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Świętokrzyskie zmagania rowerowe w Samsonowie
W niedzielę, 21 lipca br. ponad 450 zawodników z całej Polski wzięło
udział w Maratonie Rowerowym Świętokrzyskiej Ligi Rowerowej w Zagnańsku. Rowerzyści wystartowali z placu okalającego ruiny Huty Józef
w Samsonowie, zmagając się na dystansach
73 km, 51 km oraz 23 km. Gwiazdą zawodów był wicemistrz świata w kolarstwie
szosowym oraz wicemistrz Igrzysk Olimpijskich w Seulu Andrzej Sypytkowski.
Jak co roku, podczas imprezy zorganizowane zostały Mistrzostwa Gminy Zagnańsk
w kolarstwie górskim, nad którymi pieczę
sprawowało Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe „Pod Bartkiem”. Nagrody dla najlepszych zawodników wręczał wicewójt Robert
Kaszuba, sekretarz Stowarzyszenia Sylwia
Bętkowska, prezes Stowarzyszenia Marcin
Kraska prowadzący ceremonię dekoracji oraz
wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego
w Samsonowie Katarzyna Sykulska.
Wśród wyróżnionych znalazły się: kolejny raz zdobywające medal siostry Sobczyk – Kasia, Małgosia i Julia oraz
Emilia Kmieć. Pozostali nagrodzeni to: Seweryn Boszczyk, Adam Zarychta,
Filip Fronio, Konrad Bekier, a w grupie żeńskiej – Agnieszka Strzelec z córką
Marysią.
Spośród uczestników nagrodzono także najstarszego zawodnika Krzysztofa Kołdę. Natomiast najmłodszą zawodniczką była 8-letnia Lea Ginał, która
ukończyła dystans „Family”. W kategorii „Rodzina” bezkonkurencyjna okazała się usportowiona rodzina Sobczyków. Puchar odebrał wiceprezes Stowarzyszenia i zarazem dumny tata Michał Sobczyk.
W tym roku w organizację imprezy czynnie włączyło się powstałe jesienią ub. roku Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe „Pod Bartkiem”, które na
tę okoliczność przywdziało specjalnie wykonane stroje z herbem Zagnańska.

– Dzięki staraniom członków naszego Stowarzyszenia, pomocy władz gminy oraz wsparciu ﬁrm z naszej gminy udało nam się wypromować w postaci
wspólnych strojów kolarskich, aby także na wyjazdowych zawodach chwalić się
naszą gminą – mówi prezes Stowarzyszenia
Marcin Kraska. – Szczególne podziękowania
składamy panu Zbigniewowi Mrozowi – właścicielowi KONZBI, Zarządowi Banku Spółdzielczego w Samsonowie z prezesem Józefem
Florkiem oraz ﬁrmie MotoTEC – dodał.
Wśród głosów uczestników dało się słyszeć pochwały i wyrazy uznania za doskonałą
organizację. Po raz kolejny gmina Zagnańsk
okazała się miejscem, gdzie całe rodziny
mogą aktywnie spędzić wolny czas.
Zdaniem wicewójta Roberta Kaszuby
będącego podczas zawodów w potrójnej roli
– zawodnika, współorganizatora i wręczającego nagrody najlepszym zawodnikom – impreza znakomicie promowała gminę i zdrowy
styl życia.
– Cieszy nas, że przyjechali do nas zawodnicy z wielu miast Polski oraz
to, że wśród startujących było coraz więcej osób z naszej gminy, a szczególnie
z naszego Stowarzyszenia Rowerowego „Pod Bartkiem”. Nasi zawodnicy, jak
pokazały dzisiejsze zawody, byli znakomicie przygotowani – komentował zaraz
po ukończeniu zawodów wicewójt Kaszuba.
Zdaniem słynnego olimpijczyka Andrzeja Sypytkowskiego zawody
w Samsonowie zostały zorganizowane w sposób profesjonalny. Trasy przejazdowe nie są mu obce, gdyż często na nich trenował w czasach, gdy był
czynnym kolarzem szosowym.
Zawody w Samsonowie odbyły się pod patronatem wójta Szczepana
Skorupskiego. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała OSP Samsonów,
policja i grupa ratownictwa medycznego.
Apis

Kulturalne wakacje
Zakończyły się trwające w lipcu br. „Wakacje z kulturą” w Świetlicy
Środowiskowej Jaworze. Przez cały lipiec 40 dzieci z gminy Zagnańsk
skorzystało z zaproponowanej formy wypoczynku.
Warsztaty kreatywne, doświadczenia naukowe i badawcze, warsztaty
recyklingu, wariacje artystyczne, zajęcia sportowe, wycieczki krajoznawcze
i edukacyjne, to tylko nieliczne atrakcje „Wakacji z kulturą”.
„Wakacje z kulturą” to cykl mający na celu
zapewnienie bezpiecznego i ciekawego wakacyjnego wypoczynku dzieci z gminy Zagnańsk.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem
dzieci, które podczas spotkań nawiązały także
nowe przyjaźnie. W ramach warsztatów dzieci
samodzielne wykonywały m.in instrumenty muzyczne, brały udział w zabawach taneczno-ruchowych, wykonywały eksperymenty chemiczne pod okiem instruktora. W zajęcia zaangażowali się także harcerze SKAŁA ZHP oraz Grupa
PAKD, laureaci projektu „Mania Działania”.
Podczas wakacji dzieci wspólnie z Zespołem Ludowym Jaworzanki przygotowały sałat-

kę jarzynową oraz kolorowe kanapki. Przeniosły się także w przeszłość: prały
kijankami w baliach, używały szarego mydła z czasów II wojny światowej.
W ramach „Wakacji z kulturą” zorganizowano wycieczki, np. na Święty
Krzyż oraz śladami tetrapoda w gminie Zagnańsk. Dzieci miały także okazję
odwiedzenia wystawy „Podróż w Krainę Dźwięku” w Galerii Korona Kielce.
Uczestnicy „Wakacji z kulturą” wybrali się także do kina.
Dzieci spotkały się też z policjantami
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach podczas lekcji dotyczącej bezpiecznego
zachowania na drodze oraz przy zbiornikach
wodnych. Uczyły się udzielania pierwszej pomocy. W ostatnim dniu „wakacji” zorganizowano zajęcia sportowe w Gminnym Ośrodku
Sportu, Kultury i Rekreacji w Zagnańsku.
Na zakończenie dzieci odwiedzili Robert
Kaszuba, zastępca wójta gminy Zagnańsk
oraz Michał Salwa, kierownik GOKSiR.
Wręczyli uczestnikom „wakacji” pamiątkowe dyplomy, medale oraz drobne upominki.
Anna Żmudzińska GOKSiR

Wyjątkowe spotkanie aktywnych kobiet
W drugi weekend lipca inicjatorzy i uczestnicy programu „Aktywne Lokalnie” przekonali się, co znaczy prawdziwa siła kobiecości! U stóp
Świętego Krzyża odbyło się bowiem pierwsze wspólne spotkanie aktywnych kobiet z województw mazowieckiego, lubelskiego i oczywiście świętokrzyskiego.
Aktywne Lokalnie to część projektu wspierania partycypacji kobiet na obszarach wiejskich, realizowanego przez Społeczny Instytut
Ekologiczny działający w Warszawie, Fundację
Regionalis z Kielc oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Stella z województwa lubelskiego, mającego wspomóc lokalną
aktywność kobiet. Jak podkreślają inicjatorzy,
projekt ma budować dialog kobiet i lokalnych
organizacji z władzami, wspierać rozwój lokalnych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych prowadzonych przez kobiety.
Naszą gminę z entuzjazmem reprezentowały
i reklamowały panie działające w Stowarzyszeniu
„W Krainie Tetrapoda” w Zachełmiu oraz Towa-
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rzystwie Kobiet Aktywnych. W trakcie konferencji odbyła się specjalna prezentacja walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy Zagnańsk, która spotkała się
z wielkim zainteresowaniem. Uczestniczki spotkania reprezentujące poszczególne regiony i organizacje miały wyjątkową okazję do zaprezentowania swoich
działań i wymiany doświadczeń. Z pewnością
zaowocuje to kolejnymi projektami i pomysłami,
których nie zabraknie także i w naszej gminie.
Niczym legendarne czarownice, wyjątkowe kobiety z różnych stron Polski spotkały się
w Górach Świętokrzyskich, by wspólnie nauczyć
się, jak zaczarować rzeczywistość i swój lokalny
świat, by był piękniejszy, lepszy i bardziej przyjazny. Napoleon Bonaparte powiedział kiedyś, że
państwa upadają, gdy kobiety rządzą sprawami
publicznymi. Jakże się mylił! Gdyby był pod
Łysą Górą w czasie tego spotkania, usłyszałby
silny kobiecy okrzyk Ce que femme veut, Dieu le
veut! (fr. Czego chce kobieta, tego i Bóg chce).
Magdalena Kopeć
Zdjęcia Ewa Olesińska

