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Podejmując poselski mandat, zobowią-
załam się pracować dla dobra wszystkich 
obywateli naszej ojczyzny. Przez 22 miesiące 
pełnionej kadencji starałam się ten obowią-
zek wypełniać zgodnie z moim sumieniem, 
posiadaną wiedzą i odpowiedzialnością.

Myślę, że wszystkie stojące przede mną 
poselskie zadania zrealizowałam, kierując się 
właśnie tymi przesłankami, choć muszę się 
przyznać, że te, które związane były z moją 
rodzinną gminą Zagnańsk, pewnie zgodnie 
ze starym porzekadłem o bliższej ciału koszuli, 
wypełniałam ze szczególną troską i radością.

Chcę podkreślić, że jestem osobą otwartą, 
która słucha ludzi, rozmawia z nimi i utożsa-
mia się z ich problemami, dzięki czemu wiele 
moich działań służyło realizacji i rozwiąza-
niu wielu trudnych spraw. Miałam bowiem 
na uwadze, że wszystko to robię dla moich 
współmieszkańców i bliskich przyjaciół. Dla-
tego z wielkim zaangażowaniem włączyłam 
się w pozyskiwanie środków finansowych z róż-

nych źródeł na potrzebne w naszej gminie 
inwestycje i remonty.

Wspomnę tu o dofinansowaniu w wysokości 
126.700,00zł/50 proc. kosztów/prac remontowych 
i doposażenia hali sportowej w Zagnańsku. Fundu-
sze na ten cel pozyskaliśmy ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Dzięki nim będzie możliwa 
naprawa parkietu w hali sportowej i doposażenie 
sali fitness i siłowni oraz zakup specjalistycznego 
sprzętu konserwującego płytę boiska.

Drugą, również bardzo potrzeb-
ną dla mieszkańców naszej gminy 
inwestycją będzie budowa wraz 
z infrastrukturą mostu w ciągu 
drogi powiatowej nr 0302T w Ja-
siowie, możliwa do zrealizowania 
dzięki pozyskanej ze środków rezer-
wy subwencji ogólnej Ministerstwa 
Finansów w kwocie  651.392,00. 
W ramach inwestycji wykonana 
będzie także kładka dla pieszych 
wraz z chodnikiem.

Obie, choć z zupełnie różnych dziedzin życia, 
inwestycje były tak samo potrzebne nam miesz-
kańcom gminy Zagnańsk. Cieszę się bardzo, że 
przyczyniłam się do ich realizacji. Mam nadzieję, 
że w przyszłości będę mogła pomagać i wspierać 
nasz gminny samorząd w wielu potrzebnych dla 
Zagnańska przedsięwzięciach.

Z pozdrowieniami
Renata Janik – poseł na Sejm RP

Wójt Szczepan Skorupski wybrany zo-
stał 25 czerwca br. ponownie na funk-
cję przewodniczącego Zarządu Związku 
Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Gór-
nej Nidy. W Komisji Rewizyjnej będzie 
zasiadał radny Tomasz Dąbrowski. 

Podczas walnego Zgromadzenia człon-
ków Związku Gmin Powiatu Kieleckiego 
w Zlewni Górnej Nidy, które odbyło się 
w Chęcinach, udzielone zostało absolu-
torium Zarządowi, któremu od listopada 

2013 r. przewodniczył wójt Szczepan Sko-
rupski. Po głosowaniu wójt podziękował 
za powierzone  mu zaufanie przez wło-
darzy siedmiu gmin tworzących Zwią-
zek. Jednym z głównych zadań, które 
w najbliższym czasie chciałby zrealizować, 
jest poszukiwanie i pozyskiwanie środ-
ków finansowych na wspólną realizację 
przedsięwzięć mających na celu rozwój 
gmin w ramach programowania Unii Eu-
ropejskiej 2014–2020.

W skład Związku 
Gmin Powiatu Kie-
leckiego w Zlewni 
Górnej Nidy wcho-
dzą gminy: Chę-
ciny, Morawica, 
Sitkówka-Nowiny, 
Piekoszów, Mniów, 
Miedziana Góra 
oraz Zagnańsk.

Apis

Podczas walnego zebrania członków Stowa-
rzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dorze-
cze Bobrzy”, które odbyło się 17 lipca 2015 r. 
w remizie OSP w Miedzianej Górze wybrano 
nowe władze i dokonano podsumowania dzia-
łalności czteroletniej kadencji, w tym m.in. 
dofinansowanych projektów inwestycyjnych 
w poszczególnych gminach. Gmina Zagnańsk 
zrealizowała ich kilkanaście.

Wybrany podczas głosowania Zarząd 
LGD „Dorzecze Bobrzy” stanowią: prezes 

Jarosław Wałek, reprezentu-
jący gminę Miedziana Góra, 
wiceprezes Cezary Majcher 
z gminy Piekoszów, wice-
prezes Ewa Kita z gminy 
Zagnańsk, wiceprezes Ka-
mila Grela z gminy Straw-
czyn i sekretarz Zbigniew 
Krakowiak z gminy Mniów.

W skład Komisji Rewizyj-
nej weszli: przewodniczący 

Waldemar Jacak z gminy 
Miedziana Góra, wiceprze-
wodniczący Stanisław Zdyb 
z gminy Strawczyn, sekre-
tarz Jerzy Wawrzeńczyk 
z gminy Piekoszów, człon-
kowie Krzysztof Augustyniak 
z gminy Mniów i Lidia Pu-
towska z gminy Zagnańsk.

Apis 

Zarejestrowane zostało 9 lipca br. Koło 
Gospodyń Wiejskich „Florianki”, z siedzibą 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej Zagnańsk-
-Chrusty. Przewodniczącą Zarządu została 
Anna Wypych, skarbnikiem – Hanna Weso-
łowska, sekretarzem – Beata Adamiec.

KGW „Florianki” skupia 15 kobiet, których 
celem jest spotykanie się i promowanie gminy 
Zagnańsk. Wykonują ręcznie m.in. wyroby 
z wikliny, np. koszyczki i różnego rodzaju 
ozdoby. – Chcemy jako gospodynie współ-

pracować z Ochotniczą Strażą Pożarną – 
wyjaśnia radna Grażyna Wawszczak.

Koło Gospodyń Wiejskich „Florianki” 
powstało z inicjatywy radnej Zagnańska 
Grażyny Wawszczak. Pierwsze spotkania 
miały miejsce pod koniec października 
2014 roku, odbywały się co dwa tygodnie. 
Od 2015 roku kobiety spotykają się syste-
matycznie co tydzień – ze względu na duże 
zainteresowanie.

Apis

Inwestycje w gminie Zagnańsk

Wójt Szczepan Skorupski przewodniczącym Zarządu ZGPK

Wybrano nowe władze LGD Dorzecze Bobrzy

Powstało KGW „Florianki” w Chrustach
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Po raz pierwszy na terenie gminy Za-
gnańsk będą realizowane inwestycje w ramach 
inicjatyw lokalnych. W dniu 27 lipca 2015 r. 
wójt Szczepan Skorupski podpisał z inicjato-
rami pięć umów na realizację sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej, które będą finansowane 
ze środków finansowych inicjatorów oraz bu-
dżetu Gminy Zagnańsk.

Zgłoszone do realizacji zadania, których 
całkowity koszt budowy wyniesie 86 718,18 zł 
brutto, uzyskały wsparcie Gminy w wysokości 
ok. 49 proc. W ramach zawartych umów zosta-
nie sfinansowana realizacja sieci wodociągowej 

w sołectwach: Samsonów, Jaworze, Zagnańsk 
i Tumlin oraz sieci kanalizacyjnej w sołectwach 
Zagnańsk i Gruszka. Umowy zawarte zostały 
z wykonawcami wyłonionymi w drodze prze-
targu. Prace budowlane potrwają 
do końca września bieżącego roku.

Zgodnie z obowiązującą uchwa-
łą nr 35/VII/2015 Gmina Zagnańsk 
może dofinansować budowę infra-
struktury, jednakże kwota na jedno 
zadanie nie może być wyższa niż 
100 000 zł. Warunkiem realizacji 
inwestycji jest zabezpieczenie środ-

ków finansowych w budżecie Gminy a zgła-
szający inicjator musi posiadać zatwierdzoną 
dokumentację projektowo-kosztorysową.

Apis

Trwają intensywne prace drogowe w pasie 
jezdni na ul. Dębowej w Kaniowie. Pojawiły się 
tam też utrudnienia w ruchu samochodowym, 
za które inwestor przeprasza. Wprowadzo-
na została nowa organizacja ruchu. Dojazd 
do zbiornika, jak i nieruchomości przy ul. Dę-
bowej możliwy jest od strony miejscowości 
Borowa Góra.

Trwające prace drogowe związane są z re-
alizacją robót ziemnych – podbudowy drogi. 
Zakresem prac objęty został odcinek drogi w ul. 
Dębowej na dł. 140 mb oraz skrzyżowanie drogi 

powiatowej z drogą gminną – ul. Polną.
Rozbudowa drogi przy ulicy Dębowej 

w Kaniowie jest kolejną inwestycją, na którą 
gmina uzyskała dofinansowanie ze środków 

pochodzących z budżetu państwa w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Etap II. Bezpieczeństwo –Do-
stępność – Rozwój.

Przy ulicy Dębowej zostanie dokończona 
budowa drogi, budowa chodnika oraz zo-
stanie przebudowane skrzyżowanie z drogą 
powiatową. Prace mają na celu poprawę bez-
pieczeństwa i komfortu w ruchu kołowym 

i pieszym, szczególnie w okresie wakacyjnym 
ze względu na dojazd do zbiornika wodnego.

Apis

Gmina Zagnańsk podpisała w dniu 7 lipca br. z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Program edukacji 
ekologicznej – segregacja surowców wtórnych i zagospodarowanie 
odpadów przez szkoły z terenu gminy Zagnańsk” – kontynuacja 
w 2015 r.

W ramach umowy gmina Zagnańsk 
otrzyma dotację w kwocie do 17.000,00 
zł, stanowiącą 62,96 proc. kosztów kwa-
lifikowanych zadania, którego całkowity 
koszt wynosi 27.000,00 zł.

Apis 

Inwestycja pn. „Modernizacja i wyposa-
żenie budynku na potrzeby nowej siedziby 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsono-
wie” dobiega końca. Biblioteka gminna zmie-
nia swoje oblicze – zwiększa metraż i rozwija 
działalność.

Zadanie realizowane jest w ramach 
Programu Wieloletniego Kultura+ Priory-
tet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” 
ze środków finansowych ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego w kwocie 
1 mln 210 tysięcy złotych, stanowią-
cych 75 proc. całkowitych kosztów 
zadania. Gmina Zagnańsk wniesie 
wkład własny 140 tysięcy złotych 
(ponad 8 proc. całkowitej warto-
ści projektu) oraz za 90 tys. zł za-
kupiony został teren pod parking 
W 2015 r. gmina zainwestowała 
dodatkowe środki w celu dopro-
jektowania parkingu potrzebnego 
przy nowej bibliotece.

Ponad dwuletnia praca związana z przy-
gotowaniem do zmiany siedziby biblioteki 
gminnej przebiega dwutorowo. Szeroki za-
kres inwestycji począwszy od prac moderni-
zacyjnych oraz wykończeniowych budynku, 
zagospodarowania terenu wokół niego, skoń-
czywszy na całkowitym wyposażeniu w nowe 
meble oraz sprzęt informatyczny wymaga 
ścisłej współpracy wykonawcy, urzędników 
i bibliotekarzy.

Druga część zadania 
to spełnienie i utrzymanie 
przez bibliotekę wymaga-
nych w programie standar-
dów certyfikatu Biblioteka+. 
Bibliotekarki w ciągi dwóch 
lat skatalogowały zbiory 
w elektronicznym programie 
MAK+. Do końca września 
wszystkie procesy bibliotecz-
ne (katalogowanie, wypoży-
czanie, ewidencja) planujemy 

prowadzić w systemie 
elektronicznym.

Trwają końcowe 
prace związane z udo-
stępnieniem BIP-u oraz 
samodzielnej strony in-
ternetowej biblioteki. 
Dodatkowym wyzwa-
niem dla pracowników biblioteki jest utrzyma-
nie wysokiego zakupu nowości wydawniczych 
oraz prenumeraty prasy. Biblioteka sukcesyw-
nie wprowadza nową ofertę dla mieszkańców 
naszej gminy. W okresie wakacyjnym organi-
zowaliśmy dla najmłodszych w każdą środę 
zajęcia pod hasłem „Wakacje w bibliotece”. 
W każdym tygodniu lipca realizowaliśmy 
nowe, pomysłowe zabawy. Dotychczas odbyło 
się pięć spotkań: zabawy w pocztę, gry plan-
szowe, zajęcia z origami, zajęcia czarodziej-
skie i na temat bezpieczeństwa na wakacjach. 

Dyrektor i pracownicy GBP w Samsonowie

Gmina sfinansuje sieć kanalizacyjną i wodociągową w ramach inicjatyw lokalnych

Rozbudowa drogi w Kaniowie

Umowa z WFOŚIW w sprawie edukacji ekologicznej 

Modernizacja i wyposażenie budynku biblioteki w Samsonowie na ukończeniu
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Dlaczego spójność terytorialna jest 
ważna?

Każdy kraj, region, powiat i gmina powi-
nien być wewnętrznie transportowo spójny. 
Warunkiem takiej spójności jest m.in. dostęp-
ność drogowa do miejsc zamieszkania ludności, 
działalności przedsiębiorstw i instytucji. Rozwój 
infrastruktury drogowej ułatwia połączenia mię-
dzy obszarami wiejskimi, miastami, regionami, 
sprzyja sprawnemu przemieszczaniu się osób 
i towarów, umożliwia skrócenie czasu podró-
żowania, zapewnia mieszkańcom lepszy dostęp 
do usług publicznych (administracji publicznej, 
edukacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej. 
Co najważniejsze – ułatwia przyciąganie inwe-
storów i turystów.

Co to jest spójność terytorialna 
i na czym ona polega?

Spójność to najogólniej pewna jednocząca 
zgodność, która może występować między bran-
żami i obszarami gospodarki, przedsiębiorstwa-
mi, instytucjami, osobami i obszarami (gminami 
czy regionami). Spójność terytorialna odnosi się 
do stanu rozwoju i struktury sieci osadniczej oraz 
infrastruktury komunikacyjnej (transportowo-
-telekomunikacyjnej) umożliwiających powsta-
nie układu połączeń funkcjonalnych regionu. 
Spójność terytorialna wpływa na sieć wzajem-
nie powiązanych dziedzin życia ludzkiego (go-
spodarka, ekologia, usługi medyczne, usługi 

opiekuńcze, kulturalne) i sprzyja racjonalnemu 
funkcjonowaniu gospodarki lokalnej i regional-
nej. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej oraz 
powszechność występowania środków trans-
portu przyczyniają się do wzrostu geograficznej 
dostępności do lokalnych i regionalnych rynków 
pracy, bez potrzeby zmiany miejsca zamiesz-
kania. Spójność terytorialna sprzyja wzrostowi 
aktywności ekonomicznej zarówno na terenach 
zurbanizowanych, jak i na obszarach wiejskich 
(rozwój pozarolniczej działalności gospodar-
czej), w konsekwencji przyczynia się do zahamo-
wania lub przynajmniej do ograniczenia procesu 
wyludniania się obszarów peryferyjnych.

Lepsza jakość infrastruktury drogowej we-
wnątrz i na zewnątrz danego obszaru (gminy) 
przekłada się na obniżenie poziomu wewnętrz-
nych kosztów transakcyjnych, co zwiększa 
atrakcyjność tego terenu dla potencjalnych in-
westorów. Można powiedzieć, że funkcjonal-
na, sprawna sieć drogowa jest krwioobiegiem 
gospodarki, przynoszącym przedsiębiorcom 
i mieszkańcom wiele korzyści.

Aktywność gminy Zagnańsk na rzecz 
zwiększania spójności terytorialnej

Mając świadomość korzyści z zapewnienie 
spójności transportowej gminy Zagnańsk, 
władze gminy realizują różne przedsięwzięcia 
inwestycyjnej, w szczególności nakierowane 
na poprawę infrastruktury drogowej. W ostat-

nich czterech latach zrealizowano kilkana-
ście takich projektów. Ich wartość kształtuje 
się na poziomie 25 117 679,75 zł, z czego 
ze środków zewnętrznych pozyskano kwotę 
14 615 444,63 zł – co z kolei stanowi ponad 
58 proc. całkowitej wartości tych przedsię-
wzięć.

W ramach pierwszej inwestycji wybudowa-
no 1057,69 m drogi na łączniku Jaworze-Siodła 
i Jaworze-Chrusty oraz przebudowano 239 m sieci 
gazowej i 365 m linii energetycznej. Przedmiotem 
drugiej inwestycji była budowa drogi gminnej 
w ciągu dwóch ulic o łącznej długości 848,0 m 
(ul. Dęba Bartka i ul. Bartkowe Wzgórze). Wy-
budowano także sieć teletechniczną o długości 
223 m. Celem trzeciej inwestycji była budowa 
870 m drogi gminnej w ciągu ulicy Dębowej, 
w Kaniowie i łącznika do Borowej Góry (o dłu-
gości 201,22 m) wraz z budową chodnika o dł. 
777 m. Przebudowano również 815 m wodo-
ciągu, 222 m gazociągu i 30 sztuk oświetlenia 
drogowego. W ramach czwartego projektu m.in. 
przebudowano 660 m drogi w ciągu ulic: Spa-
cerowej, Słonecznej i Kieleckiej, rozbudowano 
i uporządkowano parkingi przy Urzędzie Gminy, 
banku i sklepie GS. Przedmiotem piątej inwestycji 
była przebudowa 970 m drogi w Ścięgnach oraz 
budowa 1020 m chodnika. Szósta inwestycja doty-
czyła budowy 1295 m drogi w Zachełmiu i 3888 m 
chodnika. Budowa 825 m drogi i 1775 m chod-
nika, od Bartkowa do ul. Kieleckiej w Zagnańsku 

była przedmiotem siódmej inwestycji. 
Zakres rzeczowy ósmej inwestycji doty-
czył m.in. budowy kładki dla pieszych 
oraz z budowy 600 m chodnika. Dzie-
wiąty projekt polegał na przebudowie 
7550 m drogi powiatowej Samsonów 
– Szałas – Odrowąż na odcinku Sam-
sonów – Ciągłe – Szałas. Przedmiotem 
dziesiątego przedsięwzięcia była m.in. 
budowa chodnika w Tumlinie-Oso-
wa. Prace jedenastej inwestycji objęły 
przebudowę drogi wojewódzkiej nr 
750 w miejscowości Chrusty wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą (chod-
nik dla pieszych, zatoki autobusowe, 
odwodnienie i zjazdy do posesji, wyko-
nanie barierek zabezpieczających ruch 
pieszy). W ramach kolejnej inwestycji 
zostanie wybudowana kładka dla pie-
szych oraz 1050 m chodnika w ciągu 
drogi powiatowej w Jasiowie.

Korzyści płynące z wybudo-
wanych dróg w gminie Za-
gnańsk

Spośród wielu zalet zrealizowa-
nych inwestycji drogowych warto 
wymienić te najważniejsze.

Zostaną w pełniejszym stopniu 
skomunikowane tereny gminy le-
żące wzdłuż i w pobliżu wybudo-
wanych i przebudowanych dróg. 
Poprawie ulegną warunki komu-

Spójność terytorialna gminy Zagnańsk

L.p. Nazwa projektu Wartość całko-
wita w zł

Kwota dofi-
nansowania 

w zł

% dofinan-
sowania

1. Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła 
i Jaworze-Chrusty gmina Zagnańsk 1 831 844,96 1 099 106,98 60

2. Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dęba Bartka i ul. 
Bartkowe Wzgórze, gm. Zagnańsk 1 202 313,01 721 387,81 60

3.
Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej w msc. 

Kaniów i łącznika do Borowej Góry w gm. Za-
gnańsk

1 615 572,37 961 104,00 59,5

4.

Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej (w tym 
przebudowa ciągu ulic: Spacerowej, Słonecznej 

i Kieleckiej (ok. 0,66 km)

4 000 000,00 2 399 600,00 60

5. Przebudowa drogi przez msc. Ścięgna wraz z budo-
wą chodnika 783 795,06 235 138,00 30

6. Budowa drogi w msc. Zachełmie wraz z budową 
chodnika 2 909 082,84 1 309 350,00 45

7. Budowa drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej w Za-
gnańsku 4 497 105,00 1 717 871,00 38

8.
Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chod-
nika i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej 

w msc. Samsonów-Piechotne
1 304 678,30 1 104 678,30 85

9. Przebudowa drogi powiatowej Samsonów – Szałas – 
Odrowąż na odcinku Samsonów – Ciągłe – Szałas 4 058 158,67 3 199 079,00 79

10. Budowa chodnika w msc. Tumlin-Osowa 715 129,54 343 129,54 48

11. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 w miejsco-
wości Chrusty 900 000,00 550 000,00 50

12. Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodni-
ka w ciągu drogi powiatowej w msc. Jasiów. 1 300 000,00 975 000,00 75

Razem 25 117 679,75 14 615 444,63 58,19
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wydarzenie, inwestycje

Święto Wody podczas Święta Kielc

Letnie darmowe gaszenie pragnienia

Wodociągi Kieleckie wyróżnione za promocję unijną

Podczas Święta Wody, które wpisało się 
w trzydniowe Święto Kielc Wodociągi Kie-
leckie zadbały o najmłodszych, organizując 
dla nich konkurs literacki. Jednym ze spon-
sorów był w nim wójt Szczepan Skorupski.

Na scenie Wodociągów Kieleckich na Pla-
cu Artystów działo się naprawdę wiele. Fu-
rorę zrobił konkurs skręcania wodociągu, 
dzięki któremu także dorośli pokazali, że 
potrafią się doskonale bawić. W konkursie 
literackim, który polegał na uzupełnieniu 
w wierszu brakujących słów konkurencja 
była duża, gdyż wpłynęło ponad 200 roz-
wiązań, z których 9 osób trafiło idealnie. 

Wójt Szczepan Skorupski wręczył laureatom 
ufundowane nagrody.

Tłoczno zrobiło się przy scenie, gdy przed 
publicznością pojawiła się Genowefa Pigwa, czyli 
Bronisław Opałko w przebraniu. A gdy artysta 
zrzucił chustę i zapaskę, zaprezentował ambit-
niejsze piosenki. Punktem kulminacyjnym był 
występ legendarnego zespołu Trubadurzy, który 
zaprezentował swoje największe przeboje rockowe.

Wydarzenia zorganizowane przez Wodociągi 
Kieleckie na Placu Artystów, wpisujące się w Świę-
to Kielc, były jednocześnie jubileuszem 10-lecia 
Święta Wody, które spółka organizuje corocznie.

Apis

W związku z upałami Wodociągi Kie-
leckie udostępniły mieszkańcom Zagnań-
ska i Kielc darmowe gaszenie pragnienie 
w poidełkach (pitnikach) ustawionych 
w miejscach publicznych. Woda w po-
idełkach jest pitna, można ją pić z nich 
bezpośrednio bez filtrowania, gotowania 
i uzdatniania.

Z poidełka znanego jako „Bartuś” można 
korzystać w Zagnańsku, przy placu zabaw 
i strefie rekreacji tzw. skateparku.

Woda w poidełkach jest regularnie badana 
przez wodociągowe laboratorium oraz stację 
sanitarno-epidemiologiczną. Mogą ją pić osoby 
w każdym wieku, bez filtrowania i uzdatniania.

Apis

Wodociągi Kieleckie otrzymały wyróżnienie 
w konkursie „Kryształy PR-u” za kampanię 
towarzyszącą akcji „Obudź się! Czas się włą-
czyć”, w kategorii Najlepsza promocja pro-
jektów unijnych. – Nagroda jest dowodem, że 
warto się starać nie tylko o realizację wielkich 
inwestycji, ale też o ich promocję – komentuje 
Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

Celem konkursu Kryształy PR jest promo-
wanie i nagradzanie najbardziej wartościowych 
inicjatyw jednostek samorządów terytorialnych 
i organów administracji państwowej jako in-
spiratorów kreatywnych działań i rozwiązań. 
Wodociągi Kieleckie zostały wyróżnione za akcję 
„Obudź się! Czas się włączyć”, której celem jest 
przekonanie mieszkańców do włączania swoich 
domów do nowej kanalizacji zbudowanej dzięki 
dofinansowaniu z Unii Europejskiej. W ramach 
akcji Wodociągi m.in. zorganizowały happeningi 

w Kielcach i Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, 
uruchomiły specjalną zakładkę na swojej stronie 
internetowej oraz profil na Facebooku, zamó-
wiły komiks promocyjno-edukacyjny dla dzieci 
„Kielecka przygoda Harry’ego i Wodniony”.

– Nagroda jest dowodem, że warto się starać 
nie tylko o realizację wielkich inwestycji, ale też 

o ich promocję. Kładziemy setki kilometrów rur 
nie po to, żeby leżały pod ziemią, ale żeby służyły 
ludziom, żeby z cywilizacyjnych udogodnień 
korzystało jak najwięcej osób – komentuje Hen-
ryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

Tegoroczne Kryształy PR-u zostały przy-
znane w Krakowie podczas XI Ogólnopolskiej 
Konferencji PR w Samorządzie i Administra-
cji Państwowej. Jak informują organizatorzy, 
co roku w konferencji bierze udział ponad 
150 uczestników, głównie prezydentów, bur-
mistrzów, wójtów, rzeczników prasowych 
i osób odpowiedzialnych za promocję i mar-
keting w sektorze publicznym. Od 2011 roku 
konferencji towarzyszy konkurs Kryształy 
PR-u, wyróżniający najbardziej innowacyjne 
i kreatywne rozwiązania i realizacje projektów 
z obszaru PR-u.

Apis 

nikacyjne mieszkańców gminy Zagnańsk 
i turystów przebywających w gminie: zwięk-
szy się przepustowość i płynność ruchu dro-
gowego.

Poprawi się bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego (zmotoryzowanych, ro-
werzystów oraz pieszych). Bezpieczniejsze 
drogi powinny znaleźć odzwierciedlenie 
w oszczędnościach nie tylko w skali gminy 
Zagnańsk, ale również w skali województwa 
i kraju (dotyczy to służby zdrowia, kosztów 
zniszczeń i napraw).

Nastąpi skrócenie czasu przejazdu i do-
stawy. Oznacza to, że podmioty gospodarcze 
i poszczególni ludzie działający w gminie 

mogą podwyższyć sprawność i obniżyć koszty 
działań transportowych.

Obniży się koszt dostępu do klientów, 
odbiorców, konsumentów mieszkających 
na terenach, gdzie inwestycje drogowe zre-
alizowano.

Zwiększy się atrakcyjność lokalizacyjna 
dla mieszkańców i inwestorów, zarówno pod 
budownictwo gospodarcze, jak i mieszkanio-
we, skutkujące wzrostem wpływów do budże-
tu gminy Zagnańsk z podatków od nierucho-
mości, podatków dochodowych.

Podsumowując nasze rozważania, można 
stwierdzić, iż w ostatnich kilku latach spój-
ność terytorialna gminy Zagnańsk zwiększyła 

się w istotnym stopniu. Niewątpliwie zreali-
zowane przedsięwzięcia drogowe przyczyniły 
się do poprawy płynności ruchu drogowe-
go, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, 
podniesienia komfortu i bezpieczeństwa 
na drogach, zwiększenia dostępu do miejsc, 
ludzi i podmiotów gospodarczych, czyli po-
prawy atrakcyjności gminy Zagnańsk. Należy 
jednak pamiętać, że są to bardzo ważne, ale 
nie jedyne czynniki wpływające na wzrost 
dobrobytu i zadowolenia mieszkańców.

Sławomir Pastuszka
Dr Sławomir Pastuszka jest adiunktem na Wydziale Zarzą-
dzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Jest autorem kilku monografii i kilkudziesięciu 
artykułów z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego. 
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sierpień 2015projekty społeczne

Podczas walnego zebrania członków Stowa-
rzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze 
Bobrzy”, które odbyło się 17 lipca 2015 r. w re-
mizie OSP w Miedzianej Górze po wybraniu 
nowych władz dokonano podsumowania dzia-
łalności zakres czteroletnie kadencji, w tym m.in. 
dofinansowanych projektów inwestycyjnych 
w poszczególnych gminach. Gmina Zagnańsk 
zrealizowała ich kilkanaście.

Geocaching w gminie
Wśród dofinansowanych przez LGD „Dorze-

cze Bobrzy” znalazł się projekt „Identyfikacja wa-
lorów kulturowych i historycznych – organizacja 
warsztatów geocachingowych, zakup sprzętu oraz 
oznakowanie punktów i szlaków geocachingo-
wych”. W jego ramach przeprowadzone zostały 
szkolenia teoretyczne i praktyczne z tematyki 
geocachingu, zakupiono 15 urządzeń GPS, skryt-
ki wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzono 
promocję projektu. Przedsięwzięcie wpłynęło 
na wzrost zaangażowania społecznego miesz-
kańców oraz przyczyniło się do ciekawego i efek-
tywnego spędzania wolnego czasu. Z uwagi na to, 
osiągnięty został cel polegający na umożliwieniu 
mieszkańcom wsi rozwijania swoich zaintereso-
wań poprzez odkrywanie walorów turystycznych 
i kulturowych gminy Zagnańsk. Realizacja przed-
sięwzięcia wpłynęła na poprawę aktywności życia 
kulturowego i społecznego dla wszystkich grup 
wiekowych na terenie realizacji projektu. Kwota 
dofinansowania wyniosła 17 879,58 zł.

Świetlica środowiskowa w Jaworzu
Z myślą o mieszkańcach obszaru objętego 

LSR, a w szczególności o mieszkańcach gminy 
Zagnańsk został złożony projekt „Budowa świetli-
cy środowiskowej w miejscowości Jaworze gmina 
Zagnańsk” o dofinansowanie świetlicy środowi-
skowej w miejscowości Jaworze, której celem była 
integracja oraz współpraca lokalnej społeczności. 
Celem budowy świetlicy było wyjście na przeciw 
potrzebom mieszkańców w zakresie edukacji, 
aktywizacji, budowaniu płaszczyzn współpracy 
różnych grup społecznych, krzewienia kultury 
oraz propagowaniu i kultywowaniu dorobku hi-
storycznego tych terenów oraz przeciwdziałanie 
marginalizacji społecznej. Poprzez organizowanie 
wielu spotkań, imprez zajęć oraz utworzenie Lo-
kalnego Punktu Społeczeństwa Informacyjnego, 
świetlica w Jaworzu w pełni zaspakaja potrzeby 
dzieci i młodzieży w zakresie spędzania wolnego 

czasu. W budynku świetlicy odbywają się spot-
kania grup dyskusyjnych, dodatkowe zajęcia 
szkolne, warsztaty, wieczór z muzyką i poezją pa-
triotyczną, swapping-wymiana ubrań, wernisaż 
malarstwa oraz wiele innych. Projekt przyczynił 
się to stworzenia centrum kultury, z którego ko-
rzystają zarówno mieszkańcy gminy, jak i goście 
z terenu LGD. Kwota dofinansowania wyniosła: 
359 149,93 zł.

Świetlica wiejska w Samsonowie

W ramach zadania pn. „Remont oraz wyposa-
żenie świetlicy wiejskiej działającej przy kościele 
w Samsonowie” przeprowadzono gruntowny re-
mont budynku. W jego ramach wykonano takie 
prace jak: odgrzybianie, położenie gładzi gipso-
wej, gruntowanie podłoży przed ich dwukrot-
nym malowaniem, montaż cokolików z płytek 
terakotowych oraz odbojnic z płyty meblowej. 
Dodatkowo świetlica została wyposażona w stół 
bilardowy, krzesła oraz gry edukacyjne.

Planowanym celem operacji była między inny-
mi aktywizacja społeczności lokalnej, a w szcze-
gólności ludzi młodych poprzez organizowanie 
czasu wolnego a w rezultacie doprowadzenie 
do integracji i współdziałania lokalnych inicjatyw. 
Głównym rezultatem jest integracja oraz współ-
praca lokalnej społeczności oraz zaspokajanie po-
trzeb z zakresu edukacji, aktywizacji, budowaniu 
płaszczyzn współpracy różnych grup społecznych, 
krzewienia kultury oraz propagowanie i kultywo-
wanie dorobku historycznego oraz przeciwdziała-
nie marginalizacji społecznej. Realizacja zadania 
pozwoliła stworzyć miejsce wspólnych spotkań 
lokalnej społeczności i młodzieży.

Świetlica jest czynnie wykorzystywana przy 
wielu odbywających się cyklicznie okazjach, 
świętach i uroczystościach. Służy również jako 
miejsce spotkań dla lokalnej młodzieży, gdzie 
istnieje możliwość w sposób zorganizowany przez 
opiekunów spędzania wolnego czasu i wzięcia 
udziału w takich przedsięwzięciach jak m.in. 
kursy tańca, zajęcia fitness, kółka teatralne, wy-
jazdy plenerowe do kina czy na basen. Kwota 
dofinansowania wyniosła 21 532,61 zł

Boiska w Tumlinie, Zagnańsku, Jaworzu 
i Szałasie oraz parking w Samsonowie

W ramach zadania „Rozwój bazy sportowej 
poprzez modernizację boisk sportowych w sołe-

ctwach Tumlin, Zagnańsk, Jaworze i Szałas oraz 
budowę parkingu w Samsonowie gm. Zagnańsk” 
zostały wykonane trzy boiska do piłki nożnej 
oraz do siatkówki, a także został wybudowany 
parking w Samsonowie. Celem projektu było 
utworzenie kompleksu sportowego na terenie 
gminy Zagnańsk. Realizacja projektu zdecydo-
wanie wpłynęła na wzrost atrakcyjności oraz po-
prawę wizerunku lokalnego środowiska. Powstały 
kompleks boisk sportowych stał się bezpiecznym-
miejscem do wspólnych gier oraz zabaw dzieci 
uczęszczających do szkoły. Spotkania sportowe 
często odbywają się po godzinach szkolnych, 
co pozytywnie wpływa na aktywność ruchową 
młodych ludzi. Natomiast budowa parkingu w 
Samsonowie przyczyniła się do podniesienia bez-
pieczeństwa osób zamieszkujących teren. Kwota 
dofinansowania wyniosła 327 632,00 zł na boiska 
w Tumlinie i Zagnańsku, a na boiska w Jaworzu i 
Szałasie dofinansowanie wyniosło 246 880 00 zł.

Stroje oraz instrumenty dla orkiestry 
w Zagnańsku

W ramach projektu „Zakup strojów oraz 
instrumentów dla orkiestry w Zagnańsku” do-
posażono działającą na terenie LGD „Dorzecze 
Bobrzy” orkiestrę w zestaw 30 nowych repre-
zentacyjnych strojów oraz w 4 nowe instru-
menty muzyczne (klarnet, flet oraz 2 saksofony: 
barytonowy i sopranowy). Realizacja projektu 
za główny cel stawiała sobie podtrzymywanie oraz 
upowszechnianie tradycji, podejmując kierunki 
działań mających na uwadze upowszechnienie 
wśród społeczeństwa aktywnego stylu życia. 
Projekt przyczynił się do zwiększenia zaangażo-
wania młodzieży należącej do orkiestry, a także 
pozwolił wyeliminować dysproporcje pomiędzy 
możliwościami orkiestr z terenów miejskich. Wy-
stępy artystyczne orkiestry wyglądają bardziej 
profesjonalnie oraz ogląda i słucha ich nawet 1000 
mieszkańców obszaru objętego LSR. Kwota dofi-
nansowania wyniosła 16 238,85 zł.

W zgodzie z naturą, muzyką i sportem 
w gminie

W ramach projektu „Zdrowy tryb życia 
w zgodzie z naturą, muzyką i sportem – orga-
nizacja warsztatów muzycznych i sportowych, 
zakup sprzętu muzycznego i sportowego, or-
ganizacja imprezy kulturalnej oraz wydanie 
publikacji” zakupiono sprzęt sportowy (narty 
biegowe i nartorolki) oraz muzyczny (2 sak-
sofony, trąbka, flet, tamburino) oraz prze-
prowadzono warsztaty sportowe i muzyczne. 
Ponadto zorganizowana została impreza kul-
turalna – koncert muzyczny oraz zakupione 
zostały materiały promocyjne (zaproszenia, 
plakaty, foldery, kalendarze zdjęciowe i ulotki).

Przedsięwzięcie wpłynęło na wzrost zaintere-
sowania ludzi młodych sportem oraz aktywnym 
i atrakcyjnym sposobem spędzania czasu wolne-
go. Ponadto wzrosło zainteresowanie ludzi mło-
dych śpiewem, muzyką i grą na instrumentach. 

Projekty gminy Zagnańsk dofinansowane przez LGD Dorzecze Bobrzy

dokończenie na str. 7
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akcje społeczne

Wsparcie GOPS dla bezrobotnych w ramach 
EFS PO KL – czy można więcej – okazało się, że 
tak. Gmina Zagnańsk/Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zagnańsku realizuje projekt „Po-
moc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu 
osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym w gminie Zagnańsk” współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytetu VII: Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.1. Rozwój upowszech-
nianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej.

W okresie od 28 maja do 24 lipca br. sześcio-
ro beneficjentów projektu – pięć kobiet i jeden 
mężczyzna – uczestniczyło w szkoleniach zorga-
nizowanych i przeprowadzonych przez wybraną 
poprzez zapytanie ofertowe firmę CDE Centrum 
Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara w Kielcach.

Uczestnicy brali udział w warsztatach grupo-
wych z psychologiem, uczyli się samopoznania 
i motywacji, komunikacji interpersonalnej, radze-
nia sobie ze stresem, radzenia sobie z emocjami 

i postawy asertywnej. Mieli możliwość uzyskania 
indywidualnego doradztwa zawodowego podczas 
spotkań z psychologiem i kształtowali umiejęt-
ności społeczne.

Odbyły się warsztaty grupowe autoprezen-
tacji i dress codu oraz ABC przedsiębiorczości 
– spółdzielczość socjalna. Finałem i jednocześ-
nie podsumowaniem szkolenia była aranżacja 
i pielęgnacja terenów zielonych. Uczestnicy pod 
fachowym okiem szkoleniowca Władysława Ko-
walewskiego zaaranżowali i wykonali rewitalizację 
terenu przy siedzibie GOPS w Zagnańsku i straż-
nicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie. 
Miejsca te zyskały na atrakcyjności i będą cieszyć 
mieszkańców gminy swym widokiem.

Osoby uczestniczące w projekcie poprzez szko-
lenia i prace nad sobą nabyły nowych umiejęt-
ności: zyskały poczucie wpływu na własne życie 
i uczyły się świadomie dokonywać wyborów; 
można zauważyć u uczestników zwiększenie po-
czucia własnej wartości i pewności siebie. Zmoty-
wowani do działania zyskali wiedzę, wypróbowali 
techniki kreatywnego myślenia i pozytywnego 
nastawienia do zmian.

W ocenie prowadzących szkolenia grupa 
beneficjentów wypadła bardzo dobrze: byli 
otwarci na zmiany swoich postaw życiowych 
i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Projekt 
przyniósł efekty zarówno dla beneficjentów, jak 
i dla gminy. Celem szkolenia było kształtowa-
nie umiejętności i kompetencji niezbędnych 
do samorealizacji, podniesienie kompetencji 
życiowych i społeczno-zawodowych, umożliwia-
jących docelowo powrót do życia społecznego 
i zawodowego.

Elżbieta Korus, kierownik GOPS

Poprzez realizację zadania został osiągnięty 
cel polegający na umożliwieniu mieszkańcom 
wsi rozwijania swoich zainteresowań poprzez 
uczestnictwo w warsztatach muzycznych i spor-
towych oraz zakup sprzętu. Realizacja przed-
sięwzięcia wpłynęła na poprawę aktywności 
życia kulturowego i społecznego dla wszystkich 
grup wiekowych na terenie realizacji projektu. 
Uczestnicy projektu mieli okazję zaprezento-
wania umiejętności nabytych w czasie trwania 
warsztatów sportowych. Podczas trwania obozu 
sportowego zorganizowany został rajd do Re-
zerwatu „Zachełmie” połączony z rywalizacją 
oraz poczęstunek dla uczestników warsztatów. 
Kwota dofinansowania wyniosła 30 750,77 zł.

Prace konserwacyjne kościoła w Tum-
linie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława 
Bp. M. w Tumlinie skorzystała z projektu „Prace 
konserwacyjne elewacji i opaski obejścia wokół 
kościoła pw. św. Stanisława w Tumlinie”. Zabyt-
kowy kościół stanowi jeden z najważniejszych 
punktów historycznych z terenu całej gminy. 
Adresatami projektu byli wszyscy mieszkańcy 
parafii, którzy są bezpośrednio związani z miej-
scem realizacji operacji. Projekt ten oddziaływał 
nie tylko na gminę Zagnańsk, ale także na ob-
szar LGD. Realizacja zadania wpłynęła na po-
budzenie aktywności do udziału w działaniach 
na rzecz rozwoju regionu z uwzględnieniem 
w głównej mierze ludzi młodych. Kwota dofi-
nansowania wyniosła 75 586,00 zł

Remont „organistówki”
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rozalii 

i św. Marcina skorzystała z projektu „Remont 

budynku organistówki przy kościele pw. św. 
Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu”.

Adresatami zadania byli przede wszystkim 
ludzie młodzi. Planowanym celem projektu była 
między innymi aktywizacja społeczności lokal-
nej, a w szczególności ludzi młodych poprzez 
organizowanie czasu wolnego, co za tym idzie 
doprowadzenie do integracji i współdziałania 
lokalnych inicjatyw. Zadanie wpłynęło na po-
budzenie aktywności do udziału w działaniach 
na rzecz rozwoju. Organistówka jest miejscem, 
w którym można będzie kontynuować realizację 
wspólnych założeń, takich jak spotkania młodzie-
ży szkolnej. Dzięki dalszemu rozwojowi organi-
stówki będzie możliwe inwestowanie w lokalną 
młodzież i organizację wolnego czasu. Ponadto 
adresatami projektu stali się wszyscy mieszkańcy 
parafii oraz turyści odwiedzający region. Kwota 
dofinansowania wyniosła 110 521,00 zł.

Strażnica w Zagnańsku i place zabaw 
w Borowej Górze i Tumlinie

Dzięki realizacji projektu „Doposażenie 
placów zabaw w msc. Borowa Góra, Tumlin 
Dąbrówka oraz utworzenie miejsca rekreacji 
przy strażnicy OSP Zagnańsk” umożliwiono 
mieszkańcom wsi atrakcyjne spędzanie wol-
nego czasu. Adresatami projektu są w głównej 
mierze ludzie młodzi, dzięki czemu projekt po-
budzi ich aktywność do zdrowego i aktywnego 
wypoczynku. Wyposażenie placów zabaw jest 
odpowiedzią na zgłaszane potrzeby młodych 
mieszkańców gminy Zagnańsk. Możliwości 
ciekawego i zdrowego spędzania wolnego czasu 
na wsiach są bardzo często ograniczone, dla-
tego projekt przyczynił się do rozwoju ludzi 
młodych oraz stworzył szansę na ich dalszy 

rozwój poprzez aktywne spędzanie wolnego 
czasu w gronie rówieśników i ich opiekunów. 
Wspólne spędzanie czasu wolnego stworzy tak-
że doskonałą okazję do wspólnych zabaw oraz 
nawiązywania i utrwalania nowych znajomości. 
Kwota dofinansowania wyniosła 24 392,37 zł.

PIT w Samsonowie
Głównym etapem projektu „Umożliwie-

nie rozwoju turystyki i rekreacji w gminie 
Zagnańsk poprzez utworzenie, wyposażenie 
i udostępnienie Punktu Informacji Turystycz-
nej w Samsonowie” było utworzenie i udo-
stępnienie Punktu Informacji Turystycznej 
w Samsonowie, który przyczynił się do wzro-
stu atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej 
i gospodarczej gminy Zagnańsk. Działanie 
głównie wpłynęło na rozwój turystyki i re-
kreacji na obszarze objętym Lokalną Strategią 
Rozwoju, a także promocję obszarów wiejskich 
wraz z ich walorami. Kwota dofinansowania 
wyniosła 11 116,30 zł.

Opr. Apis

GOPS wspiera bezrobotnych

dokończenie ze str. 6
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W czasie festynu parafialnego 6 września 
2015 roku odbędzie się RODZINNY KONKURS 
na temat św. Rozalii, dlatego w „Gazecie Za-
gnańskiej” ukażą się informacje, które pomogą 
przygotować się do turnieju. Wszystkich ser-
decznie zapraszamy do udziału. 4 września 
to dzień patronki kościoła pw. św. Marcina i św. 
Rozalii w Zagnańsku – (nazywanej także Małą 
Świętą - la Santuzza) – potomkini Karola Wiel-
kiego, która porzuciła życie dworskie i miesz-
kała w górskiej jaskini.

Nakaz z nieba, by córce nadać imię 
Rozalia

Według starej opowieści urodziła się w za-
mku Olivella w sycylijskim Palermo około 1130 

roku jako córka 
księcia Sinibalda, 
służącego królowi 
Normanów – Ro-
gerowi II. Przed 
u r o d z e n i e m 
dziecka matka 
otrzymała we śnie 
nakaz z nieba, 
aby nadała córce 
imię Rozalia, bę-
dzie ona bowiem 
najpiękniejszym 
kwiatem rodu 
i wyspy. Miał 

to być również proroczy symbol życia pokutnego 
(kolce róży) i niewinności (biel lilii).

Kult św. Rozalii
Według podań z okolic Palermo kult Rozalii 

powstał dość wcześnie, jednak rozwinął się do-
piero w XVII wieku. 15 lipca 1624 roku odkryto 
w jednej z grot szczątki św. Rozalii i uroczyście 
przeniesiono do katedry w Palermo. Jak poda-
ją żywoty świętej, ciało Jej zostało w naturalny 
sposób zmumifikowane przez krople wody 
kapiące ze skalnych minerałów jaskini. Woda, 
ściekając na ciało, pokryła je rodzajem powło-
ki przezroczystej jak alabaster: Bowiem krople 
wody z kamienia pieczary, w której żyła, kapiąc 
i w kamień się obracając, ciało otoczyły, pocho-
wały, zamknęły – jak bursztyn świeży [zasklepia] 
żyjątka – i nad nim kamień na dwie dobre piędzi 
gruby jak grobowiec jakiś znaczny wybudowały. 
W tym to grobie godnie pochowane i ludziom 
niewiadome leżało (...) ciało św. Rozalii (O. Fry-
deryk Szembek, Informatia Krotka, Toruń 1630).

Podanie głosi, że podczas znalezienia relik-
wii miała ustać zaraza, która wówczas nękała 
Palermo i całą okolicę. Od tego czasu zaczął się 
kult, a św. Rozalia jest wzywana jako patronka 
chroniąca od zarazy. Czterdzieści dni później 
w innej grocie (według podań pierwszym miej-
scu pobytu Rozalii) odkryto na ścianie wyryty 
ręką świętej napis: Ja, Rozalia, córka Sinibalda, 
postanowiłam żyć w tej grocie dla miłości mego 
Pana, Jezusa Chrystusa. Chcąc upamiętnić tę 

niezwykłą postać, w katedrze w Palermo zbu-
dowano osobną kaplicę, gdzie umieszczono re-
likwie. Na górze Monte Pellegrino wzniesiono 
kościół, a w grocie utworzono kaplicę.

Do dziś w Palermo 15 lipca odbywa się uro-
czysta procesja ku czci Rozalii, w ten sposób całe 
miasto i okolice świętują pamiątkę odnalezienia 
relikwii. Natomiast 4 września pielgrzymi wę-
drują do groty na Monte Pellegrino.

Imię św. Rozalii wpisał do Martyrologium 
Rzymskiego papież Urban VIII w 1630 r., 
a 4 września wyznaczono na doroczne jej wspo-
mnienie w liturgii. Atrybutem Świętej są: czasz-
ka, grota, w której mieszkała, wieniec z róż, lilia, 
księga, krzyż, różaniec. Przedstawiana jest jako 
dziewczyna (pokutnica) w stroju z epoki. Wzy-
wana w obronie przed zarazami i chorobami 
zakaźnymi, to także patronka: Palermo, Sycylii, 
Wenezueli.

Św. Rozalia -  imię, które zapewne powstało z 
połączenia łacińskich słów: rosa – róża i lilium – 
lilia nawiązuje ono do wspomnianego podania 
mówiącego o narodzinach świętej.

Kult św. Rozalii w Polsce
Do Polski relikwie św. Rozalii sprowadzono 

staraniem jezuitów 25 lipca 1630 r. Początkowo 
znajdowały się tylko w krakowskich kościołach: 
pw. św. Barbary oraz św. Piotra i św. Pawła.

Obecnie w Polsce święta Rozalia jest patronką 
w osiemnastu parafiach, a w niemal 290 innych 
wspólnotach i muzeach na terenie kraju znajdują 
się poświęcone jej kapliczki, feretrony, obrazy, 
relikwie, figury, płaskorzeźby i freski.

Święta Rozalia w Zagnańsku
W XVII wieku Zagnańsk był już dość dużą 

osadą liczącą około 1000 mieszkańców. Posiadał 
również nadany przez króla Jana Kazimierza 
w roku 1658 przywilej zapewniający bezpie-
czeństwo mieszkańcom i opiekę władcy. Dlatego 
właściciel tych ziem – biskup krakowski Andrzej 
Trzebicki – 9 sierpnia 1664 roku erygował pa-
rafię w Zagnańsku i zarządził budowę kościoła. 
Powstanie nowej wspólnoty potwierdzają doku-
menty nadane w Kielcach 19 października 1668 
roku. Dowiadujemy się z nich, że parafia została 
powołana do życia w trosce o wiernych, którzy 
należeli do parafii w Tumlinie „ (...) z powodu 
odległości miejsca, nie mogą dogodnie odwie-
dzać swojego kościoła parafialnego w każdą nie-
dzielę i święta dla wysłuchania Mszy świętej i dla 
przyjęcia sakramentów, postanowiliśmy wznieść 
i powołać nowy kościół parafialny we wspomnia-
nej wsi Zagnańsko, pod wezwaniem św. Rozalii 
Dziewicy i św. Marcina Biskupa i Wyznawcy, od-
łączony i oddzielony od kościoła tumlińskiego”.

Biskup Andrzej Trzebicki herbu Łabędź – se-
kretarz królewski i podkanclerzy wielki koronny, 
z własnych fuduszy wybudował nasz kościoł „ 
(…) mający posadzkę ciosową. Długość kościoła 
wynosiła 42 łokcie, szerokość 18 łokci, wysokość 
15 łokci”.

Tablica znajdująca się w świątyni zawiera 
informację o konsekracji dokonanej przez bi-
skupa fundatora 30 maja 1677 r. Wykuty napis 
w języku łacińskim głosi, m.in.: „1677 roku, dnia 
30 maja. Najjaśniejszy i najdostojniejszy Andrzej 
Trzebicki, z łaski Bożej i Stolicy Apostolskiej, 
biskup krakowski, książę siewierski konsekrował 
ten kościół na cześć i chwałę Boga wszechmo-
gącego i dla uczczenia świętej Rozalii Dziewicy 
i świętego Marcina Biskupa i Wyznawcy…”.

Obraz patronki parafii św. Rozalii zasłynął 
jako cudowny podczas epidemii tyfusu i cho-
lery na Kielecczyźnie w pierwszej połowie XIX 
wieku. Dlatego w tym okresie kult św. Roza-
lii w tutejszym kościele bardzo się rozwinął. 
Świadczą o tym wpisy w źródłach kościelnych. 
W sporządzonym przez ks. Izydora Grellę 
w 1872 r. opisie kościoła czytamy: „Do wesel-
szych chwil Kościoła zaliczyć ośmielam się te cią-
głe zamawiane Nabożeństwa przez okolicznych 
mieszkańców przed ołtarzem Świętej Rozalii 
Patronki od morowego powietrza – albowiem 
podczas grasujących często chorób: cholery, 
powietrza, tyfusów, zarazy na bydło i ogólnego 
pomorku – pobożni formując się w znaczne 
oddziały, wśród pieni pobożnych na ustach 
i duszy, wśród chorągwi i odgłosu parafialne-
go bębna, przyciągając wśród znoju, kurzawy 
i upału do Zagnańska, a padając na kolana przed 
Ołtarzem Świętej Rozalii - błagają Boga, aby 
za przyczyną tej Świętej Pustelnicy, nieszczęścia 
chorób raczył od nich oddalić, karę za grzechy 
zasłużoną darować. Corocznie prawie Obywatele 
Kielc zebrawszy się licznie, bo po 800 razem, 
pod przewodnictwem Duchownym jednego 
z Xięży Wikaryuszów Kieleckich, przychodzą 
tu na Nabożeństwo do Świętej Rozalii szukając 
pociechy duszy i oddalenia wszelkich niepowo-
dzeń i nieszczęść, jakie cudowna Opatrzność 
na grzeszników zsyła”.

Trzydzieści lat później ks. A. Czarkowski 
zanotuje: „Na ten odpust zaprasza się księży 
z sąsiednich parafii i przychodzą kompanie z są-
siednich parafii, bo obraz św. Rozalii lud uważa/
że/jest cudowny, bo wielu doznało łask od Boga, 
szczególnie podczas epidemii cholery”.

Relikwie patronki św. Rozalii
W niedzielę, 15 listopada 1970 roku, biskup 

sufragan kielecki dr Edward Materski przekazał 
relikwie patronki św. Rozalii do kościoła. W do-
kumentach parafialnych czytamy: „ (…) oficjal-
nie przekazaliśmy miejscowemu proboszczowi 
ks. kanonikowi Janowi Kurczabowi, relikwie św. 
Rozalii, patronki tutejszego kościoła, osobiście 
przywiezione przez Nas z Rzymu na prośbę 
wspomnianego księdza kanonika. Relikwie te, 
umieszczone w nowo sporządzonym relikwia-
rzu, po uczczeniu przez zebrane duchowieństwo, 
zostały przeniesione w procesji do kościoła. Uro-
czystość zgromadziła wielką liczbę parafian (…) 
”. Na zakończenie ksiądz biskup polecił opiece 
św. Rozalii całą parafię.

Święta Rozalia – patronka zagnańskiej parafii – konkurs rodzinny

dokończenie na str. 9
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Uroczysta Eucharystia odprawiona o godz. 
10 w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w 
Zagnańsku oraz śpiew pieśni patriotycznych i zło-
żenie kwiatów złożą się na  uroczystość związaną 
z obchodami 71. rocznicy sformowania 4. Pułku 
Piechoty Legionów Armii Krajowej, która odbędzie 
się 15 sierpnia br. przy pomniku na górze  Sosnowica 
przy trasie Zagnansk – Kielce. Zapraszają na nią 
Wójt Gminy Zagnańsk i Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Zagnańsk.

W Zagnańsku-Siodłach sformowano 4. Pułk 
Piechoty Legionów AK. Żołnierze po uroczystej 
Mszy św., którą 15 sierpnia 1944 r. na leśnej polanie 
odprawił kapelan pułku ks. kapitan Henryk Peszko 
„Wicher”, ruszyli na pomoc walczącej Warszawie.

W związku z tym, że Rosjanie dochodzili już 
do linii Wisły, dowództwo Armii Krajowej pod-
jęło decyzję o przystąpieniu do wykonania zadań 
wynikających z planu „Burza” na terenie Okręgu 
Radomsko-Kieleckiego AK, działaniom tym nadano 
kryptonim „Deszcz”.

Plan zakładał m.in. opanowanie lewego brze-
gu Wisły i większych miast Kielecczyzny, obro-
nę mostów na Wiśle, zakładów zbrojeniowych 
w Starachowicach i Skarżysku-Kamiennej. Kon-
tynuowano działalność dywersyjną na szlakach 
komunikacyjnych. Odtworzono przedwojenne 
jednostki wojskowe – powstała m.in. 2. Dywizja 
Piechoty Legionów AK „Pogoń” dowodzona przez 
płk. Antoniego Żółkiewskiego „Lina”, a w jej składzie 
walczył m.in. 4. kielecki pułk piechoty z obwodów 
kieleckiego i buskiego.

Koncentracja 4. pp Leg. AK w Zagnańsku-Siod-
łach. Rozkaz przewidywał tworzenie I batalionu 
w rejonie Niwek Daleszyckich i Mąchocic, a II ba-
talionu w rejonie lasu na Gruchawce (okolice Kielc). 
Dowódca 4. pułku mjr „Wyrwa” Józef Włodar-
czyk połączył bataliony. Obie jednostki wyruszyły 
do Zagnańska-Siodeł.

Jako pierwszy w nocy z 12/13 sierpnia dotarł II 
batalion. W jego składzie znalazł się także działający 
na terenie Zagnańska oddział „Gryfa” – Pawła Stępnia. 
Wkrótce dołączył II batalion. Marian Sołtysiak „Ba-
rabasz” wspomina: „Jako kompania 4 Pułku Ziemi 
Kieleckiej jedenastego sierpnia wyszli »Wybranieccy« 
z Niwek kierując się do Daleszyc na mszę polową. 
(…) Przez Niestachów (…), Leszczyny i Mąchocice 
doszliśmy do wsi Brzezinki, gdzie zatrzymaliśmy się 
na parogodzinny odpoczynek. Stąd wieczorem nastą-
pił wymarsz do wsi Zagnańsk - Siodła (…) ”. Pułk liczył 
653 osoby, w tym 20 oficerów, 11 podchorążych i 74 
podoficerów, 548 szeregowych. Z każdym dniem przy-
bywało żołnierzy i 10 września było to już 1144 ludzi.

1 sierpnia 1944 r. rozpoczęło się powstanie war-
szawskie. 15 sierpnia dowódca Okręgu Radomsko-
-Kieleckiego AK wydał rozkaz szczególny nr 6/44: 
„W związku z rozkazem radiowym gen. »Bora« z dn. 14 
VIII g. 17.00 zarządzam marsz wszystkich uzbrojonych 
oddziałów Okręgu do bitwy o Warszawę. W tym celu 
wydałem już dzisiaj o godzinie 10.00 rozkaz przygoto-
wawczy, zarządzający pogotowie marszowe oddziałów. 
(…) Akcję nazwałem »Zemsta« (…).”

W tym samym dniu – 15 VIII – w Zagnańsku 
-Siodłach na polanie przy ołtarzu polowym, zbu-
dowanym przez żołnierzy z nieociosanych żerdzi, 
odprawił partyzancką Mszę 
świętą kapelan pułku ks. kapi-
tan Henryk Peszko „Wicher”. 
W trakcie uroczystości udzielił 
żołnierzom absolucji generalnej 
(rozgrzeszenia). W godzinach 
popołudniowych żołnierze zwia-
du konnego: Zygmunt Pietrzak 
„Bekas”, Stanisław Cnota „Mar-
cin” w trakcie potyczki w miej-
scowości Zagnańsk-Chrusty 
zastrzelili niemieckiego majora, 
kontrolującego przebieg prac for-

tyfikacyjnych, zdobyto plany niemieckich umocnień, 
samochód mercedes, pistolet maszynowy bergman, 
rewolwer i dwa granaty.

16 sierpnia pułk zgodnie z rozkazem ruszył na po-
moc walczącej Warszawie. Trasa marszu to: Zagnańsk 
– Szałas – Serbinów – Sołtyków – Antoniów.

21 sierpnia 1944 r. miała miejsce zwycięska bitwa 
pod Antoniowem – jedna z największych stoczona 
przez żołnierzy AK na Kielecczyźnie.

Rozkaz Komendy Głównej AK marszu na odsiecz 
powstaniu warszawskiemu nie mógł być zrealizowa-
ny przez Okręg Radomsko-Kielecki i musiał zostać 
zmieniony.

Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, sztab 
korpusu podjął decyzję o wstrzymaniu marszu.

4. pp Leg. AK kontynuował walkę z okupantem, 
wykonując zadania w ramach akcji „Burza”, m.in. 
w Zaborowicach, Mniowie, pod Fanisławicami nad 
Nidą, w Radkowie i lasach włoszczowskich. Działania 
te wiązały znaczne siły niemieckie, które nie mogły 
uczestniczyć w tłumieniu powstania warszawskiego, 
co stanowiło także pomoc dla walczącej stolicy. 28 
września pułk otrzymał rozkaz przejścia do Obwodu 
Kieleckiego.

Komendant Okręgu „Ein” (Jan Zientarski) dzię-
kował żołnierzom 2. DP Leg. za trud i walkę „ (…) 

za waszą piękną postawę, jaką wykaza-
liście się w okresie letniej koncentracji 
składam hołd tym wszystkim, którzy 
własną krwią okupili sławę i zwycię-
stwo oddziałów (…) ”.

25 września 2010 roku przy 
czerwonym szlaku na Sosnowicy 
odsłonięto i poświęcono obelisk upa-
miętniający sformowanie 4. Pułku 
Piechoty Legionów Armii Krajowej. 
Fundatorem kamienia był Edward 
Adamiec.

Roman Piskulak, Apis

Relikwiarz wy-
konany jest z po-
złacanego metalu 
w kształcie krzy-
ża ustawionego 
na okrągłej pod-
stawie. Na trzonie 
znajduje się meta-
lowy talerzyk, wy-
żej umieszczona jest 
ozdobiona wieńcem 
z rubinów puszka 
z relikwiami św. Ro-
zalii. Górne ramio-
na krzyża znajdują 

się na tle utworzonym przez symbole czterech 
Ewangelistów.

Św. Rozalia w świątyni
Ołtarz świętej Rozalii del Pellegrino został 

wykonany z drewna w XVII wieku. Centralne 
miejsce zajmuje obraz przedstawiający mod-

lącą się do Matki Boskiej św. Rozalię, która 
ubrana jest w białą suknię, zieloną tunikę i błę-
kitną opończę. Na głowie srebrzy się książęca 
korona. U stóp patronki leży otwarta książka 
z krzyżem włożonym między karty. Matka Boska 
z Dzieciątkiem unosi się w chmurach i spogląda 
na swoją służebnicę. Na łukowatym zwieńczeniu 
obrazu umieszczono srebrny kartusz z napisem 
„St. Rosalia ora pro nobis” (Św. Rozalio módl 
się za nami). Nad kartuszem widnieje promie-
nista gloria ze splecionymi literami SR (Santa 
Rosalia). Całość wykonano z wielkim smakiem 
i kunsztem. Na zielonym tle ołtarza umieszczono 
złocone ozdoby roślinne. Kiedyś na mensie tego 
ołtarza stało drewniane, pozłacane w środku 
tabernakulum, w nim przechowywany był Naj-
świętszy Sakrament podczas 40-godzinnego 
nabożeństwa. Po wykonaniu ostatnich prac 
konserwatorskich ołtarz nabrał nowego blasku.

Na wschodniej części kopuły frontalnej 
na obrazach przedstawione są sceny z życia 
św. Rozalii. Obrazy przedstawiają: św. Rozalię 

w adoracji dzieciątka Jezus, drugi – żegnającą się 
z rodziną i bliskimi, a trzeci – przyjmującą krzyż. 
Kult Patronki widoczny jest także poza świąty-
nią, np. w miejscowości Chrusty stoi kapliczka 
pochodząca z drugiej połowy XVIII wieku.

Obecność patronki widoczna jest 
do dziś

Przykładem może być przekazanie przez 
rodzinę ppłka Mieczysława Białkiewicza jako 
wota dziękczynne za opiekę św. Rozalii, jego 
odznaczeń zdobytych podczas II wojny świa-
towej. Mieczysław Białkiewicz urodził się 20 
grudnia 1919 r. w Zagnańsku i został ochrzczony 
w kościele p.w. św. Marcina i św. Rozalii.

W Dniu Papieskim 2011 r. dla uczczenia 
beatyfikacji Jana Pawła II jako dar dziękczyn-
ny, rodzina Państwa Grudzieckich z Jaworza 
przekazała do kościoła chorągiew, przedstawia-
jącą z jednej strony wizerunek Ojca Świętego, 
a z drugiej św. Rozalię.

Przygotował Roman Piskulak

Obchody rocznicowe legionistów

dokończenie ze str. 8
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Przedstawiciele Grupy AA „Bartek” i ich 
rodziny  byli w dniach  24–25  lipca br.  uczest-
nikami 23. Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwoś-
ciowych 2015 w Sanktuarium Matki Bożej 
Licheńskiej. Z całego kraju było tam ponad 
30 tys. osób. 

Tegoroczny „mityng pod gwiazdami”, jak 
popularnie nazywane jest wydarzenie, odbyło 
się pod hasłem „Pomaganie pomaga”. Wśród ty-
sięcy znaleźli się przedstawiciele rodzin z terenu 
gminy Zagnańsk, które na co dzień uczestniczą 
w spotkaniach i konsultacjach Gminnego Punk-
tu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Uzależnień przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej i Kościele pw. św. 
Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku oraz 
członkowie Grupy AA „BARTEK” i ich rodziny.

Spotkania rozpoczęły się w piątkowy wieczór 
25 lipca. Jako pierwsi wokół stołu z zapaloną 
świecą, symbolizującą Chrystusa, zasiedli ana-

nimowi alkoholicy oraz dorosłe dzieci alko-
holików. 

W sobotę od samego rana ponad 5 tys. osób 
modliło się wspólnie podczas Drogi Krzyżowej 
na placu przed dzwonnicą z trzema dzwonami. 
Wielu uzależnionych i współuzależnionych da-
wało swoje świadectwo. Opowiadali drżącym 
głosem, jaki wpływ mają i miały uzależnienia na 
ich życie i rodzinę. Wielokrotnie padały słowa, 
że Pan Jezus trzykrotnie upadał, wielu z nich 
upadało po kilkakroć razy więcej. Wielu z nich 
zaufało Bogu i znaleźli ukojenie, wielu ukojenia 
szuka do dziś. Wielu też odnalazło światełko 
życia bez uzależnienia dzięki pomocy innych. 

Pomaganie innym stanowi rodzaj lekar-
stwa dla samego siebie. Anonimowi alkoholi-
cy, narkomani, palacze, hazardziści ich krewni 
i przyjaciele – te osoby co roku przyjeżdżają do 
Lichenia, dają świadectwa pokonania nałogu 
oraz wspierają i motywują do walki. Pośród 
tych osób znajdują się również tysiące innych, 
które dopiero szukają motywacji, chcą na włas-
ne oczy przekonać się, że życie bez alkoholu, 
narkotyków jest możliwe. Wszyscy mają jeden 
cel – pokonanie nałogu, słabości.

Po południu w licheńskiej bazylice mod-
lono się podczas Mszy św. za wszystkich, któ-
rzy odeszli do domu Ojca na wieczny mityng. 
Wspominany był także Włodek z gminy Za-
gnańsk, który wielokrotnie był uczestnikiem 
zjazdów i dawał świadectwo. O godz. 18.00 
rozpoczęły się mityngi tematyczne w różnych 
miejscach sanktuarium. Do dyspozycji uczest-

ników ogólnopolskich spotkań trzeźwościowych 
byli wolontariusze, psycholodzy oraz terapeuci 
uzależnień, którzy służyli rozmową i podpowia-
dali, jak zrobić pierwszy krok w stronę życia w 
trzeźwości, jak wyjść z uzależnienia i współ-
uzależnienia. 

Kulminacyjnym punktem 23. Ogólnopol-
skich Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu 
była Msza św. w licheńskiej bazylice o godz. 
19.00, której przewodniczył biskup diecezji 
włocławskiej. Modliło się kilkanaście tysięcy 
osób – zarówno w bazylice, jak i przed świątynią.   

Nasi uczestnicy opuścili Licheń około 22 
i  można było wyczuć wielkie emocje i mnó-
stwo wyniesionej pozytywnej energii. Rodziny 
i osoby uzależnione, które przybyły do Lichenia, 
aby wspólnie przeżyć tegoroczne spotkanie osób 
uzależnionych i współuzależnionych, zbliżyli 
się do siebie i dzielili się przeżyciami i rada-
mi. Dawali sobie siłę i wiarę, że mogą liczyć na 
wsparcie wzajemne w tej ciężkiej i trudnej w 
leczeniu chorobie. 

Wyjazd został zorganizowany przy współ-
pracy GOPS. Scenariusz i organizacja to dzie-
ło rzecznika i skarbnika Grupy AA „Bartek”  
W. Mróz i K. Bugajskiego z żona Anną. Podzię-
kowania zostały złożone na ręce sołtys Tumlina 
Zofii Korskiej i sołtys Samsonowa Honoraty 
Durlik, które zadbały o ciepły poczęstunek dla 
wyjeżdżających. 

Żegnając się, życzyliśmy sobie pogody ducha 
i spotkania za rok.  

Elżbieta Korus, kierownik GOPS

Mieszkańcy parafii Wniebowzięcia NMP 
w Samsonowie, św. Rozalii i św. Marcina w Za-
gnańsku uczestniczyli 25 lipca br. w XXXV 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Apostolatu Ma-
ryjnego – Stowarzyszenia Cudownego Meda-
lika. Odbywała się on pod hasłem „Wdzięczni 
za dar powołania w Apostolacie Maryjnym, 
pielgrzymujemy do naszej Pani”.

W pielgrzymce uczestniczyło kilka tysięcy 
czcicieli Niepokalanej. Z diecezji kieleckiej 
do tronu Pani Jasnogórskiej przybyło ok. 760 
osób z 44 parafii, w tym 12 kapłanów. W piel-
grzymce z parafii Wniebowzięcia NMP w Sam-
sonowie uczestniczyli: Danuta Piasecka, Maria 
Kołodziejczyk, Alina Bucka i Janina Gębska, 
w parafilii św. Rozalii i św. Marcina w Zagnań-
sku uczestniczyli: Alicja Dąbrowska, Andrzej 
Piskulak, Krystyna Knez, Irena Gryn, Irena 
Kudzia, Mieczysława Bernatek.

Program zjazdu był bardzo bogaty. Przed 
rozpoczęciem uroczystości można było nabyć 
materiały, jak np.: książki, kalendarze, medaliki 
i foldery.

Pielgrzymów przybyłych z całej Polski powitali 
ojcowie paulini oraz nowy dyrektor krajowy ks. 
Andrzej Basej CM. Były też podziękowania dla 
poprzedniego dyrektora ks. Jacka Wachowiaka 

CM i Ewy Pruskiej-Zajdel – moderatora krajo-
wego, za 20 lat pięknej służby dla Matki Bożej.

Po wspólnej modlitwie różańcowej wsłuchali-
śmy się w konferencję, którą wygłosił ks. bp Wie-
sław Szlachetka z archidiecezji gdańskiej, z której 
byli także organizatorzy ze swym opiekunem du-
chowym ks. Stanisławem Ładym i moderator 
Marią Górską.

Dość liczna grupa przybyłych czcicieli Maryi 
po homilii została uroczyście przyjęta w sze-
regi Apostolatu Maryjnego. Między innymi 
z gminy Zagnańsk Andrzej Piskulak znalazł 
siew gronie 30 osób, które przyjęły Cudow-
ny Medalik bezpośrednio z rąk ks. biskupa 
Wiesława Szlachetki. Cieszymy się z każdego 
nowego ucznia Maryi. Zapraszamy serdecznie 
wszystkich chętnych do wspólnoty Apostolatu 
Maryjnego przy parafii Samsonów i Za-
gnańsk. Zapisy do Szkoły Maryi trwają 
cały rok.

Nieustającą Nowennę do Niepoka-
lanego Cudownego Medalika, również 
w tym roku poprowadził nasz diecezjal-
ny opiekun duchowy ks. Jerzy Korona 
(proboszcz parafii Kozłów Małogoski). 
Prowadził również nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej na wałach wraz z grupą Apo-

stolatu Maryjnego z parafii Kielce – Słowik, 
św. Jadwigi Królowej z Posłowic.

Dopełnieniem naszej radości w maryjnej 
rodzinie była na zakończenie pielgrzymki mod-
litwa w Sanktuarium Świętej Anny Samotrzeciej 
w miejscowości Święta Anna. Jest przekonanie, 
ze właśnie w tym miejscu św. Anna wysłuchuje 
modlitw zanoszonych za wnuki przez ich babcie 
i dziadków. W modlitwie, w śpiewie i w rados-
nym nastroju jednej wielkiej rodziny dzięko-
waliśmy Bogu i Maryi za dar pielgrzymowania 
do naszej Kochanej Mateńki. Korzystając z okazji 
zapraszamy wszystkich chętnych na rekolekcje 
w Piekoszowie w dniu 5 września 2015 r. Wszyst-
ko z Niepokalaną!

Kielce, 28.07.2015 moderator diecezjalny 
Halina Polewska

Grupa AA „BARTEK” na pielgrzymce w Licheniu

Mieszkańcy naszej gminy w pielgrzymce Apostolatu Maryjnego
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Włoski artysta estradowy Alberto Ama-
ti wzbudził ogromne zainteresowanie podczas 
Dnia Gminy Zagnańsk, który odbył się na po-
czątku wakacji nad zalewem w Umrze. Cho-
ciaż pogoda nie rozpieszczała, Alberto roz-
grzał publiczność przebojami włoskiej muzyki, 
które wszyscy doskonale znamy. Nie po raz 
pierwszy zagościł na scenie w naszej gminie, 
ponieważ już dwukrotnie wystąpił na pikni-
ku rodzinnym w Samsonowie. Piosenkarz 
zaśpiewa ponownie na festynie rodzinnym 
6 września br. na placu kościelnym w parafii 
św. Rozalii i św. Marcina. Okazuje się też, że 
jest zadomowiony w gminie Zagnańsk…

Jest w związku małżeńskim z Magdaleną 
Kołodziej – córką znanego regionalisty, który 
podjął się stworzenia wydawnictwa encyklo-
pedycznego na temat naszej gminy. Alberto 
przyjechał do Polski w maju 2011 roku i szyb-
ko się zadomowił, ponieważ okazało się, że 
Polacy nie tylko lubią słuchać włoskiej muzyki, 
ale też potrafią się przy włoskich szlagierach 
dobrze bawić.

Odkrył zamiłowanie do śpiewu, uczęszcza-
jąc do konserwatorium im. Giuseppe Verdiego 

w Ravennie. Chodził do klasy fortepianu, ale 
po jakimś czasie uznał, że to nie fortepian jest 
mu dany, tylko właśnie śpiew. W latach 90. 
zauważył jego możliwości wokalne Maestro 
Franco Segurini – nauczyciel muzyki, kompo-
zytor, dyrygent i Dyrektor Orkiestry La corale 
di San Severo w Ravennie i wspomagał go 
w rozwoju – czytamy w jego ulotce estradowej.

Artysta brał udział w różnych imprezach 
muzycznych, konkursach i festiwalach pio-
senki, m.in. Stalattite d’oro, Festival de L’unità, 
współpracował ze studiem nagrań Vallemania 
Recording Studio, występował we włoskiej 
telewizji Tele San Marino, Video Regione, 
Rete1 Faenza. Użyczał głosu w spotach 
radiowych i telewizyjnych, wystąpił epi-
zodycznie w kilku włoskich produkcjach 
filmowych.

Muzyka, jaką proponuje Alberto Ama-
ti, to przeboje włoskie i światowe od lat 
50. do współczesnych. W jego repertuarze 
są m.in. takie włoskie przeboje, jak: „Azzur-
ro”, „Quando Quando Quando”, „Felicità”, 
„Volare”, „Marina”, „L’Italiano”, „Ci Sara”’, 
„Tornero”, „Susanna” czy „Mamma Maria”.

Podczas występów Alberto czasem wy-
konuje również piosenki w stylu jazz-swing, 
które także porywają publiczność do zabawy.

Wciąż poszerza swój repertuar i rozwija 
możliwości wokalne. Doskonale się czuje za-
równo na dużej scenie, jak i w kameralnym 
gronie słuchaczy. Ma świetny kontakt z pub-
licznością.

Prywatnie zawsze uśmiechnięty, dowcip-
ny i komunikatywny. Mówi rozbrajającą pol-
szczyzną. Przyjaciele mówią o nim, że można 
na nim polegać.

Apis

Mieszkaniec Ścięgien Włodzimierz Gare-
cki ma 72 lata. Gdy przeszedł na emeryturę, 
pojawiła mu się myśl, co można robić, aby 
nie siedzieć bezczynnie w domu przed tele-
wizorem. Siostrzenica z Kazimierzy Wielkiej 
namówiła go, by zaczął jeździć na wycieczki 
z Koła PTTK. I tak się zaczęło. Jest w tym 
kole od 9 lat. Przeszedł już bez mała 2 tysiące 
kilometrów. Na temat jego pasji turystycznej 
ukazał się w lutym br. artykuł na łamach 
ogólnopolskiego tygodnika „Angora”.

„Gdy się mieszka w pobliżu gór, choćby tak 
niewielkich, jak Góry Świętokrzyskie, trudno 
ich chyba nie kochać. Jednym wystarczy po-
dziwianie pięknych widoków, inni uważają, że 
góry są po to, by je zdobywać. Do tych drugich 
z pewnością zalicza się pan Włodzimierz, któ-
rego pasją od kilkunastu lat jest przemierzanie 
górskich szlaków, jednak dopiero po przejściu 
na emeryturę zaczął poświęcać temu wiele 
więcej czasu” – czytamy w gazecie.

Na 28 gór z Korony Polskiej brakuje panu 
Włodzimierzowi tylko czterech, które znajdują 
się w Sudetach. Wszystko ma profesjonalnie 
udokumentowane w książeczkach Górskiej 
Odznaki turystycznej GOT PTTK. Na swoim 
koncie ma już Małą Złotą GOT. Sprawa Dużej 
Złotej jest tylko kwestią czasu. Regulamin 
odznaki jest tak skonstruowany, że stopniowo 
wprowadza jej zdobywcę w arkana sztuki wę-
drowania po górach, stopniowo poszerza jego 
znajomość górskiego świata o coraz to nowe, 
i różnego typu, grupy gór, ucząc go przy tym 
niezbędnego doświadczenia górskiego. Każdy 
kolejny stopień odznaki świadczy o osiągnię-

ciu wyższego poziomu poznania gór i umie-
jętności bezpiecznego po nich wędrowania.

Podczas lata przynajmniej dwa razy w mie-
siącu bierze udział w zorganizowanych eska-
padach górskich. W czasie zimy jeździ z grupą 
wędrowców w Beskidy. W połowie stycznia 
był w Beskidzie Wyspowym, gdzie zaliczył 
wyczerpującą marszrutę na Mogielnicę. – 
Trasa nie była trudna, ale za to bardzo długa 
– podkreśla.

– Cały wyjazd planowany jest w domu. 
Na każdą wycieczkę otrzymujemy wszystkie 
potrzebne informacje. Gromadzę dokumenta-
cję ze swych wycieczek. Kompletuję książeczki 
turystyczne z kompletem pieczątek uzyska-
nych w schroniskach – wyjaśnia.

– Chodzimy dla własnej satysfakcji i dla 
zdrowia. Jestem często zmęczony, ale też bar-
dzo zadowolony. Bo to zmęczenie jest pobu-
dzające do życia. Przyjeżdżam zmęczony, a już 
za dwa tygodnie myślę, gdzie by to można było 
wyjechać – dodaje.

Wszystkie zdobyte szczyty są dla wędrow-
ca ze Ścięgien ważne. Na 24 góry najwię-
cej wspomnień dotyczy takich, jak: Rysy 
(wchodził od słowackiej strony), Turbacz, 
Babia Góra, Lackowa, Mogielnica, Skalnik, 
Luboń Wielki, Kasprowy.

– Najcięższa w zimie jest góra Luboń 
Wielki. Przy ładnej pogodzie wszystkie 
polskie góry są piękne. Chciałbym jeszcze 
raz wejść na Śnieżkę, dlatego w sierpniu 
tego roku wraz z moim bratem planuję ją 
ponownie zdobyć oraz pozostałe cztery 
szczyty z Korony Gór Polskich, których 

dotychczas nie udało się podbić w Sudetach. 
Bardzo mile wspominam Bieszczady, zwłasz-
cza rejon „Trzech granic”. Wracałem tam wie-
lokrotnie – opowiada.

– W okolicach gminy Zagnańsk są też góry 
godne zdobycia, jak choćby: Świnia Góra, 
Góra Grodowa, Sosnowica – dodaje.

Każdy taki górski wypad to jest dla wytraw-
nego turysty oderwanie się od szarej rzeczy-
wistości. – Chodząc po górach, podziwiam 
wspaniałe widoki i odczuwam wielką radość, 
gdy mimo ogromnego zmęczenia, osiągam 
zamierzony cel – zwierza się dziennikarzom.

Aktywność fizyczna utrzymuje pana 
Włodzimierza w zdrowiu i formie. W czasie 
między wypadami górskimi lubi spacerować 
po rodzinnej miejscowości z kijkami, nawet 
4 razy w tygodniu po 5 km. Lubi też pobie-
gać sobie na nartach biegowych. Starszego 
mężczyznę dziwi jedynie to, że coraz mniej 
młodzieży jest zainteresowanych tego rodzaju 
spędzaniem wolnego czasu.

Apis

Górska pasja turystyczna na emeryturze

 Artysta Alberto Amati zadomowiony w gminie Zagnańsk
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Na uroczystości odpustowe do kościoła pw. 
św. Rozalii i św. Marcina w dniu 6 września br. 
zapraszają organizatorzy Festynu Rodzinnego, 
czyli Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich, OSP 
Zagnańsk-Chrusty, GOSiR oraz cała wspólnota 
parafialna z proboszczem ks. płk prał. Tadeu-
szem Skrzyniarzem na czele.

Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych w nie-
dzielę od godz. 9.00 do 13.30 w specjalnym au-
tobusie na parkingu przy kościele prowadzona 
będzie akcja honorowego krwiodawstwa pod 
hasłem „Krew darem życia”. Eucharystia od-
pustowa odprawiona zostanie o godz. 12.00, 
a zaraz po Mszy św. rozpocznie się festyn 
rodzinny.

Organizatorzy zapowiadają wiele atrak-
cji, m.in. będzie można zobaczyć i usłyszeć Zespół 

Ludowy Jaworzanki i Tumlinianki, Para-
fialną Orkiestrę Dętą „Perły Wincentego” 
z parafii pw. Przemienia Pańskiego w Od-
rowążku, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Chrustach, występy taneczne i wokalne 
dzieci z Przedszkola i SP nr 2 w Zagnańsku 
w programie pt. „Tance regionalne i naro-
dowe krajów Unii Europejskiej”, laureatów 
Festiwalu Piosenki Religijnej Kielce 2014 – Zespół 
Józefowie Kwiatki i Schola Kama z parafii św. Jó-
zefa Robotnika w Kielcach oraz zespól muzyczny 
Marka Buckiego. Gwiazdą festynu będzie włoski 
artysta estradowy Alberto Amati.

Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich 
w swym namiocie prowadzić będzie zajęcia pla-
styczne dla dzieci. Zorganizowany zostanie RO-
DZINNY KONKURS na temat ŚW. ROZALII; 

na tę okoliczność w „Gazecie Zagnańskiej” uka-
zały się informacje, które pomogą przygotować 
się do turnieju. Konkursy i zabawy przygotują 
druhowie z OSP Zagnańsk-Chrusty. Swoje stoi-
ska będą miały: policja, wojsko i służba cywilna. 
Festyn zwieńczy ognisko, przy którym można 
będzie upiec kiełbaski i pośpiewać oraz pokaz 
fajerwerków Fire Show.

Apis 

W dniach 15 i 16 sierpnia br. w gminie Straw-
czyn odbędzie się z okazji Dożynek Gminnych 
dwudniowy festyn pn. „Strawczynada w ryt-
mie disco”. Przewidziano wiele atrakcji: zawody 
sportowe, występy artystyczne zespołów muzycz-
nych, ludowych i kabaretów, pokazy ratownictwa 
wodnego, taneczne, akcja „Krew darem życia”, 
wesołe miasteczko, loty balonem, grill bar, ogró-
dek piwny, lody, gofry, potrawy regionalne.

W sobotę Strawczynada rozpocznie się o godz. 
10 finałowymi rozgrywkami turniejów: tenisa 
ziemnego, piłki plażowej, piłki nożnej chłopców 
do lat 16 o Puchar Wójta Gminy Strawczyn. Po za-
wodach odbędą się m.in.: zabawy z piłką: konkurs 
rzutów karnych, żonglerka, prowadzenie piłki plus 
strzał na bramkę, gry i zabawy z pływalnią „Olim-
pic”, pokaz ratownictwa wodnego nad zalewem 

w Strawczynie, gry i zabawy w Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnym „Olimp”, pokazo-
wa nauka pływania, otwarte zajęcia aqua 
aerobicu dla wszystkich i pokazowa lekcja 
pływania sekcji pływackiej. Odbędzie się 
wręczenie nagród w Turnieju o Puchar 
Wójta Gminy Strawczyn. W części rozrywko-
wej przewidziane zostały Wybory Miss Lata 
z „Echem Dnia”, w przerwie wyborów pokazy 
formacji tanecznych ze świetlic SCKiS w Straw-
czynie. Wystąpią też zespoły: Pakt z Polichna, 
Rock ze Strawczyna, Anielski Orszak, No-Sense 
z Piekoszowa. Na zakończenie dnia zorganizo-
wana będzie dyskoteka z DJ.

W niedzielę odbędą się główne uroczysto-
ści związane z dożynkami gminnymi. W godz. 
12.30–13.30 odprawiona będzie polowa Msza 

św. na stadionie. 
Na scenie estra-
dowej wystąpią 
zespoły: Wierna 
Rzeka, Wincen-
towianie, zespół 

pieśni i tańca z Ukrainy, Gminna Orkiestra Dęta. 
Zaprezentowana będzie bajka interaktywna „Jaś 
i Małgorzata” przeplatana piosenkami dla dzieci. 
W godz. 17.45–18.15 odbędą się występy lokal-
nych artystów. Po nich zaprezentuje się tanecz-
na grupa zawodnicza prowadzona przez SCKiS. 
Wieczorem publiczność zabawiać będą: kabaret 
„4 fala”, zespół After Party; gwiazda wieczoru – 
zespół Fanatic. Na zakończenie zaprezentowany 
zostanie pokaz sztucznych ogni.

Apis

Urząd Gminy Zagnańsk przypomina 
o obowiązku zawierania umów na odbiór 
odpadów komunalnych przez właścicieli 
nieruchomości, na której prowadzona jest 
działalność handlowa, usługowa, gastro-
nomiczna lub innego rodzaju.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do wy-
posażenia nieruchomości w odpowiednią 
liczbę koszy, pojemników lub kontenerów 

do gromadzenia odpadów, a w szczególno-
ści w okresie sezonu letniego codziennego 
ich opróżniania.

Prosimy Państwa o zawieranie stosow-
nych umów w tym zakresie. Jednocześnie 
przypominamy, że zabronione jest pozbywa-
nie się odpadów pochodzących z działalno-
ści gospodarczej w terminach wywozu odpa-
dów komunalnych przez firmę „CEDROX”.

Kto nie wykonuje obowiązków określo-
nych Regulaminem, podlega karze grzywny, 
na podstawie art.10 ust. 2a ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach

Wójt Gminy Zagnańsk
Szczepan Skorupski

Odpustowy festyn rodzinny

Dwudniowa Strawczynada w rytmie disco

Informujemy, że od 3 sierpnia 2015 r. ulegają zmianie dni i godziny pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie. 
Biblioteka czynna będzie  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, w sobotę – w godzinach 10. 00 – 14.00.

Dyrektor GBP w Samsonowie Stella Ślefarska 

Nowe terminy otwarcia biblioteki 

Ogłoszenie Urzędu Gminy dla przedsiębiorców

„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje”
Wyrazy serdecznego współczucia
w trudnych chwilach po śmierci

Mamy
Koleżance Marii Burzyńskiej

składają
dyrekcja i pracownicy ZSP nr 2 PiG w Zagnańsku

oraz Zarząd Oddziału ZNP i członkowie Sekcji Emerytów ZNP w Zagnańsku.

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko”

Wyrazy szczerego współczucia
w trudnych chwilach po śmierci

Ojca
dla Koleżanki Marii Zapały

składają Zarząd Oddziału i członkowie SEiR ZNP w Zagnańsku.
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folklor

Zespół Ludowy Jaworzanki 1 maja br. dostą-
pił zaszczytu udziału w XXXIX Buskich Spot-
kaniach z Folklorem, które odbyły się w dniach 
16–17 maja 2015 r. w Busku Zdroju.

Wydana została płyta pt. „Wesele Świę-
tokrzyskie – od zmówin do wyjścia”, będąca 
efektem otrzymania przez zespół Nagrody 
Burmistrza Miasta Tarnogrodu podczas XXXI 
Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej, 
który odbył się w ubiegłym roku w Tarnogro-
dzie.

Jaworzanki w finale Buskich Spotkań 
z Folklorem

Prawo do wystąpienia w finale XXXIX Bu-
skich Spotkań z Folklorem Jaworzanki uzyskały 
nominacją podczas rejonowych eliminacji, które 
odbyły się w Ciekotach. Rywalizację ocenia-
ła Rada Artystyczna, w skład której weszli 
znani etnografowie, regionaliści, choreogra-
fowie, muzycy i redaktorzy. Buskie Spotka-
nia z Folklorem są prestiżowym przeglądem 
kapel, śpiewaków i twórczości ludowej, który 
odbywa się każdego roku w maju w buskim 
parku zdrojowym. Biorą w nim udział kapele 
wyłonione w eliminacjach m.in. w Ciekotach, 
Jędrzejowie, Opatowie i Nowym Korczynie. 
Uczestnicy przeglądu finałowego zmagali się 
w następujących kategoriach: „kapele ludowe”, 
„soliści instrumentaliści”, „soliści śpiewacy”, 
„regionalne zespoły taneczne” i „zespoły śpie-
wacze”. Jaworzanki zostały wyłonione do udzia-
łu w finale spośród 55 zespołów.

Jaworzanki na płycie
Zespół Ludowy Jaworzanki wziął udział 

w dniach 31 stycznia – 2 lutego br. w XXXIX 
Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Ze-
społów Teatralnych w Tarnogrodzie. Wystąpił 
na deskach Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury 
wśród 312 grup teatralnych z kilku województw. 
W finale, który odbył się 10 października 2014 r., 
zespół zaprezentował przedstawienie pt. „Wesele 
Świętokrzyskie – od zmówin do wyjścia” w re-
żyserii Adama Młodawskiego. Odtwórcą jednej 
z głównych ról Pana Młodego – Jonka był wójt 
Szczepan Skorupski. Zarówno dla Jaworzanek, 
jak i całej gminy Zagnańsk był to ogromny za-
szczyt, że zespół mógł wystąpić ze spektaklem 
poza powiatem kieleckim, dumnie go reprezen-
tując. Podczas przeglądu kapela wygrała pienięż-
ną Nagrodę Burmistrza Miasta Tarnogrodu, 
która umożliwiła wydanie płyty z ich występem. 
Scenariusz widowiska napisany został na podsta-
wie tekstu Stanisława Suchorowskiego, scenogra-
fię przygotowała Teresa Chłopek, opracowanie 
muzyczne i akompaniament – Grzegorz Michta.

Tarnogrodzki Ogólnopolski Sejmik Wiej-
skich Zespołów Teatralnych stanowi promocję 
najwartościowszych osiągnięć z całego roku. 
Spotkania są miejscem zdobywania teatralnych 
doświadczeń i umiejętności, a dla wiejskiego 
ruchu teatralnego – szansą promocji poprzez 
udział w imprezie dziennikarzy radia i telewizji, 

pracowników kultury, przedstawicieli patronu-
jących instytucji.

Historia Jaworzanek
Początki zespołu śpiewaczego Jaworzanki 

sięgają roku 1973. Zespół tworzyły wtedy wyłącz-
nie panie, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
w Jaworzu, a jego przewodniczącą była Mieczy-
sława Kudzia, aż do 1988 roku. Po ośmioletniej 
przerwie zespół wznowił swoją działalność, 
występując 16 czerwca 1996 roku na festynie 
rodzinnym w Szkole Podstawowej w Jaworzu. 
W 1998 roku po kilkuletniej przerwie została 
reaktywowana działalność Zespołu Ludowego 
Jaworzanki w jego odnowionym żeńsko-męskim 
składzie. Kierownikiem Zespołu została Grażyna 
Grudziecka, której ambicją i zadaniem jest pod-
trzymywanie i pielęgnowanie kultury ludowej, 

jako jednego z najpiękniejszych i najcenniejszych 
duchowych skarbów naszej ziemi, przekazywa-
nych z pokolenia na pokolenie.

Oprócz sukcesów artystycznych i promo-
cji regionu, Zespół może poszczycić się pracą 
społeczną i charytatywną. Do tradycji należy 
zapraszanie na wspólną wieczerzę wigilijną sa-
motnych mieszkańców Jaworza i okolic. Ponadto 
Zespół wielokrotne występował w Krakowie, 
w Przytulisku dla Kobiet Bezdomnych św. Brata 
Alberta, koncertował dla członków grupy wy-
chodzenia z bezdomności „GWAB” w Domu św. 
Brata Alberta oraz w domach pomocy społecznej 
w Kielcach i Piekoszowie, w Wadowicach. Bierze 
też udział w corocznych obchodach Święta Kielc, 
Targach Bożonarodzeniowych. Członkowie Ze-
społu czynią to z potrzeby serca, dlatego ich 
występy cieszą się ogromnym powodzeniem 
i przynoszą wiele wzruszeń.

Działalność Zespołu zintegrowała i zakty-
wizowała środowisko lokalne, czego efektem są 
liczne spotkania okolicznościowe i coraz wię-
cej chętnych do pracy. Członkowie Zespołu są 
od roku 2010 współorganizatorami corocznego 
Festynu Rodzinnego przy Parafii św. Rozalii i św. 
Marcina w Zachełmiu. Niekwestionowanym 
sukcesem jest działalność edukacyjna Zespo-
łu i włączanie dzieci i młodzieży w niektóre 
przedsięwzięcia i widowiska (jasełka, kolędnicy). 
Swoimi występami artystycznymi Jaworzanki 
uatrakcyjniają i uświetniają uroczystości gmin-
ne, parafialne i weselne. Zespół współpracuje 

z Urzędem Gminy Zagnańsk, jego włodarzami 
i radnymi, stowarzyszeniami funkcjonującymi 
na terenie, a także z dyrekcją i instruktorami 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, któ-
rzy świadczą zespołowi nieocenioną pomoc, 
podobnie jak muzycy zaprzyjaźnionych kapel 
oraz szkoły nr 1 i nr 2 w Zagnańsku.

W 2010 roku Jaworzanki otrzymały „Wy-
różnienie Gminy Zagnańsk”. W lutym 2011 r. 
został nagrany film pt. „Zapusty” w wykona-
niu członków Zespołu. We wrześniu 2011 r. 
w skansenie Muzeum Wsi Kieleckiej wspólnie 
ze Stowarzyszeniem „Razem dla Wszystkich” 
zostało nagrane widowisko obrzędowe pt. „We-
sele Świętokrzyskie”. W czerwcu 2012 Zespół 
otrzymał II Nagrodę w V Powiatowym Kon-
kursie na Najsmaczniejszą Tradycyjną Potrawę 
Powiatu Kieleckiego.10 marca 2013 roku wi-

dowisko obrzędowe „Wesele Świętokrzyskie” 
zostało zaprezentowane przez Zespół na sce-
nie Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara 
Kolberga w Kielcach. 1 i 2 lutego 2014 roku 
Zespół wziął po raz pierwszy udział w XXXIX 
Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Ze-
społów Teatralnych w Tarnogrodzie, gdzie 
przedstawił spektakl „Wesele Świętokrzyskie 
– od zmówin do wyjścia” i w Ogólnopolskim 
Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej 10 października 
2014 r., uzyskując nagrodę Burmistrza Miasta 
Tarnogrodu.

Oddany do użytku 30 grudnia 2012 roku 
Dom Ludowy w Jaworzu stał się siedzibą 

Zespołu. Zbierane od lat przez jego członków 
sprzęty używane przez naszych przodków 
w gospodarstwie i w domu stały się zaczątkiem 
Izby Regionalnej, w której można zapoznać się 
z ich historią i przeznaczeniem. Marzeniem Ze-
społu jest wybudowanie wiaty do prezentacji 
sprzętu rolniczego, gospodarstwa domowego, 
które szybko odchodzą w zapomnienie i giną 
bezpowrotnie.

Wieś Jaworze
Położona jest za Górą Jaworzańską, jej nazwa 

pochodzi z XIX w. i wywodzi się od jaworów, któ-
re tutaj rosły. Miejsce jest szczególne, ponieważ 
w okolicy biorą początek trzy rzeki: z północ-
nych zboczy góry Sosnowicy wypływają: rzeka 
Lubrzanka (źródło „U Lipy”) i rzeka Bobrza 
(ciek wodny Jawor), a z południowych zboczy 
wypływa rzeka Silnica. Przez Jaworze przebiega 
znana już od XVI w. droga nazwana „traktem 
królewskim” – na pamiątkę przejazdu króla Jana 
Kazimierza, zimą 1661 roku. Podróżował z nim 
wtedy także kanclerz i marszałek nadworny bi-
skup Andrzej Trzebicki, który w 1664 r. erygował 
parafię pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnań-
sku. Po bitwie pod Szczekocinami 6 czerwca 
1794 r. tędy szedł Tadeusz Kościuszko z Kielc 
do Warszawy i 10 czerwca 1794 r. z głównymi 
siłami obozował i nocował w okolicy. Rolę czyn-
nika integrującego społeczność Jaworzy i Siodeł 
pełni Zespół Ludowy Jaworzanki.

P.A.

Jaworzanki na estradzie i na płycie
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sierpień 2015sport i rekreacja

Pobity rekord w II Biegu Wokół Bartka 

WAKACJE 2015 z GOPS i GOSiR

Gminna zielona szkoła w Zakopanem 

II Bieg Wokół Bartka odbył się 26 lipca 
br. Biegacze pobili ubiegłoroczny rekord, 
pokonując 540 okrążeń w 7 godzin 56 mi-
nut i 35 sekund. W biegu wzięło udział 233 
uczestników z wielu stron kraju.

W biegu wzięli udział mieszkańcy Zagnań-
ska, Kajetanowa, Gruszki, Wiśniówki, Tumli-
na, Jaworza, Chrustów, Jasiowa, w tym m.in.: 
posłanka Renata Janik, wójt Szczepan Sko-
rupski, przewodniczący Rady Gminy Artur 
Kudzia. Zdaniem wielu uczestników bieg wo-
kół legendarnego drzewa dawał energię, chęć 
do życia, adrenalinę i lepsze samopoczucie. 
Swych sił mogli spróbować i młodsi, i starsi. 
Sprzyjała temu bardzo dobra pogoda, która 
w porównaniu do ubiegłorocznych upałów 

była zdecydowanie lepsza, rano padał deszcz, 
później świeciło słońce i wiał orzeźwiający 
wiatr.

Organizatorem imprezy był Amatorski 
Klub Sportowy „Zagnańsk Biega”, współorga-
nizatorami – GOSiR w Zagnańsku 
i Gmina Zagnańsk. Organizatorzy 
złożyli podziękowania dla: GOSiR-
-u i Gminy Zagnańsk, wójta Szcze-
pana Skorupskiego za Honorowy 
Patronat, patronów medialnych – 
„Gazety Zagnańskiej”, „Echa Dnia”, 
Telewizji Świętokrzyskiej i spon-
sorów: Barlinka, Nadleśnictwa 
Zagnańsk, Daru Natury, Hotelu 
Grafit, Hotelu Europa, Metbudu, 

Nawkebsu, Banku Spółdzielczego w Samsono-
wie, Kagua.pl. Nad bezpieczeństwem uczest-
ników czuwała jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Zagnańska.

Apis

Od 29 czerwca do 4 lipca br. odbył się mini- 
obóz piłkarski organizowany przez Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku a fi-
nansowany ze środków Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
w 2015 r.

W jego ramach 64 dzieci w wieku 6–12 
lat mogło wspólnie ze swoimi rówieśnika-
mi aktywnie spędzić czas z dala od patologii 
i używek. Podczas zajęć kreowane były wzorce 
pozytywnego uczestnictwa w życiu społecznym 
i kształtowanie charakteru poprzez sport. 

Program był tak zaplanowany, aby połączyć 
zajęcia integracyjne ze sportowo-rekreacyjnymi 
oraz rozwijającymi wiedzę z zakresu historii 
(kolekcja militariów pod gołym niebem), no-
woczesnych technologii (prehistoryczne oce-
anarium, lecz w wydaniu 3D), geologii (Jura-
Park) czy związaną z wynalazkami (budowanie 

na interaktywnych stanowiskach doświadczal-
nych). Na wakacyjnym szlaku znalazły się: film 
„Minionki”, Basen Perła 
w Nowinach, Muzeum 
Orła Białego, Centrum 
Nauki Leonardo da Vin-
ci, Bawialnia, Bałtowski 
Kompleks Turystyczny – 
JuraPark i Prehistoryczne 
Oceanarium. 

Dzieci miały zapew-
nioną codzienną porcję 
sportu na trawie, plaży, 
w hali czy na basenie 
(na zakończenie cymber-
gaj, billard i playstation) 
oraz wyjazd w atrakcyjne 
miejsce, które wpłynęły 
na ich wszechstronny 
rozwój. Była to ciekawa 

kilkugodzinna przygoda w połączeniu z nauką. 
Dzieci zapewnione miały dwudaniowy obiad, 

a także napoje niega-
zowane po treningach 
i obsługę medyczną. 
Na zakończenie obozu 
każdy uczestnik otrzy-
mał pamiątkowy medal 
i upominek.

Patronat nad przed-
sięwzięciem objęli: 
posłanka Renata Janik, 
wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Kieleckie-
go Robert Kaszuba oraz 
kierownik GOPS Elżbie-
ta Korus i wójt Szczepan 
Skorupski.

 GOPS Zagnańsk 
i GOSiR Zagnańsk

Już po raz czwarty 40 uczniów Szkół Pod-
stawowych z gminy Zagnańsk miało możliwość 
wypoczynku, nauki i zabawy w trakcie pobytu 
na zielonej szkole w Zakopanem w dniach 13–
20 czerwca br. Organizatorem 
i sponsorem wyjazdu była Fun-
dacja „Pomóżmy Marzeniom” 
z prezesem Jackiem Dulnikiem. 
Przejazd autokarem zapewnił 
GOPS w Zagnańsku. Uczest-
nicy zielonej szkoły z placówek 
w: Kajetanowie, Zagnańsku, 
Samsonowie oraz Tumlinie 
odpoczywali pod okiem swoich 
opiekunów, nauczycieli.

Uczniowie mogli korzystać 
z bardzo dobrych warunków 
pobytu w stylowo urządzonych 
pokojach, w zakopiańskiej Wil-
li Kurant, położonej w pięknej 
okolicy u stóp Tatr, pod górą 

Nosal. Jak co roku zostaliśmy miło przyjęci 
przez właścicieli i obsługę pensjonatu. Na miej-
scu dzieci mogły korzystać z licznych atrakcji 
przygotowanych z myślą o nich, m.in.: ze stołu 

bilardowego, pingpon-
gowego, boisk sporto-
wych, placu zabaw oraz 
nowocześnie wyposażo-
nej sali gimnastycznej, 
znajdujących się na te-
renie ośrodka.

Niezapomnianych 
wrażeń i wspaniałych 
przeżyć dostarczyły 
dzieciom liczne atrak-
cje: wjazd kolejką lino-
wą na Kasprowy Wierch, 
zabawy w Aqua Parku 
w Zakopanem, zwiedza-
nie Muzeum Tatrzań-
skiego Parku Narodo-

wego, godzinny przejazd bryczką, spotkanie 
z góralem, dyskoteki, ognisko, zawody sportowe 
i zabawy ruchowe na placu zabaw i sali gim-
nastycznej, kino 7D, liczne wycieczki piesze: 
Rusinowa Polana, kościół na Wiktorówkach, 
Gubałówka, ścieżką pod reglami do Sanktu-
arium na Krzeptówkach, doliną Małej Łąki 
przez Przysłop Miętusi do doliny Kościeliskiej, 
spacery po Zakopanem.

Oprócz górskich wędrówek, poznawania 
historii, kultury i tradycji Podhala, był czas 
także na zabawę, czynny wypoczynek oraz 
integrację uczniów. Wszyscy miło i radośnie 
spędzili ten czas, nawiązując nowe kontakty 
i przyjaźnie. Uczestnicy oraz opiekunowie zie-
lonej szkoły składają serdeczne podziękowania 
Fundacji oraz prezesowi Jackowi Dulnikowi 
za możliwość uczestniczenia w takiej formie 
wypoczynku, która na pewno zostawi radosne 
wspomnienia na długi czas.

Dorota Wikło
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Razem dla Wszystkich – Razem dla Tetrapoda
 Zgodnie z decyzją Komisji Przyznającej 

Dotacje dla organizacji pozarządowych Sto-
warzyszenie Razem dla Wszystkich zostało 
zakwalifikowane do otrzymania wsparcia fi-
nansowego dla projektu „Śladami Tetrapoda 
przez gminę Zagnańsk”. W siedzibie Ośrodka 
Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości 
Rolnej w Sandomierzu 2 lipca br. została pod-
pisana umowa o dotację na jego realizację.

Projekt „Śladami Tetrapoda przez gminę 
Zagnańsk” realizowany jest w ramach Pro-
gramu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłoś-
cią” współfinansowanego przez Szwajcarię 
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy z nowymi krajami członkowskimi 
Unii Europejskiej. Umowa została zawarta po-
między: Ośrodkiem Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu 
a Stowarzyszeniem Razem dla Wszystkich 
reprezentowanym przez prezes Zarządu Ag-
nieszkę Gębską i skarbnika Marka Buckiego. 
Partnerem przy realizacji projektu jest Gmina 
Zagnańsk.

Na podstawie umowy realizowany będzie 
projekt, którego celem jest podniesienie poten-
cjału rozwojowego gminy Zagnańsk poprzez 
upowszechnienie wiedzy na temat jej walo-
rów turystycznych oraz wzrost aktywności 
gospodarczej i społecznej wykorzystującej 
zasoby lokalne. Grupą docelową będą zarów-
no mieszkańcy gminy Zagnańsk, jak i osoby 
odwiedzające imprezy kulturalne i turystyczne 
na terenie województwa świętokrzyskiego.

Projekt zakłada promocję walorów tury-
stycznych i przyrodniczych gminy poprzez 
udział w imprezach kulturalnych i turystycz-
nych, warsztatach dla mieszkańców gminy 
z zakresu obsługi ruchu turystycznego połą-
czonych z wizytą studyjną oraz z warsztatami 
lokalnej twórczości rzeźbiarskiej oraz tradycji 
kulinarnej.

Działające na terenie gminy Zagnańsk Sto-
warzyszenie Razem dla Wszystkich założone 
zostało w marcu 2008 roku. Członkowie mają 
na swoim koncie realizacje wielu projektów 
oraz inicjatyw kulturalnych i artystycznych. 
Stowarzyszenie zrzeszone jest m.in. w Regio-
nalnej Organizacji Turystycznej Województwa 
Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych. Współpracuje 
również z wieloma organizacjami pozarzą-

dowymi. Dużym wsparciem, jak podkreślają, 
jest dla nich współpraca z zaprzyjaźnionym 
Zespołem Ludowym Jaworzanki.

Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich 
w ubiegłych latach zorganizowało akcję 
wydawania nieodpłatnie żywności ubogim 
i samotnym osobom. Żywność w postaci pro-
duktów spożywczych otrzymało około 200 
rodzin (500 osób) z terenu gminy Zagnańsk. 
W marcu 2015 r. członkowie Stowarzyszenia 
zorganizowali akcję rozdawania bezpłatnie 
jabłek mieszkańcom naszej gminy. Pozyskali 
je dzięki nawiązaniu współpracy z kieleckim 
Bankiem Żywności.

W ramach programu działań charyta-
tywnych Stowarzyszenie wraz z Bankiem 
Dziecięcych Uśmiechów podpisało umowę 
z Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. 
w wyniku, której 32 dzieci z ubogich rodzin 
z terenu gminy otrzymało we wrześniu 2011 
roku szkolną wyprawkę.

Członkowie Stowarzyszenia nie zapomi-
nają o dzieciach i w tym celu corocznie or-

ganizują zabawę mikołajkowo-cho-
inkową dla najmłodszych. Dzięki 
bezinteresownej pomocy, życzliwości 
i ofiarności sponsorów: biznesmena 
Michała Kubickiego, posłanki Renaty 
Janik oraz wójta Szczepana Skorup-
skiego zabawa staje się uroczystością 
wyjątkową dla wielu dzieci z terenu 
naszej gminy.

Stowarzyszenie jest współorga-
nizatorem ważnych i dużych im-
prez kulturalnych, m.in.: Festynu 

Rodzinnego w parafii pw. św. Rozalii i św. 
Marcina w Zachełmiu, głównym jego celem 
jest propagowanie wartości rodzinnych oraz 
honorowego krwiodawstwa. Pierwszy z nich 
odbył się pod hasłem „Krew darem życia” – 
wówczas to podczas jednego festynu ponad 
50 osób oddało 16 litrów krwi.

Stowarzyszenie zrealizowało wiele projek-
tów takich jak: „Agroturystyka szansą rozwoju 
gminy Zagnańsk”, „Rozwój przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich”, „Rozwój agrotury-
styki w gminie Zagnańsk” i „Jazda konno – 
jak miło spędzić czas” współfinansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego i budżetu państwa w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kolejnym projektem realizowanym 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w 2012 roku było „We-
sele Świętokrzyskie – obrzędy ludowe 
w gminie Zagnańsk”. Projekt adreso-
wany był do mieszkańców gminy, któ-
rzy interesują się zwyczajami ludowy-
mi. W ramach projektu organizowane 
były warsztaty dotyczące tradycji lu-
dowych, m.in.: zajęcia z gwary ludo-
wej, z tańców ludowych i przyśpiewek 
wiejskich, nauka ręcznego przędzenia 

na wrzecionie, robótki ręczne według regio-
nalnych wzorów, przygotowanie regionalnych 
potraw. Efektem 
końcowym było 
nagranie przez 
TVP Regionalną 
20-minutowego 
filmu pokazującego 
widowisko obrzę-
dowe pt. „Wesele 
Świętokrzyskie” 
we wnętrzach bu-
dynków gospodarskich w Muzeum Wsi Kie-
leckiej w Tokarni.

Ponadto w ramach tych samych środków 
z Europejskiego Funduszu Społecznego zor-
ganizowane zostało szkolenie pn. „Podsta-
wy aranżacji i pielęgnacji ogrodów”. Wzię-
ły w nim udział osoby bezrobotne z terenu 
gminy. Przedsięwzięcie składało się z części 
teoretycznej i praktycznej. Kursanci bra-
li udział w szkoleniu, w czasie którego za-
poznali się m.in. z podstawami zakładania 
ogrodów i pielęgnacji roślin ogrodowych 
i balkonowych, a także z wykonywaniem 
aranżacji kwiatowych na balkonach, w ogro-
dach i wnętrzach. Podczas wyjazdu studyjnego 
do Młodzaw otrzymali certyfikaty potwier-
dzające zdobyte umiejętności.

Stowarzyszenie w lipcu 2011 roku nagrało 
również film promujący gminę Zagnańsk i jej 
walory przyrodniczo-turystyczne, w ramach 
którego odbył się wyjazd studyjny do mo-
delowego gospodarstwa agroturystycznego 
znajdującego się na Dolnym Śląsku, gdzie 
uczestnicy mogli zapoznać się z praktycz-
nymi aspektami prowadzenia agroturystyki.

W czerwcu 2014 roku Stowarzyszenie Ra-
zem dla Wszystkich zorganizowało w miej-
scowości Ścięgna piknik rodzinny pod hasłem 
„Bliżej siebie”. Atrakcją imprezy był m.in. 
przejazd Kolejką Świętokrzyską, której trasa 
przebiegała po terenie naszej gminy. W pro-
gramie festynu był także konkurs na najlepszą 
potrawę kulinarną. Na dzieci czekali anima-
torzy i artyści plastycy z Teatru Pantomimy 
z Warszawy oraz muzyk Marek Bucki, który 
wystąpił z córkami Dagmarą i Mają.

Apis 
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Geocatching w gminie

Świetlica środowiskowa w Jaworzu

Place zabaw w Borowej Górze i Tumlinie

Stroje oraz instrumenty muzyczne dla orkiestry

Boiska w Szałasie i Tumlinie

Muzyka i sport w gminie Świetlica w Samsonowie

Kościół w Tumlinie

Organistówka na Zachełmiu PIT Samsonów


