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Drodzy Mieszkańcy Gminy Zagnańsk

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy 

Wam zdrowia oraz szczęścia, wielu radości, miłej atmosfery 

w domach rodzinnych, w gronie najbliższych i przyjaciół. 

Zaś w nowym 2016 roku, pokoju i pomyślnej realizacji 

wszelkich planów i zamierzeń oraz dużo siły i optymizmu 

w zmaganiach z przeciwnościami losu.

Przewodniczący Rady Gminy Artur Kudzia 

Wójt Gminy Szczepan Skorupski
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Podczas obchodów Dni Honorowego Krwio-
dawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, które 
odbyły się 27 listopada br. w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach, Gmina Zagnańsk 
otrzymała wyróżnienie za akcję „Krew Darem 
Życia” w 2015 roku od Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. 
Statuetkę odebrał wójt Szczepan Skorupski.

Podczas Festynu Rodzinnego, który odbył się 
6 września br. na parkingu przy kościele pw. Św. 
Rozalii i Św. Marcina w Zachełmiu prowadzona 
była w specjalnym autobusie akcja honorowe-
go krwiodawstwa. Zebrano wówczas ponad 12 
litrów krwi.

Ogółem w letniej akcji oddawania krwi 
„Krew Darem Życia” w mijającym roku wzięło 
udział 35 gmin z całego województwa, a krew 
oddawana była w 47 miejscowościach. Ponad 
720 litrów krwi oddało prawie 1600 osób. Łącz-
nie w całym województwie oddano 13,5 tysiąca 
litrów krwi, a 1300 litrów oddali uczniowie.

- To o ponad tysiąc więcej, niż rok temu. 
Mamy za sobą bardzo dobry rok. Zgromadzili-
śmy rekordową liczbę litrów krwi – poinformo-
wał Jerzy Stalmasiński, dyrektor Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Kielcach.

Osobom, które oddały najwięcej krwi wrę-
czone zostały odznaczenia państwowe oraz 
Krzyże Zasługi: Złote, Srebrne i Brązowe. 
Wybitni Zasłużeni Krwiodawcy odznaczani 
byli tytułem honorowym resortu zdrowia „Ho-
norowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia 
Narodu” oraz innymi wyróżnieniami władz 
lokalnych i Polskiego Czerwonego Krzyża.

W trakcie obchodów wręczono wyróżnie-
nia dla kilkudziesięciu osób, przedstawicieli 
placówek oświaty i organizacji społecznych. 

Uhonorowane zostały 
także osoby, które orga-
nizowały akcje honoro-
wego oddawania krwi 
i w dużej mierze przy-
czyniły się do pozyskania 
nowych krwiodawców.

Z okazji Dni Hono-
rowego Krwiodawstwa 
PCK wszystkim Hono-
rowym Dawcom Krwi, 
wolontariuszom i sym-
patykom Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Kielcach złożyło najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, satysfakcji z ratowania zdrowia i ży-
cia innych ludzi – ich wdzięczności i miłości, 
szczęścia oraz sukcesów zawodowych. Podzię-
kowało za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie 
krwiodawcy oddają nieznanym ludziom, cho-
rym w szpitalach oraz za pomoc i pracę jaką 
wykonują Gminy promując ideę honorowego 
krwiodawstwa .

Apis

Zakupiony ze środków finansowych Gminy 
Zagnańsk i Gminy Masłów radiowóz uroczyście 
przekazany został 17 listopada br. dla funk-
cjonariuszy I Komisariatu Policji w Kielcach. 
W uroczystości uczestniczyli m.in.: komendant 
Miejskiej Policji mł. insp. Artur Bielecki, wójt 
gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski, wójt 
gminy Masłów Tomasz Lato oraz ks. Marek 
Czarnota, proboszcz parafii pw. Ducha Świę-
tego w Kielcach.

Przekazanie radiowozu – Skody Yeti odby-
ło się przed budynkiem I Komisariatu Policji 
w Kielcach. Kluczyki odebrał komendant kom. 
Dariusz Kuroś. Poświęcenia nowego policyjnego 
auta dokonał ks. Marek Czarnota.

Zdaniem wójta Szczepana Skorupskiego, nowy 
radiowóz sfinansowany ze wspólnych środków 
budżetowych dwóch gmin i policji usprawni pracę 
funkcjonariuszy policyjnych i podniesie poziom 
bezpieczeństwa mieszkańców.

I Komisariat Policji w Kielcach obejmuje 
swoim zasięgiem osiedla: Szydłówek, Uroczy-
sko, Sady, Bocianek, Sieje, Dąbrowa, Na Stoku, 
Słoneczne Wzgórze, Świętokrzyskie, gminy Za-
gnańsk i Masłów, a także centra handlowe: Ga-
leria Echo, Korona, Real, Praktiker, Obi i Nomi. 
W jego skład wchodzą: Wydział Kryminalny, 
Wydział Prewencji oraz Rewir Dzielnicowych.

W Zagnańsku Punkt Przyjęć Interesantów 
znajduje się przy ul. Turystycznej 64 (Filia Po-

wiatowego Urzędu Pracy Zagnańsk). Interesanci 
przyjmowani są w każdy wtorek i piątek w godz. 
16.00–17.00.

Apis 

Choinki z wikliny papierowej, świeczki ozdo-
bione metodą de cupage, bombki wykonywane 
na różnorakie sposoby oraz różnorodne stroiki 
zaprezentowały 3 grudnia br. panie z KGW 
Florianki na kiermaszu świątecznym, który 
zorganizowało w swej siedzibie Starostwo Po-
wiatowe w Kielcach.

Starostwo Powiatowe w Kielcach, jak co roku 
zorganizowało kiermasz przedświąteczny. Moż-

na było na nim obejrzeć i kupić wiele ciekawych 
i niepowtarzalnych ozdób do domu czy pre-
zentów dla najbliższych - oprócz tradycyjnych 
stroików, także wyjątkowe rękodzieło artystyczne 
czy niebanalne świąteczne dekoracje.

W tym roku dużym zainteresowaniem cie-
szyły sie aniołki wykonywane z kolorowych ma-
teriałów czy sznurka i gipsu oraz ekologiczne 
ozdoby świąteczne z drewienek, słomy, sznurka 

i tkanin. Były choinki wykonane z ozdobnych 
piórek i filcu oraz makaronu, a także bomb-
ki ozdobione cekinami i aksamitną wstążką. 
Rewelacyjnie zaprezentowały się choinki wy-
konane z krepy. Większość z akcesoriów, które 
znalazły się na kiermaszu, wykonano ręcznie.

W tym roku bożonarodzeniowe ozdoby 
prezentowało 25 wystawców, w tym m.in.: 
panie Koła Gospodyń Wiejskich Florianki 

z gminy Zagnańsk, Barbara Barszcz - KGW 
Nowa Huta z gminy Raków, uczestnicy War-
sztatów Terapii Zajęciowych z Zgórska, Osin, 
Fanisławic i Belna, a także podopieczni Młodzie-
żowych Ośrodków Wychowawczych z Rembowa 
i Podzamcza.

Od 23 listopada br. w świetlicy OSP Zagnańsk 
-Chrusty odbywały się warsztaty ozdób świą-
tecznych. Spotkania były zorganizowane w ra-
mach inicjatywy aktywizacji seniorów gminy 
Zagnańsk. Projekt był możliwy do zrealizowania 
dzięki stowarzyszeniu Spektrum Możliwości 
z Miedzianej Góry. Seniorzy wykonywali m.in.: 
choinki z wikliny papierowej, świeczki ozdabiane 
metodą de cupage, bombki wykonywane na róż-
norakie sposoby i różnorodne stroiki.

Apis 

Gmina Zagnańsk wyróżniona za akcję „Krew Darem Życia”

Gmina Zagnańsk współfinansowała zakup radiowozu policyjnego

Ozdoby bożonarodzeniowe Florianek w Starostwie Kieleckim
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projekty

Śladami Tetrapoda przez Gminę Zagnańsk
Od lipca do października 2015 roku Stowa-

rzyszenie Razem dla Wszystkich realizowało 
projekt pod nazwą „Śladami Tetrapoda przez 
Gminę Zagnańsk”. Projekt miał na celu podnie-
sienie potencjału rozwojowego gminy, promocję 
jej walorów turystycznych i przyrodniczych, 
podniesienie kwalifikacji mieszkańców oraz 
poznanie przez nich lokalnej twórczości rzeź-
biarskiej i tradycji kulinarnej.

Grupą docelową byli mieszkańcy gmi-
ny Zagnańsk

Udział w projekcie obejmował zarówno 
osoby bezrobotne, jak i pracujące oraz uczą-
ce się, co pozwoliło na dotarcie z działaniami 
projektowymi do różnych grup społecznych, 
a co za tym idzie poznanie zasobów lokalnych 
w różnych środowiskach. Uczestnicy projektu 
mieli do wyboru warsztaty z zakresu: kuchni 
regionalnej, tradycyjnego rzeźbiarstwa, obsługi 
ruchu turystycznego. Projekt współfinansowa-
ny był przez Szwajcarię - w ramach szwajcar-
skiego programu współpracy z nowymi kra-
jami członkowskimi Unii Europejskiej. Istotną 
rolę odegrała również Gmina Zagnańsk, która 
oczywiście prócz wkładu własnego brała czynny 
udział w realizowanym projekcie. Zajęcia prak-
tyczne oraz teoretyczne odbywały się w obiekcie 
agroturystycznym na Ścięgnach- „Pokoje Goś-
cinne pod Tetapodem”.

Kuchnia regionalna – warsztaty
W ramach warsztatów odbyło się 16 godzin 

zajęciowych w tym 4 godziny zajęć teoretycznych 
oraz 12 godzin zajęć praktycznych dla grupy 
15 osób. Podczas zajęć teoretycznych zostały 
przedstawione lokalne produkty żywnościowe 
oraz potrawy. Podczas części praktycznej uczest-
nicy przygotowali 3 wybrane potrawy lokalne. 
Warsztaty prowadzone były przez przedstawi-
cielki Koła Gospodyń Wiejskich działającego 
na terenie gminy Zagnańsk, które kultywują 
tradycje kuchni regionalnej. W ramach działania 
zakupione zostały produkty spożywcze do przy-
gotowania potraw oraz odzież gastronomiczna.

Tradycyjne rzeźbiarstwo – warsztaty
W ramach warsztatów odbyło się 20 go-

dzin zajęciowych dla grupy 10 osób. Warsztaty 
obejmowały przedstawienie lokalnych trady-
cji rzeźbiarskich, instruktaż zasad pracy dłu-

tem i zachowanie bezpieczeństwa, wykonanie 
rysunku, przeniesienie rysunku na drewno, 
rzeźbienie dłutem wybranej formy (rzeźba lub 
płaskorzeźba), czyszczenie wybranej obróbki, 
obróbka wykonanej formy, nadanie wyrzeźbio-
nej formie „światła” Warsztaty były prowadzone 
przez twórcę ludowego mieszkającego na terenie 
gminy Zagnańsk. Artystę-rzeźbiarza - uczestnika 
licznych wystaw, odznaczonego za działalność 

na rzecz województwa świętokrzyskiego, członka 
Stowarzyszenia Artystów Plastyków Świętokrzy-
skich oraz Klubu Artystów Plastyków Amatorów 
- pana Krzysztofa Wesołowskiego. W ramach 
działania zakupione zostały materiały rzeźbiar-
skie, narzędzia oraz materiały pomocnicze.

Warsztaty z zakresu obsługi ruchu 
turystycznego

W ramach działania odbyły się warsztaty 
z zakresu obsługi ruchu turystycznego dla 
grupy 20 osób. Zajęcia obejmowały część te-
oretyczną oraz praktyczną. Zostało przepro-
wadzonych 60 godzin zajęciowych (1 godz. 
zajęciowa = 45 min) oraz 20 godzin zajęć 
terenowych. Tematyka zajęć obejmowała za-
gadnienia z zakresu podstawowej wiedzy doty-
czącej turystyki, pojęcia produktu turystyczne-
go, walorów turystycznych i krajoznawczych, 
usług turystycznych i ich rodzajów, regionów 
turystycznych w Polsce, turystyki wiejskiej, 

uregulowań prawnych dotyczących usług tu-
rystycznych, promocji usług turystycznych oraz 
informacji turystycznej. Uczestnicy zapoznali 
się z atrakcjami turystycznymi występujący-
mi na terenie gminy Zagnańsk poprzez zajęcia 
terenowe. Nabyta podczas warsztatów wiedza 
pozwoliła im na tworzenie oferty turystycznej, 
zarządzanie atrakcjami turystycznymi 
oraz promowanie produktu turystycz-
nego. W ramach warsztatów zorganizo-
wany został wyjazd studyjny do ośrodka 
turystycznego Bałtów. Podczas wyjazdu 
zostało zorganizowane spotkanie z przed-
stawicielami stowarzyszenia działającego 
na terenie gminy Bałtów. Odbyło się rów-
nież zwiedzanie ośrodka turystycznego. 
Uczestnicy wyjazdu mogli zaobserwować 
rozwój turystyki na dobrym przykładzie.

Podczas zajęć teoretycznych, został za-
proszony odkrywca najstarszych tropów 

(kamieniołomu Zachełmie), Zbigniew Złonkie-
wicz z Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego 
Instytutu Geologicznego w Kielcach, który wraz 
Piotrem Szrekiem, Grzegorzem Niedźwiedzkim, 
Sylwestrem Salwą i Wiesławem Trelą rozpoczęli 
badania paleontologiczne w kamieniołomie Za-
chełmie. Pan Złonkiewicz prócz zajęć teoretycz-
nych zorganizował wycieczkę do kamieniołomu 
Zachełmie, gdzie dokładni opowiedział na temat 
wielkiego odkrycia.

W czasie ostatnich zajęć z zakresu ruchu tu-
rystycznego, zostało zorganizowane spotkanie 
podsumowujące działanie projektu”. Zostali 
zaproszeni wszyscy uczestnicy projektu oraz 
przedstawiciele lokalnej władzy (wójt Szcze-
pan Skorupski), pani Renata Janik oraz lokalni 
działacze i radni gminy Zagnańsk. Spotkanie 
to podsumowało całokształt działań oraz ot-
worzyło panel dyskusyjny dotyczący zarówno 
obecnych działań jak i przyszłości Gminy oraz 
Stowarzyszenia. Na koniec rozdane zostały dy-
plomy wraz z drobnymi upominkami. Po czę-
ści oficjalnej wszyscy goście zaproszeni zostali 
na poczęstunek.

W celu promocji walorów turystycznych 
gminy Zagnańsk SRdW uczestniczyło w im-
prezach kulturalnych i turystycznych na tere-
nie województwa świętokrzyskiego. Działanie 
realizowane były wspólnie z gminą Zagnańsk. 
Do zadań gminy należało wydanie folderów pro-
mujących atrakcje turystyczne na terenie gminy 
Zagnańsk oraz naklejek odzwierciedlających 
wizerunek łapy Tetrapoda. W ramach realizacji 
zadań Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich 
zakupiło prasę do wybijania medali oraz stoisko 
wystawiennicze. W czasie imprez prezentowane 
były rzeźby i potrawy wykonanie przez lokal-
nego twórcę oraz Koło Gospodyń Wiejskich. 
Podczas imprez kulturalnych zostały również 
zaprezentowane prace uczestników warsztatów 
rzeźbiarskich oraz umiejętności uczestników 
warsztatów kulinarnych.

Harmonogram odbytych imprez:
Festyn Rodzinny w Zachełmiu (6.09.2015r.), 

Festyn Gminy Obrazów „Europejskie Święto Jab-
łka” (12.09.2015r.), „Święto Chleba” w Tokarni 
(13.09.2015r.), Festyn „Zakończenie wakacji” 
w Miedzianej Górze (20. 09.2015r.), Urodziny 
„Dębu Bartka” (26.09.2015r.)

Apis
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Dobiegła końca rozbudowa drogi w Kaniowie 

Doposażono siłownię i fitness - rusza remont hali sportowej

Nagrodę „Sołtys Roku” przeznaczono na zakup siłowni plenerowej

Dobiegło końca wykonanie rozbudo-
wy drogi przy ulicy Dębowej w Kaniowie. 
Został ułożony asfalt na całej długości, 
wykonano chodniki i odwodnienie.

Koszty całego zadania wynoszą ponad 
768 789 zł., natomiast dofinansowanie wynosi 
341 014 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifiko-
wanych całego przedsięwzięcia. Wszystkie prace 
zakończone zostały w listopadzie bieżącego roku.

Przy ulicy Dębowej w Kaniowie została 
zakończona budowa drogi o długości ok. 140 
mb, budowa chodnika oraz przebudowane 
skrzyżowanie z drogą powiatową. W ra-
mach przedsięwzięcia wykonano przebudo-
wę mediów (min. linię energetyczną, gaz), 
zmodernizowano cały system odwodnienia 
w obrębie inwestycji. Dodatkowo w celu 

poprawy bezpieczeństwa wprowadzono 
nową organizację ruchu w związku z reali-
zacją przejść dla pieszych z oznakowaniem 
solarnym.

Prace mają na celu poprawę bezpie-
czeństwa i komfortu w ruchu kołowym 
i pieszym, szczególnie w okresie wakacyj-
nym ze względu na dojazd do zbiornika 
wodnego.

Rozbudowa drogi jest kolejną inwesty-
cją, na którą gmina uzyskała dofinansowa-
nie ze środków pochodzących z budżetu 
państwa w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II. 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Apis

 W ramach zadania pod nazwą „Re-
mont hali sportowej przy Zespole Szkoły 
Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum 
w Zagnańsku” 9 listopada br. podpisano 
protokół odbioru urządzeń do ćwiczeń oraz 
odnowiony zostanie parkiet hali.

Sala fitness wzbogaciła 
się o jedną profesjonalną 
bieżnię typu klubowego, 
dwie profesjonalne bież-
nie typu fitness, dwa urzą-
dzenia typu wioślarz, dwa 

urządzenia typu or-
bitrek, dwa rowerki 
spinningowe, jeden 
rowerek siedzący 
oraz jedenaście pół-
piłek BOSU. Salę 
siłowni doposażo-
no w nową suwnicę 
na ciężary, maszynę 
do ćwiczeń na mięś-
nie barków oraz ma-

szynę do ćwiczeń mięśni grzbietu.
Termin zakończenia inwestycji przewi-

dziano na pierwszy kwartał 2016 r. Kwota 
kontraktu opiewa na 232.470,00 złotych. 
Dofinansowanie ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, w ramach programu Moder-
nizacji Infrastruktury Sportowej wynosić 
będzie 116.235,00 złotych.

Apis

Radna Grażyna Wawszczak, która otrzy-
mała w czerwcu tego roku nagrodę „Sołtys 
Roku Województwa Świętokrzyskiego” 
za 2014 r. z rąk marszałka Adama Jarubasa, 
przeznaczyła całą jej kwotę - 20 tys. zł na za-
kup i montaż urządzeń siłowni plenerowej 
na skateparku w Zagnańsku. Jej techniczny 
odbiór odbył się 23 listopada br.

Zamontowane urządzenia – drabinka 
i podciąg nóg, twister i wioślarz, prasa nożna 
i kolarz, biegacz i koła tay-chi będą służyć po-
prawieniu sprawności fizycznej mieszkańców 
i uatrakcyjnieniu głównego placu zabaw 
w Zagnańsku. W odbiorze uczestniczyła 
komisja w składzie: prezes formy wyko-
nawczej Comes – Marek Sokołowski, 
wójt Szczepan Skorupski, radna Grażyna 
Wawszczak, sołtys Alicja Knez, kierow-
nik Referatu Gospodarczego i Gospodar-
ki Komunalnej Urzędu Gminy Marcin 
Jędras, inspektor Zenon Więckowski.

Warto przypomnieć, że Grażyna 
Wawszczak została także w 2011 r. 
Sołtysem Roku i odebrała wyróżnienie 
oraz puchar z rąk marszałka Senatu RP 
Bogdana Borusewicza podczas ogólno-

polskiego finału konkursu zorganizowanego 
przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów.

Apis
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Zakończona została przebudowa drogi po-
wiatowej Samsonów – Szałas – Odrowąż na 
odcinku Samsonów-Ciągłe – Szałas, która jest 
bardzo ważna, gdyż łączy dwa powiaty. Jest to 
największe przedsięwzięcie drogowe Powiatu 
Kieleckiego w tym roku.

Zadanie to objęło swym zakresem przebudo-
wę drogi na odcinku 8 km. Inwestycja kosztowa-
ła 4 mln 900 tys. zł, z czego wkład własny samo-
rządu gminy wyniósł 1  239 761 zł. Reszta kwoty 
pochodziła ze środków Powiatu Kieleckiego 

i  dofinansowania programu tzw. schetynówek. 
Dodatkowo wykonano: chodniki, zatoki au-

tobusowe, bezpieczne przejścia dla pieszych oraz 
zmodernizowano  oświetlenie uliczne.

Inwestycja realizowana była w ramach Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność i Rozwój 
oraz dzięki osobistego zaangażowaniu starosty 
kieleckiego Michała Godowskiego. 

Apis 

Zmodernizowana została droga powia-
towa z Samsonowa – Ciągłe do cmentarza 
w Samsonowie – Piechotne. Na odcinku po-
nad 800 metrów położona zostały dwie war-
stwy asfaltu. Inwestycja współfinansowana 
była przez Gminę Zagnańsk w kwocie 57 239 
zł i Powiat Kielecki. Koszt jej ogółem wyniósł 
ponad 114, 5 tys. zł. Pieniądze zabezpieczyli 
radni powiatowi i radni Gminy Zagnańsk.

Zadanie drogowe wykonane było w ra-
mach projektu „Przebudowa drogi powiato-

wej Samsonów - Ciągle – Samsonów – Pie-
chotne”. Położne zostały dwie warstwy asfaltu 
i wykonane zostały pobocza.

Modernizacja drogi spowodowana była 
tym, że w poprzednich latach poprawiony 
był w Samsonowie – Piechotne most i od-
cinek drogi powiatowej do cmentarza. Sta-
rosta przychylił się do prośby wójta gminy 
Zagnańsk, by uporządkować cały dojazd 
do miejsca pochówku zmarłych.

Apis

Zakończona została  warta 1 300 000 zł 
inwestycja drogowa w Jasiowie. Prace prowa-
dzone były pod nadzorem Powiatowego Zarzą-
du Dróg dotyczą m.in.: kapitalnego remontu 
mostu, budowy chodnika i kładki dla pieszych. 

Minister finansów w porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw transportu przyznał 
dla Powiatu Kieleckiego kwotę ponad 651 000 
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwe-
stycji drogowej właśnie w sołectwie Janaszów 
- Jasiów. Pozostała kwota pochodzi z budżetu 
Powiatu Kieleckiego, zabezpieczona na ten cel 
przez radnych powiatowych na wniosek starosty 
kieleckiego Michała Godowskiego

Inwestycja możliwa była dzięki opraco-
waniu projektom przebudowy mostu i budo-
wy chodnika, które zostały sfinansowane z 
budżetu  Gminy Zagnańsk. Te dwa projekty 
łącznie kosztowały 75 350 zł.

Wykonanie kapitalnego remontu mostu, 
budowy chodnika i kładki dla pieszych  w 
istotny sposób zwiększy na długie lata bez-
pieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym, a 
także podniesie estetykę sołectwa. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 1 mln 300 tys. zł.

Apis 

Dobiegły końca prace przy budowie sie-
ci wodociągowych i kanalizacyjnych reali-
zowanych w ramach inicjatyw lokalnych. 
Wartość wykonanych inwestycji wyniosła 
173 441,18 zł, przy wkładzie mieszkańców 
– 86 723,00zł i wkładzie Gminy Zagnańsk 
– 86 718,18zł.

W ramach zawartych umów została sfi-
nansowana realizacja sieci wodociągowej 
w miejscowościach: Samsonów „Kępa”, Siod-
ła, Zagnańsk ul. Wrzosowa i Tumlin - Węgle 

oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Zagnańsku 
ul. Wrzosowa i w Gruszce. Umowy zawarte 
zostały z wykonawcami wyłonionymi w dro-
dze przetargu.

Realizacja w/w infrastruktury wodocią-
gowo-kanalizacyjnej przy wspólnym finan-
sowaniu gminy i mieszkańców umożliwiła 
podłączenie nowo wybudowanych budynków 
do zrealizowanego uzbrojenia.

Apis

Zakończona została przebudowa drogi powiatowej Samsonów – Szałas 

Zmodernizowano drogę powiatową do cmentarza w Samsonowie

Zakończyły się roboty drogowe w Jasiowie

Wybudowano sieci wodociągowe i kanalizacyjne w ramach inicjatyw lokalnych
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Spod Kościoła pw. WNMP w Samsonowie 
- Piechotnych wyruszy 6 stycznia 2016 r., o go-
dzinie 13.00 II Orszak Trzech Króli. W tym 
roku poprowadzą go „królowie”: Henryk Mil-
carz – radny wojewódzki i prezes Wodociągów 
Kieleckich, Michał Godowski – starosta Powiatu 
Kieleckiego i Rafał Szpak – dyrektor Świętokrzy-
skiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach.

Impreza zorganizowana będzie na licencji 
ogólnopolskiej Fundacji Orszak Trzech Króli 
przez Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola 
i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie 
oraz Parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Sam-
sonowie – Piechotnych.

Rozpocznie ją o godz. 12 uroczysta Msza św. 
w kościele parafialnym. Orszak Trzech Króli 
wyruszy o godz. 13 do centrum Samsonowa. 
Jego czoło stanowić będzie Święta Rodzina i Trzej 
Królowie, którzy staną czele trzech orszaków: 
europejskiego, azjatyckiego i afrykańskiego.

Zdaniem organizatorów, poprzez udział 

w ogólnopolskiej inicjatywie Orszaków Trzech 
Króli, Samsonów, a zarazem cała gmina Za-
gnańsk dołączy do setek miejscowości w Polsce, 
w których to 6 stycznia 2016 r. na ulice wyruszą 
rzesze kolędników.

Jak pokazał rok ubiegły, OTK to wydarzenie 
nie tylko religijne ale, co istotne, również spo-
łeczne, promujące wartości rodzinne, integrujące 
lokalną społeczność, wzmacniające więzi z „małą 
Ojczyzną”. Reaktywując staropolską tradycję 
jasełek, ponownie opowiemy tę samą ewan-
geliczną historię. Podążymy do Betlejem pod 
hasłem: „Nade wszystko miłosierdzie. Miłość. 
Pokój. Przebaczenie”.

Impreza adresowana jest do ludzi, którzy 
chcą po prostu przyjść, pobyć ze sobą, pośpie-
wać kolędy i pokłonić się nowo narodzonemu 
Zbawicielowi. To okazja do wspólnego działania 
całych rodzin, a także lekcja obywatelskiej ak-
tywności, doskonała sposobność do tego, by ra-
zem zrobić coś dla innych. Do udziału w nim 

są zaproszeni wszyscy – wierzący i niewierzący, 
po prostu każdy, kto szuka w życiu odpowiedzi 
na najważniejsze pytania.

Organizatorzy będą zaszczyceni obecnością 
całych rodzin, gości z terenu gminy Zagnańsk 
i okolic. Zachęcają szczególnie dzieci, do przyby-
cia w jasełkowym przebraniu: anioła, pastuszka, 
owieczki, rycerza, dwórki…

Apis 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Belnie 
to placówka, która działa od prawie dwóch 
lat na terenie gminy Zagnańsk. Stowarzysze-
nie „Braterskie Serca”, które jest założycielem 
Warsztatu oraz pracownicy WTZ pozyskali 
10 nowych osób niepełnosprawnych, które 
od 28.12.2015 roku będą korzystać z rehabi-
litacji ruchowej, społecznej oraz zawodowej 
w WTZ. W placówce będą uczestniczyć w zaję-
ciach prowadzonych w pracowniach: plastycz-
nej, rękodzielniczej, stolarskiej, komputerowej 
i gospodarstwa domowego. Swoją kondycję 
będą doskonalić pod okiem wykwalifikowanej 
fizjoterapeutki.

W związku z powiększeniem WTZ po-
wstanie dodatkowa pracownia tematyczna: 
pracownia artystyczno-teatralna. Zostanie 
również poszerzona działalność sali rehabi-
litacyjnej, w której zajęcia będą odbywać się 
osiem godzin, a nie cztery jak do tej pory. Pra-
cownia ta zostanie doposażona w dodatkowy 
sprzęt umożliwiający rehabilitację wszystkich 
podopiecznych. Powiększając warsztat auto-
matyczne stworzone będą nowe miejsca pra-
cy. Do wykwalifikowanego grona terapeutów 
dołączy jeden instruktor terapii zajęciowej, 

rehabilitant na pełen etat oraz zostanie za-
trudniony asystent osoby niepełnosprawnej, 
który usprawni pracę kadry.

Mimo codziennych zajęć prowadzonych 
w pracowniach organizują systematycznie kil-
kutygodniowe turnusy rehabilitacyjne w pięknym, 
nowoczesnym ośrodku Polanika w Chrustach. 
Posiada on nowoczesny i niedostępny w War-
sztacie sprzęt. Uczestnicy mogą tam korzystać 
z zabiegów: kinezyterapii (ćwiczeń ogólnouspraw-
niających), fizykoterapii (zabiegów prądowych, 
laserów, ultradźwięków) a także hydroterapii 
(masażów wirowych oraz basenu).

Uczestnicy warsztatu nie mają czasu na nudę. 
Biorą udział w licznych konkursach, zawodach 
rekreacyjno-sportowych, festiwalach. Odwie-
dzają wiele zaprzyjaźnionych placówek m.in.: 
Warsztaty w Fanisławicach, Osinach, Zgórsku 
itp. Organizowane są dla nich również wycieczki 
jednodniowe np. wyjścia do kina, teatru, filhar-
monii oraz innych instytucji kultury. Kilkudniowe 
np. wyjazd do Warszawy oraz Zakopanego. Im-
prezy te dostarczają uczestnikom wielu wrażeń 
i niezapomnianych przeżyć. Pozwalają na pozna-
nie dotąd nieodwiedzanych miejsc i zakątków.

Podczas zajęć prowadzonych w pracowniach 
podopieczni rozwija-
ją swoje umiejętności 
plastyczne oraz ręko-
dzielnicze. Spod ich ręki 
wychodzą przepiękne wy-
twory, które sprzedawane 
są na kiermaszach. Cieszą 
się one ogromnym zainte-
resowaniem. W związku 
z nadchodzącymi Świę-
tami Bożego Narodzenia 
będą produkowane liczne 
ozdoby świąteczne: stroi-

ki, malowane bombki, szyszkowe choinki itp. Jak 
co roku podopieczni wraz z terapeutami odwiedzą 
zaprzyjaźnione instytucje zainteresowane naby-
ciem przepięknych ozdób. Środki z kiermaszów 
zostaną przeznaczone na integrację osób niepeł-
nosprawnych.

Przyjaciółmi WTZ są osoby, dla których 
dobro drugiego człowieka jest najważniejsze. 
Taką osobą jest m.in. Zbyszek Mondzik, który 
nieustannie otacza WTZ swoja opieką i bezinte-
resowną pomocą. Nie brakuje także ludzi, którzy 
potrafią się dzielić. Do grona tych osób zalicza się 
Teresa Rubel, która wspiera placówkę dostarcza-
jąc codziennie produkty spożywcze. Wdzięczni 
rodzice oferują swoją pomoc przy organizacji 
większych imprez okolicznościowych, pomagają 
także przy pracach remontowych oraz wspierają 
pracowników, opiekując się uczestnikami podczas 
wyjazdów. Pomoc oferują także Gminne Ośrodki 
Pomocy Społecznej. Największe podziękowania 
należą się GOPS z Łącznej, Miedzianej Góry, 
Strawczyna i Zagnańska. Wspólnie poszukują 
i otaczają opieką osoby potrzebujące pomocy.

Stowarzyszenie „Braterskie Serca” jest bardzo 
dumne, iż po roku żmudnych starań uzyskało sta-
tus organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu 
osoby z wielkim sercem będą mogły podzielić 
się 1% oddawanego podatku z podopiecznymi 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie. Pozyskane 
środki będą przeznaczane na turnusy rehabili-
tacyjne dla chorych i niepełnosprawnych osób, 
na wycieczki integracyjne oraz na pomoc żyw-
nościową dla najbiedniejszych rodzin.

Członkowie Stowarzyszenia, pracownicy WTZ 
oraz podopieczni gorąco zachęcają do przekazania 
1% podatku na rzecz osób niepełnosprawnych. 
KRS: 0000422798, nr konta bankowego 76 8512 
0002 2001 0010 6441 0001.

2KP

II Orszak Trzech Króli w Samsonowie

Dwa lata w WTZ minęły jak jedna krótka chwila…
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W Świetlicy Środowiskowej „Jaworze” odbył 
się 14 listopada br. koncert Chóru Con Passio-
ne z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 
Gminny chór świętował w tym dniu również 
pięciolecie swojego istnienia. Wśród wielu za-
proszonych przez organizatorów gości byli m.in.: 
radny wojewódzki Henryk Milcarz i wójt gminy 
Szczepan Skorupski.

Gości przywitała kierowniczka chóru Alicja 
Midak. Krótki rys historyczny przedstawiła Anna 
Chmielewska – Piskulak. Chór Con Passione 
zaprezentował publiczności 12 utworów o róż-
norodnej tematyce, m.in.: religijnej, patriotycznej, 
ludowej, klasycznej a także musicalowej. Słucha-
cze na stojąco gromkimi brawami podziękowali 
chórzystom za niezwykły koncert. Nie 
obyło się także bez bisów.

Po występie przedstawiciele władz wo-
jewódzkich, gminnych, placówek oświa-
towych, organizacji pozarządowych oraz 
osoby prywatne wręczyły dyrygentowi 
Michałowi Kopciowi kwiaty, grawertony 
i upominki. Wśród składających gratula-
cje byli m.in.: radny wojewódzki Henryk 
Milcarz, radna Gminy Zagnańsk Graży-
na Wawszczak, wójt Szczepan Skorupski, 
Anna Tuz i Marzanna Moćko – dyrektorki 
placówek oświatowych w gminie, Lidia 
Putowska – prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Samsonowskiej, Grażyna Grudziecka – szefowa 
Zespołu Ludowego Jaworzanki, Ewa Kita - szefo-
wa ZS Tumlinianie i nauczyciel Roman Piskulak. 
Obchody jubileuszowe zwieńczyła degustacja 
wspaniałego tortu upieczonego specjalnie na tę 
okazję przez panie z Jaworzanek.

Chór Con Passione pod batutą Michała Kopcia 
powstał w marcu 2010 r. Inspiracją do powstania 
gminnego chóru był Przegląd Kolęd i Pastorałek, 
który odbywał się w kościele pw. Św. Józefa Ob-
lubieńca NMP w Zagnańsku w 2009 r. Wówczas 
to wypłynęła inicjatywa od władz gminy, że po-
wstanie chór, który będzie reprezentował gminę.

O poprowadzenie chóru został poproszony 
Michał Kopeć – młody utalentowany, organista 
i muzyk. Ten charyzmatyczny młody człowiek 
skupił wokół siebie ponad 30 osób – prawdziwych 
pasjonatów śpiewania.

- W 2010 r. wójtem zostaje pan Szczepan Sko-
rupski, który obejmuje patronat nad naszym chó-
rem. To on zawsze znajduje pieniądze na nasze 
wyjazdy, stroje i nagradza dobrym słowem – mó-
wiła podczas prezentowania historii chóru Anna 
Chmielewska – Piskulak. Podkreśliła również, iż 
dzięki staraniom władz gminy Chór Con Passio-
ne, którego członkowie zamieszkują niemalże 
wszystkie sołectwa naszej gminy, znalazł swoją 
siedzibę w Świetlicy na Jaworzach.

Pierwsze próby odbywały się w sali konferen-
cyjnej UG. Później chór otrzymał pozwolenie 
na prowadzenie prób w nowowybudowanej świet-
licy środowiskowej w Jaworzu. W pierwszych 
latach działania (2010 – 2011) chórzyści uświet-
niali patriotyczne Msze św.. m.in. w Zagnańsku, 
Tumlinie i Siodłach (Eucharystia polowa) oraz 
Dni Zagnańska. Ważnym występem był kon-
cert 8 listopada 2010r. w Muzeum Historii Kielc, 
a w 2011 – Koncert Pieśni Pasyjnych w Piekoszo-
wie i VI Wojewódzki Przegląd Pieśni Maryjnych 
w Sitkówce – Nowiny, gdzie zajął drugie miej-
sce. W tym samym roku chór występował w VI 
Powiatowym Przeglądzie Chórów i Zespołów 

Śpiewaczych na Świętym Krzyżu oraz wziął udział 
w Świętokrzyskiej Cecyliadzie Pieśni Zjednoczo-
nej Europy w WDK w Kielcach.

W listopadzie 2011 r. kierowniczką została 
Alicja Midak – jednogłośnie wybrana przez człon-
ków chóru. To z jej inicjatywy powstała sala mu-
zyczna z prawdziwego zdarzenia wraz z meblami, 
dekoracjami, zdjęciami, dyplomami i wyrzeźbioną 
przez artystów z Zakopanego tablicą z napisem 
Chór Con Passione.

Ważnym wydarzeniem z życia chóru był 
wyjazd do Warszawy, do Sejmu na zaproszenie 
posłanki Renaty Janik. Chórzyści mieli okazję 
zwiedzenia Pałacu Prezydenckiego, sejmowego 
gmachu i zaśpiewania dla marszałka Sejmu – 

Ewy Kopacz.
W kolejnych latach do największych 

osiągnięć zaliczyć należy m.in.: I miejsce 
w V Przeglądzie Sakralnej Pieśni Chóral-
nej w Skarżysku Kam, (czerwiec 2012 r.), 
II i III miejsce w Festiwalu Pieśni Wielko-
postnych w Daleszycach (2013 r. i 2015 r.). 
Chór brał udział m.in. w: Przeglądzie 
Zespołów Folklorystycznych w Jaworzu 
(czerwiec 2013 r.), Wojewódzkiej Gali 
Literackiej w WDK w Kielcach podczas 
której odznaczony był Złotym Krzyżem 
Zasługi mieszkaniec Zagnańska - pisarz 

i redaktor Andrzej Piskulak (listopad 2013 r.), II 
Koncercie Kolęd i Pastorałek w Samsonowie – 
Piechotne (2014 r.), Jubileuszu 20 – lecia TZS (maj 
2015 r.), Koncercie Galowym w Skarżysku Kam. 
(2015 r.) oraz w imprezach powiatowych na Świę-
tym Krzyżu: Jarmarku Świętokrzyskim i VIII 
Przeglądzie Sakralnej Pieśni Chóralnej (2015).

Ponadto chór uświetnia swymi występa-
mi m.in.: Wigilie dla Samotnych w gminie Za-
gnańsk, uroczyste koncerty Pieśniobranie, które 
odbywają się od 4 lat na Wzgórzu Zamkowym 
w Kielcach w Dniu Święta Niepodległości, a także 
Dni Zagnańska.

Apis

Patriotyczno – jubileuszowy koncert Gminnego Chóru Con Passione

Na wystawie dekoracji adwentowych Re-
giny Osuch zatytułowanej „Igłą malowa-
ne”, która zorganizowana była 2 grudnia 
br. w Wojewódzkim domu Kultury w Kie-
cach, można było zobaczyć piękne serwety 
i dekoracje stołu romantycznymi ażurami, 
haftami, subtelnymi pastelowymi kolorami 
i oryginalnymi wzorami na wyszukanych 
tkaninach. 

Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie 
Kielczan oraz zaproszonych gości. Na wer-
nisaż specjalnie przyjechał też Jan Wojdak 
- piosenkarz i kompozytor, najbardziej znany 
jako lider zespołu Wawele, który od 15 lat jest 
dyrektorem Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci 
i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka”.

Oglądając dzieła artystki, zwracano uwagę 
na dbałość i staranne wykonanie najmniej-

szych elementów. Na wykonanie takich prac 
trzeba poświęcić wiele czasu.

Podczas wernisażu z mini recitalem wystąpił 
zespół młodzieżowy „Kwartet z Dwójki”, który 
wykonał najpopularniejsze światowe przeboje 
świąteczne. Zespół tworzą uczniowie z 1 LO im. 
W. Sikorskiego, PG nr 2 oraz ZSP nr 2 im. S. Czar-
nieckiego we Włoszczowie w skła-
dzie: Zuzanna Rydz - 1 LO, Patrycja 
Piątek - 1 LO, Paweł Rydz - PG nr 
2 i Katarzyna Stramska - ZPO nr 2.

Paweł Rydz jako solista ma on 
na swoim koncie kilka cennych na-
gród. To zdobywca II miejsca w ka-
tegorii pop jazz na III Międzynaro-
dowym Festiwalu Młodych Talentów 
w Złotej Pradze oraz III miejsca 
na XXIV Międzynarodowym Festi-

walu Piosenki i Tańca Majowa Nutka w Często-
chowie. Jest wielokrotnym laureatem Tęczowych 
Piosenek Jana Wojdaka.

Organizatorami wydarzenia byli: WDK, To-
warzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Apis

„Igłą malowane” – wystawa Reginy Osuch 
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Uroczystość patriotyczna połączona z Mszą 
św. za Ojczyznę odbyła się już po raz szósty 
w Samsonowie, aby uczcić tych, których Niem-
cy zamordowali w czasie II wojny światowej.

Nawiązujemy corocznie do momentu 
ukoronowania i poświęcenia pomnika, któ-
rego dokonał w 2009 roku ks. kan. Stanisław 
Świerk. Tradycyjnie rozpoczęło ją nabożeń-
stwo odprawione przez ks. kanonika Zbignie-
wa Krzyszkowskiego w Kościele parafialnym 
w Samsonowie. Suma koncelebrowana była 
z uczestnictwem pocztów sztandarowych 
oraz licznie przybyłych mieszkańców. Przed 
ołtarzem ustawiły się poczty sztandarowe 
reprezentujące: Zespół Szkoły Podstawowej 
Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Samsonowie, Poczet Korpusu „Jodła” wraz 
z członkami Stowarzyszenia Rekonstrukcji Hi-
storycznych, Koło Łowieckie „Gajus”, Grupy 
Historycznej „Hakownica”, Koła Pszczelarzy 
„Bartek”, Poczet Sztandarowy OSP w Samsono-
wie. Dowództwo nad nimi sprawował Dionizy 
Krawczyński. Licznie reprezentowani byli nasi 
strażacy w galowych mundurach i harcerze 
z druhem Jakubem Szczepańskim.

W pierwszych rzędach ławek kościelnych 
zasiedli: senator Krzysztof Słoń, poseł Domi-
nik Tarczyński, Mieczysław Gębski i Henryk 
Milcarz – radni Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego, Renata Janik z Urzędu Marszałkow-
skiego, wójt Szczepan Skorupski, radni Kamil 
Piasecki, Leszek Suchenia i Janusz Zapała, Karol 
Jacewicz reprezentujący „Wodociągi Kieleckie” i 
Krzysztof Kondrak – przewodniczący Zarządu 
BS w Samsonowie. Szkoły z terenu gminy repre-
zentowały dyrektorki – Dorota Chmielewska, 
Marzanna Moćko i Anna Tuz.

Ks. Zbigniew Krzyszkowski w homilii 
nawiązywał do obecnej sytuacji w świecie - 
do czego skłoniły go zamachy terrorystyczne 
we Francji oraz coraz liczniejsze prześladowania 
katolików, którzy giną z powodu swojego wy-
znania. Modliliśmy się w intencji ludzi, którzy 
zginęli w tych zamachach oraz giną codziennie 
w różnych zakątkach świata w czasie prowa-
dzonych tam działań wojennych. Następnie ks. 
proboszcz przypomniał obszerne fragmenty 
kazań ks. Piotra Skargi, który nakazywał roda-
kom być czujnymi i pilnować wolności, która 
nie jest dana na zawsze. Jego przestrogi niestety 
sprawdziły się, kiedy nastąpiły rozbiory Polski. 
Minęło już 97 lat od kiedy nasz kraj jest znowu 
wolny, więc cieszmy się tą wolnością i dbajmy 
o swój kraj, aby nie stało się tak, jak kiedyś.

Po zakończeniu Mszy św. z powodu deszczu 
przejechaliśmy pod pomnik samochodami. 
Tam wyróżniała się malownicza grupa czte-
rech jeźdźców na koniach ze Świętokrzyskiego 
Szwadronu Kawalerii Ochotniczej (były tam 
dwie panie). Przed nimi ustawiły się poczty 
sztandarowe, jeźdźcy, a wartę przed pomnikiem 
zaciągnęli harcerze 25 DH z Samsonowa. Grupa 
żołnierzy SRH „Jodła” oddała hołd zamordo-

wanym mieszkańcom poprzez pięciokrotny 
honorowy salut z broni palnej. Potem razem 
z ks. Proboszczem odmówiliśmy modlitwę 
za naszych bohaterów i rozpoczęło się składa-
nie kwiatów. Wiązanki pod pomnikiem zło-
żyli: parlamentarzyści z Krzysztofem Słoniem 
na czele, wójt Szczepan Skorupski w asyście 

radnych, delegacja nauczycieli z terenu gminy, 
członkowie Towarzystwa Ziemi Samsonow-
skiej – Elżbieta Korus, Krzysztof Wesołowski 
(syn wykonawcy pomnika), Stefan Kędzierski 
oraz Kazimierz Gruszczyński, Renata Janik, 
członkowie Zespołu Ludowego „Tumlinianie”.

Tak zakończyła się część oficjalna, po której 
przeszliśmy do świetlicy OSP w Samsonowie 
na część artystyczną przygotowaną przez na-
uczycieli i uczniów naszej szkoły. Tam Lidia 
Putowska - przewodnicząca TZS przywitała 
ponownie gości uroczystości i podziękowała 
za udział i przybycie. Następnie przybliżyła 
w paru słowach treść noweli „Sachem” Henryka 
Sienkiewicza, na motywach której przygotowa-
no widowisko. Wstęp ten był potrzebny po to, 
aby utwór powiązać z naszymi obchodami. 
Widowisko jak zwykle zachwyciło zebraną 
w świetlicy publiczność. Było zagrane żywio-
łowo i z ogromną dozą ekspresji. Scenografia 
niezwykle oszczędna, była zabiegiem niezwykle 
trafnym, bo jeszcze większą wagę miało każde 

wypowiedziane czy śpiewane słowo - skiero-
wane do widzów.

Nad głowami gimnazjalistów wisiał żyran-
dol. Rekwizyt ten przywoływał scenę w cyrku, 
który przybył do miasteczka, które powstało 
na grobach Indian. Zaś ocalały syn wodza Sa-
chem, zabawiał morderców swojego plemienia 
występem. Jego dumna i groźna postawa, strój 
plemienny oraz pieśń o zagładzie plemienia 
Czarnych Wężów przeraziła mieszkańców 
(osadników niemieckich, którzy 15 lat wcześ-
niej dokonali tej zbrodni). Indianin miał okazję 
dokonać zemsty i gdyby tylko chciał, mógł spa-
lić cyrkowy namiot wraz z publicznością. Za-
grożenie jednak zostało wyreżyserowane przez 
właściciela cyrku i pozwoliło mu zebrać dużo 
datków. Indianin tuż po występie przyjmował 
w gospodzie poczęstunek od mieszkańców i po-
rozumiewał się z nimi w ich języku. Stało się 
tak, ponieważ został wychowany przez białych. 
To oni zabrali mu jego przeszłość i tożsamość 
wraz rodzinnym językiem.

Analogie do losów narodu polskiego na-
suwają się same. Nas również próbowano wy-
narodowić, zabronić mowy ojczystej. Zaborcy 
lekceważyli naszą kulturę, tradycję i religię, ale 
nie osiągnęli swoich celów. Niemcy bowiem 
pokonali nas siłą zbrojną, ale nigdy nie zwy-
ciężyli ducha polskości wyniesionego z domu. 
Represje tylko wzmagały opór a z poległych 
uczyniły bohaterów. Tak było podczas dru-
giej wojny światowej. Pamiętajmy o naszych 
korzeniach i tych wszystkich, którzy walczyli 
o zachowanie kultury i własnej tożsamości. 
Na zakończenie występu młodzież odśpiewała 
„Pieśń konfederatów barskich” z I aktu „Księdza 
Marka” Juliusza Słowackiego, kończąc wzniośle 
przesłanie tego spotkania.

Gromkie brawa prawie 170 osób, które oglą-
dały przedstawienie, świadczyły o docenieniu 
przez obecnych spektaklu. Lidia Putowska po-
prosiła o dołączenie do młodzieży pań Marty 
Jass, Marty Polak, Anny Lisowskiej i Joanny 
Pawłowskiej, abyśmy mogli gratulować im tego 
sukcesu.

Młodzież otrzymała od Elżbiety Korus 
w imieniu organizatora (Towarzystwa Ziemi 
Samsonowskiej) drobne słodkie upominki. 
W tym momencie zrobiliśmy sobie wspólną 
fotografię z członkami Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznych „Jodła” i ubranymi w ko-
lorowe stroje „Tumlinianami”.

Recital Zespołu Ludowego „Tumlinianie” 
w repertuarze pieśni patriotycznych był zna-
komitym posumowaniem całej uroczystości. 
Tym razem publiczność mogła śpiewać razem 
z nimi. Było nam tak przyjemnie, że uroczy-
stość mimo kiepskiej pogody wspaniale się 
udała, że siedliśmy, aby się integrować przy 
drobnym poczęstunku i ciastach upieczonych 
przez nasze członkinie.

Lidia Putowska

Patriotycznie w Samsonowie
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sport

W dniach 17 i 18 listopada br. w hali spor-
towej w Suchedniowie odbyły się finały Świę-
tokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów w Badmintonie. 
Wśród najlepszych badmintonistów znaleźli 
się uczniowie z „Dwójki”.

Organizatorem zawodów był Wojewódzki 
Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, sędzią 
głównym Stefan Pawlukiewicz i Zdzisław Wło-
darczyk. W zawodach wzięło udział 12 drużyn 
dziewcząt i 11 drużyn chłopców ze szkół gimna-
zjalnych oraz 12 drużyn dziewcząt i 13 drużyn 
chłopców - reprezentantów szkół podstawowych 
z całego województwa.

Gimnazjum w Zagnańsku reprezentowali 
uczniowie: Oliwia Kocz, Natalia Kołda i Julia 

Szechnicka oraz Bartłomiej Jasek, Michał Kon-
drak i Dariusz Mączka. Reprezentanci szkoły, po-
dobnie do lat ubiegłych, znajdują się w czołówce 
najlepszych drużyn w województwie i w tych 
zawodach zdobyli: III miejsce w kategorii dziew-
cząt oraz IV miejsce w kategorii chłopców.

Szkołę Podstawową nr 2 w Zagnańsku re-
prezentowali uczniowie: Zuzanna Błaszczyk, 
Martyna Szechnicka i Maja Bernaśkiewicz oraz 
Filip Piwowarczyk, Mateusz Jeruzalski i Antoni 
Strzelec. Drużyna chłopców zdobyła III miejsce, 
drużyna dziewcząt – miejsce VII. Opiekunami 
badmintonistów są: Anna Zalewska i Dorota 
Wikło. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy 
dalszych sukcesów.

Apis 

Wybitny sportowiec, mistrz olimpijski Wła-
dysław Kozakiewicz propagował ogólnopolski 
projekt pn. „Bądź w olimpijskiej w formie” 24 
listopada br. w hali sportowej Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. Program 
organizowany jest przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Sportu 
i Turystyki w celu propagowania aktywności 
fizycznej grupy wiekowej sześćdziesięciolatków.

Lekkoatleta Władysław Kozakiewicz spotkał 
się z dorosłymi mieszkańcami gminy, jak również 
z uczniami ze szkoły podstawowej, gimnazjum 
i Technikum Leśnego wZagnańsku. Uczestnicy 
z zainteresowaniem wysłuchali ciekawej opowie-
ści sportowca o tym, w jaki sposób dochodził po-
przez wszechstronny trening do znakomitej formy 
sportowej aby w końcu mógł sięgnąć w skoku 
o tyczce po tytuły mistrzowskie na olimpiadzie 
i międzynarodowych zawodach, i bić rekordy 
Polski, olimpijskie i światowe.

Opowiadając o sobie, swoich sukcesach i prob-
lemach z jakimi się borykał, starał się jednocześnie 
inspirować słuchaczy do aktywności sportowej. 
Na swoim przykładzie pokazywał, że osiągnięcie 
formy olimpijskiej nie jest trudne, gdy się tego 
pragnie i rozwija w sposób właściwy swoje wa-
runki fizyczne.

Uczestnicy mieli też niepowtarzalną oka-
zję posłuchać ciekawych anegdot z życia spor-
towca, jak również poznać perypetie, jakie mu 
się przytrafiły po pokazaniu podczas zmagań 
olimpijskich w Moskwie swojego gestu, zna-
nego powszechnie jako „Gest Kozakiewicza”. 
Rekordzista w skoku o tyczce zwierzył się, że 
przedstawiciele ówczesnych władz radzieckich 
domagali się, by go zdyskwalifikować i pozbawić 
zdobytego medalu.

Sportowiec wyraził radość, że Ministerstwo 
Sportu i Turystyki uwierzyło w przygotowany 
przez niego program i dzięki temu wsparciu 
może działać w całej Polsce. Do koń-
ca roku planuje przeprowadzić jesz-
cze liczne spotkania edukacyjne 
połączone ze wspólnymi ćwicze-
niami, w których osobiście stara się 
uczestniczyć. - Udowodnijmy, że 
po sześćdziesiątce wciąż można być 
w olimpijskiej formie! – apelował 
ze śmiechem legendarny lekkoatleta.

 Olimpijczyk poinformował przy-
byłe osoby, że dzięki swoim sukce-
som sportowym miał okazję zwiedzić 
cały świat, a w wielu krajach bywał 
wiele razy. – U was w Zagnańsku 

jestem po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie 
ostatni, bo bardzo mi się tu podoba – poinfor-
mował pomysłodawca i ambasador projektu pn. 
„Bądź w olimpijskiej w formie”.

Cały program jest wieloletnim przedsię-
wzięciem, którego celem jest propagowanie 
aktywności fizycznej wśród grupy wiekowej 
60+. Realizowany jest on w ramach „Rządowe-
go Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2012-2013” Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej.

Apis

Władysław Kozakiewicz zachęca do aktywności sportowej

Gimnazjum im. Janusza Korczaka 
w Tumlinie zajęło 7 miejsce w wojewódz-
twie świętokrzyskim w rankingu 90 najle-
piej usportowionych placówek oświatowych. 
Wyróżnienie w tej kategorii przyznane dla 
Gminy Zagnańsk odebrała dyrektor Barbara 
Domagała z rąk marszałka Adama Jarubasa 
podczas uroczystej gali zorganizowanej 26 
listopada br. w Wojewódzkim domu Kultury 
w Kielcach.

Dyrektor Barbara Domagała przekazała 
otrzymane wyróżnienie wójtowi Szczepanowi 
Skorupskiemu podczas sesji Rady Gminy Za-

gnańsk, która odbyła się 30 listopada br. Ranking 
osiągnięć sportowych szkół prowadzi Szkolny 
Związek Sortowy. Przy przyznawaniu punktów 
brane są pod uwagę wszystkie osiągnięcia spor-
towe gimnazjów. Nagradzanych jest ich osiem.

- Dla mnie ten sukces moich uczniów jest 
bardzo cenny, gdyż rywalizowaliśmy z najlep-
szymi szkołami sportowymi w województwie. 
Zawdzięczamy go pracy nauczycielowi wy-
chowania fizycznego Markowi Szafarczykowi 
– podkreśliła dyrektor Barbara Domagała.

To wyróżnienie Gimnazjum z Tumlina 
osiągnęło już po raz trzeci. Dwa lata temu 

było ono czwarte, rok temu – szóste.
Apis 

Sportowcy z Tumlina w czołówce wojewódzkiej

Badmintoniści z „Dwójki” wysoko w finale wojewódzkim
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Wójt Szczepan Skorupski 2 grudnia br. 
w Urzędzie Gminy w Zagnańsku dokonał 
uroczystego wręczenia nagród w rozstrzyg-
niętych 30 września br. dwóch konkursach 
ekologicznych. Przeprowadzone one były 
w ramach „Programu edukacji ekologicznej 
– segregacja surowców wtórnych i zagospo-
darowanie odpadów przez szkoły z terenu 
gminy Zagnańsk”.

Konkurs plastyczny dotyczył tego, by ucz-
niowie wykonali pracę przedstawiającą zwierzę 
żyjące na terenie gminy Zagnańsk, objęte ochro-
ną gatunkową. Zorganizowany był w trzech ka-
tegoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy 
I–III, szkoły podstawowe klasy IV–VI, gimnazja 
klasy I–III.

W kategorii klas I–III pierwsze miejsce zaję-
ła Weronika Lisowska – SP w Szałasie (klasa II), 
aparat fotograficzny, drugie - Maria Małecka 
– SP w Samsonowie (klasa III), która otrzy-
mała zegarek sportowy, Maciej Piękoś – SP 
Nr 1 w Zagnańsku (klasa II), który otrzymał 
tarczę do darta.

W kategorii klas IV–VI zwyciężyła Mar-
ta Życińska – SP Nr 2 w Zagnańsku (klasa 
VI) - otrzymała aparat fotograficzny, Gabriela 
Boszczyk – SP Nr 1 w Zagnańsku (klasa IV) – 
otrzymała zegarek sportowy, Wojciech Foksa 
– SP w Samsonowie (klasa IV), który otrzymał 
tarczę do darta.

W kategorii gimnazjów pierwsze miejsce 
wywalczyła Magdalena Staniec z Gimnazjum 
w Samsonowie (klasa III) – otrzymała aparat 
fotograficzny, Zuzanna Węgier – Gimnazjum 
w Zagnańsku (klasa III) – otrzymała zegarek 
sportowy, Paulina Sidor z Gimnazjum w Tum-
linie (klasa II), która zdobył tarczę do darta.

W drugim konkursie szkoły rywalizowały 
na najlepszą organizację zbiórki i segregację su-

rowców wtórnych w dwóch kategoriach: szkoły 
podstawowe klasy I–VI i gimnazja klasy I–III.

W wyniku podsumowania ilości zebranych 
i oddanych do utylizacji surowców wtórnych 
w konkursie „na zbiórkę i segregację surowców 
wtórnych”, wszystkie szkoły z terenu Gminy 
Zagnańsk zebrały łącznie makulaturę w ilości 

18 ton 650 kg. Dla każdego ucznia, który oddał 
co najmniej 10 kg surowca wtórnego, komisja 
konkursowa przyznała jedną z nagród. Ponad-
to, w sposób szczególny zostali nagrodzeni 
uczniowie z każdej placówki oświatowej, którzy 
oddali największą ilość surowców wtórnych.

Nagrodą indywidualną za zbiórkę najwięk-
szej ilości surowców wtórnych, nagrodzeni 
zostali następujący uczniowie: z Z SP i G w Ka-
jetanowie: Nikodem Wolder – (SP), Weronika 
Jaros – (gimnazjum), z SP Nr 1 w Zagnańsku: 
Jakub Młodawski, z Z SP nr 2 P i G w Zagnań-
sku: Jakub Niebudek – (SP), Jakub Reczyński 
– (gimnazjum), z Z SP P i G w Samsonowie: 
Kinga Niebudek (SP), Magdalena Staniec 

(gimnazjum), z Z SPPiG w Tumlinie: Jakub 
Kiniorski – (SP), Grzegorz Kuncio (gimna-
zjum), z Niepublicznej SP w Szałasie: Amelia 
Boruń. 

Ponadto, wszystkie szkoły biorące udział 
w przedmiotowym programie, otrzymały na-
grody w postaci ekranu projekcyjnego.

Gmina Zagnańsk w związku z realizacją 
zadania pn. „Program edukacji ekologicznej 
– segregacja surowców wtórnych i zagospoda-
rowanie odpadów przez szkoły z terenu gminy 
Zagnańsk” zakupiła 292 nagrody na łączną 
kwotę 21 167,31 zł. W tym pozyskała dofi-
nansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach w wysokości 62,96% dofinansowa-
nia tych kosztów. Natomiast pozostałe 37,04% 
kosztów sfinansowano z budżetu Gminy Za-
gnańsk. Konkurs został ogłoszony 31 sierpnia, 
a zakończony 30 września br.

Apis 

Niecodzienny projekt dla młodzieży „Z pie-
niądzem za pan brat od najmłodszych lat” - 
finiszuje. Uczniowie nauczyli się, jak zadbać 
o własne finanse i jaki jest przepis na sukces, 
zwiększyła się ich świadomość na temat przed-
siębiorczości i biznesu. Warsztaty, konkursy 
i lekcje przeprowadzone zostały przez Fundację 
Europomost przy współfinansowaniu ze środ-
ków Narodowego Banku Polskiego.

Młodzi przedsiębiorcy na start
Tak brzmiała nazwa warsztatów dla młodzie-

ży, które zostały zakończone i cieszyły się wielką 
popularnością. Młodzi uczniowie byli bardzo 
zainteresowani tematyką warsztatów, z chęcią 
wzięli udział w grze symulacyjnej „Chłopska 
Szkoła Biznesu”, która została prowadzona przez 
Szczepana Boguckiego - trenera ds. Przedsię-
biorczości. Mieli wiele ciekawych pomysłów 
i chętnie dyskutowali na ich temat. Cieszymy 
się, że zwiększyła się ich świadomość na temat 
biznesu- dodaje Szczepan Bogucki.

Konkurs plastyczny „Bankowość przy-
szłości”

Niezmiernie miło nam poinformować, że 
znamy już laureatów niniejszego konkursu. Za-
daniem dzieci i młodzieży było stworzyć komiks 
sytuacyjny na temat bezpiecznego korzystania 
z nowoczesnych form bankowości. Konkurs 
cieszył się zainteresowaniem, wpłynęło bardzo 
dużo ciekawych prac, ale zwycięzca mógł być 
tylko jeden. I tak: pierwsze miejsce w kategorii 
wiekowej od 6 do 8 lat i nagrodę zdobył Bartosz 
Zapała, natomiast w kategorii wiekowej od 9 
do 12 lat zwyciężyła Gabriela Znojek. Gratulu-
jemy serdecznie zwycięzcom!

Nagrodzeni zostali najlepsi ekolodzy

Młodzi i przedsiębiorczy
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ogłoszenia

Szanowni Państwo, Mieszkańcy naszej pięknej gminy Zagnańsk,
 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam, 

by te święta pachnące jodłą i wanilią przyniosły wam radość, spokój, 
pewność jutra. By maleńka Dziecina dała Wam siłę do pokonania 
wszystkich kłopotów i trudów a Nowy 2016 Rok był radosny, szczęśliwy 
i zdrowy.

 Serdecznie dziękuję za Wasze wsparcie i głosy oddane 
na mnie w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Pragnę zapewnić 
Państwa, że nadal możecie liczyć na moją pomoc 

Renata Janik 

Podnieś rękę, Boże Dziecię!

Błogosław Ojczyznę miłą!

W dobrych radach, w dobrym bycie

Wspieraj jej siłę Swą siłą …,

Urząd Gminy w Zagnańsku zwrócił się do Ko-
misariatu I Policji w Kielcach z wnioskiem ściga-
nie nieznanych sprawców dewastacji oświetlenia 
drogowego w miejscowości Kajetanów (starodroże 
drogi S 7) do którego doszło w dniach 20-21 paź-
dzierniku br.

Skradzione zostały osłony zabezpieczające 
skrzynki sterownicze w słupach oświetleniowych. 
W dniach 17-18 października br. zostały wycięte 
przewody w słupach. Sprawca uszkodził założone 
nowe osłony i dokonał wycięcia przewodów. Gmina 
Zagnańsk poniosła znaczne koszty naprawy zdewa-
stowanego oświetlenia ulicznego w Kajetanowie.

Wandale niszczą oświetlenie! 

Gminna Spółdzielnia Samo-
pomoc Chłopska w Zagnańs-
ku wydzierżawi lub sprzeda 
budynek z działką w wieczy-
stym użytkowaniu o powier-
zchni 850 m kw. położoną w 
Zagnańsku -  Osiedle Wrzosy 
Tel. 31 300 15 20.

W chwili samotności, w dniu żalu i pustki, pocie-
szeniem niech będzie myśl, że z Tobą dzielimy ból.

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia
Koleżance Zofii Mączka
z powodu śmierci Męża

składają
Zarząd Oddziału ZNP, członkowie Sekcji 

Emerytów ZNP w Zagnańsku

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Pana Tadeusza Mączki

wieloletniego radnego i sołtysa
składają
Rodzinie

Przewodniczący Rady Gminy Zagnańsk, 
Wójt Gminy Zagnańsk,

oraz pracownicy Urzędu Gminy, radni i sołtysi

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd 
pamięcią się im płaci”.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej drogiej Koleżanki Zofii Zagdan

Składamy wyrazy głębokiego współczucia dla
Męża, Córki i Wnuczki

Zarząd Oddziału oraz członkowie Sekcji 
Emerytów ZNP w Zagnańsku
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grudzień 2015rozrywka

(Rozmowa z kieleckim tancerzem Tomaszem 
Barańskim)

W kuluarach Ogólnopolskiej Gali Mistrzów 
Tańca- Zagnańsk ‘2015 wybitny tancerz kie-
lecki Tomasz Barański zwierzył się w wywia-
dzie udzielonym Gazecie Zagnańskiej, że jest 
świadomy tanecznego sukcesu swojego i swojej 
partnerki Eweliny Lisowskiej w zakończonej 
w listopadzie tegorocznej edycji Tańca z Gwiaz-
dami,, Dancing With The Stars” w popularnym 
programie TV Polsat.
Andrzej Piskulak: Proszę opowiedzieć o swoich 
wrażeniach po zwycięstwie w polsatowskim Tańcu 
z Gwiazdami…
Tomasz Barański: Zdobycie Kryształowej Kuli 
w tak popularnym turnieju tanecznym jest dla 
mnie bardzo ważne i zaskakujące zarazem. Prze-
bieg tej edycji, muszę tak powiedzieć, był troszkę 
burzliwy. Odpadliśmy w jednym z odcinków, 
choć byliśmy faworytami. Ewelina dostawała 
najwyższe noty, a widzowie nie zagłosowali, 
bo zapewne sądzili chyba, że jesteśmy bezpieczni.
A.P.: Wasz powrót zaskoczył wszystkich…
T.B.: Nasz zaskakujący powrót spowodowany był 
tym, że Ania Cieślak doznała kontuzji. Od razu 
skrzydeł dodało nam to, że widzowie zaczęli nas 
wspomagać. Czuliśmy to od naszego powrotu aż 
do finału, gdzie ku wielkiemu własnemu zasko-
czeniu wygraliśmy. Osobiście uważam, że Eweli-
na bardzo zasłużyła na tą Kryształową Kulę i jest 
to jej sukces. Ja tu jestem w drugiej kolejności. 
Ewelina bardzo zasłużyła na to swoim tańcem 
i postawą oraz tym, że jest tancerką uczciwą 
wobec ludzi, naturalną, wrażliwą i emocjonalną. 
Myślę, że odkryła w sobie taniec...
A.P.: Dużo Pan mówi o znakomitej partnerce, 
proszę powiedzieć o swoich odczuciach wspólnego 
sukcesu…
T.B.: Dla mnie nasz sukces jest bardzo ważny. 
Jestem jeszcze tancerzem, ale pomału wchodzę 
na drugą stronę. Zamierzam być także choreo-
grafem. Zaczynam robić wiele rzeczy związanych 
z choreografią, m.in. trasę koncertową Justyny 
Steczkowskiej. Od początku turnieju czułem, 
że ta edycja jest wyjątkowa dla mnie. Ponadto 
czułem się bardzo dobrze fizycznie i tanecznie. 
Dzięki temu udało mi się osiągnąć sukces.
A.P.: Jak Pan ocenia warsztaty taneczne, które Pan 

prowadził oraz całą zagnańską imprezę taneczną?
T.B.: Super! To, że mieliśmy w szkołach warsztaty 
i spotkania z młodzieżą i dziećmi, jest zasługą 
organizatorów - wójta Szczepana Skorupskiego 
i Kamili Drezno, którzy tu naprawdę z wielką 
pasją i zaangażowaniem podeszli do wydarzenia 
tanecznego zorganizowanego przez siebie w Za-
gnańsku. Wszyscy zostaliśmy bardzo pięknie 
przyjęci. Dzieci były bardzo chętne do tańca. 
Cieszę się, że propagowana jest ta aktywność 
taneczna ponieważ jest piękne dla ducha, naszej 
wrażliwości ale też dla zdrowia, bo taniec też jest 
ruchem i znakomicie rozwija także ciało i po-
stawę człowieka. Jeśli chodzi o Galę Mistrzów, 
to moim zdaniem, fajnie jest, że osoby znane 
z Kielc, bawią się w ten lokalny – zagnański 
Taniec z Gwiazdami z nami. Fajnie, że może-
my się z nimi zaprezentować dla publiczności. 
Jeśli chodzi o zmagania taneczne, to także su-
per, że udało się zorganizować i że przyjechały 
znakomite zespoły. Sam turniej był na bardzo 
wysokim ogólnopolskim poziomie. Brawo dla 
organizatorów.
A.P.: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Andrzej Piskulak 

W hali sportowej GOSiR oraz w szkole w 
Tumlinie i Samsonowie odbyły się 19 listopada 
br. warsztaty taneczne  dla dzieci ze szkół gminy 
Zagnańsk  z udziałem Tomasza Barańskiego - 
utytułowanego tancerza, zwycięzcy tegorocznej 
edycji Tańca z Gwiazdami (Dancing With The 
Stars) zorganizowanego przez TV Polsat.

Na parkiecie w hali sportowej zaprezentowali 
się uczestnicy  Ogólnopolskiej Gali Mistrzów 
Tańca, Zagnańsk ‘2015.  Byli wśród  nich tacy 
tancerze, jak m.in.: Krzysztof Hulboj, Janja Le-

sar, Hanna Żudziewicz, Jacek Jeschke, Tomasz 
Barański, Maciej Zakliczyński, Kamila Drezno. 

Na zakończenie warsztatów Tomasz Barański 
zatańczył wraz ze wszystkimi chętnymi dzieć-
mi i chętnie rozdawał autografy. Wśród licznie 
przybyłych dzieci byli uczniowie z Zagnańska, 
Chrustów, Kajetanowa, Samsonowa i Tumlina.  
Po prezentacji goście zwiedzali zabytki i atrakcje 
naszej gminy: Dąb Bartek i ruiny huty Józef w 
Samsonowie. 

Apis 

Jestem świadomy sukcesu

Warsztaty taneczne z udziałem wybitnych tancerzy

Tomasz Barański naukę tańca rozpoczął 
w wieku 10 lat w należącej do Małgorzaty Nity 

i Roberta Kupisza Szkoły Tańca i Wdzięku „Step 
by Step” mieszczącej się w Domu Kultury „Sabat” 
na Osiedlu Świętokrzyskim w Kielcach. W ramach 
występów w szkole trzykrotnie zdobył tytuł Mistrzów 
Polski formacji tanecznych oraz trzy Puchary Polski. 
W parze z Edytą Herbuś zdobył m.in. tytuł mię-
dzynarodowych mistrzów Czech do lat 14 i drugie 
miejsce w Otwartych Mistrzostwach Polski Junio-
rów oraz osiągnął Międzynarodową Mistrzowską 
klasę „S” w tańcu latynoamerykańskim. Brał także 
udział w produkcji kilkunastu odcinków programu 
„Dance ma sens” reżyserowanego przez Leszka 
Kumańskiego.
Od 2002 r. współpracuje z formacją taneczną VOLT 
Agustina Egurroli, prowadzi również szkołę tańca 
„Revolution” w Józefowie. Jest licencjonowanym 
instruktorem tańca sportowego ze specjalizacją 
jazzową. W 2010 r. był półfinalistą piątej edycji pro-
gramu You Can Dance – Po prostu tańcz. W tym 
samym roku wziął również udział w 12. edycji pro-
gramu Taniec z Gwiazdami w parze z aktorką Marią 
Niklińską. W 2011r. odbył trzymiesięczne stypen-
dium w Broadway Dance Center w Nowym Jorku, 
ufundowanym m.in. przez Agustina Egurrolę. Jako 
choreograf przygotował teledyski do utworów m.in. 
Stefano Terrazzino oraz zespołu De Mono.
W 2009 r. brał gościnny udział w spektaklu baletowo-
-tanecznym JAZZ DANCE Back & Forth Kieleckie-
go Teatru Tańca w choreografii Billa Goodsona. 
W 2010 r. tańczył w inscenizacji opery La Traviata 
w reżyserii Mariusza Trelińskiego na deskach Teatru 
Wielkiego. Od 2012 r. występuje w reżyserowa-
nej przez Trelińskiego operze Latający Holender 
w Teatrze Wielkim. Jest współtwórcą spektaklu 
muzycznego Lady Fosse wystawianego na deskach 
warszawskiego Teatru Capitol. Od 2012 r. tańczy 
również w drugiej realizacji tego spektaklu.
W 2014 r. w parze z aktorką Klaudią Halejcio wystąpił 
w pierwszej emitowanej przez Polsat edycji progra-
mu Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami. 
Para zajęła czwarte miejsce. Natomiast w maju 
2015 r. w parze z wokalistką Tatianą Okupnik zajęli 
drugie miejsce.
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(Rozmowa z jurorem Piotrem Galińskim)
Zdaniem znakomitego jurora i choreografa 
tanecznego Piotra Galińskiego, I Ogólnopolski 
Festiwal Zespołów Tanecznych o Grand Prix 
Wójta Gminy Zagnańsk oraz Ogólnopolska 
Gala Mistrzów Tańca, Zagnańsk ‘2015, były 
zorganizowane od razu na najwyższym pozio-
mie i „z grubej rury”.
Andrzej Piskulak: Jak Pan ocenia wysiłek or-
ganizacyjny dwuczęściowej imprezy tanecznej 
w Zagnańsku?
Piotr Galiński: W Polsce przebicie się z dużą 
imprezą taneczną jest bardzo trudne, gdyż ta-
niec jest bardzo popularny. Każde miasto stara 
się, by mieć jedną taką imprezę, a nawet dwie, 
albo i trzy w roku. Zagnańsk do tej pory był bia-
łą plamą na mapie Polski tanecznej z imprezami 
tej rangi, co dzisiaj. Cieszy mnie to, że organi-
zatorzy pokusili się o zorganizowanie imprezy 
od razu na najwyższym poziomie i „z grubej 
rury” ze względu na rewelacyjne zespoły, które 
przyjechał tutaj, by rywalizować ze sobą.
A.P.: Co, Pana zdaniem spowodowało, że tak 
wiele grup tanecznych zjechało na festiwal?
P.G.: Sądzę, że tancerze ci zaufali panu To-
maszowi Rowińskiemu, ponieważ słynny jest 
w całym kraju z tego, że imprezy organizuje 
na najwyższym poziomie i że prowadzi naj-
lepsze zespoły taneczne. Myślę, że nazwisko 
pana Tomasza Rowińskiego było także dla nich 
magnesem…
A.P.: Po reakcji tancerzy zaraz po zaprezento-
waniu jurorów myślę, że Wy też byliście jeszcze 
większym magnesem…?
P.G.: Słusznie Pan zauważył. O sobie nie będę 
mówił, ale moi partnerzy - Małgorzata Szulc 
(międzynarodowa sędzia m.in. Polskiej Fede-
racji Tańca) i Marian Zakliczyński (główny 
choreograf Tańca z Gwiazdami,, Dancing With 
The Stars”) - to jest dla młodych tancerzy i ich 
trenerów poważny gwarant. Ja tu przyjechałem 
także firmować swoim nazwiskiem imprezę, 
ponieważ Tomek Rowiński jest moim uczniem, 
z którym współpracuję od bardzo wielu lat przy 
jego choreografiach. Jestem bardzo zadowolony 
z tego, że tak dużo bardzo dobrych zespołów 

przyjechało do Zagnańska. Niektóre 
z nich są w czołówce krajowej i prosto 
z Zagnańska pojechały na Mistrzostwa 
Świata do Niemiec.
A.P.: Co jeszcze składa się na to, że im-
preza, Pańskim zdaniem jest rewelacyjna?
P.G.: Konkurs był rewelacyjny także dla-
tego, iż organizatorzy nie zaprosili zbyt 
dużo grup tanecznych. Nie kładąc nacisku 
na jak największą frekwencję uniknęli 
robionego zazwyczaj błędu polegającego 
na braku dynamiki i dłużyznach. Taki 
błąd powoduje, że impreza staje się nie-
znośna dla widza. Widz musi bowiem 
koncentrować się na tańcu w taki sposób, 
żeby mu oglądanie tańczących sprawiało 
przyjemność, a nie żeby się męczył patrząc 
na kolejną prezentację.
A.P.: Czyli było tu wszystko idealnie wy-
ważone?
P.G.: Tych zespołów było tyle, ile powinno 
być. Była też taka sytuacja, że w kategorii 
juniorów chcieliśmy przyznać trzy równo-
rzędne pierwsze miejsca. Ja uważam, że 
egzamin zdany został przez organizatorów 
na piątkę. W przyszłym roku, przewiduję, 
że organizatorzy będą mieli problem z se-
lekcją wstępną, gdyż wieść gminna poszła 
w Polskę, iż w Zagnańsku była bardzo 
dobra impreza i warto w niej wziąć udział.
A.P.: Jak się Pan czuje w Zagnańsku?
P.G.: Ja uwielbiam ziemię świętokrzyską. Przy-
jeżdżam tu od ponad 30 lat. Okolice dębu Bart-
ka znam bardzo dobrze. Święty Krzyż zdobyłem 

wiele razy pieszo. Mieszkaliśmy w Polanice, 
przepięknym miejscu. Jest tu świetny klimat. 
Cóż więcej dodać? Same superlatywy…
A.P.: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Andrzej Piskulak

Impreza taneczna od razu „z grubej rury”

,, Taniec to nie układ figur, żeby się go na-
uczyć trzeba go pokochać.’’ (Auguste Bournon-
ville). 21 listopada w hali w Zagnańsku odbyła 
się Gala Mistrzów Tańca. Na parkiecie pojawili 
się tancerze z telewizyjnego programu,, Taniec 
z Gwiazdami”, którzy wraz z uczestnikami –
amatorami, wykonali swoje układy taneczne.

Do udziału w show zaproszono również 
mnie, jako reprezentanta naszej szkoły. Nie 
kryłam zaskoczenia, ale i radości z tak dużego 
wyróżnienia. Taniec od dziecka był moją pasją. 
Już w szkole podstawowej trenowałam taniec 
towarzyski pod okiem Włodka Kwapisza. Ale 
nigdy nie sądziłam, że będę miała możliwość 
zatańczenia z tancerzem tak wysokiej klasy, ja-

kim jest Krzysztof Hulboj. Zatańczyliśmy razem 
cza-czę do piosenki „Sway”.

Godziny ćwiczeń pod okiem choreografa 
Macieja Zakliczyńskiego, jakie poprzedziły nasz 
występ, okazały się niesamowitą frajdą i świet-
ną zabawą, sprawiły mi dużo radości, a występ 
w hali wypełnionej po brzegi był nie lada wyczy-
nem. Trema towarzyszyła mi do końca występu, 
ale warto było. Poznałam wspaniałych ludzi, dla 
których taniec to radość, to miłość, to pasja. Dla 
mnie była to niesamowita przygoda, spełnienie 
marzeń.

Pragnę podziękować organizatorom Kamili 
Drezno i wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu 
oraz dyrektor ZSPPiG w Tumlinie, Barbarze 

Damagała za zaproszenie mnie do udziału w Gali 
Mistrzów Tańca.

Luiza Dajczer

Taniec to radość, to miłość, to pasja

Piotr Galiński - choreograf, specjalizujący się w tańcu jazzowym, 
towarzyskim i nowoczesnym, był jurorem trzynastu polskich edycji 

programu Taniec z Gwiazdami emitowanych w telewizji TVN. Był m.in. 
choreografem zespołu tańca nowoczesnego “Contra” w Olsztynie; za 
prowadzenie tego zespołu został wyróżniony nagrodą wojewódzką 
za upowszechnianie kultury w maju 1986. W kwietniu 1988 założył 
Olsztyński Teatr Tańca Piotra Galińskiego, działający przy Teatrze im. 
Stefana Jaracza.



I Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecz-
nych o Grand Prix Wójta Gminy Zagnańsk oraz 
Ogólnopolska Gala Mistrzów Tańca, Zagnańsk 
‘2015 odbyły się 21 listopada br. w hali spor-
towej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Zagnańsku. Rywalizowało ponad 600 tan-
cerzy z całego kraju. Grand Prix zdobył zespół 
taneczny Soul Dance Seniorzy z Dębicy. W gali 
wzięli udział aktualnie najlepsi polscy tancerze.

Po prezentacji zespołów tanecznych impre-
zę otworzyli: wójt gminy Szczepan Skorupski, 
dyrektorka Zespołu SPnr2, PiG w Zagnańsku 
Marzanna Moćko, kierownik GOSiR Michał 
Salwa, właścicielka Akademii Tańca Kamila 
Drezno i właściciel Studia Tańca i Stylu RE-
WANŻ Tomasz Rowiński. Część festiwalową 
prowadził znany konferansjer Jarosław „Foka” 
Bukowski. W jury zasiedli: Piotr Galiński z War-
szawy (znany m.in. jako juror programu „Taniec 
z Gwiazdami), Małgorzata Szulc z Legionowa 
(międzynarodowa sędzia m.in. Polskiej Federacji 
Tańca) i Maciej Zakliczyński z Warszawy (głów-
ny choreograf Tańca z Gwiazdami „Dancing 
With The Stars”).

Do rywalizacji zgłoszonych zostało dzie-
więć zespołów dziecięcych i młodzieżowych 
w kategoriach do 11 lat, dziesięć - od 12 do 15 
lat i siedem - powyżej 15 lat - 
uprawiających różne formy 
taneczne, m.in.: show dance, 
jazz, modern, disco, hip-hop, 
taniec współczesny, inscenizację 
taneczną, widowisko taneczne, 
etiudę taneczną, taniec towa-
rzyski oraz tańce karaibskie. 
Łącznie rywalizowało ponad 
sześciuset tancerzy.

Juror Piotr Galiński podczas 
podsumowania turnieju pod-
kreślił, że stał on na bardzo wy-
sokim poziomie artystycznym 
i tanecznym. Wiele zespołów 
reprezentowało poziom europejski i światowy.

A oto zwycięzcy w kategoriach: do 11 lat 
- Soul Dance Mini z Dębicy, od 12 do 15 lat – 
Impuls II z Kielc, powyżej15 lat – Soul Dance 
Seniorzy z Dębicy, który zdobył główne trofeum 
festiwalu Grand Prix Wójta Gminy Zagnańsk. 
Specjalne wyróżnienie przypadło przedszko-
lakom z gminy Zagnańsk. Wszystkie rywali-
zujące zespoły uzyskały nominację do udziału 
w przyszłorocznym Ogólnopolskim Festiwalu 
Harcerskim.

Wieczorną Ogólnopolską Galę Mistrzów 
Tańca, Zagnańsk ‘2015 poprowadził duet – Ka-
mila Drezno i Piotr Galiński. Otwarcia dokonał 
gospodarz imprezy wójt Szczepan Skorupski. 
Rozpoczął ją niezwykły występ zespołu tanecz-
nego reprezentujący Studio Tańca i Stylu RE-
WANŻ Tomasza Rowińskiego, który wykonał 
układ taneczny do muzyki z filmu „Wehikuł 
czasu”. Prowadząca Kamila Drezno podkreśliła, 
że tancerze ci to sześciokrotni Mistrzowie Polski 
oraz aktualni Mistrzowie Świata Show-Dance, 
którzy we wrześniu 2014 roku w czeskiej Pra-

dze wywalczyli złoty medal z choreografią „The 
Time Machine”.

Specjalnymi gośćmi gali byli: starosta Powia-
tu Kieleckiego Michał Godow-
ski, radny Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Henryk 
Milcarz, którzy zasiedli wraz 
z Maciejem Zakliczyńskim 
na honorowym miejscu jako 
jurorzy. Wśród widzów byli: 
radni wojewódzcy, powiatowi, 
z Kielc, gminni, a także wójtowie 
z sąsiednich, zaprzyjaźnionych 
gmin, dyrektorzy szkół Powiatu 
Kieleckiego oraz specjalni goście 
ze Szczecina, Koszalina i wielu 
zakątków kraju. Przybyło rów-
nież wielu uczestników, tance-
rzy, jurorów, trenerów i opiekunów zespołów 
tanecznych. Popisy taneczne amatorów oraz 
gwiazd tanecznych poprzedziły i później prze-
platały występy najlepszych formacji zakończo-
nego festiwalu oraz dzieci z Akademii Tańca 
Kamili Drezno i Studia Tańca i Stylu REWANŻ 
Tomasza Rowińskiego.

Podczas gali wystąpili tancerze popularnego 
programu TV POLSAT „Dancing With The 

Stars”: Tomasz Barański, Magdalena Soszyńska, 
Krzysztof Hulboj, Hanna Żudziewicz, Janja Le-
sar, Jacek Jeschke i Kamila Drezno. Amatorów 
reprezentowali: Luiza Dajczer, Waldemar Ma-
twiejew, Marcin Kwieciński, Beata Drej, Łukasz 
Dziedzic, Aneta Węgrzyn i Szczepan Skorupski.

Wszystkie pary rozentuzjazmowana pub-
liczność nagrodziła okrzykami i burzliwymi 
oklaskami. Największe owacje otrzymał duet 
Kamila Drezno – Szczepan Skorupski w trakcie 
brawurowo wykonanego jive’a.

Prawdziwą ucztą taneczną był jednak pokaz 
zawodowych par tanecznych: Hanna Żudzie-
wicz - Jacek Jeschke, Kamila Drezno – Jonatan 
Chmielewski, Janja Lesar – Krzysztof Holboj, 
Magdalena Soszyńska – Tomasz Barański.

Wszystkich występujących tancerzy i jurorów 
oraz przedstawicieli organizatorów nagrodzono 
specjalnymi pucharami, dyplomatami i kwia-
tami. Na zakończenie wjechał ogromny tort, 
którym częstowali się uczestnicy i widzowie.

Organizatorami byli: Gmina Zagnańsk, 
GOSiR, Akademia Tańca Kamili Drezno 

oraz Studio Tańca i Stylu REWANŻ Tomasza 
Rowińskiego.

Sponsorami I Ogólnopolskiego Festiwalu Ze-

społów Tanecznych o Grand Prix Wójta Gminy 
Zagnańsk oraz Ogólnopolskiej Gali Mistrzów 
Tańca, Zagnańsk ‘2015 byli: EKO Energia, 
Wodociągi Kieleckie, Hotel Uroczysko, Bank 
Spółdzielczy w Samsonowie, Ośrodek Rehabi-
litacyjno – Wypoczynkowy POLANIKA, Hotel 
Faraon z Kielc, Kancelaria Prawna PACTUM, 
Biuro Podróży SELVA Tour, 4 Aports, Victory 
Trofea, PPH FOKS – DROB, PW MAT-BUD 
- Janusz Machul, Firma Transportowa MUSZ-
KIETER, Partner Biznesowy FM Group, DREJ 
Cosmetics, FOOTBALL Factory, Sklep FANTA-
ZJUSZ, europosłanka Małgorzata Gosiewska, 
KWIACIARNIA Emilii Gareckiej z Zagnańska. 
Członkinie Zespołu Ludowego „Jaworzanki” 
oraz kuchnia ZSPiG Nr 2 zadbały o posiłek dla 
uczestników festiwalu. Druhowie z OSP Za-
gnańsk kierowali ruchem samochodów oso-
bowych i autobusów gości oraz widzów. Nad 
bezpieczeństwem czuwali policjanci z Kielc.

Honorowym patronatem imprezę objęli: Wo-
jewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, Starosta Powiatu Kieleckiego, 
Prezydent Miasta Kielce, Wójt Gminy Zagnańsk 
oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty. Patronami 
medialnym byli: TVP Kielce, Echo Dnia, Radio 
Em, Gazeta Zagnańska, Platforma Informacji 
Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego, 
która przeprowadziła transmisję festiwalu i gali 
„na żywo” w internecie na stronie Urzędu Gminy 
Zagnańsk.
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