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SPIS TREŚCI :

1. Charakterystyka miejscowości Sancygniów
2. Inwentaryzacja zasobów :
a) Analiza zasobów wsi cz. I
b) Analiza zasobów wsi cz.II
3. Analiza mocnych i słabych stron wsi
4. Program krótkoterminowy odnowy wsi Sancygniów
na lata 2008-2010.
5. Program długoterminowy odnowy wsi Sancygniów
na lata 2008-2015.
6. Opis planowanego przedsięwzięcia
7. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia
8. Szacunkowy kosztorys planowanego
przedsięwzięcia
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Historia wsi Sancygniów.

Dawny widok Sancygniowa

Położenie wsi Sancygniów
Wieś położona w malowniczej dolinie rzeczki Sancygniówki

przy drodze Pińczów -

Działoszyce - Kazimierza Wielka, 20 km. od Pińczowa, 7 km. od Działoszyc i 25 km. od
Kazimierzy W. Od strony wschodnij otoczona lasami i wzgórzem zw. Kopanina. Od północy
wieś otaczają lasy.

Panorama Sancygniowa
___________________________________________________________________________
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Mapa gminy Działoszyce z sołectwem Sancygniów

Widok na pałac Deskurów
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Historia
Miejscowość ma starą i bogatą przeszłość, sięgającą XIV stulecia. Mieszkał tu wtedy rycerz
Pietrasz w drewnianej fortalicji, usytuowanej w widłach bagnistych strumieni. W pobliżu stał
fundowany przez niego gotycki kościół, zaś do ogrodu plebańskiego dotykał staw, zachowany
do dzisiaj. Późniejsi właściciele, szczególnie ci XVI-wieczni, zbudowali tu okazałą
rezydencję ze zgeometryzowanym parkiem, skąd otwierał się widok na dolinę.
Kościół pw. Piotra i Pawła

Kościół zyskał renesansowe detale, które tradycja przypisuje warsztatowi Santi Gucciego.
Sancygniowem władało sześć
pokoleń rodu Sancygniowskich,
który dał krajowi hetmana,
rotmistrzów królewskich,
burgrabiów krakowskich,
starostów, a nawet biskupa
kamienieckiego. W początkach
wieku XVII rodzina wygasła,
rezydencja podupadła, schodząc
do roli folwarku, który
przechodził z
___________________________________________________________________________
6

Sołectwo Sancygniów, Gmina Działoszyce, Województwo Świętokrzyskie

Plan Odnowy Miejscowości - Sancygniów

rąk

do

rąk.

Firlejowie,

(Mieli

go

Opalińscy,

kolejno:
Męcińscy,

Tarłowie i Dembowscy).W r. 1835
zakupił klucz sancygniowski Józef
Deskur,
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rosyjskiej

Wojska
w
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pod

Polskiego,
bitwie

do

Borodino,

pod

niewoli
podczas

wyprawy Napoleona na Moskwę w
1812 r. Jedną z córek, Ksawerę,
Nagrobek Sancygniowskich autorstwa Santi Gucciego

wydał za swego kuzyna, Andrzeja Deskura. Ten z kolei spędził 16 lat na zesłaniu syberyjskim
za działalność patriotyczną w roku 1846 oraz 1863-1864. Po powrocie osiadł w Sancygniowie
i jak dotąd był aktywny w walce zbrojnej z zaborcą, tak teraz zaczął aktywnie uczestniczyć w
pracy organicznej.

W swoich dobrach podniósł kulturę rolną, uprzemysłowił je (budując

młyn, tartak, browar i fabrykę cykorii), rozwinął rzemiosło murarskie, kamieniarskie,
kowalskie i ciesielskie. Wieśniakom swoim dawał pracę, udzielał pomocy, zakładał ochronki,
a dla podniesienia kultury – bibliotekę. (Za jego czasów, gdy remontowano miejscowy
kościół, to, jak mówią, majster czytał swoim pracownikom na głos „Trylogię”).
Pałac Deskurów
W r. 1882 dziedzic ukończył budowę neorenesansowego pałacyku, ozdobionego widocznymi
z daleka posągami i popiersiami wybitnych Polaków: królów, hetmanów i wieszczów. Przy
wejściu umieszczono tablicę erekcyjną, zaś druga była nie zapisana, bo dopiero w przyszłości
miano na niej wykuć datę wskrzeszenia Polski Droga do pałacu prowadziła reprezentacyjną
groblą, obsadzoną szpalerami lip. Kończyła się u bramy z kutą kratą, której ozdobny rysunek
zawierał kształty orłów. Wszystko to było demonstracją patriotycznego ducha hrabiego
Deskura.
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Jego syn Józef kontynuował dzieło ojca, przez co dolina Sancygniówki zyskała trzy
dominujące elementy: zespół dworski, kościół z plebanią i kamienną latarnię, usytuowaną na
wzgórzu Podgaje. Ta harmonijna całość architektoniczna i przestrzenna dotrwała do
zakończenia ostatniej wojny. Potem spotkała ją katastrofa: budowle popadły w ruinę , drzewa
wycięto, stawy zniszczono, zbiory pałacowe uległy rozproszeniu.
Chrzcielnica – autorstwa Santi Gucciego
W

lutym

1995

Sancygniowie

r.,

na

cmentarzu

pochowano

w

ostatnią

dziedziczkę, hrabinę Stanisławę Deskur. W
pogrzebie,

oprócz

dzieci

zmarłej,

uczestniczyło trzech biskupów i kardynał
Franciszek Macharski. Nie wziął udziału z
powodu choroby kardynał Andrzej Maria
Deskur, rodak sancygniowski, obecnie w
Watykanie, gdzie przewodniczy jednej z
kongregacji papieskich. Z dawnego zespołu
dworskiego zachowała się renesansowa, z w.
XVI, kamienna brama dworska z arkadowym
otworem

w

rustykowanym

obramieniu.

Przylega do niej budynek przybramny z XVII w., bez wyraźnych cech stylowych, być może
jest to fragment dawnego dworu. Za tymi obiektami stoi lamus, pierwotnie chyba budynek
mieszkalny, według tradycji miał tu być zbór ariański. Z całą pewnością mieścił w sobie
zbrojownię, a od 1917 r. znajdowało się w tym XVI-wiecznym budynku muzeum. Były tu
min. gotyckie konfesjonały z herbem Dębno, porcelana saska, kolekcja medali i monet,
puchar z daru Augusta II i inne.
___________________________________________________________________________
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Kościół św. Piotra Pawła został wzniesiony
w

1400

r.

kosztem

Sancygniowskiego,

Piotra
sędziego

sandomierskiego. W epoce baroku został
przebudowany, zachowując jednak części
gotyckie. Wyposażenie wnętrza zawdzięcza
świątynia

Antoniemu

Grodzickiemu,

podczaszemu zatorskiemu, a wykonanie
snycerzom krakowskim. Stąd też ołtarz
główny

posiada

bogatą

architekturę

i

rokokową dekorację rzeźbiarską oraz obraz
Ukrzyżowania

pędzla

Łukasza

Orłowskiego, z ok. połowy XVIII w.
Zabytkowy portal autorstwa Santi Gucciego
Zachował

też

kościół

kamieniarkę

renesansową, z końca XVI stulecia, przypisywaną osobiście Santi Gucciemu lub jego
pińczowskiemu warsztatowi: portal z prezbiterium

do zakrystii, chrzcielnica z

piaskowca, sakramentarium oraz piętrowy nagrobek Jakuba Sancygniowskiego, starosty
szydłowskiego, i jego żony Anny. Ciekawy jest też nagrobek klasycystyczny z 1804 r.
Stefana Dembowskiego, kasztelana czechowskiego i jego żony Ewy z Tarłów .W XIX w.
tamtejszych mieszkańców wsi dzielono na trzy grupy: kmiecie, rolnicy

i zagrodnicy.

Ludność wyróżniała się strojem krakowskim. W 1827 r. 22 domy i 75 mieszkańców, w 1988
r. - 98 domów i 395 mieszkańców; w 1994 r. - 310 mieszkańców;

w 2000r. - 280

mieszkańców. Spośród figur przydrożnych wyróżnia się m. in. fragment pomnika (wg tradycji
ariański) w formie ośmiobocznego słupa ze stylizowaną głowicą kompozytową, pokrytego
ornamentami roślinnymi (w. XVII). W okresie II wojny światowej w Sancygniowie i
okolicznych lasach działały grupy partyzanckie. Ponadto, wmurowane są

w ściany

świątyni tablice epitafijne z XIX w.
___________________________________________________________________________
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Stan obecny
Dziś Sancygniów to spokojna wieś położona wśród lasów. Wielu młodych
mieszkańców wyjechało do miast i za granicę kraju w poszukiwaniu pracy. Jednakże każdy
chętnie tu wraca w odwiedziny na weekendy. Potencjał historyczny wsi to nie lada gratka dla
turystów, którzy mogą tu spędzić naprawdę piękne chwile na łonie natury podziwiając
istniejące wokół zabytki.

Źródło w skarpie na skraju Sancygniowa dające początek rzece Sancygniówce

___________________________________________________________________________
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Rodzaj zasobu

Opis zasobu jakim wieś dysponuje
(scharakteryzować jakościowo- nie statystycznie,
podając co ma lub co może mieć znaczenie dla
rozwoju wsi

Znaczenie zasobu dla
rozwoju wsi (odpowiednie
zaznacz x )
Małe

Duże

Wyróżniające

Środowisko przyrodnicze,
położenie
Niecka Nidziańska – teren pagórkowaty
makroregion, liczne pomniki przyrody
(lipy) w dawnym parku dworskim i
dziedzińcu kościelnym. Krajobraz
cechuje się występowaniem licznych
pagórków i płaskowzgórzy pociętych
dolinami z licznymi wąwozami
lessowymi.
-mikroklimat pobliskich lasów i zbiornika
wodnego ( obok pałacu Deskurów )

x

-walory szaty roślinnej (np.
runo leśne, rzadkie gatunki
roślin)
-cenne przyrodniczo obszary
lub obiekty
-świat zwierzęcy (ostoje,
siedliska)

- bogate runo leśne

x

-stoki, wądoły naturalne, wąwozy

x

-borsuki, sarny, dziki, lisy, wiewiórki,
jeże, jelenie,bobry,żmije,dzikie ptactwo

x

-wody powierzchniowe (cieki,
rzeki, stawy)

-w części wsi zw. Kopanina istnieje
źródło, z którego początek bierze rzeka
Sancygniówka. Wypływa u podnóża
wzniesienia z opoki , rzeka zasilana jest
wodami opadowymi, roztopowymi z
okolicznych wzniesień.
- źródło wodne na pograniczu
Sancygniowa i Świerczyny
-wapienie kredowe, margle, z okresu
zlodowacenia bałtyckiego pochodzą
lessy, miąższość lessu jest różna i
wynosi średnio 10-15 m
-występują gleby brunatne wytworzone
na lessach i utworach lessopodobnych
oraz niewielkie płaty czarnoziemów
właściwych wytworzonych na lessach;
paługi, średnie - ścięgna, a najbogatsze
- spławy
-iły marglowe , kamień ciosowy -opokadawniej kamieniołom sancygniowski,
Kamionka - Pozelów
- b. dobra

-walory krajobrazu

-walory klimatu (wiatr,
nasłonecznienie, itp.)

-wody podziemne
-podłoże, warunki
hydrogeologiczne

-gleby

-kopaliny

-walory położenia (dostępność
komunikacyjna)
- drogi

- asfaltowe, utwardzone

x

x

x
x

x

x
x
x
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ANALIZA ZASOBÓW CZ.I cd.

Rodzaj zasobu

Opis zasobu jakim wieś dysponuje
(scharakteryzować jakościowo- nie statystycznie,
podając co ma lub co może mieć znaczenie dla
rozwoju wsi

Znaczenie zasobu dla
rozwoju wsi (odpowiednie
zaznacz x )
Małe

Duże

Wyróżniające

Środowisko kulturowe
-walory architektury wiejskiej

-walory ukształtowania
powierzchni publicznej

-typowa zabudowa wiejska, domy
usytuowane wokół dróg przez wieś,
przysiółki
przewaga budynków architektury
socjalistycznej, architektury starej raczej
brak

x

x

-osobliwości kulturowe

-kościół, pałac Deskurów, lamus, zabytkowa
brama z portalem, kapliczki przydrożne,
gwara , nagrobki cmentarne

x

-miejsca, osoby i przedmioty
kultu

-przydrożne kapliczki

x

-święta , odpusty, pielgrzymki

-odpusty odbywają się 29 czerwca w
imieniny Piotra i Pawła patronów kościoła i
posiadają bogata oprawę kościelną i
świecką; dożynki, Zielone Świątki, święto
św. Floriana

-tradycje, obrzędy, gwara

- darcie pierza, kiszenie kapusty, suszenie
śliw, smażenie powideł, pszczelarstwo,
wyrób kiełbas, pieczenie chleba

x

-specyficzne potrawy

- bigos, rzadkie- zupa jarzynowa

x

-legendy, podania, fakty
historyczne

Wieś Sancygniów położona jest w dolinie
nad rzeką Sancygniówką. W latach 19751998 miejscowość administracyjnie należała
do województwa kieleckiego.
Sancygniów, dawniej Sęczygniew,
Sadzignew (1376), Sanczygnyew (14701480), Sancygniew (1787), Sancygniów (od
1839). Nazwa wsi pochodzi od staropolskiej
nazwy osobowej Sęczygniew.
Według danych z roku 2003 miejscowość
zamieszkiwało 260 osób.

x

x
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ANALIZA ZASOBÓW CZ.I cd.

Rodzaj zasobu

Opis zasobu jakim wieś dysponuje
(scharakteryzować jakościowo- nie statystycznie,
podając co ma lub co może mieć znaczenie dla
rozwoju wsi

Znaczenie zasobu dla
rozwoju wsi (odpowiednie
zaznacz x )
Małe

Duże

Wyróżniające

-ważne postacie historyczne

Z Sancygniowa pochodzi ks. kardynał
Andrzej Maria Deskur bliski przyjaciel
papieża Jana Pawła II. Był on
odpowiedzialny za współpracę z mediami w
zakresie transmisji mszy i pielgrzymek Jana
Pawła II, a obecnie Benedykta XVI.
Stąd pochodzi autor monografii
Sancygniowa Edward Kula. Długoletni
sołtys, działacz społ.-kult. – Adam
Zawartka, ks.prof. Stanisław Suwała –
salezjanin we Francji

x

-specyficzne nazwy

Wieś położona jest na rozległym obszarze i
podzielona na dzielnice, których nazwy
funkcjonują od niepamiętnych czasów są
nimi min.: Kopanina, Wierówki ,Podgaje,
Pozerów, Pociejów, Zaszkole, Ewinów,
Centrum - Rynek

x

-dawne zawody

-cieśla, kamieniarz, pszczelarz, rymarz,
kowal, młynarz, szewc, skotnik, krawiec,
organista

-zespoły artystyczne

- bogate tradycje związane z działalnością
Amatorskiego Zespołu Teatralnego
Koło Gospodyń Wiejskich

x

x
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ANALIZA ZASOBÓW CZ.II - SANCYGNIÓW
Znaczenie zasobu

Opis ( nazwanie ) zasobu
jakim wieś dysponuje

Rodzaj zasobu

Małe

Duże

Wyróżniające

Obiekty i tereny
-działki pod zabudowę
mieszkaniową

- działki prywatne

-działki pod domy letniskowe
-działki pod zakłady usługowe
i przemysłowe
-budynek po dawnym SKR

x

- dawna kuźnia – posesja p. B.Madeja

x

-place i miejsca publicznych
spotkań

-remiza strażacka, świetlica wiejska

x

-miejsca sportu i rekreacji

- świetlica Wiejska

-szlaki turystyczne, ścieżki
dydaktyczne

Szlak Rycerski ( opis.
www.dzialoszyce.info) brak wytyczenia

-pustostany mieszkaniowe,
magazynowe itp.

-tradycyjne obiekty
gospodarskie (spichlerze,
kuźnie, młyny, itp.)

x
x

Gospodarka i rolnictwo
-miejsca pracy (ilość)

-brak

-zakłady produkcyjne

-brak,

-gospodarstwa rolne

- własność prywatna

-uprawy, hodowle

-uprawy buraka cukrowego, uprawy zbóż,
tytoniu ,warzywnictwo, hodowla trzody
chlewnej

-znane firmy produkcyjne i
zakłady usługowe

-brak

-miejsca noclegowe, hotele

-brak

x
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ANALIZA ZASOBÓW CZ.II – SANCYGNIÓW Cd.
Znaczenie zasobu

Opis ( nazwanie ) zasobu
jakim wieś dysponuje

Rodzaj zasobu

Małe

-restauracje, punkty
gastronomiczne

- brak

-możliwe do wykorzystania
odpady produkcyjne

- brak

-zasoby odnawialnych źródeł
energii

- brak

Duże

Wyróżniające

Mieszkańcy, kapitał
społeczny
Autorytety i inne postacie we
wsi

Sołtys wsi, radny, miejscowy proboszcz,
członkowie rady sołeckiej wsi, organista,
Bogdan Madej – działacz sportowy

Krajanie znani w rejonie, kraju
i za granicą

Andrzej Maria Deskur, Edward Kula,
Adam Zawartka, Stanisław Suwała

x

Osoby o specyficznej wiedzy i
umiejętnościach

Stanisław Pałys – ks. Proboszcz, Stanisław
Komisarczyk – organista, Edward Kula literat

x

Przedsiębiorcy

- brak

Związki i stowarzyszenia

Ludowy Klub Sportowy „Pałac” –
Sancygniów, Ochotnicza Straż Pożarna

Kontakty i współpraca

Powiatowe i gminne organizacje sportowe

x

x
x

Inne
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ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON WSI SANCYGNIÓW

MOCNE STRONY WSI

-

-

-

-

-

Malownicze ukształtowanie terenu
Klimat , czyste powietrze, czyste źródła
wody, lasy otaczające Sancygniów,
Duże tereny zielone będące własnością
wsi, które można wykorzystać do
celów rekreacyjnych (typu ścieżka
rowerowa, pole namiotowe, boisko do
gier zespołowych, plac zabaw dla
dzieci, miejsca spotkań przy ognisku,
ścieżki piesze)
Bogate tradycje wsi
pieczenie chleba, wyrób wędlin, wina,
serów, masła, powideł, suszenie śliw,
Święta, odpusty i dożynki
Zabytkowy kościół pw. Św. Piotra i
Pawła, Pałac „Deskurów”, lamus, park
dworski, staw przypałacowy, kapliczki
przydrożne, tajemnicza figura na
wzniesieniu wsi
Bogata historia wsi
Potencjał intelektualny mieszkańców –
duża część mieszkańców posiada
wykształcenie wyższe i średnie
Życzliwość mieszkańców
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
Działalność Ochotniczej Straży
Pożarnej, LZS „PAŁAC” Sancygniów
Infrastruktura wsi: wodociąg, sieć
telefoniczna, asfaltowe droga, świetlica
wiejska
Kronika wsi Sancygniów autorstwa
Adama Zawartki

SŁABE STRONY WSI

- Małe zaangażowanie mieszkańców w
sprawy wsi
- Zaniedbane posesje, zaniedbane budynki
użyteczności publicznej
- Brak środków finansowych na inwestycje
- Brak zaplecza noclegowo –
gastronomicznego
- Brak boiska sportowego
- Brak kanalizacji

___________________________________________________________________________
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SANCYGNIÓW
NA LATA 2008 - 2010

KLUCZOWY
PROBLEM

ODPOWIEDŹ

PROPOZYCJA
PROJEKTU
( NAZWA)

CZY STAĆ JEST NAS NA
REALIZACJĘ
( TAK / NIE )
ORGANIZAC

Co nas
najbardziej
zintegruje?

Modernizacja
Remizy OSP
na potrz. św.
wiejskiej
będącej
miejscem
spotkań
mieszk. wsi.
Budowa
parkingu obok
Kościoła

Zagospodarowanie
centrum wsi na
cele kult.-sport.rekreacyjne
poprzez :
Przebudowę remizy
OSP na potrzeby
Świetlicy Wiejskiej
Budowę parkingu
na samochody
osobowe

Na czym nam
najbardziej
zależy?

Modernizacja
remizy OSP.

Co nam
najbardziej
przeszkadza
?

Brak
zaangażowania
większości
mieszkańców
w sprawy wsi

Zagospodarowanie
centrum wsi na
cele kult.-sport.rekreacyjne
poprzez :
Przebudowę remizy
OSP na potrzeby
Świetlicy Wiejskiej
Budowę parkingu
na samochody
osobowe
Organizacja
wspólnych spotkań,
festynów z okazji
„Dożynek”, „Dnia
Dziecka”,
„Odpustu”

Co nam
najbardziej
zmieni nasze
życie ?

Urządzenie
Świetlicy w
nowych
pomieszczenia
ch oraz
budowa
parkingu w
centrum wsi.

Budowa
parkingu

Zagospodarowanie
centrum wsi
poprzez :
Przebudowa remizy
OSP na potrzeby
Świetlicy Wiejskiej
Budowa parkingu
na samochody
osobowe

HIERARCHI
A

FINASOWO

TAK

NIE

1

TAK

NIE

1

TAK

TAK

3

TAK

NIE

1
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SANCYGNIÓW
NA LATA 2008 – 2010 c.d.

KLUCZOWY
PROBLEM

ODPOWIEDŹ

PROPOZYCJA
PROJEKTU
( NAZWA)

CZY STAĆ JEST NAS NA
REALIZACJĘ
( TAK / NIE )
ORGANIZAC

Co nam
przyjdzie
najłatwiej?

FINASOWO

Organizacja
miejsca
biwakowego
z grillem

„Stół pod chmurką”

TAK

NIE

Uporządkowa nie terenu pod
przyszłe boisko

„Nasze boisko”

TAK

NIE

„Moja wieś”

TAK

TAK

Ogłoszenie i
przeprowadzenie konkursu
na czystą wieś

HIERARCHI
A

2

___________________________________________________________________________
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY
ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SANCYGNIÓW
NA LATA 2008 – 2015
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Wieś: SANCYGNIÓW

Wizja: Zacisze malowniczo położone
wśród licznych pagórków i lasów
z bogactwem zabytków przeszłości
krystalicznie czystym powietrzem
oraz
bogatym zapleczem agroturystycznym i rekreacyjno - sportowym
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I.PLAN
1. Cele
Co trzeba osiągnąć aby
urzeczywistnić wizję wsi?

2. Co pomoże osiągnąć cele?
Zasoby
Czego użyjemy?

ATUTY
Silne strony i szanse

PROGRAM ODNOWY WSI NA LATA 2008-2015
Projekty
Co wykonujemy?

3. co może przeszkodzić?
BARIERY
Słabe strony
Co wyeliminujemy?
Zagrożenia
Czego unikniemy?

A. TOŻSAMOŚC WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
1. Kultywowanie tradycji
wsi.
2. Tworzenie nowych
tradycji
i obyczajów .

- Pałac Deskurów
- Kapliczki
- Kościół,
- Ukształtowanie terenu
wsi
-Święta , odpusty
- Tradycje darcia
pierza, kiszenia
kapusty, suszenia śliw,
smażenia powideł,
pszczelarstwo,

- Prężna działalność
Ochotniczej Straży
Pożarnej i Ludowego
Klubu Sportowego
„Pałac” Sancygniów”

-Stereotypy mieszkańców

-Stosunkowo duża
powierzchnia terenów
zielonych należących do
wsi
-Walory krajobrazu
-Autorytet sołtysa wsi i
rady sołeckiej radnegomiejscowego proboszcza
.

-Własność prywatna,
-Brak środków
finansowych.

wsi,
-Brak środków finansowych

1. Utworzenie kół tematycznych w zmodernizowanych
pomieszczeniach świetlicy wiejskiej : miłośników teatru, ochrony
zbytków lokalnych typu: krzyże i figury przydrożne – „Perły
Sancygniowskiego Krajobrazu”, wytwórców przedmiotów
rękodzielniczych typu: serwety, obrusy z regionalnym haftem
2.Zamieszczenie Planu Odnowy Miejscowości Sancygniów na stronie
internetowej www.dzialoszyce.pl, www.działoszyce.info oraz
www.sancygniow.dzialoszyce.info .
3. Utworzenie kalendarium imprez okolicznościowych.
4. Nadanie cykliczności imprezom wiejskim: dożynki, święto św.
Floriana, Dzień Dziecka, Turnieje Tenisa Stołowego – Cztery Pory
Roku, Święto Ludowe

B. STANDARD ŻYCIA
1. Zagospodarowanie
terenów należących do
wsi.

- Tereny
niezagospodarowane
wsi :
- „Centrum wsi”

1. Budowa parkingu w okolicy kościoła i pałacu Deskurów.
2. Budowa boiska sportowego w centrum wsi obok pałacu Deskurów
wraz z miejscem spotkań weekendowych,grillem.
3. Wytyczenie ścieżek pieszo-rowerowych ( Szlak Rycerski ) oraz
ścieżek przyrodniczych.
4. Zorganizowanie akcji „Mieszkańcy sprzątają swoją wieś” /wiosna –
jesień/ . Zorganizowanie wywozu nieczystości.
5. Budowa chodników we wsi.
6. Budowa mini parku obok remizy OSP

Sołectwo Sancygniów, Gmina Działoszyce, Województwo Świętokrzyskie
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I.PLAN
2. Cele
Co trzeba osiągnąć aby
urzeczywistnić wizję wsi?

2. Co pomoże osiągnąć cele?
Zasoby
Czego użyjemy?

ATUTY
Silne strony i szanse

- Remiza OSP
- Plac obok remizy,
Niezagospodarowane
tereny wiejskie,
- Zaangażowanie
członków OSP i
miejscowej
społeczności

- Sprawność Grupy
Odnowy Wsi i
mieszkańców
-Zaangażowanie dzieci
i młodzieży.

PROGRAM ODNOWY WSI NA LATA 2008-2015
Projekty
Co wykonujemy?

3. co może przeszkodzić?
BARIERY
Słabe strony
Co wyeliminujemy?
Zagrożenia
Czego unikniemy?

C. JAKOŚĆ ŻYCIA
1.Podniesienie poziomu
życia na wsi.
2. Integracja środowiska
wiejskiego.

-Mała liczba
mieszkańców
zaangażowanych
w realizację „odnowy
wsi”,
-Brak środków
finansowych.

1.Utworzenie centrum wsi Sancygniów poprzez:
Modernizację remizy na świetlicę z następującym zakresem
programowym :
- sala główna ze sceną
- sala komputerowa: zakup komputerów, instalacja stałego
łącza, zakup biurek i foteli,
- pomieszczenia socjalne : wyposażenie w stoliki i krzesła
- wc ogólnodostępne : wyposażenie w armaturę wod. – kan.
- schowek porządkowy : wyposażenie w środki czystości
Urządzenie parkingu poprzez :
- ułożenie kostki betonowej, urządzenie zieleni i położenie
dywanika bitumicznego przy dojeździe do parkingu, oświetlenie Kościoła, urządzenie placu przy figurze
2. Budowa boiska sportowego oraz utworzenie placu z grillem –
miejsca spotkań mieszkańców wsi.
3. Budowa mini parku w pobliżu remizy
4. Budowa przystani na stawie w centrum wsi.
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I.PLAN
3. Cele
Co trzeba osiągnąć aby
urzeczywistnić wizję wsi?

2. Co pomoże osiągnąć cele?
Zasoby
Czego użyjemy?

PROGRAM ODNOWY WSI NA LATA 2008-2015
Projekty
Co wykonujemy?

3. co może przeszkodzić?

ATUTY
Silne strony i szanse

BARIERY
Słabe strony
Co wyeliminujemy?
Zagrożenia
Czego unikniemy?

-Życzliwość
mieszkańców,
gościnność,
- Chęć zmiany
wizerunku wsi wśród
mieszkańców,
- Atrakcyjność
krajobrazowa wsi.

-Stereotypy,
-Niedbałość o estetykę
wsi (własnych posesji),
-Brak umiejętności
pozyskiwania pomocy.

D. BYT
1. Tworzenie
gospodarstw
agroturystycznych.
2. Uzyskiwanie
dochodów z organizacji
cyklicznych imprez..
3. Możliwość
pozyskiwania wsparcia
(programy unijne).

- Gospodarka
wiejska, walory
krajobrazu i klimatu,
- Bliskość położenia
większych ośrodków
wypoczynkowych, zdrowa żywność,

1.Utworzenie długoterminowego planu rozwoju lokalnego.
2. Powołanie „Grupy promocji wsi” (opracowanie i wydanie folderu o
wsi, opracowanie małego przewodnika po najbliższej okolicy,
opracowanie zbioru legend i podań naszego regionu, lokalnych tradycji
i obyczajów , opracowanie słownika gwary terenów Sancygniowa,
opracowanie śpiewnika pieśni pokoleń, opis osobliwości
przyrodniczych naszego regionu, wydanie książki historycznej o
Sancygniowie, promocja wsi w mediach)
3.„Sancygniów – powiew przeszłości ”- rozpowszechnienie
agroturystycznego hasła wsi .
4.Zorganizowanie szkoleń i promowanie wśród mieszkańców wsi
agroturystyki.
5. Zrzeszenie miejscowych gospodarstw agroturystycznych,
utworzenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi.
6. Organizowanie imprez –promocja wytwórczości wiejskiej.
7.Ustanowienie i przyznawanie osobom najbardziej zaangażowanym
we wszechstronny rozwój wsi honorowego tytułu „Sancygniowianina
Roku”
8. Organizowanie zajęć otwartych dla dzieci popularyzujących
czynności związane z tradycją wsi typu: wyrób i pieczenie chleba,
wyrób masła, robienie koszy wiklinowych, dekoracji świątecznych itp.
9. Organizowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży
w oparci o gospodarstwa agroturystyczne i bazę rekreacyjno-sportową
wsi.
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OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Sancygniów - najstarsza pieczęć z 1316 r. Okolica wyżynna poprzecinana głębokimi
parowami. Rozległe lasy, w których rosną dęby, lipy, graby, brzozy, osiny, sosny, świerki,
jodły i modrzewie. Obfitość malin i dzikich cześni (czereśni) ze słodkimi owocami. Pokłady
wapienia i gipsu. Występują tu iły marglowe. Kamień ciosowy uważany za lepszy od
szydłowskiego i pińczowskiego! Grube warstwy zbitej gliny umożliwiają budowanie piwnic
bez podpór. Najuboższe ziemie to tzw. paługi, średnie - ścięgna, a najbogatsze - spławy.
Kościół zbudowany w 1409 r., przebudowany i restaurowany w okresie baroku i w XIX w.
Wybitnemu rzeźbiarzowi włoskiemu z Florencji Santi Gucciemu (zm. ok. 1600 r.)
przypisywany jest późnorenesansowy portal z prezbiterium (1590) oraz nagrobek Jakuba
Sancygniowskiego., upozowany na rycerza średniowiecznego i jego żony Anny, Kościół
parafialny pw. św. Piotra i Pawła, restaurowany w 1783 r. Dawny ośrodek arianizmu.
Pozostałość zespołu dworskiego z poł. XVIw. Zachował się lamus z drzwiami i okuciami
żelaznymi; być może dawny skarbiec i zbrojownia. Pałac wzniesiono przed 1882 r. dla
Andrzeja Deskura, .
Działająca we wsi Grupa Odnowy Wsi wraca do tradycji, integruje mieszkańców
wykonując m.in. prace na rzecz lokalnego środowiska. Pragnie otworzyć Sancygniów na
świat oraz zachęcić turystów do jego odwiedzania . O prężności GOW świadczą ich działania
we wsi mające na celu integrację środowiska. Istnieje tutaj Ludowy Klub Sportowy „Pałac”
Sancygniów, który czynnie uczestniczy w rozgrywkach piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa
stołowego. Organizowane są tu również turnieje tenisa stołowego w istniejącej remizie OSP
w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej. Sancygniów ma również swoją stronę internetową
www.sancygniow.dzialoszyce.info. Dawniej Sancygniów to prężna działalność amatorskiego
teatru ludowego, który skupiał większość mieszkańców wsi. Bazując na doświadczeniach
tych działań GOW planuje poprzez modernizację bazy zadbać o miejsce spotkań
mieszkańców wsi a co za tym idzie integrację mieszkańców na potrzeby życia kulturalnego
wsi oraz poprzez budowę parkingu poprawić warunki życia mieszkańców wsi oraz turystów
odwiedzających Sancygniów.
W związku z powyższym planuje się przebudowę remizy OSP na potrzeby Świetlicy
Wiejskiej, która pozwoliłaby na podniesienie atrakcyjności wsi, integrację miejscowej
społeczności oraz turystów z różnych zakątków kraju i zagranicy poprzez utworzenie miejsca
spotkań, organizację miejsca ekspozycji rękodzieła artystycznego, zabytkowych fotogramów,
promowania produktów ekologicznych i potraw regionalnych. W przyszłości planuje się tam
otwarcie Kawiarenki internetowej , która otworzyłaby na świat Sancygniów i pozwoliła na
szeroką promocję jego walorów turystyczno – kulturowo - przyrodniczych w kraju i na
świecie a także wyrównała szanse miejscowego społeczeństwa do mieszkańców większych
aglomeracji.
Drugim zadaniem jest urządzenie parkingu na samochody osobowe. W centrum wsi w
pobliżu kościoła parafialnego istnieje miejsce utwardzone , które przez mieszkańców
Sancygniowa i okolicznych wsi wykorzystywane jest jako prowizoryczny parking. Jednakże
nierówności oraz brak organizacji parkowania sprzyja uciążliwości korzystającym z tego
miejsca.
___________________________________________________________________________
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W ramach zadania planowana jest budowa parkingu „ z prawdziwego zdarzenia’,
który poprzez swą funkcjonalność pomoże w życiu mieszkańcom wsi a również podniesie
walory wizualne znajdującego się w sąsiedztwie zabytkowego kościoła pw. Św. Piotra i
Pawła z 1409 r. a więc z 600 – letnią historią.
Szczegółowe działania w ramach projektu :
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI NA CELE
KULTURALNO – SPORTOWO - REKREACYJNE :
A. PRZEBUDOWA REMIZY OSP NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
SANCYGNIOWIE

Zadanie będzie realizowana poprzez :
1.Modernizację remizy OSP na potrzeby świetlicy będącej miejscem spotkań
mieszkańców wsi
z następującym zakresem:
- Sala główna ze sceną / tu będzie można , grać w tenisa, football stołowy, gry tv,
urządzać turnieje, ćwiczyć i przygotowywać się do konkursów, przeglądów i udziału
we wszystkich liczących się imprezach na terenie gminy, powiatu, województwa /
• Przebudowa dachu (Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę w
budynku remizy OSP)
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
• WC z przedsionkiem
• Budowa nowego węzła sanitarnego wraz z pomieszczeniem. gospodarczym i
socjalnym
• Położenie nowych posadzek
• Pomieszczenie socjalne z porządkowym
• Pomieszczenie gospodarcze
• Wykonanie nowych schodów zewnętrznych
B. BUDOWA PARKINGU NA SAMOCHODY OSOBOWE
Zadanie będzie realizowana poprzez :
- Parking na 31 miejsc parkingowych położony jest w centrum wsi, w sąsiedztwie kościoła
parafialnego oraz w bliskim sąsiedztwie zabytkowego zespołu pałacowego, dawna własność
rodu Deskurów. Jest usytuowany wzdłuż drogi gminnej.
• Zagospodarowanie działki wraz z pracami ziemnymi
• Ułożenie krawężników drogowych betonowych
• Ułożenie kostki betonowej szarej oraz czerwonej co 2,3 m w celu wyznaczenia
stanowisk postojowych dług. 5,00 m – szer. 2,30 m. ( dla stanowiska dla
osoby niepełnosprawnej szer. 3,60 )
• Pozostawienie pasa zieleni od strony stawów oraz istniejących drzew i
krzewów
• Położenie nawierzchni bitumicznej gr. 4,00 cm na istniejącej drodze
dojazdowej
• Zagospodarowanie placu przy figurze św. Jana Nepomucena
• Oświetlenie kościoła pw. Piotra i Pawła
___________________________________________________________________________
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HARMONOGRAM PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
SANCYGNIÓW

ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI NA CELE
KULTURALNO – SPORTOWO – REKREACYJNE :
• PRZEBUDOWA REMIZY OSP NA POTRZEBY ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ
• BUDOWA PARKINGU NA SAMOCHODY OSOBOWE
planuje się zrealizować w II etapach.

ETAP I
Realizacja I etapu założona zostaje na rok 2008, w którym planowane jest
złożenie wniosku ,przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla
planowanego przedsięwzięcia , uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz pokrycie
kosztów projektowo – kosztorysowych.

ETAP II
Realizację II etapu zakłada się na lata 2009-2010, w którym przystąpi się do
prac budowlanych mających na celu :
1. Działania związane z przebudową remizy OSP na potrzeby świetlicy
wiejskiej
- Przebudowa dachu
- Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
- Wymiana posadzek
- WC z przedsionkiem
- Pomieszczenie socjalne z porządkowym
- Pomieszczenie gospodarcze
- Przebudowa schodów
Powyższe działania planuje się rozpocząć w 2009 roku.
___________________________________________________________________________
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2. Działania zmierzające dobudowy parkingu na samochody osobowe:
− Zagospodarowanie działki wraz z pracami ziemnymi
− Ułożenie krawężników drogowych betonowych
− Ułożenie kostki betonowej szarej oraz czerwonej co 2,3 m w celu wyznaczenia
stanowisk postojowych dług. 5,00 m – szer. 2,30 m. ( dla stanowiska dla osoby
niepełnosprawnej szer. 3,60 )
− Pozostawienie pasa zieleni od strony stawów oraz istniejących drzew i krzewów
− Położenie nawierzchni bitumicznej gr. 4,00 cm na istniejącej drodze dojazdowej
− Zagospodarowanie placu przy figurze św. Jana Nepomucena
− Oświetlenie kościoła pw. św. Piotra i Pawła

Powyższe działania planuje się rozpocząć w 2009 roku.
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SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
SANCYGNIÓW

1. Przebudowa remizy OSP na potrzeby Świetlicy Wiejskiej
•
•
•
•
•
•
•
•

Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę w budynku remizy OSP
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
WC z przedsionkiem
Budowa nowego węzła sanitarnego wraz z pomieszczeniem. gospodarczym i
socjalnym
Położenie nowych posadzek
Pomieszczenie socjalne z porządkowym
Pomieszczenie gospodarcze
Wykonanie nowych schodów zewnętrznych

Szacunkowy koszt powyższych działań dotyczących utworzenia świetlicy
wynosi : 202 000,00 zł.
2.Budowa parkingu na samochody osobowe
•
•
•

Zagospodarowanie działki wraz z pracami ziemnymi
Ułożenie krawężników drogowych betonowych
Ułożenie kostki betonowej szarej oraz czerwonej co 2,3 m w celu wyznaczenia
stanowisk postojowych dług. 5,00 m – szer. 2,30 m. ( dla stanowiska dla
osoby niepełnosprawnej szer. 3,60 )
• Pozostawienie pasa zieleni od strony stawów oraz istniejących drzew i
krzewów
RAZEM powyższe : 73 350,00 zł.
• Położenie nawierzchni bitumicznej gr. 4,00 cm na istniejącej drodze
dojazdowej – 36 500,00 zł
• Zagospodarowanie placu przy figurze św. Jana Nepomucena - 36 500,00 zł.
• Oświetlenie kościoła pw. św. Piotra i Pawła – 31 000,00 zł.

Szacunkowy koszt powyższych działań dotyczących urządzenia parkingu wraz
z urządzeniami towarzyszącymi wynosi : 177 350,00 zł.
RAZEM : Powyższe przedsięwzięcia składające się na realizację projektu
szacuje się na łączną kwotę : 379 350,00 zł.
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