z Kieleckiej WSEiP. Na uczelni aktyw-
nie uczestniczę w wydawaniu i redago-
waniu dwumiesięcznika studenckiego 
„Kurier Studencki”. Moją pasją jest 
fotografia zatem postaram się aby każ-
dy numer „GZ” był bogaty w zdjęcia. 
Dodatkowo mam nadzieję, że czytając 

„gazetę” będziecie Państwo usatysfak-
cjonowani – zarówno pod względem in-
formacyjnym jak i estetycznym. Życzę 
Państwu i sobie, aby ten rok był pełen 
sukcesów zawodowych i osobistych. 
Postaram się jak najlepiej służyć miesz-
kańcom gminy, swoim doświadczeniem 
i zaangażowaniem, a od Państwa liczę 
na, sugestie, uwagi, opinie –  są one bo-
wiem, motorem napędowym do jeszcze 
lepszej pracy.

Bartosz Majewski

Powitanie

Budowę naszej świątyni poprzedziły 
następujące wydarzenia:

• W maju 1974 roku ksiądz wikariusz 
z Tumlina Piotr Gałka na prośbę miesz-
kańców Jasiowa i Janaszowa rozpoczął 
odprawianie mszy świętej przy kaplicz-
ce Świętego Jana Nepomucena w Jana-
szowie.

• W maju 1975 roku grupa ludzi z Ja-
siowa i Janaszowa nocą dobudowała po-
mieszczenie o powierzchni 60 m2 – kry-
jąc się przed ówczesną władzą.

• W czerwcu tego roku Ksiądz Bi-
skup Jan Jaroszewicz przysyła Księ-
dza Stanisława Świerka aby zajął się 
tworzeniem Ośrodka Duszpasterskiego  
w Janaszowie. Dobudowaną Kaplicę do-
prowadzono do odpowiedniego wyglą-
du. Ówczesne władze wszystkie te dzia-
łania uznały za nielegalne i stosowano 
kary pieniężne wobec niektórych miesz-
kańców.

• 8 sierpnia 1975 roku władze woje-
wódzkie zezwoliły na budowę kaplicy w 
Samsonowie. Jesienią tego roku wspól-
nota wystąpiła o zezwolenie na lokali-
zację budowy kaplicy przy drodze pro-
wadzącej z Zagnańska do Samsonowa. 
Wniosek spotkał się z odmową i dano 
nam do zrozumienia, że przy tej trasie 
nie otrzymamy zezwolenia i skierowa-
no nas do szukania lokalizacji w Samso-
nowie – Piechotne. Ostatecznie w owym 
czasie o miejscu budowy kaplicy de-
cydował Dyrektor ds. Wyznań z Woje-
wództwa. Powstał komitet budowy ka-
plicy. Ksiądz Biskup Jan Jaroszewicz  
i znaczna część ludzi naszej wspólno-
ty duszpasterskiej zdecydowali aby bu-
dować na tym miejscu, gdzie obecnie 
stoi kościół. Zakupiono działkę od Marii  
i Józefa Witeckich. O wykonanie projek-
tu budowy Kościoła został poproszony 
p. inż. architekt Zdzisław Wiek z Kielc, 
a autorem projektu konstrukcyjnego był 
pan inż. Aleksander Szczeciński Dekre-
tem Księdza Biskupa od 1 stycznia 1976 
roku został ustanowiony rektorat w Ja-
naszowie. Rozpoczęto gromadzenie ma-
teriałów budowlanych. 

• W czerwcu 1977 roku został po-
święcony plac i zaczęto robić wykopy, 
a następnie powstały fundamenty i roz-
poczęto budowę. Nadzór techniczny nad 
budową podjął się wykonać p. inż. bud. 
Bogdan Ciok, zaś majstrem bezpośred-
nio nadzorującym codziennie prace był 
p. Wacław Kondrak.

• 18 czerwca 1978 roku Ksiądz Bi-
skup Jan Jaroszewicz przy licznym 
udziale wiernych i duchowieństwa po-
błogosławił Kamień Węgielny naszego 
Kościoła, który jest wmurowany w pre-
zbiterium.

• W 1978 roku zwróciliśmy się do 
władz państwowych o wyrażenie zgody 
na zmiany w projekcie kościoła. Zmia-
ny miały na celu uczynić kościół bar-
dziej funkcjonalnym i nadać mu sakral-

To już historia...
Przed konsekracją kościoła w Samsonowie Piechotnych

ny wygląd. Władze niechętnie odpowia-
dały, ogromnie przedłużając w czasie, 
ostatecznie wyraziły zgodę. Radość z tej 
decyzji dała możliwość rozpoczęcia już  
w 1978 roku odprawiania Mszy świętych 
w podziemiach istniejącego kościoła.

• W 1979 roku ukończono w stanie 
surowym budowę kościoła.

• 23 grudnia 1981 roku Ksiądz Bi-
skup Stanisław Szymecki erygował pa-
rafię Samsonów.

• 28 grudnia 1981 roku mianował 
proboszczem parafii Ks. Stanisława 
Świerka. Patronką kościoła wybrano 
NMP Wniebowziętą. Obraz patronki ko-
ścioła  namalowała p. Jadwiga Przybyt-
kowska.

• W 1983 roku odbyła się pierwsza 
wizytacja kanoniczna parafii przez Księ-
dza Biskupa Stanisława Szymeckiego. 
Także w 1983 roku rozpoczęto budowę 
plebanii, w której zamieszkał ksiądz w 
1986 roku.

• Projektowania wnętrza kościo-
ła podjęła się architekt pani inż. Maria 
Głowacka przy współpracy z mężem 
inż. Andrzejem Głowackim.

• W latach 80-tych wykonano pra-
ce kamieniarskie przy głównym wejściu 
kościoła, jak również wykonano drzwi 
wejściowe do kościoła, zamontowano 
okna i położono posadzkę marmurową. 
W tym też roku wykonano ołtarz, taber-
nakulum, które ufundował p. Czesław 
Palus. Wykonano również rzeźbę Chry-
stusa Ukrzyżowanego, która znajduje się 
w prezbiterium. Dzięki ofiarności para-
fian wykonano stacje Drogi Krzyżowej, 
ambonę, zakupiono dzwony i organy. 
Zrobiono również kaplicę przedpogrze-
bową.

• W latach 90-tych wykonano według 
projektu p. inż. Marii Głowackiej i p. 
inż. Andrzeja Głowackiego ławy w ko-
ściele. Tego trudnego zadania podjął się 
p. Andrzej Kondrak. Konfesjonał wyko-
nał p. Garecki. Wykonano również bo-
azerie i umeblowano zakrystię. Wykona-
no także parkingi i ogrodzenie kościoła. 
Nagłośnienie kościoła w ostatecznej for-
mie jest dziełem pana Marcina Surmy.

• W ostatnich latach dokonano ocie-

plenia kościoła z zewnątrz i położono 
strukturę tynkową dzięki firmie pana Ja-
nusza Machula. Zmieniono okna i wy-
kończono podziemie kościoła. Malo-
wanie kościoła wykonała firma pana 
Dziwonia. Dokonano również zmiany 
oświetlenia i założono ogrzewanie. Tego 
wydawałoby się  nierealnego zadania 
podjęła się firma pana Tomaszewskiego. 
Było to możliwe dzięki pozostawione-
mu przy kościele przyłączu gazowemu.

• 23.11.08 w Uroczystość Chrystusa 
Króla dziękujemy Bogu za nasz kościół 
parafialny, przeżywając radość z jego 
konsekracji.

• Konsekrację Kościoła i ołtarza za-
licza się do najbardziej uroczystych ak-
tów liturgicznych i miejsca te stają się 
szczególnie ważne dla zgromadzonej 
wspólnoty chrześcijańskiej dla jej du-
chowego wzrostu. Na tę historyczną  
i ważną chwilę dla całej parafii pracowa-
ło wiele ludzi jako żywe kamienie świą-
tyni Boga. Ks. Kan. Stanisław Świerk 
od początku istnienia parafii zajmował 
się tworzeniem wspólnoty parafialnej, 
jak też budową kościoła w Samsono-
wie. Parafianie są wdzięczni swojemu 
duszpasterzowi za Jego oddanie dla ca-
łej społeczności i trudno wyrazić słowa-
mi ich wdzięczność. Trzeba zauważyć 
szczególną troskę Zespołu Szkoły Pod-
stawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Samsonowie. Uroczy-
stość uświetnili swoją obecnością licz-
ni kapłani z diecezji kieleckiej na czele  
z ks. Rektorem Seminarium w Kielcach, 
siostry zakonne i katecheci wywodzący 
się z tutejszej parafii. Wielką radością 
są kapłani rodacy: Ks. prof. M. Pastusz-
ko, Ks. Kan. S. Kondrak, Ks. Kan. S. 
Okła, Ks. mgr K. Salwa, Ks. dr J. Zapart, 
Ks. mgr Z. Wrona i alumn seminarium  
A. Bałchanowski. Wśród licznych gości 
zaproszonych na tę uroczystość parafia 
Samsonów miała zaszczyt gościć gospo-
darza naszej Gminy pana Wójta – Zbi-
gniewa Zagdańskiego i przewodniczą-
cą Rady Gminy – panią Justynę Ślewę. 
Na ich ręce cała wspólnota parafii dzię-
kowała za ofiarność, trud i wysiłek wło-
żony w dobre funkcjonowanie naszej 
społeczności. Uroczystość przebiegała 
w modlitewnej ale i zarazem bardzo ra-
dosnej atmosferze mimo zewnętrznego 
chłodu, który przyniosła aura. (J.K.)
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Pod takim tytułem, w Szkole Pod-
stawowej w Mąchocicach Scholaste-
rii, odbyło się uroczyste wręczenie sty-
pendiów pomostowych najlepszym 
studentom, z obszarów wiejskich, re-

„Dyplom z marzeń”
Stypendia dla najzdolniejszych studentów – po raz drugi

gionu świętokrzyskiego. Była to dru-
ga edycja akcji, zorganizowanej przez 
Bractwo Świętokrzyskie oraz Stowa-
rzyszenie Nowych Możliwości.

Stypendium z rąk posła pana Henryka Milcarza odbiera Tomasz Frydrych. fot. J. Kosowski

Od 2 lutego 2009 r. w ZSPPiG  
w Zagnańsku, rozpoczyna działalność 
grupa przedszkolna ze środków unij-
nych „Przedszkole dla wszystkich...” 
Zapraszamy rodziców i dzieci, szcze-
gólnie pięcioletnie.

tel. 041 300 13 91, 041 311 32 91


