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wydarzenia

Blisko 900 tys. zł kosztować będzie przebudo-
wa drogi wojewódzkiej nr 750 w miejscowości 
Chrusty. Prace budowlane na tej trasie zainau-
gurowano 6 sierpnia br.

W spotkaniu udział wzięli: marszałek Adam 
Jarubas, członek Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego Jan Maćkowiak oraz reprezentujący 
władze gminy Zagnańsk – wójt Szczepan Sko-
rupski, radny Artur Kudzia i wicewójt Robert 
Kaszuba. Goście zwiedzali również zrealizowane 
już inwestycje, m.in. nową drogę i parking w 
Zachełmiu, budowę kanalizacji do Belna, oczysz-
czalnię w Barczy, a także skatepark w Zagnańsku.

Ponad półkilometrowy odcinek drogi wy-
remontuje firma TRAKT. Do końca września 

br. zostanie poszerzona 
i wyremontowana jezd-
nia, wybudowane zatoki 
autobusowe oraz chod-
nik po lewej stronie. 
Drogowcy poprawią 
także wjazdy na przy-
ległe posesje i wykonają 
barierki zabezpieczające 
ruch pieszy. 350 tys. zł 
na ten cel, w postaci do-
tacji celowej, przekazała 
gmina Zagnańsk.

Apis

Przebudowa drogi wojewódzkiej w Chrustach
Marszałek Adam Jarubas zwiedzał inwestycje w Zagnańsku 

Wójt Szczepan Skorupski podpisał 21 
sierpnia br. w Międzynarodowym Centrum 
Kultur w Kielcach umowę o dofinansowanie 
realizowanego obecnie zadania pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej do miejscowości Belno”.

Zadanie to jest realizowane z zakresu dzia-
łania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Całkowita wartość zadania wynosi: 369 
632,71 zł brutto, z czego dofinansowanie 
obejmuje 75 proc. kosztów kwalifikowalnych 
inwestycji. Prace zakończą się 30 września br.

Umowa dotycząca budowy kanalizacji sani-
tarnej do miejscowości Belno była jedną z 33 
umów, którą podpisał marszałek Adam Jarubas 
i członek Zarządu Województwa Piotr Żołą-

dek z przedstawicielami świętokrzyskich gmin 
na kwotę dofinansowania 26,3 milionów złotych 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Mię-
dzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach

Do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego w marcu br. w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” wpłynęły łącznie 82 wnio-
ski. Po ocenie formalnej zostało ich 78 z kwotą 
dofinansowania 45,9 milionów złotych. Limit 
środków tej jednej z ostatnich transzy z programu 
wynosi 26,3 milionów złotych. Ta kwota została 
rozdysponowana na 33 projekty – poinformował 
Krzysztof Domagała, dyrektor ŚBRR.

Apis

Gmina Zagnańsk ogłosiła przetarg nieogra-
niczony na zadanie pn. „Rozbudowa biologicz-
no-mechanicznej oczyszczalni ścieków w msc. 
Barcza gm. Zagnańsk”. Wartość projektu wynosi 
1 244 499,00 zł przy dofinansowaniu 75 proc. 
kosztów kwalifikowanych netto, co daje kwotę 
758 840,00 zł.

Zadanie jest dofinansowane w ramach dzia-
łania „Podstawowe usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Przewiduje ono rozbudowę poprzez uzbro-
jenie i uruchomienie drugiego ciągu technolo-
gicznego na istniejącej oczyszczalni. Obecnie 
funkcjonująca oczyszczalnia przejmuje ścieki 
z miejscowości: Barcza, Jaworze, Kajetanów, 

Siodła, Gruszka i Zabłocie.
Rozbudowa zwiększy przepustowość odbioru 

ścieków z tych miejscowości oraz poprawi jakość 
oczyszczanych ścieków. Obecna przepustowość 
wynosi – 250 m3/d, natomiast po uruchomieniu 
drugiego ciągu technologicznego wzrośnie ona 
do 520 m3/d.

Umożliwi ona mieszkańcom w zlewni Barcza 
podłączanie się do sieci kanalizacyjnej, która rea-
lizowana jest obecnie przez Wodociągi Kieleckie 
w ramach programu „Kompleksowej Ochrony 
Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej”. Do-
datkowo inwestycja umożliwi rozwój inwestycyj-
ny terenów wschodniej części gminy.

Apis

Dofinansowana budowa kanalizacji do Belna

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Barczy

Uczniowie Gimnazjum w Kajetanowie osiąg-
nęli najlepszy wynik w gminie Zagnańsk i po-
wiecie kieleckim z egzaminu gimnazjalnego, 
uzyskując tym samym 14. miejsce wśród szkół 
województwa świętokrzyskiego. Jest to sukces 
zarówno uczniów, jak i przygotowujących ich 
do egzaminu nauczycieli.

W tym roku, podobnie jak w latach ubie-
głych, gimnazjaliści z naszej gminy uplasowali się 
w czołówce powiatu kieleckiego. Sukces uczniów 

z Kajetanowa oraz dobre wyniki pozostałych 
szkół gminy zaowocowały trzecim miejscem, 
po gminach Miedziana Góra i Strawczyn.

Oto wyniki poszczególnych szkół gminy Za-
gnańsk (średni wynik z pięciu obowiązkowych 
przedmiotów, w nawiasie wyniki procentowe 
testu z języka polskiego, historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrod-
niczych i języka angielskiego na poziomie pod-
stawowym, liczba uczniów zdających egzamin):

Publiczne Gimnazjum im. Armii Krajowej 
w Kajetanowie – 68,6 (72+64+60+63+84) 10 ucz-
niów; Publiczne Gimnazjum im. Janusza Kor-
czaka w Tumlinie – 62,4 (72+58+56+57+69) 36 
uczniów; Publiczne Gimnazjum im. Stanisława 
Staszica w Zagnańsku – 60,8 (74+60+52+52+66) 
63 uczniów; Publiczne Gimnazjum im. Jana Pa-
wła II w Samsonowie – 58 (71+57+44+49+69) 
34 uczniów.

Opr. Apis

 Wielki sukces Gimnazjum w Kajetanowie!
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inwestycje

Parafia pw. św. Rozalii i św. Marcina w Za-
gnańsku pozyskała na remont „organistówki” 
dzięki wsparciu Gminy Zagnańsk środki finan-
sowe w ramach Programu „Odnowa i rozwój 
wsi” z działania „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007–2013.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 140 
000,00 zł., z czego dofinansowanie stanowi 80% 
kosztów kwalifikowanych.

Zdaniem ks. Tadeusza Skrzyniarza, probosz-
cza parafii, budynek wpisywał się w cały kom-
pleks górki kościelnej, a funkcjonująca w nim 
Świetlica „Przystań Pod Tetrapodem” powinna 
być nie tylko dla młodzieży, ale dla starszych 
mieszkańców parafii.

– Pragnę, aby w niej miejsce znaleźli m.in. 
prawnicy, którzy udzielaliby porad prawniczych 

– skomentował ks. Tadeusz 
Skrzyniarz.

W ramach przedsięwzię-
cia zostaną zrealizowane 
następujące prace: wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, 
docieplenie ścian zewnętrz-
nych budynku, wymiana 
pokrycia dachowego, wyko-
nanie robót towarzyszących, 
polegających na wymianie 
orynnowania i obróbek 
blacharskich, oraz ułożenie 
kostki brukowej. Zgodnie 
z projektem prace budowla-
ne mają się zakończyć pod 
koniec 2014 roku.

Apis

wsparciu Gminy Zagnańsk, pozyskała środki fi-
nansowe w ramach Programu „Odnowa i rozwój 
wsi” z działania „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju wsi” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 
94 482,50 zł, z czego dofinansowanie stanowi 
80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z projektem przedsięwzięcie przewi-
duje prace remontowe polegające na konserwacji 
elewacji i opaski obejścia wokół kościoła. Prace 
mają się zakończyć pod koniec 2014 roku.

Apis

 Remont „organistówki”

Prace konserwacyjne wokół kościoła w Tumlinie
Parafia pw. św. Stanisława w Tumlinie, dzięki 

Przebudowa mostu w Kaniowie

Oddano do użytku plac zabaw w Kajetanowie Dolnym

W ramach współpracy z Powiatowym Za-
rządem Dróg w Kielcach realizowana jest in-
westycja polegająca na przebudowie mostu 
w Kaniowie. Termin zakończenia inwestycji 
przewidziany jest na przełom IX/X 2014 roku.

W ramach prowadzonych prac na przedmio-
towym obiekcie zostanie poszerzona jezdnia, wy-
konane zostaną nowe dojazdy na długości 20 m. 
Umożliwi to swobodne mijanie się pojazdów, po-
prawi się komfort przejazdu, co do tej pory było 
znacznie utrudnione. Gmina Zagnańsk ponosi 
koszty ponad 80 proc., tj. na kwotę 172 tys. zł.

Apis

W Kajetanowie Dolnym oddany został 
do użytku nowy plac zabaw dla dzieci. Wyko-
nawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo-Budow-
lane Andrzeja Króla. W uroczystym przecięciu 
wstęgi uczestniczyli m.in.: dzieci z rodzicami, 
a także wójt Szczepan Skorupski i ks. Leszek 
Struzik, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Czę-
stochowskiej w Wiśniówce

Wybudowany na placu zestaw składa się 
z metalowej zjeżdżalni, huśtawki – wagowej 
i podwójnej, sprężynowca jednoosobowego 
i czteroosobowego, ławki z oparciem oraz tab-
licy informacyjnej. Plac zabaw wybudowano 
z środków pochodzących w funduszu sołeckiego.

Apis
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Rozpoczęła się termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gim-
nazjum im. J. Korczaka w Tumlinie. Inwestycja 
w znacznym stopniu usprawni system grzewczy 
w budynku szkolnym.

Akutanie prowadzone są odwierty pod pompy 
ciepła. Dodatkowo zainstalowane zostaną ogniwa 
fotowoltaiczne na dachu. Dzięki temu szkoła uzy-
ska duże oszczędności. Między innymi usunięty 
zostanie piec centralnego ogrzewania, który od lat 
tam funkcjonował. Wykonana zostanie nowa in-
stalacja cieplna w środku budynku. Będzie również 
nowa kotłownia.

Gmina Zagnańsk w ten sposób będzie kreo-
wała politykę (OZE) odnawialnych źródeł energii. 
W tym przypadku słoneczne ogniwa będą pro-
dukowały prąd elektryczny, który będzie wyko-
rzystany w szkole. Czyli w ten sposób powinny 
zmniejszyć się rachunku za prąd.

Pompy ciepła, które zostaną zainstalowane, 
będą cały czas dostarczały wodę o określonej tem-
peraturze, a piec gazowy wspomoże to wszystko. 
W ten sposób, zdaniem wójta Szczepana Skorup-
skiego, placówka oświatowa będzie generowała 
oszczędności.

Gmina czyni starania, by w budynku Punktu 
Informacji Turystycznej w Samsonowie też wyko-
nać taką samą instalację. Wykonana będzie za dar-

mo w przez ŚCITT – Świętokrzyskie Centrum 
Innowacji i Transformacji Technologii w ramach 
pilotażowego programu badawczego.

– Ponadto czynione są starania o dalsze ter-
momodernizacje budynków szkolnych w Kaje-
tanowie, Samsonowie, Zagnańsku. Celem jest, 
by Gmina jak najmniej płaciła za utrzymanie bu-
dynków – poinformował wójt Szczepan Skorupski.

Dyrektor tumlińskiej szkoły Barbara Domagała 
z ogromną radością przyjęła wiadomość o całko-
witej wymianie centralnego ogrzewania i dokoń-
czeniu termomodernizacji szkoły w czasie wakacji.

– Nareszcie spełni się nasze wieloletnie ma-
rzenie. A jest się z czego cieszyć, bo po 45 latach 
system grzewczy w szkole był mocno wyeksploato-
wany. Specjaliści określali, że z grzejników „zostało 
sito”, ciekło z rur, wciąż występowały awarie trud-
ne do usunięcia i corocznie mieliśmy problemy 
z odpowietrzaniem systemu oraz utrzymaniem 
właściwej temperatury w salach lekcyjnych. Cieszę 
się, że Gmina Zagnańsk dostrzegła nasze problemy 
z ogrzewaniem i podjęła tak dobrą decyzję dla 
dalszego prawidłowego funkcjonowania placówki. 
Za takie podejście dziękuję wójtowi Szczepanowi 
Skorupskiemu, wicewójtowi Robertowi Kaszu-
bie i radnym – poinformowała dyrektor Barbara 
Domagała.

– Już widzę zadowolenie rodziców i uczniów, 

kiedy pierwszego września wrócą do szkoły po let-
nim odpoczynku. Każdy lubi uczyć się, pracować 
i przebywać w dobrych warunkach.

Tak nowoczesne ogrzewanie, ogrzewanie 
na miarę XXI wieku sprawi, że będziemy jedną 
z niewielu szkół, a może nawet jedyną w woje-
wództwie, która będzie wykorzystywała odna-
wialne źródła energii. Będziemy szkołą ekologicz-
ną i na co dzień będziemy pokazywać jak dbać 
o środowisko. Jest to jeden z elementów wycho-
wawczych. Myślimy nie tylko o sobie, tu i teraz, 
ale również o tych, którzy przyjdą po nas – pod-
kreśliła.

Apis

Kontynuując starania o poprawę bazy loka-
lowej w Kajetanowie w roku szkolnym 2013/14, 
przeprowadzono dwa ważne projekty. Po wy-
konanym w sierpniu 2013 roku odwodnieniu 
szkoły został przeprowadzony remont szatni, 
która wcześniej systematycznie była zalewana 
podczas każdych większych opadów deszczu. 
Koszt wykonanych prac to około 10 tys. zł.

W związku z obowiązkiem zapewnienia każ-
demu dziecku dostępu do komputera na zajęciach 
z informatyki na przełomie kwietnia i maja 2014 
przeprowadzony został generalny remont pracow-
ni komputerowej. Remont obejmował wymianę 
podłogi, nowe tynki na ścianach (w pracowni 
z powodu wilgoci ściany były zagrzybione), wy-
mianę całej instalacji elektrycznej i logicznej, czyli 
infrastruktury sieci komputerowej, wymianę grzej-

ników, zwiększenie liczby stanowisk komputero-
wych, zakup nowych licencji i oprogramowania.

Wartość zakupionych materiałów do wykona-
nia remontu, licencji i oprogramowania to około 
28 tysięcy złotych, natomiast wartość wykona-
nych społecznie prac to kolejne 20 tysięcy złotych 
(nie zostały wydane z budżetu). Należy podkre-
ślić ogromne zaangażowanie rodziców i stałych 
„Przyjaciół Szkoły w Kajetanowie”.

Na specjalne wyróżnienie zasługują: Firma 
KH-KIPPER z Kajetanowa z prezesem – panem 
Konstantym Kamionką, Firma Budowlana KRÓL 
z panem Andrzejem Królem z Kajetanowa, pan 
Jarosław Fąfara – projektant sieci elektrycznej 
i logicznej w pracowni, państwo Tomasz i Edyta 
Moćko z Kajetanowa – organizatorzy grupy ro-
dziców do pomocy przy pracach remontowych, 

pan Marek Radek z Kajetanowa – wykonawca 
wymiany grzejników w pracowni, panowie Chaba, 
Moćko, Stefański, Zagniński (palacze ZSPiG w Ka-
jetanowie) oraz panie Adamiec, Stępień i Wiech 
(pracownice obsługi szkoły), bez których remont 
nie byłby możliwy (wszyscy ci pracownicy poza 
swoim zakresem obowiązków czynnie pomagali 
w trakcie remontu), pan Marian Dworak i Firma 
CENTERIT z Kielc, bez których pracownia kom-
puterowa nie mogłaby funkcjonować.

Wszystkim wymienionym z nazwiska oraz 
tym, którzy pomagali w różnym stopniu w imie-
niu własnym i uczniów (bo to przecież dla nich 
ta pracownia) bardzo gorąco dziękuję.

Stanisława Skowera 
dyrektor ZSPiG w Kajetanowie

W Zespole Szkół Leśnych im. Romana Ge-
singa w Zagnańsku trwa termomodernizacja 
starszej części budynku. W przyszłym roku re-
montowana będzie część nowa. Pieniądze na ten 
cel pochodzą z budżetu szkoły oraz Ministerstwa 
Środowiska.

Zdaniem dyrektor szkoły Anny Kowalskiej, 
termomodernizacja jest konieczna, aby koszty 
utrzymania mogły się zmniejszyć. – Zaoszczę-
dzone w ten sposób pieniądze będzie można wy-
korzystać na inne cele, w tym także i remonty 
– dodała dyrektor.

Po tegorocznym naborze są dwie pełne klasy 
pierwsze. Zdaniem dyrektor Anny Kowalskiej, 
większe zainteresowanie szkołą jest spowodowa-
ne tym, że jest to bardzo dobry zawód. Daje się 
zaobserwować tendencję kontynuowania przez 
młodsze pokolenie tradycji rodzinnych.

Do zagnańskiej szkoły trafili uczniowie nie 

tylko z województwa świętokrzyskiego, ale też 
z mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego i łódz-
kiego. – Cieszymy się, że wzrosło zainteresowanie 
naszą szkołą. Jest to dla nas bardzo ważne – pod-
kreśliła dyrektor Kowalska.

Jeśli chodzi o ogrzewanie budynku szkolnego, 
zamiana oleju opałowego na gaz 
spowodowała znaczne obniżenie 
kosztów utrzymaniu placówki. Mi-
nisterstwo zezwala szkole na wy-
korzystanie zaoszczędzonych pie-
niędzy na prowadzanie remontów 
i modernizacji oraz zakup pomocy 
naukowych.

W internacie dokonana zosta-
nie modernizacja całego trzeciego 
piętra, które do tej pory nie było 
remontowane ze względu na to, 
że była mniejsza liczba uczniów 

w szkole. – Z uwagi na to, że w nadchodzącym 
roku będzie u nas więcej uczniów, pojawiła się 
konieczność oddania do użytku całego inter-
natu – poinformowała dyrektor szkoły Anna 
Kowalska.

Apis

Termomodernizacja budynku szkolnego w Tumlinie

Termomodernizacja leśnej szkoły 

Remonty szkolne w Kajetanowie

oświata, inwestycje
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oświata, inwestycje

Od 1 września br. w Zespole SP nr 2 Przed-
szkola i Gimnazjum w Zagnańsku zdecydowanie 
więcej uczniów podejmie obowiązek szkolny. 
W związku z tym zaplanowano i zrealizowano 
szereg remontów poprawiających warunki lo-
kalowe oraz bytowe uczniów. By zdążyć z całym 
zakresem prac remontowych, podjęto działania 
już w okresie ferii zimowych, remontując kom-
pleksowo łazienki dla uczniów klas I–III.

W czasie wakacji w budynku Zespołu Szkoły 
Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum 
w Zagnańsku dokonano całościowej wymiany 

podłogi w holu (ok. 300 metrów) na jednolitą, 
antypoślizgową powierzchnię, która zapewni 
większe bezpieczeństwo szczególnie najmłod-
szym dzieciom.

Przebudowano również wejście do portier-
ni, zapewniając lepszy monitoring otoczenia 
szkolnego. Ponadto dokonano renowacji ścian 
i sufitów (ok. 600 metrów). Przemalowano 
cztery sale dydaktyczne przedszkola oraz 
kuchnię. W szatni zainstalowano indywidu-
alne szafki dla uczniów klas pierwszych.

Łączny koszt wykonanych w okresie wa-
kacji remontów wyniósł ok. 60 tysięcy. Dzięki 
dobrze układającym się kontaktom z absol-

wentami szkoły do wykonania całej inwestycji 
zakupiono materiały od 30 do 50 proc. taniej niż 
wynosi ich cena rynkowa. Natomiast wszystkie 
prace usługowe, które wynosiły 40 proc. kosz-
tów remontu, ponieśli zaangażowani w prace 
rodzice, oddelegowani pracownicy interwen-
cyjni Urzędu Gminy oraz pracownicy szkoły.

– Szczególne podziękowania za pracę 
na rzecz szkoły kieruję do: Katarzyny Wojcie-
chowskiej, Anny Krzyżak, Eweliny Kundery, 
Grzegorza Sieczkowskiego, Krzysztofa Brachy, 

Grzegorza Zimnickiego, Krzysztofa Kurka, To-
masza Januchty – wymienia dyrektor Marzanna 
Moćko.

Apis

Wakacyjne remonty „dwójki”

Remonty w samsonowskiej szkole

Nowe zestawy komputerowe dla uczniów „dwójki”

W Zespole Szkoły Podstawo-
wej, Przedszkola i Gimnazjum 
w Samsonowie w czasie waka-
cji wykonane zostały niezbędne 
remonty. Sfinansowane zostały 
ze środków pochodzących z bu-
dżetu placówki na łączną kwotę 
14 022 zł.

Wykonany został remont i ma-
lowanie bloku sportowego za kwotę 
13 038 zł. Naprawiono i wyremon-
towano schody przed wejściem 
na blok sportowy za 984 zł.

Apis

Nauczyciele i uczniowie klas I–III SP nr 2 
w Zagnańsku otrzymali zestaw mobilnej pracowni 
komputerowej składający się z 20 komputerów 
uczniowskich i laptopa nauczycielskiego o war-
tości 32 508,49 zł. Szkoła otrzymała je ze Świę-
tokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Zagnańska placówka oświatowa została wyróż-
niona za współpracę w zakresie realizacji projektów 
pilotażowych. Komputery wykorzystane zostaną 
do kształtowania umiejętności na zajęciach kom-
puterowych w klasach młodszych. Technologie 
informatyczne wkroczą również na codzienne za-

jęcia. Uczniowie będą pracować w edytorze tekstu 
i grafiki, będą wyszukiwać informacje na stronach 
internetowych oraz odtwarzać animacje i prezen-
tacje multimedialne.

Apis

Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie 
otrzymała wysoką dotację w kwocie 17 000 zł 

na zakup nowości wydawniczych ze środków 
finansowych Biblioteki Narodowej w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Po uruchomieniu przez ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego nowego priorytetu 
GBP w Samsonowie aplikowała o dodatkowe 
środki. Wniosek zdobył 97,22 punktów na 100 
możliwych oraz pełną kwotę dofinansowania 
– 12 000 zł z priorytetu 2 – zakup nowości wy-
dawniczych do bibliotek zgodnie z potrzebami 
partnerskich bibliotek szkolnych. Partnerami zo-
stały biblioteki szkolne z zespołów szkół w Sam-

sonowie, Zagnańsku i Tumlinie.
5000 zł to środki z priorytetu 1 – zakup no-

wości wydawniczych do bibliotek z przeznacze-
niem na nowości dla dorosłych (3333 zł) oraz dla 
dzieci i młodzieży (1667 zł).

Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie 
otrzymała jedną z wyższych dotacji. W woje-
wództwie świętokrzyskim dotację pozyskało sześć 
bibliotek (dwie miejsko-gminne i cztery gminne).

Stella Ślefarska 
dyrektor GBP w Samsonowie

17 000 zł dofinansowania na zakup książek
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(Rozmowa z ks. płk Tadeuszem 
Skrzyniarzem – proboszczem pa-
rafii pw. św. Rozalii i św. Marcina)

Andrzej Piskulak: Księże proboszczu, w jaki 
sposób parafia przeżywać będzie obchody jubi-
leuszu 350-lecia parafii?

Ks. Tadeusz Skrzyniarz: W tym roku wspól-
nota parafialna przeżywa jubileusz 350-lecia ist-
nienia, który zbiegł się z 600-leciem powstania 
Zagnańska. W ciągu tych kilkuset lat kościół 
parafialny odgrywał dla mieszkańców ważną 
rolę. Ten znaczący jubileusz chcemy przeżywać 
w duchu pogłębienia wiary, wracania do tradycji 
i korzeni, patrzenia na tę spuściznę.

A.P.: Czyli będzie to też okazja do dziękczy-
nienia Bogu…

T.S.: W duchu wiary będziemy też dziękować 
Bogu za wszelkie dobro, które tutaj się dokonało, 
jednocześnie przepraszając za to, co było złe. 
Myślę, że kulminacyjną uroczystością będzie 
odpust św. Rozalii. Przypomnę, że jest patronką 
naszej parafii wraz ze św. Marcinem. Uroczysto-
ści te odbędą się 7 września br. wraz z festynem 
parafialnym. Myślę, że takie spotkanie będzie 
miało swoją wartość.

A.P: Zapewne będzie to też okazja do wspo-
mnień i przypomnienia posługujących w tej 
parafii duszpasterzy…

T.S.: W istocie. Przy muzyce i śpiewie będzie-
my wspominać te czasy dla nas znane, w których 
działali duszpasterze: ks. Jan Kurczab, ks. Stefan 
Nowaczek, ks. Józef Piwowarczyk, ks. Witold 
Janocha i ja. Przypomnę pokrótce (szerzej na ten 
temat pisze w swym opracowaniu historycznym 
Roman Piskulak), że za czasów ks. Jana Kur-
czaba powstała nowa część kościoła. Ks. Józef 
Piwowarczyk wszystko upiększał. Każdy z tych 
duszpasterzy miał swój wkład w rozwój parafii 

i upiększenie naszej świątyni. Każdy to czy-
nił, w zależności od czasu, jaki tu spędzał.

A.P.: Na uwagę zasługuje także Księdza 
wielka praca na rzecz świątyni parafii…

T.S.: Uważam, że stan materialny pa-
rafii jest dosyć dobry. W ostatnich latach 
wykonana została ogromna praca zwią-
zana z renowacją starej części kościoła. 
Wykorzystane zostały w tym celu środki 
zarówno unijne, jak Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo dużą 
pomoc w pozyskaniu tych środków okazała 
Pani Renata Janik, obecnie poseł do Sejmu 
RP. Myślę, że wobec tej osoby jest nasza 
bardzo duża wdzięczność. Myślę, że przechodząc 
przez kryzys gospodarczy w kraju, drobnymi 
krokami robimy w naszej parafii coś nowego. 
Mam tu na myśli m.in.: odnawianie zakrystii, 
zmianę na korzyść wyglądu wokół kościoła po-
przez wybudowanie parkingu. Wielką zasługę 
w tej kwestii ma obecny włodarz gminy wójt 
Szczepan Skorupski.

A.P.: Wielkiej rangi wydarzeniem była mo-
dernizacja drogi od Ścięgien do granic Zachełmia 
i nadanie jej imienia św. Jana Pawła II.

T.S.: Myślę, że modernizacja drogi, o której 
Pan wspomina, była jednym z największych wy-
darzeń. Niewątpliwie wydarzeniem historycznym 
było nadanie jej imienia św. Jana Pawła II, który 
w tym roku został kanonizowany. Muszę pod-
kreślić to, że ta zaszczytna nazwa nadana została 
dzięki radnym gminy Zagnańsk. To wszystko 
pięknie wpisuje się w obchody jubileuszu 350-le-
cia.

A.P.: Po tak dużym wysiłku organizacyjnym 
oraz inwestycyjnym parafia planuje nowe in-
westycje…

T.S.: Parafia pozyskała na remont „organi-
stówki” środki finansowe w ramach Programu 

„Odnowa i rozwój wsi” z działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 
Marzy mi się, żeby była ona miejscem nie tylko 
dla dzieci i młodzieży, jako świetlica środowi-
skowa, ale też dla ludzi, którzy służyliby pomocą 
mieszkańcom naszej parafii. Mam tu na myśli 
choćby prawnika, który udzielałby w niej porad 
prawniczych. Myślę, że po modernizacji „orga-
nistówka” wpisze się pięknie w cały kompleks 
górki kościelnej…

A.P.: Na zakończenie pragnę zapytać o Kap-
sułę czasu. Co to takiego?

T.S.: Jako organizatorzy odpustowego festynu 
rodzinnego, podczas którego będziemy święto-
wać jubileusze, postanowiliśmy zrobić Kapsułę 
czasu. Będzie ona umieszczona w oznaczonym 
miejscu przy kościele. Będą się w niej znajdowały 
zapiski, charakteryzujące właśnie ten 2014 rok. 
Ci, którzy otworzą ją po 350-latach będą mieli 
okazję dowiedzieć, jak żyliśmy w roku jubileu-
szowym parafii…

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

 Jubileusz 350-lecia parafii przeżywamy w duchu wiary

Akcja honorowego krwiodawstwa, Euchary-
stia odpustowa, występy zespołów ludowych, pre-
zentacja historii 600-lecia Zagnańska i 350-lecia 
parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina, wmurowanie 
Kapsuły czasu, koncert zespołu Magdy Anioł, wy-
stępy szkolnych dzieci oraz laureatów Festiwalu 
Piosenki Religijnej, a także prezentacje, ognisko 
i pokazy fajerwerków – złożą się na obchody 
600-lecia Zagnańska i 350-lecia parafii. Odbę-
dzie się to podczas Festynu Rodzinnego, który 
zorganizowany będzie 7 września br. na parkingu 

koło kościoła na Zachełmiu.
O godz. 9 Festyn Rodzinny rozpocznie akcja 

honorowego krwiodawstwa pod hasłem: „Krew 
darem życia”. Krew będzie można oddać w auto-
busie RCKiK na parkingu koło kościoła (do godz. 
13.30).

W samo południe odprawiona będzie uro-
czysta odpustowa Msza św. w kościele pw. św. 
Rozalii i św. Marcina.

Po Eucharystii odbędzie się występ Zespołu 
Ludowego Jaworzanki oraz oficjalne otwarcie 

Festynu Rodzinnego i ogłosze-
nie wyników akcji honorowego 
krwiodawstwa. W trakcie trwa-
jącej imprezy ks. płk prałat Tade-
usz Skrzyniarz, proboszcz parafii, 
zaprosi wszystkich uczestników 
na wojskową grochówkę i kaszankę 
z grilla.Na scenie odbędzie się pre-
zentacja pt. „Nasza Rodzina Nasza 
Historia. 600-lecie Zagnańska oraz 
350 lat parafii pw. św. Rozalii i św. 
Marcina”. Po niej nastąpi uroczyste 
zamknięcie i wmurowanie Kapsuły 
czasu z okazji 600-lat Zagnańska 
i 350 lat parafii pw. św. Rozalii i św. 
Marcina.

W dalszej części festynu będą 

występowały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Zagnańsku-Chrustach oraz odbywać się będą 
zajęcia artystyczne dla dzieci zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich. 
Publiczność będą bawić kolejno zespoły ludowe 
–Zespół Sobótka, Zespół Kuźniczanki,  Kapela 
Stefana Wyczyńskiego z Lubczy i Zespół Tumli-
nianie. Na specjalnie przygotowanych stoiskach 
prezentować się będą Narodowe Siły Rezerwo-
wych przy WKU z Kielc. Na scenie wystąpią 
dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej nr 
2 w Zagnańsku w programie pt. „Wesołe przed-
szkolaki taniec współczesny i regionalny”. Funk-
cjonariusze KM Policji z Kielc zaprezentują akcję 
pn. „Karta rowerowa i znakowanie rowerów”.

Na scenie zaprezentują się laureaci XIII Festi-
walu Piosenki Religijnej KIELCE 2013 – Zespół 
Józefowe Kwiatki i Schola Kana z parafii św. Józefa 
Robotnika w Kielcach. O godz. 18 odbędzie się 
koncert gwiazdy festynu – zespołu Magdy Anioł.

Na zakończenie festynu zorganizowane będą 
konkursy i zabawy OSP Zagnańsk-Chrusty, wy-
stęp zespołu Marka Buckiego, ognisko, przy któ-
rym odbędzie się wspólne śpiewanie i pieczenie 
kiełbasek. O godz. 20 imprezę zakończy pokaz 
fajerwerków – FIRE SHOW.

Apis

Festyn Rodzinny i obchody jubileuszowe na Zachełmiu
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W tym roku w naszej gminie obchodzone są dwa 
znaczące jubileusze: 600-lecie Zagnańska i 350 lat ist-
nienia parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu. 
Z tej okazji w niniejszym artykule publicystycznym 
przypominam historię Zagnańska oraz parafii, a także 
duszpasterzy, którzy nią zarządzali.

Pierwsza wzmianka o lokacji Zagnańska

1414 rok – Zagnansko – wieś nad rzeką Bobrzą 
(…) – biskup krakowski Wojciech Jastrzębiec „prag-
nąc podnieść dwie pustką stojące posiadłości („duas 
hereditates deserta”) stołu biskupiego nadaje niejakie-
mu Augustynowi, sołtysowi z Woli, sołtystwo we wsi 
„Augustinowo Zagnansko”, w której ma osadzić 16 
łanów kmiecych. Dwa będą należeć do stołu biskupa, 
a dwa sołtysie”.

Pierwszy opis Zagnańska

Pierwszy dość szczegółowy opis Zagnańska odnajdu-
jemy w dziele Jana Długosza „Liber Beneficiorum” z roku 
1470 t.1, s. 443 („Księga beneficjów” – J. Długosz spisał 
dobra diecezji krakowskiej). Czytamy w nim m.in. że 
Zagnansko to wieś należąca do biskupów krakowskich, 
płacąca dziesięcinę wartości do 10 grzywien wiceprepo-
zyturze kieleckiej. W omawianym okresie jest to osada 
dość duża, bo liczy 15 łanów kmiecych i 2 łany sołtysie.

W przytoczonym dziele Jana Długosza jest także 
ważna informacja dotycząca działającej tutaj karczmy.

Nazwa Zagnańsk

Na przestrzeni dziejów nazwa Zagnańsk ulega 
zmianom i tak już w dokumentach pisanych z 1414 r. 
i 1470 r. pojawia się Zagnansko, w 1540 r. – Zagdansko, 
a w XVII wieku – Zagnansk, Zagnańsko. Dopiero w XIX 
wieku obok starych, np. Zagdańsko, funkcjonuje nazwa 
Zagnańsk.

Część badaczy przyjmuje, że jest to nazwa pocho-
dzenia topograficznego (Zagdansko, Zagdańsko) – czyli 
byłaby to osada położona za obiektem o nazwie Gdańsk, 
ale w pobliżu nie ma miejsca o takiej nazwie.

Nazwę Zagnańsk można także wyprowadzić od wyra-
żenia „za gdą”, co w języku ludowym znaczyło „za wodą”.

W przekazach ustnych i kronikach pochodzenie 
nazwy Zagnańsk wiąże się z działaniami biskupów 
krakowskich, którzy krnąbrnych, nieposłusznych pod-
danych przenosili z innych swoich ziem, w nieprzebyte 
bory, aby tutaj karczowali lasy i zakładali nową osadę. 
Wyrazy wygnanie (wygnan, wyskan), zagnanie (zagnan) 
miały dać podstawę do utworzenie nazwy Zagnańsk.

Ksiądz Izydor Grella w 1872 r. przytacza podanie: „ 
(...) Takich to psotników z ludnych wiosek swoich (bi-
skupi krakowscy) wydalali, wyganiali, zaganiali w jakieś 
puste miejsca, a najwięcej miało się to odbywać z Klucza 
Siewierskiego do Klucza Samsonowskiego, a te przybysze 
tak wygnani dopiero o sobie myśleć musieli – nietykalne 
lasy rąbali, pnie karczowali, czyste i urodzajne grunta 
urządzali, domki małe z chrustu i drzewa budowali i tak 
początkowo małą osadę utworzyli”.

Początki parafii

W XVII wieku Zagnańsk był już dość dużą osadą 
liczącą około 1000 mieszkańców. Posiada również na-
dany w roku 1658 przez króla Jana Kazimierza przywilej 
zapewniający bezpieczeństwo mieszkańcom i opiekę 
władcy.

Dlatego właściciel tych ziem – biskup krakowski 
Andrzej Trzebicki – 9 sierpnia 1664 roku erygował parafię 
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 para-
fii w Tumlinie „ (...) z powodu odległości miejsca, nie 
mogą dogodnie odwiedzać swojego kościoła parafialnego 
w każdą niedzielę i święta dla wysłuchania Mszy świętej 
i dla przyjęcia sakramentów, postanowiliśmy wznieść 
i powołać nowy kościół parafialny we wspomnianej wsi 
Zagnańsko, pod wezwaniem św. Rozalii Dziewicy i św. 
Marcina Biskupa i Wyznawcy, odłączony i oddzielony 
od kościoła tumlińskiego. Podobnie też ustanowić nowe-
go proboszcza w tymże kościele, wyznaczyć i ustanowić 
uposażenie wystarczające dla kościoła i proboszcza, które 

dla odpowiedniego i godnego utrzymania ma być dane, 
udzielone i wyodrębnione z dóbr naszych (...) ”.

Historia świątyni

Biskup Andrzej Trzebicki herbu Łabędź – sekretarz 
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 biskupa fundatora 30 
maja 1677 r.

Wykuty napis w języku łacińskim głosi, m.in.: „1677 
roku, dnia 30 maja. Najjaśniejszy i najdostojniejszy An-
drzej Trzebicki, z łaski Bożej i Stolicy Apostolskiej, biskup 
krakowski, książę siewierski konsekrował ten kościół 
na cześć i chwałę Boga wszechmogącego i dla uczczenia 
świętej Rozalii Dziewicy i świętego Marcina Biskupa 
i Wyznawcy …”.

Z opisu wizyty w naszej parafii biskupa Wacława 
Sierakowskiego, która odbyła się 6 sierpnia 1738 r. do-
wiadujemy się, że w świątyni są trzy ołtarze: „Główny 
Pana Jezusa Ukrzyżowanego, u stóp którego stały dwie 
osoby drewniane, wyobrażajace Matkę Boską i św. Jana. 
Drugi ołtarz św. Marcina, trzeci św. Rozalii”. W opisie 
kościoła księdza Izydora Grelii z 1872 r. czytamy: „ (…) 
kościół tutejszy zbudowany, sklepiony w 6 oknach, składa 
się z Prezbiterium, Nawy Kościoła i dzwonnicy jedną 
całość stanowiących, gontem modrzewiowym pokryty. 
(...) naokoło kościoła cmentarz procesjonalny murem 
obwieziony, w murach tych wyloty na śmigownice 
(falkonet, półfalkon, sokołówka, działo małokalibrowe 
używane w XVI–XVII wieku), z których za lepszych dni 
w czasie uroczystości kościelnych strzelano – dając znać 
przez to mieszkańcom jak wielki dzień dla chrześcijan 
nadszedł a któren w skupieniu i podniesieniu ducha 
do Twórcy wszechrzeczy obchodzić należy”. Ksiądz Grel-

la wspomina także o czwartym ołtarzu „Zgon Świętego 
Józefa”. Po rozbudowie (od strony zachodniej – wejście) 
świątyni rozpoczętej przez ks. Antoniego Czarkowskie-
go, dokończonej przez ks. Pawła Stecińskiego, kościół 
powiększono dwukrotnie. Zmieniono fronton, gdyż 
w miejscu dawnej wieży – dzwonnicy, którą rozebrano, 
postawiono dwie wieżyczki. W tym okresie jest już pięć 
ołtarzy. Na ścianie południowej znajduje się Ołtarz Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Obok świątyni po stronie 
południowej ks. A. Czarkowski wybudował także nową 
dzwonnicę. Współczesny wygląd kościoła zawdzięcza-
my ks. Janowi Kurczabowi. Z jego inicjatywy w latach 
1947–1953 rozbudowano naszą świątynię od strony 
wschodniej. Najważniejsze daty związane z tą inwestycją: 
2 września 1947 r. ks. biskup Czesław Kaczmarek dokonał 
poświęcenia kamienia węgielnego; 6 września 1953 r. ks. 
biskup Franciszek Sonik poświęcił kościół i odprawił 
w nim pierwszą Mszę świętą; 1 września 1958 r. ks. bi-
skup Czesław Kaczmarek konsekrował nową świątynię.

Duszpasterze parafii

„Dobry przykład działa nie tylko zewnętrznie, 
lecz przenika do głębi i sprawia w drugim bardzo 
cenne i bardzo aktywne dobro, jakim jest umoc-
nienie się w swoim powołaniu chrześcijańskim”.

 Jan Paweł II
A oto poczet wszystkich proboszczów pełniących 

posługę duszpasterską w naszej parafii.
Pierwszym proboszczem powołanym w nowo utwo-

rzonej przez biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickie-
go parafii Zagnańsk był ksiądz Wawrzyniec Lorczyński. 
Funkcję tę pełnił od roku1664 przez trzydzieści pięć lat, 
na które składa się m.in. organizowanie parafii oraz bu-
dowa naszej świątyni. Jak opisuje ksiądz Grella, pierwszy 
proboszcz to: „Kapłan wysoko uczony, sprawiedliwy, 
pobożny i miłosierny, w Kielcach pochowany”.

Drugim proboszczem był ksiądz Walenty Klimkie-
wicz. Obowiązki swe sprawował przez pięćdziesiąt lat 
do roku 1749.

Kolejnymi proboszczami byli: ksiądz Tomasz Że-
lazowski, ksiądz Józef Patek, ksiądz Andrzej Zejfert.

W latach 1770–1775 nasza parafia nie ma nomi-
nowanego stałego proboszcza. Zarządza nią kanonik 
kielecki, a jednocześnie proboszcz tumliński ks. Mikołaj 
Szymborski.

W roku 1775 przybywa do Zagnańska ks. Franciszek 
Erazm Preiss (Prejss).

Obejmując naszą parafię, zastał kościół zaniedbany 
i zniszczony kilkoma pożarami, dlatego od razu przystą-
pił do wykonania niezbędnych prac przy świątyni. Swą 
niezwykłą osobowością i otwartością zaskarbił sobie 
szacunek i zaufanie parafian. Z przekazów wynika, że 
szczególnie lubiły go dzieci: „ (...) ile razy przyjeżdżał 
ksiądz Prejss z Kielc do Zagnańska – bo jako Kanonik 
Kielecki w Kielcach mieszkał i w niedzielę do Zagnań-
ska przybywał – to kilkadziesiąt dzieci z Zagnańska, 
Kajetanowa wychodziło na drogę naprzeciwko niemu 
a spotkawszy Go serdecznie witało, ręce całowało, sukni 
się jego czepiało, a ks. Prejss obrazki, bułeczki i obarzanki 
im ofiarując, po ojcowsku przyjmując, błogosławił i prosił 
Najwyższego, aby dziatwa wzrastała w łasce u Boga i u lu-
dzi – a następnie ochoczo był wprowadzany do swego 
probostwa”. Dzięki usilnej pracy szybko zaprowadził ład 
w parafii. Ufundował wiele szat i naczyń liturgicznych. 
Do dziś zachowała się i jest w użyciu puszka na komu-
nikanty z roku 1787.

Czasy, w których przewodził naszej parafii, były 
bardzo niespokojne. Najdramatyczniejsze wydarzenia 
rozegrały się w 1794 r. podczas powstania kościuszkow-
skiego, gdy ogromnych zniszczeń i grabieży dokonywały 

600-lecie Zagnańska i 350 lat istnienia parafii w Św. Rozalii i Św. Marcina



wrzesień 2014

– 8 –

jubileusze, historia

rosyjskie wojska zaborcze (kozacy). Tak opisuje te fakty 
ks. Preiss w księdze metrykalnej pod datą 1 września 
1794 r.: „O! Wielki Boże! Jakże bardzo smutny przeszedł 
ten rok 1794. Przez cały maj i czerwiec, prawie cała pa-
rafia ukrywała się w lasach i kryjówkach województwa 
krakowskiego i sandomierskiego, wiele kościołów bez 
kapłanów, wiele miast i wsi było opuszczonych przez 
mieszkańców z powodu drapieżności, zaciekłości i nie-
słychanej okrutności wrogów, a mianowicie kozaków. 
Ten zagnański kościół był trzykrotnie palony, drzwi 
kościoła zostały przemocą otwarte, kielich, patena i inne 
srebrne naczynia zrabowane, samo tabernakulum wy-
łamane. Daj Panie pokój naszym dniom! ”.

Te same ciężkie chwile opisał ks. I. Grella, opierając 
się na ustnych relacjach parafian – uczestników wyda-
rzeń: „Naoczny świadek, jak i inni starzy włościanie 
utrzymywali i utrzymują, że sam ksiądz Preiss w owym 
czasie pożogi i wojny – przez dwa miesiące przebrany 
za wieśniaka w sukmanie i czapce chłopskiej – wraz 
ze swoim ludem błąkał się i ukrywał po lasach i kniejach. 
Przez maj i czerwiec – w każdą niedzielę tej poniewierki, 
urządziwszy ołtarz przenośny na pniu grubym, ściętego 
buka w uroczysku Barcza wśród kniei i zwartego lasu 
sprawował świętą ofiarę Mszy świętej, modląc się za lud 
swój, modląc się za nieprzyjaciół Ojczyzny swojej, aby ją 
jak najprędzej opuścili, nie czyhali na cudze. Świątobliwy 
i pobożny ten Kapłan wycierpiał w owym czasie wiele”.

Po powrocie z tułaczki ks. F.E. Preiss przystępuje 
do odbudowy zniszczonego kościoła. Ponownie wypo-
saża świątynię w brakujące szaty i naczynia liturgiczne 
(ornaty, kapy, kielichy, puszki, monstrancje, lichtarze) 
– „słowem drugim fundatorem po biskupie (A. Trzebi-
ckim) nazwanym być może”, jak pisze ks. Grella.

Parafianie na długie lata zachowali w pamięci tego 
niezwykłego kapłana, który zmarł w roku 1805.

W latach 1805–1807 naszą parafią administrował wi-
kariusz kielecki ks. Szymon Charaziński, który zrezygno-
wał z tej funkcji, ponieważ objął parafię w Chlewiskach.

Przez kolejne lata 1807–1810 Zagnańsk nie posiadał 
stałego proboszcza.

Dopiero w 1810 r. przybywa ks. Jan Kalatowicz po-
chodzący z Galicji.

Po objęciu probostwa przez długi czas porządku-
je sprawy związane z dobrami kościelnymi. W latach 
1830–40 wykonuje prace przy świątyni. Zmęczony 
funkcją sprawowaną w trudnym historycznie okresie 
oraz sporami dotyczącymi majątku parafii, wysyła proś-
bę do gubernatora w Warszawie o wydanie paszportu 
na wyjazd do Krakowa. Jak pisze ks. Józef Smulczyński 
w „Zarysie dziejów Zagnańska”: „Zamierzał udać się 
do zgromadzenia inwalidów i emerytów pod wezwaniem 
św. Marka, by tam dokonać reszty życia. Paszportu tego 
jednak najprawdopodobniej nie otrzymał i pozostał 
w Zagnańsku do roku 1845, do rezygnacji z probostwa 
z zamiarem udania się do Chęcin”. Po opuszczeniu naszej 
parafii umiera w Chęcinach 1847 r.

W roku 1845 przez pięć miesięcy funkcję admini-
stratora pełnił wikariusz z Nowej Słupi, benedyktyn 
Adam Straszewski.

4 grudnia 1845 roku do Zagnańska przybył i objął 
parafię ks. Izydor Grella.

Urodził się 27 kwietnia 1816 r. w parafii Czernichów. 
Jego ojciec był właścicielem fabryki galer do spławu soli 
z Wieliczki. Po ukończeniu miejscowej szkoły parafialnej, 
od 1829 r. uczęszczał do liceum św. Anny w Krakowie. 
W 1835 r. zaczął studiować na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Dwa lata później przybył do Królestwa Polskiego 
i wstąpił do seminarium duchownego w Sandomierzu. 
Po otrzymaniu święceń w 1841 r. przez cztery lata 
pracował w katedrze sandomierskiej. Przez kolejnych 
czterdzieści lat zarządzał naszą parafią. W roku 1885 ks. 
Izydor Grella opuścił Zagnańsk, by zostać dziekanem 
w Bodzentynie.

Ksiądz Grella bardzo starannie i sumiennie prowa-
dził dokumentację parafii. To właśnie jemu zawdzięcza-
my zachowane do naszych czasów dokumenty i relacje 
od powstania parafii do drugiej połowy XIX wieku, 
a zamieszczone w „Opisie historycznym kościoła w Za-
gnańsku” z 1872 r. W tym to rękopisie ksiądz I. Grella tak 
podsumowuje swoją działalność w naszej parafii: „Koń-
cząc opisanie Kościoła w Zagnańsku wypada mi jeszcze 
wspomnieć o restauracji i uporządkowaniu tegoż, jaki 
obecnie dobroczynne osoby zaprowadziły (...). W roku 
1863 odbudowano nową plebanię z drzewa sosnowego 
rdzennego, składającą się z czterech pokoi obszernych, 
kuchni, spiżarni, dwóch piwnic w skale pod domem z wiel-
ką pracą wykutych (...). W roku 1864 cały Kościół zewnątrz 
i wewnątrz został wybielony, odświeżony kosztem Parafian 
(...). W roku 1869 ozłocono Ołtarz Świętego Marcina, 
zrestaurowano organy, odmalowano ławki, sprawiono 
nowe Stacje Męki Pana Jezusa, sprawiono duży Dzwon 
w Warszawie (...).

Tak przy pomocy Bożej i dobrej woli pobożnych Pa-
rafian uporządkowano tę Świątynię Pańską na chwałę 
Bożą i pożytek zbawienny ludu”.

Ksiądz I. Grella zaopatrywał w żywność i odzież po-
wstańców styczniowych z oddziału Jana Rudowskiego. 
Informacje o udzielanym wsparciu są również we wspo-
mnieniach o rodzinie Wójcickich: „W związku z udziałem 
w pracy konspiracyjnej w powstaniu 1863– 64 (poczta, 
przechowywanie osób i przedmiotów, śledzenie wro-
ga itp.), której to »pracy« poświęcali się gorliwie, mając 
przykład i zachętę od miejscowego proboszcza, który był 
jedynym w owe czasy świecznikiem parafii”.

Najciekawszym zabytkiem z okresu przedpowsta-
niowego (1861 r.) jest chorągiew, którą na przechowanie 
otrzymał Kazimierz Wójcicki – uczestnik wojny polsko- 
rosyjskiej (1830–1831). Do roku 1917 organiści tutejszej 
parafii przechowywali ją w domu i organach kościelnych. 
Mimo kilku prób zaborcy nie udało się odebrać sztandaru, 
który został przekazany ks. Pawłowi Stecińskiemu przez 
organistę Błażeja Wójcickiego. Wspomniany sztandar 
to symbol walki o niepodległość, za przechowywanie 
którego groziło zesłanie na Sybir. Z jednej strony jest to płat 
kremowego jedwabiu, na który naszyto ciemniejszą tka-
ninę, a na niej od góry umieszczono podobiznę Matki 
Boskiej (Niepokalanej) w koronie z 12 gwiazd. Poniżej 
w półkolu widnieje napis „Niepokalana Przeczysta Panien-
ko. Zmiłuj się, zmiłuj nad Polaków męką”, pod napisem 
jest biały orzeł w koronie. Po drugiej stronie, z naszytym 
białym płatem kontrastuje czarny przełamany krzyż z cier-
niową koroną i gałązką palmy. Pod nim jest wyhaftowany 
czarną nitką napis „Dnia 8 kwietnia 1861 roku”. Symbole 
użyte na sztandarze były powszechnie znane w okresie 
przed powstaniem styczniowym i po nim, a 8 kwietnia 
1861 r. upamiętnia masakrę ponad stu Polaków w czasie 
manifestacji w Warszawie.

Następcą ks. I. Grelli został kanonik sandomierski 
ksiądz Stanisław Świątkiewicz (1821–1885). W latach 
1852–1879 był proboszczem Czyżowa. We wrześniu 
1862 roku po uroczystościach religijno-patriotycznych 
na Świętym Krzyżu jako jeden z trzech księży wszedł 
w skład delegacji wysłanej do Warszawy na rozmowy 
z Komitetem Centralnym Narodowym.

29 października 1862 roku na zjeździe w Świętomarzu 
zdał relację z odbytych rozmów. Efektem tych działań była 
decyzja duchowieństwa sandomierskiego o ścisłej współ-
pracy z przyszłymi władzami powstania styczniowego.

W roku 1880 ks. S. Świątkiewicz obejmuje parafię 
w Zagnańsku. W 1885 umiera i zostaje pochowany na na-
szym cmentarzu. Z przekazu wynika, że na mogile księdza 
umieszczona była tabliczka z napisem: „KS. STANISŁAW 
ŚWIĄTKIEWICZ KANONIK SANDOMIERSKI, PLE-
BAN ZAGNAŃSKI, ŻYŁ LAT 65, ZMARŁ 7 IX 1885 R.”.

Na cmentarzu parafialnym znajduje się żelazny krzyż 
na kamiennym cokole, na którym wykuto napis: „AD 

1882//za czasów pasterstwa X Świątkiewicza ofiarą pa-
rafian//Cmentarz ten omurowany i uporządkowany.//
Boże, bądź miłosierny nad duszami, których ciała na tym 
cmentarzu spoczywają”. W Zagnańsku jest to jedyne miej-
sce upamiętniające tę wybitną postać.

Według opracowań, ks. S. Świątkiewicz spoczywa 
we wspólnej mogile ze swoim następcą w naszej parafii 
ks. Antonim Lechem (1822–1897), który był proboszczem 
zagnańskim w latach 1886–1897. Niestety na temat tej 
postaci zachowało się niewiele informacji.

23 września 1897 roku przybywa do Zagnańska nowy 
proboszcz ksiądz Antoni Czarkowski, który, jak czytamy 
w dokumentach parafialnych: „ (...) urodził się w miej-
scowości Simno – powiat kalwaryjski, gubernia suwalska 
– 24 sierpnia 1863 roku. Wyświęcony na kapłana dnia 
10 czerwca 1887 r. przez księdza Aleksandra Gintowta 
Arcybiskupa Mohylowskiego. Zaraz po wyświęceniu mia-
nowany na wiceregensa Seminarium Sandomierskiego, 
na którem to stanowisku przebywał sześć lat, a potem 
jako profesor pracował w seminarium przez dwa lata 
i przy tym był proboszczem parafii Góry Wysokie (pod 
Sandomierzem) ”. 10 czerwca 1902 roku ksiądz Antoni 

Czarkowski został przeniesiony na probostwo w Gowar-
czowie – powiat konecki, gubernia radomska.

W ciągu pięciu lat pełnienia funkcji proboszcza w na-
szej parafii ks. Czarkowski zadbał nie tylko o świątynię, 
ale przede wszystkim miał ogromny wpływ na wiernych.

W pierwszym roku m.in. rozpoczął prace, polegające 
na porządkowaniu terenu wokół kościoła, a ponieważ 
ten: „był za mały i w żaden sposób nie mógł pomieścić 
parafian podczas nabożeństwa, dlatego zrobiono ze strony 
zachodniej kościoła przybudówek czasowy z desek. (...) 
sporządzono kratę przed Wielkim Ołtarzem, aby oddzie-
lała prezbiterium od nawy kościelnej”.

W 1898 roku: „Plac kościelny został ogrodzony, splan-
towany i zasiany trawą. Dobudowano drugą połowę or-
ganistówki od strony zachodniej i całą pokryto nowym 
gontem. Przygotowano wapno do powiększenia kościoła”.

Niewątpliwie olbrzymią zasługą księdza Czarkow-
skiego było założenie „szkółki przy kościele na organi-
stówce, w której Antoni Serafin uczył dzieci włościan 
czytać i pisać”. Pogłębianie wiedzy religijnej odbywało się 
również w każdą niedzielę i święta, polegało na czytaniu, 
objaśnianiu słowa Bożego lub żywota świętego, którego 
uroczystość obchodzono.

W roku 1899: „Kościół powiększono od strony za-
chodniej o drugie tyle. Użyto do tego kamienia piaskowego 
i w małej ilości wapiennego, który pozostał od zburzonej 
wieży”, pełniącej dawniej funkcję dzwonnicy. Dobudowa-
ną część kościoła pokryto gontem.

W następnym roku z ciosanego kamienia wzniesiono 
mury nowej dzwonnicy. Świątynię wewnątrz i na zewnątrz 
otynkowano oraz „sprawiono żyrandol (...) na dwadzieścia 
cztery świece za 125 rubli”.

W kolejnych dwóch latach m.in. ukończono budowę 
dzwonnicy i pokryto ją blachą. Wewnątrz zawieszono 
nowy dzwon, któremu nadano imię „Antoni”. Spro-
wadzono nowe organy o dziesięciu głosach oraz stacje 
Drogi Krzyżowej.

Dla swych następców ks. Czarkowski pozostawił 
szczegółowy opis nabożeństw całego roku oraz szereg 
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wskazówek duszpasterskich dotyczących Zagnańska.
Następcą księdza A. Czarkowskiego został powoła-

ny na stanowisko proboszcza w Zagnańsku 10 czerwca 
1902 r. ksiądz Paweł Steciński urodzony w 1868 r. w Opa-
towie. Po ukończeniu Seminarium Sandomierskiego 30 
sierpnia w 1891 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Przez 
okres dwunastu lat pełnił funkcję wikariusza w Odrowążu, 
Chlewiskach, Skaryszewie, Kunowie.

Po objęciu naszej parafii ks. P. Steciński bardzo aktyw-
nie prowadził prace przy świątyni, na cmentarzu i w zabu-
dowaniach gospodarczych – m.in. w 1903 r. ukończono 
bitą drogę od kościoła do szosy, obsadzając ją drzewami. 
Dwa lata później ułożono z płyt kamiennych chodnik 
przed głównym wejściem i z boku świątyni do zakrystii. 
W roku 1906 został odnowiony wielki ołtarz, umieszczo-
no w nim obraz Niepokalanego Poczęcia NMP, którym 
zasłaniano Krzyż po zakończeniu nabożeństwa. W 1912 r. 
odnowiono także pozostałe ołtarze i ambonę. W tym 
samym roku wykonano żelazną bramę oraz trzy furtki 
w ogrodzeniu cmentarza. Ksiądz Paweł Steciński zmarł 
po długiej i ciężkiej chorobie 7 października 1926 roku, 
został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Po śmierci ks. Pawła Stecińskiego przez krótki czas 
parafią administrował późniejszy profesor Seminarium 
Duchownego w Kielcach ks. Adam Molisak.

12 października 1926 r. przybył do Zagnańska i objął 
naszą parafię ks. Edward Brodowski. Urodził się 2 stycz-
nia 1896 r. w Kielcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 
kwietnia 1919 roku. Pracę duszpasterską rozpoczął jako 
wikariusz w Będzinie, gdzie przebywał przez rok. Kolejne 
trzy lata spędził w Daleszycach, a następnie był rektorem 
kościoła na Karczówce (w Kielcach).

Młody, energiczny kapłan niemal od razu przystąpił 
do szeregu prac konserwatorskich: uporządkował świą-
tynię, naprawił dachy na kościele, plebanii i organistówce, 
zakupił nowe sprzęty liturgiczne. Dbając o rozwój ducho-
wy parafian zorganizował 8 września 1927 roku liczącą 
370 osób pielgrzymkę na Jasną Górę, której owocem było 
sprowadzenie chorągwi z wizerunkiem św. Teresy i św. 
Stanisława Kostki. W następnym roku sprawiono relik-
wiarz na Drzewo Krzyża Świętego. W 1930 roku kościół 
pokryto blachą, zreperowano i pomalowano sygnaturkę. 
Starą, drewnianą ambonę zastąpiła nowa, ufundowa-
na przez młodzież (poprzednią sprzedano do kościoła 
garnizonowego w Kielcach). Zamieniono stary pęknięty 
dzwon na nowy. Zamówiono kutą, żelazną balustradę 
z herbami biskupów: Trzebickiego, Małachowskiego, 
Szaniawskiego i Sołtyka.

W tymże roku ks. Edward Brodowski zrzekł się pro-
bostwa w Zagnańsku i opuścił naszą parafię.

30 września 1930 r. przybywa do Zagnańska i obejmu-
je probostwo ksiądz Bolesław Rydzy. Urodził się w Busku 
22 listopada 1885 r. Święcenia kapłańskie, po ukończeniu 
Seminarium Duchownego w Kielcach, otrzymał 17 X 
1909 r. Pracę duszpasterską pełnił w Dzieżgowie, Pogoni, 
Katedrze Kieleckiej, Czeladzi, Włoszczowie. W roku 1916 
zostaje profesorem Szkoły Realnej w Sosnowcu. Dwa lata 
później pełni funkcję wikariusza we Wodzisławiu, gdzie 
1930 r. otrzymuje tytuł wicedziekana sędziszowskiego. 
Jeszcze w tym samym roku rezygnuje z tej funkcji, aby 
objąć probostwo w Zagnańsku, zostaje także dyrektorem 
diecezjalnym Trzeciego Zakonu oraz patronem Związku 
Robotników Chrześcijańskich. Wkrótce otrzymuje tytuł 
wicedziekana kieleckiego.

Pracując w naszej wspólnocie, ks. Bolesław Rydzy dbał 
przede wszystkim o rozwój religijny parafian. W każdą 
niedzielę przed kazaniem w czasie sumy recytował razem 
z obecnymi na Mszy św. katechizm.

W lipcu 1940 r. opuszcza naszą parafię, by objąć pro-
bostwo w Szydłowie, skąd w 1945 r. przechodzi do Brze-
zin. W roku 1950 zostaje mianowany kanonikiem honoro-
wym kieleckiej kapituły. Trzy lata później obejmuje urząd 
dziekana i proboszcza w Chmielniku. Zmarł 4 II 1956 r. 

i został pochowany w grobowcu rodzinnym w Busku.
25 lipca 1940 roku naszą parafię obejmuje ks. Jan 

Kurczab.
Urodził się 9 października 1907 r. w Zagości (powiat 

pińczowski). Po ukończeniu Seminarium Duchownego 
w Kielcach otrzymał święceni kapłańskie 19 czerwca 
1932 r.

Pełnił obowiązki wikariusza w Szydłowie, następnie 
w Chęcinach, Leszczynach i parafii katedralnej w Kielcach. 
30 sierpnia 1939 r. został mianowany administratorem 
parafii w Białogonie, a po jedenastu miesiącach – pro-
boszczem w Zagnańsku.

Funkcję tę sprawował do 1971 roku, w którym to 22 
maja przyjął obowiązki proboszcza i dziekana w Proszowi-
cach. Ksiądz Jan Kurczab zmarł na zawał serca 3 sierpnia 

1978 roku. Został pochowany w rodzinnej miejscowości 
Zagość.

Ks. Jan Kurczab w swej pracy duszpasterskiej ogromną 
wagę przywiązywał do edukacji dzieci i młodzieży. Z za-
pisków kronikarskich wynika, że z radością wspominał 
czas, w którym jako wikariusz przeciążony był nadmiarem 
godzin lekcyjnych.

Pobyt księdza J. Kurczaba w naszej parafii przypada m.
in. na lata okupacji hitlerowskiej. Proboszcz organizuje taj-
ne komplety (tajne nauczanie), troszcząc się o wychowanie 
religijne i gruntowne wykształcenie młodzieży, mieszka-
jącej na terenie Zagnańska. W kronikach parafialnych 
czytamy: „Wiele wykładów oraz egzaminy z racji tzw. małej 
matury odbywały się na plebanii. W jednym wypadku 
tylko przytomność umysłu ks. proboszcza i znajomość 
języka niemieckiego uchroniły zebranych przed niebezpie-
czeństwem dekonspiracji”. Ks. J. Kurczab prowadzi także 
zajęcia w Szkole Powszechnej w Zagnańsku-Chrustach. 
W trudnych latach wojny po likwidacji przez okupanta Se-
minarium Duchownego w Kielcach, przyjmuje na plebanii 
pięciu alumnów tej uczelni, zapewniając im utrzymanie 
i opiekę duchową.

Po wojnie kontynuacją tajnych kompletów była szkoła 
średnia, filia LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, 
którą proboszcz zorganizował wraz z miejscowym nad-
leśniczym w budynkach Zarządu Państwowych Kolejek 
w Zagnańsku. Umiejętność pracy i obcowania z młodzieżą 
przynosi wymierne korzyści, ks. J. Kurczab wychował 
dziewięciu kandydatów do kapłaństwa, trzech braci za-
konnych i cztery siostry zakonne.

W czasie II wojny światowej: „Teren świętokrzyski 
nasycony był różnymi formacjami partyzantów, które 
często na plebanii znajdowały wsparcie i schronienie. 
W kościele za ołtarzem znajdowało się radio, a na strychu 
ukryta broń. (...) Wzmożona działalność partyzantów, 
mogła w każdej chwili spowodować pacyfikację ze stro-
ny gestapo. Ksiądz proboszcz razem z ludnością podjęli 

wotum, że jeżeli przeżyją szczęśliwie wojnę, wybudują 
nowy kościół odpowiadający powierzchnią do potrzeb 
ilości parafian”.

Ksiądz Jan Kurczab w trudnych latach okupacji orga-
nizował pomoc materialną dla ludności miejscowej i prze-
siedlonej z Poznańskiego do Zagnańska. Przez pewien 
czas był przewodniczącym akcji pomocy charytatywnej 
dla przesiedleńców z terenów włączonych do Rzeszy, tzw. 
RGO (Rada Gminna Opiekuńcza).

W kronice czytamy: „Spieszył także z realną pomocą 
ludności nękanej akcjami pacyfikacyjnymi i najazdami 
niemieckich korpusów karnych. Często był pierwszym 
człowiekiem, który w imię chrześcijańskiej miłości jako 
duszpasterz wyciągał do pogorzelców życzliwą dłoń, pod-
nosił na duchu strapionych i organizował z ambony akcje 
społecznej pomocy materialnej”.

Dzięki staraniom ks. J. Kurczaba budowa kościoła 
przebiegała sprawnie, prace wykonywali parafianie, którzy 
także finansowali tę inwestycję w formie dobrowolnych 
ofiar. Większość prac wykonywana była ręcznie. Łopatami 
i kilofami w skalistym podłożu góry kopano fundamenty. 
Niezbędne, ogromne ilości piasku i wody z rzeki Bobrzy 
oraz wiele innych materiałów na plac budowy dowo-
żono furmankami. Potrzebny piaskowiec sprowadzano 
z centralnych rejonów Puszczy Świętokrzyskiej. Zdarzało 
się, że przy oświetleniu elektrycznym pracowano bez 
przerwy całą dobę.

Równocześnie z rozbudową kościoła ksiądz Jan Kur-
czab podjął szereg ważnych inwestycji. Zrekonstruował 
górną część zniszczonej w czasie wojny dzwonnicy, kupił 
trzy dzwony. Starą część świątyni obłożono płytami białego 
piaskowca. Teren kościoła ogrodzono. Uporządkował 
cmentarz grzebalny i otoczył go murem. Wybudował 
nowy dom parafialny (organistówkę), gdzie znajdowały 
się mieszkania dla organisty i kościelnego oraz, wykorzy-
stywana do dziś, mała scena. Ostatnią dużą inwestycją 
była plebania.

W nowej części kościoła wykonano polichromię we-
dług projektu prof. Taranczewskiego, położono posadzkę 
oraz zainstalowano nagłośnienie.

Należy wspomnieć, że ten niezwykły kapłan został 
odznaczony kanonią honorową Kapituły Kieleckiej. 1 
stycznia 1958 r. został pierwszym dziekanem nowo utwo-
rzonego dekanatu Zagnańsk. W dowód uznania w 1975 r. 
został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Kie-
leckiej. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego 
Stowarzyszenia Księży Emerytów.

22 sierpnia 1971 roku został wprowadzony jako nowy 
proboszcz ksiądz kanonik Stefan Nowaczek.

Urodził się w 1919 r. w Słomnikach, do Zagnańska 
przybył z parafii Mstyczów, gdzie przebywał kilkanaście 
lat. Jak czytamy w kronice parafialnej: „W Zagnańsku 
pracował przez dwa lata. Podjął walkę z »melinami« – 
w których o każdej porze dnia i nocy można było kupić 
napoje alkoholowe. To sprzyjało rozpijaniu mężczyzn. 
W czasie wizyty pasterskiej (kolędy) domy takie opusz-
czano. Powstał wielki ferment w społeczeństwie. Jedni 
to chwalili, inni potępiali”.

W czerwcu 1973 r. miało miejsce nawiedzenie na-
szej parafii przez Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 
(pierwsza peregrynacja).

W sierpniu 1973 roku ks. S. Nowaczek odszedł z na-
szej wspólnoty, aby objąć parafię w Busku, gdzie pełnił 
swą posługę do emerytury.

9 września 1973 roku proboszczem naszej parafii 
został ks. Józef Piwowarczyk. Urodził się w 1930 r. w Goł-
czy. Święcenia kapłańskie otrzymał 8 maja 1955 roku.

Warunki, w jakich przyszło nowemu duszpasterzo-
wi rozpoczynać pracę w naszej wspólnocie, były bardzo 
trudne. „Otoczenie kościoła, plebanii, organistówki było 
odstraszające. W całej mocy pracowała na trzy zmiany 
kopalnia kamienia dolomitu. Dwa razy dziennie a nawet 
więcej potężne strzały materiałów wybuchowych dostar-

Ks. Jan Kurczab
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czały łamanego ze skały kamienia. Dość często w okolicy 
wylatywały szyby. Taki urobek przewożono do łamacza, 
usytuowanego tuż przy organistówce i plebanii. Warkot 
i tumany pyłu stanowiły wielką uciążliwość. (...) Olbrzymie 
sterty przemielonego kamienia przewyższały wysokość 
organistówki. Dość często praca trwała nie tylko w soboty, 
ale i w niedziele”. Dopiero ten opis pozwala zrozumieć, 
dlaczego czterech księży, którzy wcześniej otrzymali pro-
pozycję objęcia naszej parafii, zrezygnowało.

Ksiądz Józef Piwowarczyk podjął wiele działań w na-
szej parafii. Bardzo ważnym wyzwaniem była próba ogrza-
nia całej świątyni, gdyż założony wcześniej system nie 
spełnił swego zadania. W tym celu w starej części budowli 
i zakrystii zainstalowano piece akumulacyjne. Z inwestycją 
wiązała się konieczność przebudowania linii elektrycznej 
od transformatora do kościoła. W 1995 r. po doprowadze-
niu gazu zamontowano piec, który miał wykorzystywać 
to paliwo. Jednakże rosnące ceny gazu i energii elektrycz-
nej umożliwiły „ogrzanie kościoła w niedziele i święta 
oraz w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych”.

Staraniem ks. J. Piwowarczyka w 1983 r. powiększono 
cmentarz „o sąsiadującą działkę w kierunku północnym 
o powierzchni 35 arów” oraz rozpoczęto starania o pozy-
skanie nowego terenu (od strony wschodniej).

W latach siedemdziesiątych konieczna okazała się 
odnowa wnętrza świątyni, gdyż „upływające lata wyka-
zywały stopniowe zanikanie obrazów, odpadanie od ścian 
farby”, a także pojawiła się pleśń. Po konsultacjach z twórcą 
polichromii oraz wojewódzkim konserwatorem zabytków 
postanowiono zmienić wystrój, dbając o równoczesne 
zabezpieczenie murów. Autorem projektu został profesor 
Kazimierz Morway, a głównymi wykonawcami Jadwiga 
i Jerzy Sznajderowie.

Przygotowanie kościoła trwało dwa lata, parafianie 
pracując na potężnych rusztowaniach, mozolnie usuwali 
zniszczoną polichromię. Następnie: „Zastosowano stare 
wapno i pod kierunkiem fachowców dokonali przecierki 
tynków. Na to położono pobiałkę. Zainstalowano trzy 
otwory wentylacyjne w oknach rotundy”.

Polichromię ukończono w roku 1979, a w 1983 r. 
poświęcił ją biskup Stanisław Szymecki.

„W Zagnańsku bardzo trudną sprawą było miejsce 
nauczania religii. Stary drewniany budynek o jednej izbie 
(...) nie mógł wystarczyć dla Technikum Leśnego i Szkoły 
Zbiorczej w Zagnańsku”. Dzięki inicjatywie ks. J. Piwo-
warczyka: „Podjęto myśl budowy domu katechetycznego, 
ale o działki w pobliżu szkół było bardzo trudno. Brak 
działki uniemożliwiał staranie się o zezwolenie na bu-
dowę.”. Mimo wszystko już od 1981 r. gromadzono cegłę 
przy naszym kościele (co ciekawe – rachunki wystawiano 
na parafię w Tumlinie, która wcześniej uzyskała zezwo-
lenie na budowę punktu katechetycznego w Kołomani). 
Stan wojenny wprowadzony w Polsce utrudniał transport 
materiałów, które jednak nadal przywożono. Po zakupie-
niu działki przy ulicy Turystycznej 64a, w maju 1985 r. 
ks. J. Piwowarczyk uzyskał z Urzędu Gminy zezwolenie 
na budowę. „Projekt przewidywał trzy sale katechetyczne, 
hol, trzy pomieszczenia i kaplicę. Na piętrze sześć miesz-
kań. Na wstępie wybudowano o charakterze przejściowym 
salkę katechetyczną z garażem. W niej odbywały się lekcje 
religii”. Mimo trudności prace budowlane w znacznej mie-
rze wykonywane były przez mieszkańców parafii – często 
przy osobistym udziale księdza proboszcza.

19 września 1992 r. ks. biskup Stanisław Szymecki 
poświęcił kaplicę. Od tej pory codziennie po południu, 
a w niedzielę o godz. 10.30 i 16.00 odprawiano Mszę św.

24 czerwca 1996 r. ks. biskup Kazimierz Ryczan 
erygował nową parafię pw. św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Zagnańsku.

W 2005 roku ksiądz Józef Piwowarczyk odszedł na za-
służoną emeryturę, zamieszkał w Domu Księży Emerytów 
w Kielcach. Zmarł w 2008 r. i został pochowany na cmen-
tarzu parafialnym w Zagnańsku.

21 sierpnia 2005 roku decyzją księdza biskupa Kazi-
mierza Ryczana proboszczem naszej parafii został ksiądz 
Witold Janocha.

Urodził się 15 czerwca 1964 r. w Porąbkach w gminie 
Bieliny. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 czerwca 1990 r.

Pierwszą posługę duszpasterską pełnił w parafii pw. 
Bożego Ciała w Busku-Zdroju. Studiował na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, gdzie na wydziale nauk huma-
nistycznych obronił pracę doktorską z socjologii. Pięć lat 

był dyrektorem placówki dla niepełnosprawnych w Pie-
koszowie.

Przez trzy lata ks. Witold Janocha przewodził naszej 
wspólnocie. Duchowo i organizacyjnie przygotował nas 
na najważniejsze wydarzenie ostatnich lat – peregrynację 
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tworząc świetlicę 
„Przystań”, połączył młodych parafian, którzy znaleźli 
możliwość spędzania wolnego czasu, rozwijania talentów.

10 listopada 2006 r. po raz pierwszy nasza świątynia 
była widoczna również nocą: „Krzyżujące się smugi światła 
wydobywającego się z ziemi, dają wrażenie, jakby łączyły 
się dwa światy – z góry i z dołu”.

Podjęte przez ks. W. Janochę działania były skierowane 
na rozwój duchowy parafian, prace przy świątyni i jej 
otoczeniu oraz porządkowanie cmentarza parafialnego.

Odbywały się pielgrzymki, m.in. do Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopa-
nem – celem było sprowadzenie do naszego kościoła 
figury Matki Boskiej Fatimskiej oraz do Sanktuarium 
Matki Bożej Ostrobramskiej i Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Wilnie.

Dbając o kościół, ksiądz proboszcz podjął wiele zadań, 
z których część jest kontynuowana. Oto niektóre: wsta-
wienie nowych ławek, wymiana okien w najstarszej części 
świątyni i rozpoczęcie gruntownego remontu, odnowienie 
organów i chóru, założenie nowej instalacji elektrycznej. 
Rozpoczęto prace wokół świątyni: wykonano instalację 
przeciwburzową i odwadniającą, uporządkowano otocze-
nie, położono chodnik przed głównym wejściem i przygo-
towano grunt pod nowy wokół kościoła. Wyremontowano 
schody prowadzące do świątyni od strony południowej. 
Zainstalowano elektryczny napęd dzwonów. Rozpoczęto 
porządkowanie otoczenia plebanii.

Wiele działań księdza Witolda Janochy dotyczyło 
cmentarza. Udało się przeprowadzić dokładną inwenta-
ryzację i opracowano regulamin. Położono na głównych 
alejkach kostkę, wymieniono bramę. Wykonano pierwszy 
etap wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu.

Jednym z trwałych efektów działań jest wydawany 
informator parafialny – „Niedzielnik”.

Po opuszczeniu naszej wspólnoty ksiądz Witold Ja-
nocha podjął nowe zadanie – pracę na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Obecnym proboszczem jest ks. Tadeusz Skrzyniarz, 
który urodził się 25 września 1959 roku w Bielinach. 

Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Wyższego Se-
minarium Duchownego w Kielcach. 25 maja 1985 roku 
przyjął święcenia prezbiteratu z rąk ks. biskupa Stanisława 
Szymeckiego. Jako wikariusz przez rok pracował w parafii 
pw. św. Stanisława w Tumlinie, dwa lata w parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie, następnie 
od 1988 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Kazimierzy Wielkiej oraz w parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego w Kielcach, gdzie przebywał sześć miesięcy.

Rok 1991 to nowy rozdział w życiu ks. T. Skrzyniarza, 
który rozpoczął działalność duszpasterską w nowo tworzą-
cym się Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego u boku 
ks. biskupa Sławoja Leszka Głódzia. Przez okres dwóch 
lat w Ordynariacie Polowym pracował w administracji 
oraz pełnił funkcję kapelana Nadwiślańskich Jednostek 
Wojskowych.

W 1993 roku otrzymał nominację na proboszcza pa-
rafii Garnizonowej w Kielcach, będąc kapelanem kontyn-
gentu ONZ w Kielcach na Bukówce. Przez siedem lat był 
równocześnie dziekanem okręgu krakowskiego. Od 1996 r. 
przez półtora roku przebywał jako kapelan w wojskach 
ONZ na Wzgórzach Golan. W roku 1998 objął placówkę 
jako proboszcz garnizonu i parafię w Rzeszowie. Pełnił 
jako pierwszy po II wojnie światowej funkcję kapelana 
wojsk podhalańskich.

W 1999 roku został prałatem Jego Świątobliwości Ojca 
Świętego Jana Pawła II. W 2001 roku wrócił do diecezji 
kieleckiej i objął parafię w Mnichowie. Po siedmiu la-
tach duszpasterskiej pracy z woli ks. biskupa ordynariusza 
w 2008 został proboszczem w naszej parafii i kontynuuje 
prace poprzednika i podejmuje wiele nowych działań 
w naszej wspólnocie.

Święta Rozalia – patronka naszej parafii

4 września to dzień naszej Patronki – św. Rozalii (nazy-
wanej także Małą Świętą – la Santuzza) – potomkini Karola 
Wielkiego, która porzuciła życie dworskie i mieszkała 
w górskiej jaskini.

Według starej opowieści urodziła się na zamku Olivella 
w sycylijskim Palermo w 1129 roku, jako córka księcia 
Sinibalda. Przed jej urodzeniem matka otrzymała pole-
cenie we śnie, aby nazwała ją Rozalia, będzie ona bowiem 
najpiękniejszym kwiatem rodu i wyspy.

Miał to być również proroczy symbol jej życia pokut-
nego pokazanego przez kolce róży i niewinności białej lilii.

Gdy miała czternaście lat rodzice próbowali ją prze-
konać do małżeństwa z kandydatem z królewskiego rodu, 
jednak ona opuściła pałac i zamieszkała w grocie nieopo-
dal Palermo. Jako pustelnica w ścisłej łączności z Bogiem 
prowadziła życie pełne modlitwy, pokuty i wyrzeczeń. 
Na ścianach wyryła napis: Ja, Rozalia, córka Sinibalda, 
postanowiłam żyć w tej grocie dla miłości mego Pana, 
Jezusa Chrystusa. Nieprzyzwyczajona do surowego życia 
zmarła młodo w wieku około 35 lat.

W roku 1624 odkryto relikwie św. Rozalii. Odtąd 
zaczął się jej kult. Podanie głosi, że podczas znalezienia 
relikwii miała ustać zaraza, która wówczas nękała Palermo 
i całą okolicę. Od tego czasu św. Rozalia jest wzywana jako 
patronka chroniąca od zarazy.

Do Polski relikwie św. Rozalii sprowadzono stara-
niem jezuitów 25 lipca 1630 roku. Obecnie jest patronką 
w osiemnastu parafiach.

Święta Rozalia w Zagnańsku

Obraz Patronki parafii – św. Rozalii – zasłynął jako 
cudowny podczas epidemii tyfusu i cholery na Kielec-
czyźnie w pierwszej połowie XIX wieku. Dlatego w tym 
okresie kult św. Rozalii w naszym kościele bardzo się 
rozwinął. Świadczą o tym wpisy w źródłach kościelnych.

W sporządzonym w 1872 r. przez ks. Izydora Grellę 
opisie kościoła czytamy: „Do weselszych chwil Kościoła 
zaliczyć ośmielam się te ciągłe zamawiane Nabożeństwa 
przez okolicznych mieszkańców przed ołtarzem Świętej 

ks. Józef Piwowarczyk 
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Rozalii Patronki od morowego powietrza – albowiem 
podczas grasujących często chorób: cholery, powietrza, 
tyfusów, zarazy na bydło i ogólnego pomorku – po-
bożni formując się w znaczne oddziały, wśród pieni 
pobożnych na ustach i duszy, wśród chorągwi i odgłosu 
parafialnego bębna, przyciągając wśród znoju, kurzawy 
i upału do Zagnańska, a padając na kolana przed Ołta-
rzem 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 licz-
nie, 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 niepowodzeń 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 sąsiednich parafii, bo obraz św. 
Rozalii lud uważa/że/jest cudowny, bo wielu doznało łask 
od Boga, szczególnie podczas epidemiicholery”.

W niedzielę, dnia 15 listopada 1970 roku biskup su-
fragan kielecki dr Edward Materski przekazał relikwie 
patronki św. Rozalii do kościoła. W dokumentach para-
fialnych czytamy:

„ (…) oficjalnie przekazaliśmy miejscowemu probosz-

czowi ks. kanonikowi Janowi Kurczabowi, relikwie św. Ro-
zalii, patronki tutejszego kościoła, osobiście przywiezione 
przez Nas z Rzymu na prośbę wspomnianego księdza ka-
nonika. Relikwie te, umieszczone w nowo sporządzonym 
relikwiarzu, po uczczeniu przez zebrane duchowieństwo, 
zostały przeniesione w procesji do kościoła. Uroczystość 
zgromadziła wielką liczbę parafian (…) ”.

Na zakończenie ksiądz biskup polecił opiece św. Ro-
zalii całą parafię.

Relikwiarz wykonany jest z pozłacanego metalu 
w kształcie krzyża ustawionego na okrągłej podstawie. 
Na trzonie znajduje się metalowy talerzyk, wyżej umiesz-
czona jest ozdobiona wieńcem z rubinów puszka z relik-
wiami św. Rozalii. Górne ramiona krzyża znajdują się na tle 
utworzonym przez symbole czterech Ewangelistów.

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 błękitną opończę. Na głowie 
srebrzy się książęca korona. U stóp naszej 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 wid-

nieje promienista gloria ze splecionymi literami SiR (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 Najświętszy Sakrament podczas 40-godzinnego nabo-
żeństwa. Po wykonaniu ostatnich prac konserwatorskich 
ołtarz nabrał nowego blasku.

Na wschodniej części kopuły frontalnej na obrazach 
przedstawione są sceny z życia św. Rozalii. Polichromię 
w stylu neobarokowym na zlecenie ks. Józefa Piwowar-
czyka wykonali w latach 1978–79 Kazimierz Morway, 
Jadwiga i Jerzy Sznajderowie. Obrazy przedstawiają: św. 
Rozalię w adoracji dzieciątka Jezus, drugi – żegnającą się 
z rodziną i bliskimi, a trzeci – przyjmującą krzyż.

Kult naszej Patronki widoczny jest także poza świąty-
nią, np. w miejscowości Chrusty stoi kapliczka pochodząca 
z drugiej połowy XVIII wieku. Wewnątrz znajduje się 
rzeźba ukazująca postać świętej Rozalii.

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

Roman Piskulak

Uroczystą Eucharystią, śpiewem pieśni pa-
triotycznych, montażem historyczno-muzycznym 
i złożeniem wiązanek kwiatów przed pomnikiem 
uczczono pamięć legionistów, którzy 15 sierpnia 
1944 roku ruszyli na pomoc walczącej Warszawie. 
Uroczystość związana z obchodami 70-lecia sfor-
mowania 4. Pułku Piechoty Legionów Armii Kra-
jowej odbyła się 14 sierpnia br. pod pomnikiem 
na górze Sosnowica przy trasie Zagnańsk – Kielce.

Organizatorem obchodów rocznicowych był 
Społeczny Komitet w skład którego weszli również 
przedstawiciele Urzędu Gminy Zagnańsk oraz 
Nadleśnictwa Zagnańsk. Uroczystość prowadził 
Dionizy Krawczyński ze Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznych „JODŁA”. Uroczystą Mszę 
św. w intencji poległych partyzantów z 4. Pułku 
Piechoty Legionów AK celebrował ks. Wojciech 
Radej, wikariusz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca 
NMP.

Wójt Szczepan Skorupski witając licznych za-
proszonych gości złożył podziękowania wszystkim 
osobom oraz instytucjom za pomoc i współor-
ganizowanie podniosłej uroczystości, podkreślił 
również ogromne znaczenie osób zaangażowanych 
przed laty w budowę pomnika. Wójt odczytał dwu-
dziestoosobowy skład Komitetu budowy pomnika, 
a na końcu szczególnie podziękował Witoldowi 
Bimerowi, Henrykowi Dłużewskiemu – projek-
tantowi pomnika oraz Edwardowi Adamcowi– 
fundatorowi kamienia, dzięki któremu to miejsce 
pamięci ma tak godną oprawę.

Prowadzący uroczystość Dionizy Krawczyń-
ski przybliżył zebranym wydarzenia, które miały 
miejsce właśnie w Siodłach 70 lat temu. Apelu-
jąc o pamięć historyczną wydarzeń związanych 
z działalnością Armii Krajowej, zwrócił uwagę 
na to, że w czasach PRL-u była ona świadomie 
wymazywana z kart historii, a obecnie jest margi-
nalizowana. W podobnym duchu o kształtowanie 
postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży 
na przykładzie bohaterskich żołnierzy w swych 
wystąpieniach apelowali: poseł Krzysztof Lipiec, 

ppłk Mirosław Smerdzyński, szef WKU w Kielcach 
i Pelagia Barwicka, prezes Koła 4. Pułku Legionów 
Armii Krajowej z Kielc.

W części artystycznej programu przygotowa-
nego przez Romana Piskulaka, nauczyciela SP nr 
w Zagnańsku-Chrustach, wystąpił Zespół Ludowy 
Jaworzanki oraz Gminny Chór „Con Passione”. 
Artyści zaprezentowali m.in.: pieśni partyzanckie 
i wojskowe z czasów powstania warszawskiego 
oraz montaż tekstów historycznych przypominają-
cych wydarzenia z 15 sierpnia 1944 r., napisanych 
przez Romana Piskulaka. Jest on również pomy-
słodawcą i autorem tablicy informacyjnej usytu-
owanej obok pomnika. Nawiązuje ona do wyda-
rzeń historycznych związanych z pomnikiem i jest 
częścią Szlaku Królewskiego.

W trakcie uroczystości obecnych było 14 po-
cztów sztandarowych związków kombatanckich, 
służb mundurowych, ochotniczych straży po-
żarnych, jednostek oświatowych z terenu gminy 
Zagnańsk.

Obecni byli m.in.: kombatanci Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Kielc pod 
przewodnictwem prezesa mjr. Zbigniewa Miel-
czarka, kombatanci Związku Żołnierzy Rzeczy-
pospolitej Polskiej z Daleszyc, którzy wystawili 
wartę honorową przy pomniku, poseł Krzysztof 
Lipiec, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Mieczysław Gębski, Karol 
Fijałkowski – pełnomocnik Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, radni powiatowi 
– Karol Jacewicz i Ireneusz Żak, 
delegacja Nadleśnictwa Zagnańsk 
pod kierownictwem zastępcy nad-
leśniczego Pawła Kowalczyka, szef 
WKU w Kielcach ppłk Mirosław 
Smerdzyński, prezes Wodociągów 
Kieleckich i zarazem członek ko-
mitetu honorowego budowy po-
mnika Henryk Milcarz, starszy 
brygadier Robert Sabat, funkcjo-

nariusze policji I Posterunku Policji w Kielcach 
z zastępcą komendanta podkomisarzem Da-
riuszem Kurosiem, przedstawiciele z kieleckiej 
Delegatury IPN, dyrekcje gminnych placówek 
oświatowych, Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympa-
tyków 4. Pułku Piechoty Legionów, Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”, radni, soł-
tysi, pracownicy Urzędu Gminy, GOKSiR-u oraz 
mieszkańcy Zagnańska, Siodeł i Jaworzy.

Obelisk przy czerwonym szlaku na Sosnowicy 
upamiętniający sformowanie 4. Pułku Piechoty 
Legionów Armii Krajowej, śpieszącego z odsieczą 
walczącej Warszawie odsłonięto i poświęcono 25 
września 2010 roku. Polową Mszę św. odprawił 
kapelan wojskowy ks. płk Adam Prus. Mówił 
o trudnej drodze do wolności usłanej krzyżami 
poległych żołnierzy oraz ofiar hitlerowskiej kaźni.

W budowę pomnika zaangażowani byli: 
członkowie Komitetu honorowego – Pelagia 
Barwicka – prezes Koła 4 P.P. Leg. AK z Kielc, 
prof. Adam Massalski – senator RP, Henryk Mil-
carz – poseł na Sejm RP, Zenon Janus – starosta 
kielecki, oraz członkowie Komitetu budowy – 
przewodniczący Ryszard Barwinek, Zbigniew Za-
gdański – ówczesny wójt gminy Zagnańsk, Hen-
ryk Dłużewski – projektant pomnika, Bolesław 
Cetner – projektant tablicy, Bożena Gomułka, 
Zbigniew Chodak, Bogusław Sitnicki, Zygmunt 
Pietrzak, Tadeusz Robak, Marian Tymborowski, 
Tadeusz Zyzik, Edward Kaleciński, Stanisław 
Szrek, Witold Bimer i Edward Adamiec – fun-
dator kamienia.

Andrzej Piskulak

Obchody rocznicowe legionistów AK
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Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 518) oraz §6 ust. 4 i 5a Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 207, 
poz. 2108 ze zm.) wójt gminy Zagnańsk informuje, że w dniu 
10 października 2014 roku o godz. 10.00 w pok. nr 8 (sala 
konferencyjna) w Urzędzie Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 
26–050 Zagnańsk odbędzie się drugi ustny przetarg nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej 
w miejscowości Zachełmie, obręb geodezyjny Zachełmie, gmina 

Zagnańsk oznaczonej numerami ewidencyjnymi 322/11 i 323/11 
o łącznej pow. 0,1613 ha.

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przedmiotowej nieru-
chomości na podstawie aktów notarialnych Rep. A 6948/2008 
i Rep. A 1079/2009. Dla ww. nieruchomości prowadzone są przez 
Sąd Rejonowy w Kielcach, Księgi Wieczyste KI1L/00123209/0 
i KI1L/00125014/0 w których jako właściciel wpisana jest Gmina 
Zagnańsk. Działy III i IV ww. ksiąg wpisów nie zawierają. 
Cena wywoławcza 103 243,13 złotych w tym VAT w wysokości 
23 proc. Wymagane wadium 10 324,31 zł

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej 
Urzędu – Zagnańsk Gminny Portal Internetowy www.zagnansk.
pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.zagnansk.biuletyn.
net oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy. Wyciąg 
z ogłoszenia zostanie zamieszczony w „Gazecie Wyborczej”.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu udziela Refe-
rat ds. Nieruchomości, Planowania Przestrzennego, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zagnańsku w godz. 
pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.00–15.00, 
środa 7.00–17.00), telefonicznie pod numerem (041) 300-13-22 
wew. 34.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomoś-
ciami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518) oraz §6 ust. 4 i 5a 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 207, 
poz. 2108 ze zm.) wójt gminy Zagnańsk informuje, że w dniu 
9 października 2014 roku o godz. 10.00 w pok. nr 8 (sala kon-
ferencyjna) w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8, 
26–050 Zagnańsk odbędzie się trzeci ustny przetarg nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych 
w miejscowości Zagnańsk, obręb geodezyjny Zagnańsk, gmina 
Zagnańsk oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

– 302/3 o pow. 0,2456 ha, cena nieruchomości w wysokości: 
201 823,32 zł, w tym VAT w wysokości 23 proc., wymagane wa-
dium – 20 182,33 zł,

– 302/7 o pow. 0,1651 ha, cena nieruchomości w wysokości: 

143 698,75 zł, w tym VAT w wysokości 23 proc., wymagane wa-
dium –14 369,87 zł,

– 302/8 o pow. 0,1181 ha, cena nieruchomości w wysokości: 
102 793,56 zł, w tym VAT w wysokości 23 proc., wymagane wa-
dium –10 279,35 zł,

– 302/10 o pow. 0,1058 ha, cena nieruchomości w wysoko-
ści: 107 519,22 zł, w tym VAT w wysokości 23 proc., wymagane 
wadium –10 751,92 zł,

– 302/11 o pow. 0,1307 ha, cena nieruchomości w wysokości: 
113 760,86 zł, w tym VAT

w wysokości 23 proc., wymagane wadium –11 376,08 zł,
– 302/12 o pow. 0,1450 ha, cena nieruchomości w wysoko-

ści: 129 720,42 zł, w tym VAT w wysokości 23 proc., wymagane 
wadium –12 972,04 zł.

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przedmiotowych nieru-
chomości na podstawie Decyzji Wojewody Kieleckiego z dnia 11 

grudnia 1997 r., znak: GG.VI.A-7413/58/3/97. Dla ww. nierucho-
mości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Księga 
Wieczysta KW KI1L/00038001/9 w której jako właściciel wpisana 
jest Gmina Zagnańsk. Dział III i IV ww. księgi wpisów nie zawiera.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu 
– Zagnańsk Gminny Portal Internetowy www.zagnansk.pl, Biu-
letynie Informacji Publicznej www.zagnansk.biuletyn.net oraz 
na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy. Wyciąg z ogłoszenia 
zostanie zamieszczony w „Gazecie Wyborczej”.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu udziela Referat 
ds. Nieruchomości, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zagnańsku w godz. pracy 
Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.00–15.00, środa 
7.00– 17.00), telefonicznie pod numerem (0-41) 300-13-22 wew. 34.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

(Rozmowa z radną Anną Piotrowską)
– Zbliża się koniec kadencji. Proszę przy-

pomnieć, jakie Pani miała priorytetowe cele?
– Zbliża się koniec mojej czteroletniej kadencji 

jako radnej gminy Zagnańsk. Jest to dobry czas 
na podsumowanie moich dotychczasowych dzia-
łań na rzecz naszej małej Ojczyzny.

W moich przedwyborczych celach priory-
tetem była modernizacja istniejących i budowa 
nowych dróg, finalizowanie inwestycji związanej 
z dostępem do kanalizacji i wodociągu w po-
szczególnych miejscowościach oraz pomoc w roz-
wiązywaniu bieżących problemów mieszkańców.

– Proszę zatem powiedzieć o realizacji inwe-
stycji drogowych w Pani okręgu wyborczym…

– W kwietniu bieżącego roku została wybrana 
najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego na budowę drogi 
od Bartkowa do ul. Kieleckiej wraz z przebudową 
infrastruktury technicznej, a symboliczne wbicie 
łopaty nastąpiło kilka dni później. Jest to najważ-
niejsza oraz największa inwestycja, jaka zostanie 
zrealizowana w trakcie trwania mojej kadencji. 
Termin oddania drogi został wyznaczony na 25 
listopada 2014 roku, natomiast łączna jej war-
tość w kwocie 4 468 200, 00 zł brutto zostanie 
sfinansowana w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpie-
czeństwo Dostępność – Rozwój i z budżetu gminy 

Zagnańsk. Obecnie zaawansowanie wszystkich 
robót wynosi ponad 70 proc. Kolejna dobra 
wiadomość dla mieszkańców mojego sołectwa 
związana jest z otrzymaniem w styczniu tego roku 
pozwolenia na budowę drogi łączącej Bartków 
z Goleniawami Górnymi. Będzie to ostatni na-
jistotniejszy etap mający na celu połączenie tych 
miejscowości asfaltową nawierzchnią.

– Kolejnym priorytetem jest wodociągowa-
nie Kniei i kanalizowanie Goleniaw…

– Po początkowych problemach związanych 
z budową wodociągu na Osiedlu Knieje, udało się 
jednak doprowadzić do realizacji tej inwestycji, 
która została zakończona w 2013 roku.

Ponadto zostały wykonane ochronne barie-
ry drogowe na przepustach, które w znacznym 
stopniu zwiększyły bezpieczeństwo mieszkańców, 
a także wybudowano kanał deszczowy odpro-
wadzający wody opadowe i roztopowe z drogi 
w miejscowości Bartków. Kolejna z większych 
inwestycji dotyczy finalizowania ostatniego etapu 
budowy kanalizacji w miejscowości Goleniawy 
Górne oraz Goleniawy Dolne.

– Na jakich inwestycjach Pani się aktualnie 
koncentruje?

– Mam nadzieję, że wiele podjętych przeze 
mnie starań mających na celu zmodernizowanie 
przejazdu kolejowego zakończy się sukcesem. 
Poprawa tego odcinka drogi łączącej Golenia-
wy Dolne z Bartkowem w znacznym stopniu 

usprawni bezpieczny przejazd.
Na bieżąco wnioskuję również do władz gmi-

ny o naprawę poszczególnych odcinków dróg, 
utrzymanie poboczy w należytym stanie, a także 
w miarę możliwości pomagam każdemu miesz-
kańcowi, który zwróci się do mnie o pomoc.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Piskulak

Moim priorytetem jest modernizacja dróg…

POŻEGNANIE
W dniu 01.08. 2014 r. z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy długoletnią nauczycielkę, dyrektorkę Przedszkola 

nr 2 w Zagnańsku Alicję Miernik. Była wzorem człowieka, nauczyciela, wychowawcy i koleżanki. Została pochowana 
na cmentarzu w Suchedniowie.
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religia

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny (Święto Matki Bożej Zielnej) w koś-
ciele pw. św. Marcina i św. Rozalii na Zachełmiu 
odbyło się poświęcenie karaitów, ziół, chleba 
upieczonego w piekarni Emila Więckowskiego 
i wieńca dożynkowego wykonanego przez człon-
kinie Zespołu Ludowego Jaworzanki. Ponadto 
ks. płk Tadeusz Skrzyniarz, proboszcz parafii, 
ogłosił, że Jaworzanki obrały sobie za swą pa-
tronkę Matkę Boską Zielną.

W swym wystąpieniu duszpasterz parafii 
podziękował członkiniom Zespołu Ludowego 
Jaworzanki za dotychczasową owocną współ-
pracę z parafią, a także za wieniec dożynkowy 
i pogratulował obrania sobie za patronkę Matki 

Boskiej Zielnej.
– Dziękujemy paniom z Zespołu Ludowego 

Jaworzanki za piękny wieniec, który jest owo-
cem pracy ich rąk, jest to dar, który pozwala 
nam uświadomić sobie, jak wielką miłością jest 
kształtowanie przez człowieka oblicza tej ziemi. 
Jednocześnie gratuluję, że dziś Jaworzanki obrały 
sobie jako patronkę Matkę Boską Zielną, a ich pa-
tronalnym świętem będzie święto Wniebowzięcie 
Matki Bożej Zielnej. Niech Maryja obdarza was 
swoją miłością, wskazuje drogę i czyńcie wszelkie 
dobro dla społeczności i na rzecz naszej parafii 
– podkreślił ks. Tadeusz Skrzyniarz.

Apis

Pątnicy dwóch kolumn pielgrzymkowych 
zmierzających na Jasną Górę posilali się w sierp-
niu br. w niektórych miejscowościach naszej 
gminy. W miejscowości Jaworze posilali się 
pielgrzymi z Pielgrzymki Ziemi Świętokrzyskiej 
z Ostrowca Świętokrzyskiego, która wchodziła 
w skład 31. Pielgrzymki Pieszej Diecezji San-
domierskiej. Natomiast w centrum Zagnańska 
posilali się pielgrzymi z kolumny siedleckiej, 
która wchodziła w skład 34. Pieszej Pielgrzymki 
Podlaskiej.

Piesza Pielgrzymka Ziemi Świętokrzyskiej 
z Ostrowca Świętokrzyskiego na Jasną Górę 
stanowi jedną z czterech kolumn 31. Pieszej 

Pielgrzymki Diecezji Sandomierskiej na Jasną 
Górę. Na czele prawie 200 pielgrzymów szedł 
jej dyrektor, ks. Rafał Kułaga. Pielgrzymi zdążali 
do Częstochowy pod hasłem: „Z Maryją do Je-
zusa”. Przed 1984 r. pielgrzymowanie z Ostrowca 
Świętokrzyskiego odbywało się w ramach piel-
grzymki radomskiej. Pątnicy wychodzili wów-
czas na pielgrzymi szlak ze Starachowic. Posiłek 
przygotowali mieszkańcy miejscowości Jaworze.

Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę 
poruszała się w dwóch kolumnach – siedleckiej 
i bialskiej. Ogółem liczyła ponad 3 tys. pątników. 
Rozpoczęła ją uroczysta Eucharystia sprawowa-
na w katedrze siedleckiej pod przewodnictwem 

ordynariusza siedleckiego bp. Kazimierza Gurdy 
(byłego proboszcza parafii pw. św. Józefa Oblu-
bieńca NMP w Zagnańsku). Hasłem pielgrzymki 
były słowa: „Pan mój i Bóg mój”, nawiązujące 
do wyznania wiary św. Tomasza Apostoła. Na pąt-
niczym szlaku pielgrzymom towarzyszył wóz 
transmisyjny Katolickiego Radia Podlasie. Dzięki 
temu na antenie radia kilka razy można usłyszeć, 
co dzieje się na trasie pielgrzymki. Posiłek dla 
pielgrzymów przygotowali mieszkańcy z parafii 
św. Józefa Oblubieńca NMP oraz św. Rozalii i św. 
Marcina w Zachełmiu.

Apis

W tegorocznej Pielgrzymce Krajowej Apo-
stolatu Maryjnego oraz rodzin i sympatyków 
z diecezji kieleckiej, która odbyła się 26 lipca br., 
do Częstochowy udało się ok. 700 osób i kilkuna-
stu kapłanów (jeden autokar i dwa busy). Gminę 
Zagnańsk reprezentowali wierni z parafii Święta 
Wniebowzięcia NMP w Samsonowie i z parafii 
św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu.

W pielgrzymce z gminy uczestniczyli m.in.: 
Danuta Piasecka, Kamil Piasecki, Irena Bracha, 
Alina Bucka, Janina Gębska, Alicja Dąbrowska, 
Michalina Dziedzic, Stefania Górnicka i Andrzej 
Piskulak. Należy się cieszyć, bo byliśmy chyba 
najliczniejszą grupą, to znak, że kochamy Mary-
ję. Pielgrzymując, chcieliśmy Jej wypowiedzieć 
wszystko to, co nas boli w naszych rodzinach, 
w Ojczyźnie i w świecie pełnym niepokojów 
i zagrożeń. U Maryi szukaliśmy ratunku. Hasłem 
pielgrzymki były słowa: „Maryja – przyczyna na-
szej radości”.

Pielgrzymi pierwsze kroki skierowali do sank-
tuarium Pani Jasnogórskiej, by Jej się pokłonić. 
W auli Jana Pawła II mogli nabyć materiały: 
książki, foldery i medaliki. Zgromadzonych licznie 
na błoniach pielgrzymów z całej Polski powitali 
ojcowie paulini, dyrektor krajowy Stowarzyszenia 
Cudownego Medalika Apostolatu Maryjnego – ks. 
Jacek Wachowiak CM. Po odśpiewaniu hymnu 
„Tyś Pani nas pokochała”, Nowennę do Matki Bożej 
Cudownego Medalika poprowadził ks. Jerzy Ko-
rona, diecezjalny opiekun. Konferencję związaną 
tematycznie z formacją uczniów Maryi i w nawią-
zaniu do Jubileuszu Sanktuarium w Olczy (gmina 
Zakopane) wygłosił kustosz sanktuarium. W cie-
płych słowach zapraszał na Olczę, gdzie można 

odpocząć i zostać nawet na dłużej.
Po modlitwie na Anioł Pański pielgrzymi wy-

słuchali śpiewu światowej sławy kompozytora 
i wykonawcy maryjnych pieśni Andrzeja Batora. 
Podczas Mszy św. po homilii arcybiskupa Tadeusza 
Gocłowskiego liczna grupa pielgrzymów uroczy-
ście przyjęta została w szeregi Apostolatu Maryjne-
go. Z parafii św. Rozalii i św. Marcina dla apostołek 
– Alicji, Michaliny i Stefanii było to niezwykłe 
i piękne przeżycie, a zarazem 
wyzwanie. Swoją postawą, 
modlitwą i służbą drugie-
mu człowiekowi mają dawać 
świadectwo miłości Boga 
i bliźniego. W dzisiejszych 
trudnych czasach tak bardzo 
są potrzebni ludzie odważni, 
którzy będą szli drogą, którą 
wskazuje im Maryja, a Ona 
zawsze prowadzi do Jezusa. 
Nie ma innej drogi do nieba, 
dlatego naszym hasłem są sło-
wa: „Wszystko z Niepokalaną! ”

Po Koronce do Miłosierdzia Bożego ofiaro-
wanej za zmarłych pielgrzymi udali się jeszcze 
do sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin 
w Leśniowie. Ojciec Florian przybliżył historię tego 
cudownego miejsca, które już w XIV w. wybrała 
Maryja. Orzeźwiająca woda ze źródełka i modlitwa 
przed figurą Matki Bożej, obdarowującej łaskami 
wzmocniła nasze siły fizyczne i duchowe i mimo 
wielkiego upału w skupieniu wszyscy wsłucha-
li się w słowa rozważań Drogi Krzyżowej, którą 
przygotował Apostolat Maryjny przy Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Kielcach.

W śpiewie i modlitwie, którym przewodniczył 
ks. Jerzy Korona, w pogodnym rodzinnym nastroju 
pielgrzymi dziękowali Bogu za dar pielgrzymowa-
nia do Matki Królowej Polski. Mam cichą ndzieję, 
iż tegoroczne pielgrzymowanie przyniesie dobre 
owoce i ci, co może z boku przyglądali się nam, 
zechcą włączyć się w maryjną wspólnotę. Wszyst-
kich zainteresowanych zapraszamy na „Rekolekcje 
w drodze” w sobotę, 13 września br. do naszego 

polskiego La Salette w Dębowcu, do Janowa Lu-
belskiego i kilku jeszcze innych miejsc. Chętni 
mogą się zapisać u przewodniczącego Apostolatu 
Maryjnego w diecezji kieleckiej lub u diecezjalnego 
moderatora pod numerem telefonu 41 342 80 57. 
Zapraszamy na Mszę św. dziękczynną za dar piel-
grzymowania do Pani Jasnogórskiej i kanonizację 
św. Jana Pawła II.

Halina Pilewska 
moderator Apostolatu Maryjnego w diecezji 

kieleckiej

Pielgrzymujący na Jasną Górę gościli w naszej gminie

Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę

Matka Boska Zielna patronką Jaworzanek
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sport

Po raz piąty Władysław Bartłomiej Kowa-
lewski z Zagnańskiej gminy weźmie udział 
w Charytatywnym Rajdzie „Złombol”, który 
odbędzie się we wrześniu br. Tegoroczna ósma 
ekspedycja ma na celu dotrzeć do Loretto de 
Mar, a najodważniejszych ekip do Gibraltaru. 
Załoga wystartuje 12 września br. z Zagnańska 
spod dębu Bartka w obecności wójta Szczepana 
Skorupskiego – jednego z darczyńców rajdu oraz 
Jarla wodza Hirdu (www.khhird.pl).

„Złombol” to rajd charytatywny samochodów 
produkowanych w RWPG, w dawnych krajach 
socjalistycznych. Jest to ekstremalna wyprawa 
mająca na celu uzbieranie pieniędzy na zakup 
rzeczy dla dzieci z domów dziecka. Darczyńcy 
wykupują powierzchnię na pojazdach na swoje 
reklamy i w ten sposób zasilają konto Fundacji 
Nasz Śląsk im. gen. Jerzego Ziętka.

Organizatorem rajdu jest zlombol.pl a wie-
lokrotnym uczestnikiem Kielecki Klub Histo-
ryczny HIRD pod dowództwem Jarla Zbignie-
wa Kowalskiego z przyjaciółmi, reprezentowany 
przez załogę „DRAKAR Team”. Trasa rajdu to: 
Zagnańsk – Kielce – Katowice – Hiszpania – Lo-
retto de Mar – meta oficjalna, a dla wytrawnych 
rajdowców Gibraltar.

– Wspierające akcję firmy, instytucje samorzą-
dowe, osoby prywatne mogą wykupić powierzch-
nię na startujących samochodach i umieścić tam 
logo, zdjęcia materiały reklamowe. Na potrzeby 

promocyjno-reklamowe 
udostępniamy sporą po-
wierzchnię naszego pojaz-
du. 100 proc. uzbieranych 
środków zostanie przeka-
zane na zakup potrzebnych 
rzeczy dla dzieci z Domów 
Dziecka. Drużyny pokrywa-
ją koszt wyprawy i zakupu 
pojazdów we własnym za-
kresie – wyjaśnia Władysław 
Bartłomiej Kowalewski.

– „Złombol” ma wspar-
cie wielu firm, instytucji oraz 
osób prywatnych z całego 
kraju. Za uzbierane dotych-
czas ponad milion złotych 
dzieci dostały m.in. sprzęt 
komputerowy, gry, progra-
my edukacyjne, pościel, meble, rowery i akcesoria 
rowerowe, zabawki, artykuły plastyczne i wiele 
innych rzeczy, które wywołały uśmiech na ich 
twarzach. Przystępując do projektu, należy do-
konać wpłaty na konto wymienionej fundacji 
– dodaje dotychczasowy czterokrotny uczestnik.

Pierwsza wyprawa z udziałem Władysła-
wa Kowalewskiego wyruszyła do Azji, a ściślej 
do Istambułu. Druga – do Szkocji, do sławnego 
jeziora Loch Ness. Trzecia – do Grecji – Olimpu. 
Czwarta – do Nordkapp w Norwegii – najdalej 

wysuniętego na północ skrawka Europy.
Tegoroczna edycja jest rekordowa, bo wystar-

tuje około 400 ekip. Można rzec, że to największy 
rajd pod względem uczestników w skali Europy, 
a może i świata.

W ubiegłym roku podczas sesji Rady Gminy 
w Zagnańsku Władysław Bartłomiej Kowalewski 
oficjalnie podziękował wójtowi Szczepanowi Sko-
rupskiemu za czterokrotne wpisanie się w poczet 
prywatnych darczyńców.

Apis

Zagnańsk na „Złombolu”

W dniu 13 sierpnia odbyła się kolejna edy-
cja Mistrzostw Gminy Zagnańsk w Siatkówce 
Plażowej Mężczyzn. Na boisku w Kaniowie wy-
stąpiło sześć drużyn męskich. Bezkonkurencyjna 
okazała się ponownie para Hubert Szcześniak/
Grzegorz Frydrych, która pokonała w meczu 
finałowym parę Dominik Sochacz/Bartek Gra-
bowski 2:0.

W meczu o trzecie miejsce lepszy okazał się 
duet Paweł Adamiec/Kamil Górecki, zwycięża-
jąc Patryka Kuklę i Konrada Wawrzeńczyka 2:0. 
Mimo niekorzystnych warunków pogodowych 
uczestników należy pochwalić za zaangażowanie 

i poziom sportowy, jaki zaprezen-
towali podczas turnieju.

Czołowe drużyny otrzymały 
z rąk wójta Szczepana Skorup-
skiego pamiątkowe puchary 
i sprzęt sportowy. Z ramienia 
ŚŻPS turniej sędziowała Paulina 
Boś. Dla niektórych drużyn była 
to rozgrzewka przed Turniejem 
Mixtów (21 sierpnia) i Otwar-
tymi Mistrzostwami Gminy Za-
gnańsk Mężczyzn (24 sierpnia).

MZ (GOKSiR w Zagnańsku)

Mistrzostwa Gminy Zagnańsk w Siatkówce Plażowej Mężczyzn

W niedzielę, 3 sierpnia grupa Młodzi Aktywni 
zorganizowała rajd rowerowy. Tuż przed startem 
wszyscy uczestnicy włączyli się do akcji „Pomoc 
dla Natalki” zorganizowanej przez grupę Ak-
cja Reaktywacja. Pieniądze zostały przekazane 
dziewczynce, która choruje na raka, a jej marze-
niem jest wybudowanie placu zabaw

Wśród grupy 40 uczestników był wicewójt Ro-
bert Kaszuba. Opowiedział on ciekawostki podczas 
wizyty w krainie tetrapoda. Czynny udział wzięło 
też Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe Pod 
Bartkiem. Trasa wynosiła około 20 km, uczest-
nikami były zarówno małe dzieci, jak i dorośli. 
Tempo było dostosowane do każdego.

Przy pięknej pogodzie rowerzyści odwie-
dzili ciekawe miejsca naszej gminy: ruiny huty 
w Samsonowie, skatepark w Zagnańsku, kościół 
w Zachełmiu, krainę tetrapoda, zalew w Kaniowie 
oraz dąb Bartek.

Apis

W niedzielę, 17 sierpnia br., w Łagowie ro-
zegrano 6. etap wyścigów kolarskich z cyklu 
MTBCross Maraton. Choć pogoda dopisała 
i nie padało, jednak po wcześniejszych ulewach 
trasa była piekielnie trudna. Błoto przeszkadzało 
prawie każdemu zawodnikowi. W swoich katego-
riach Kasia Sobczyk zajęła pierwsze miejsce, Julia 
Sobczyk – drugie, Małgosia – trzecie, Mikołaj 
Szymonek – 2.

Wyniki dystansu Family: Mateusz Stefań-
ski zajął 5. miejsce, Daniel Haba – 9., Damian 

Salwa – 10., Kasia Sobczyk 
– 1., Julia Sobczyk – 2., 
Rafał Stefański – 6., Mał-
gosia Sobczyk – 3., Emilia 
Kmieć – 4., Sylwia Bętkow-
ska – 7. Na dystansie Fan: 
Mikołaj Szymonek był 2., 
Filip Fronio – 12., Mateusz 
Szwed – 13.

Apis

Rowerzyści z pomocą dla Natalki

Drużyna rowerzystów na wysokich miejscach
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kultura, rozrywka

Podczas wyborów 
Miss Lata 2014 w Ho-
telu pod Jaskółką nad 
zalewem w Umrze 
najpiękniejszą zosta-
ła Katarzyna Klusek 
z Tumlina. W jury 
był m.in.: wójt Szcze-
pan Skorupski.

Do zmagań o tytuł 
najpiękniejszej dziew-
czyny stanęło pięć 
kandydatek. Wśród 
nich wystartowała nie-
oczekiwanie Katarzyna 
Klusek. Punkty z gło-
sowania SMS-owego 
i ocena jury zdecydo-

wały o tym, że została Miss Umru. Podobnego 
zdania byli widzowie, którzy przyznali jej tytuł 
Miss Publiczności.

W swej wypowiedzi dla „Echa Dnia” Kata-
rzyna Klusek zwróciła uwagę na to, że zupeł-
nie nie planowała udziału w wyborach Miss 
Lata. W Restauracji Pod Jaskółką była gościem 
na chrzcinach.

Była też jedyną reprezentantką gminy Za-
gnańsk, w której konkurs się odbywał, więc to ona 
cieszyła się największym aplauzem publiczności. 
O zdobyciu punktów zdecydowały trzy prezen-
tacje: w stroju na luzie, w kostiumie kąpielowym 
oraz ta, w której dziewczyny musiały się zmie-
rzyć z zadaniami wyznaczonymi przez jurorów. 
Miss musiała zatańczyć taniec disco z partnerem 
z publiczności.

Apis

Katarzyna Klusek z Tumlina najpiękniejsza w Umrze

W Urzędzie Gminy w Zagnańsku 21 sierpnia 
br. odbyło się szkolenie w zakresie wdrażania Karty 
Turysty „Szlaku JIIIS” – projektu realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007–2013.

Szkolenie poprowadził lider projektu – wójt 
gminy Spiczyn, Mirosław Krzysiak. Na spotkanie 
zaproszono partnerów projektu z terenu Gminy 
Zagnańsk. Projekt pn. „Szlak Jana III Sobieskiego 
parasolowym produktem rozwoju regionalnego 
Polski Wschodniej”. Obejmuje regiony Polski 
Wschodniej, a konkretnie województwa: lubelskie, 
podkarpackie, świętokrzyskie.

Funkcję lidera projektu pełni gmina Spiczyn, 
natomiast partnerami projektu są: gmina Ciesza-

nów i Horyniec 
Zdrój w powie-
cie lubaczow-
skim, gmina 
Zagnańsk i Re-
gionalne Cen-
trum Naukowo 
-Technologicz-
ne w Kielcach 
z powiatu kiele-
ckiego i gmina 
Wólka, powiat 
lubelski.

Apis

Po wakacyjnej przerwie Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji Zagnańsk wraca 
z jeszcze bogatszym harmonogramem zajęć. 
Od września br. kontynuowane będą: treningi 
Zagnańskiej Akademii Piłkarskiej dla dzie-
ci z roczników 2003–2004, 2005–2006, 2007 
i młodsi, badminton, karate, zajęcia dla doro-
słych muay thay, zajęcia fitness (stepy, zoomba, 
dance, trening funkcjonalny, płaski brzuch, pi-
lates oraz gimnastyka dla seniorów).

Od września rozpoczynamy nabór do nowej 
sekcji judo dla dzieci w dwóch kategoriach wie-
kowych 6–9 lat oraz 10–14 lat, odbywać będą się 
również zajęcia z piłki ręcznej dla dziewcząt. Dla 

dzieci i młodzieży co dwa tygodnie przewidziano 
także projekcje filmowe.

Będzie możliwość korzystania z odnowionej 
salki fitness oraz siłowni. W świetlicach admini-
strowanych przez GOKSiR (Jaworze i Samsonów) 
kontynuowane będą warsztaty taneczne, joga, 
zajęcia muzyczne i artystyczne. Do końca roku 
realizowane będą zadania z projektu dla senio-
rów: gimnastyka, warsztaty kulinarne, klub gier 
planszowych, wieczory filmowe.

Aktywność fizyczna powinna być jednym 
z nieodłącznych elementów dnia codziennego, 
dlatego wszystkich chętnych serdecznie zapra-
szamy do udziału w naszych zajęciach.

Więcej informacji pod numerami telefonu 
607-819-671 lub 41 311-31-77, bądź bezpośred-
nio w biurze GOKSiR mieszczącym się w hali 
sportowej w Zagnańsku przy ul. Turystycznej 
59B.

E. Sieczkowska, G. Sobczyk 
GOKSiR Zagnańsk

Gmina Zagnańsk wspólnie z Towarzystwem 
Przyjaciół Tumlina ogłosiła nabór uczestników 
do projektu pn. Rozwijanie aktywności kultural-
nej poprzez warsztaty teatralne i fotograficzne 
oraz zakup sprzętu scenicznego i fotograficznego.

Realizacja projektu rozpoczęła się w sierp-

niu br. Jest on skutkiem sukcesów teatralnych 
odniesionych przez uczniów z Tumlina. Zaję-
cia teatralne i fotograficzne prowadzone będą 
w 20-osobowej grupie. W ramach projektu 
w sprzęt fotograficzny i sceniczny zostanie też 
doposażone koło teatralne. Jak poinformował 

wicewójt Robert Kaszuba, efektem prowadzo-
nych zajęć fotograficzno-teatralnych ma być m.in. 
wykonanie i wydrukowanie folderu promującego 
ciekawe turystycznie miejsca w gminie.

Apis

Karta Turysty „Szlaku JIIIS” 

Zajęcia sportowe, kulturalne i rekreacyjne GOKSiR

Warsztaty teatralne w Tumlinie
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