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70 rocznica pacyfikacji Szałasu

Dotacje z Unii Europejskiej
wnioski dla firm, gospodarstw agroturystycznych

Biuro w godz.  
8:00-16:00

tel. 41 343 01 23
Zapraszamy: Kielce, ul. Targowa 18, p. 1208/1228

Ordynariusz Diecezji Radomskiej ks. bp. Adam Odzimek poświęca nowo oddany 
pomnik w Szałasie.

Jak już informowaliśmy, na po-
czątku kwietnia 1940 r. hitlerowcy,  
w wyniku represji skierowanych prze-
ciwko ludności cywilnej, pod pretek-
stem akcji przeciwko oddziałowi majo-
ra Henryka Dobrzańskiego - „Hubala” 
- pierwszego partyzanta II wojny świa-
towej - dokonali pacyfikacji  wielu wsi 
w rejonie Gór Świętokrzyskich. M.in.  
8 kwietnia 1940 r. Niemcy spacyfikowa-
li Szałas Stary, mordując tam 64 męż-
czyzn i paląc 50 zagród. Jeśli dodamy 
akcję pacyfikacyjną w pobliskich Ko-
mornikach, to liczba ofiar wzrośnie do 
92 osób.

Oddano hołd 
pomordowanym

Z sesji Rady Gminy

Jednogłośne 
absolutorium  

dla wójta
Jak gospodarował wójt gminy  

w ubiegłym roku? Jak został wykona-
ny budżet ze wszystkimi jego składni-
kami? Czy można zaakceptować ubie-
głoroczną działalność włodarza gmi-
ny? – to pytania, na które musieli od-
powiedzieć radni podczas tzw. sesji 
absolutoryjnej – 29 kwietnia br.

Sesję otworzyła przewodnicząca 
Rady Gminy Justyna Ślewa i - po przy-
jęciu porządku obrad - poprowadziła ob-
rady. Radni wysłuchali sprawozdania 
wójta Zbigniewa Zagdańskiego z wy-
konania budżetu gminy za rok 2009 a na-
stępnie rozpatrzyli sprawozdania z wy-
konania budżetu przez jednostki orga-
nizacyjne: Zakład Usług Komunalnych, 
Samorządowy Zespół Ośrodków Zdro-
wia oraz Gminną Bibliotekę Publiczną.

dokończenie na str. 2

Fragment widowiska historycznego w Samsonowie.

Widowisko 
historyczne  

w Samsonowie
-czytaj na str. 4
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dokończenie ze str. 1

Z sesji Rady Gminy

Jak wynikało z relacji, przychody 
gminy – po ostatecznych zmianach – 
miały wynieść 32.422.822 zł a wyniosły 
29.453.411 zł, czyli zostały wykonane 
w 90,8 %. Niedobór był spowodowany 
m.in. niezrealizowaniem planu sprzeda-
ży gruntów gminnych (trwały podzia-
ły oraz dopełniano procedury prawne), 
przesunięciem wpływu środków ze-
wnętrznych (unijnych) oraz mniejszymi 
wpływami z podatków.

Wydatki budżetowe – po ostatecz-
nych zmianach - zaplanowano w kwo-
cie 35.751.215 zł, tymczasem realizacja 
wyniosła 31.948.338 zł, czyli w 89,36 
%. Niepełne wykonanie planu spowo-
dowane było m.in.: perturbacjami z mo-
dernizacją i rozbudową dróg (są jeszcze 
nieukończone lub w trakcie przetargów), 
opóźnieniem zakupu gruntów pod in-
westycje gminne (nieuregulowany stan 
prawny lub  brak zgody mieszkańców na 
ich sprzedaż), przesunięciem płatności 
za usługi (zmiany w planach zagospoda-

Dobra wiadomość dla rodziców posiadających dzieci w 
wieku przedszkolnym: decyzją władz gminy, 8 kwietnia br. 
budowlani, z jędrzejowskiej firmy „Kartel”, przystąpili do 
rozbudowy przedszkola w Zagnańsku.

Będzie to obiekt o ciekawej architekturze, o powierzchni 
650 m. kw., w kształcie elipsy, o bokach połączonych z jednej 
strony ze szkołą, z drugiej – z halą sportową. 

Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie prawie 2,6 mln zło-
tych, które wyłoży budżet gminy. Termin zakończenia inwe-
stycji – w końcu października br.

Nowe,  trzyoddziałowe przedszkole uzupełni istniejącą 
placówkę, w której robi się coraz ciaśniej. Wizualizacja nowo budowanego przedszkola w Zagnańsku.

Rozbudowa przedszkola  
w Zagnańsku

Jednogłośne absolutorium 
dla wójta

rowania przestrzennego) oraz przesunię-
ciem wykorzystania środków unijnych 
w gospodarce komunalnej i ochronie 
środowiska, kulturze i sporcie.

Po rozliczeniu dochodów i wydat-
ków, budżet 2009 roku zamknął się defi-
cytem w kwocie ok. 2,5 mln złotych.

Kłopoty z pełną realizacją budżetu 
zostały w pełni zrozumiane przez rad-
nych, którzy – w liczbie 14 – udzielili 
wójtowi absolutorium.

ków m.in. na wykonanie tablic informa-
cyjnych, ławeczek z zadaszeniami oraz 
zakupu kabin sanitarnych dla potrzeb 
kopalni w Zachełmiu.

Radni przyjęli ponadto kilkanaście 
uchwał w sprawach m.in.: zmian w  stu-
dium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego oraz  
w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego kilku sołectw.

W ramach interpelacji i  zapytań, 
mieszkańcy oraz radni podnieśli kilka-
naście gminnych i  lokalnych proble-
mów, do których ustosunkował się wójt 
gminy (szczegóły w protokóle z sesji). 

 Radni dokonali zmian w Statucie 
Gminy Zagnańsk oraz wysłuchali spra-
wozdań delegatów do związków mię-
dzygminnych  (J.K.)

Gospodarz gmi-
ny podziękował ra-
dzie za zaufanie 
oraz współudział 
w gospodarowaniu 
publicznymi środ-
kami.

W dalszej części 
obrad, Rada Gminy 
dokonała bieżących 
zmian w budżecie 
gminy na 2010 r. 
Dotyczyły one środ-

Sporo lasu idzie na materiały sesyjne RG, nie warto ich ograniczyć?
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dokończenie ze str. 1
W 70 rocznicę tych tragicznych wy-

darzeń, 18 kwietnia br., w kościele p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Sza-
łasie, odbyła się uroczystość upamięt-
niająca ofiary tamtego mordu, na któ-
rą zaprosili gospodarze gminy: wójt 
Zbigniew Zagdański oraz przewodni-
cząca Rady Gminy Justyna Ślewa.

W samo południe została odpra-
wiona uroczysta msza św., w intencji 
pomordowanych mieszkańców Szała-
su, celebrowana przez Jego Ekscelen-
cję ks. bp. Diecezji Radomskiej Ada-
ma Odzimka.

Następnie, przy kompanii honoro-
wej Wojska Polskiego, odsłonięto i po-
święcono pomnik ku czci ofiar pacyfi-
kacji, autorstwa znanego rzeźbiarza 
K. Micka. Przed obeliskiem delegacje 
złożyły kwiaty oraz wieńce.

Patronat honorowy nad obchodami 
70 rocznicy pacyfikacji Szałasu objęli: 
marszałek województwa świętokrzy-
skiego Adam Jarubas oraz wicewoje-
woda świętokrzyski Piotr Żołądek.

Warto dodać, iż uroczystości  
w Szałasie zgromadziły setki miesz-
kańców sołectwa oraz gości spoza tej 
miejscowości, w tym przedstawicie-
li władz regionu i parlamentarzystów. 
Obecni byli m.in.: senator Grzegorz 
Banaś, poseł na Sejm RP – Henryk 
Milcarz, wicewojewoda świętokrzyski 
Piotr Żołądek, radni: Sejmiku, Rady 
Powiatu oraz naszej gminy, gospoda-
rze gminy, kombatanci, strażacy OSP 
i PSP. Wszyscy dali dowody swojego 
patriotyzmu oraz szacunku do naszej, 
współczesnej historii. (J.)

70 rocznica pacyfikacji Szałasu

Oddano hołd 
pomordowanym

Informujemy, że decyzją Zarządu 
LGD „Dorzecze Bobrzy” zostaną już 
po raz drugi przyznane Nagrody Bo-
bra Lokalnej Grupy Działania „Do-
rzecze Bobrzy” dla najlepszych usłu-
godawców, najlepszych produktów 
turystycznych, osób oraz instytucji 
wyróżniających się w działalności na 
rzecz LGD. 

Zachęcamy do zgłaszania kandyda-
tur do Nagrody Bobra. Termin zgłasza-
nia kandydatur, zgodnie z Regulaminem 
Przyznawania Nagrody Bobra Lokalnej 
Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”, 
upływa 30 maja 2010r.

Nagrody Bobra 
LGD „Dorzecze 

Bobrzy”

Uroczystość otrzymała szczególną oprawę z udziałem orkiestry dętej oraz Kompa-
nii Honorowej WP.

Uczestnicy uroczystości oddają hołd pomordowanym, w czasie II wojny światowej, 
przed nowo odsłoniętym pomnikiem.

Gospodarze gminy oraz goście honorowi na mszy św. w kościele parafialnym,  
w Szałasie.
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3-letni projekt edukacyjny Feniks

Jak wiadomo, Ziemia Samsonowska 
jest miejscem gdzie historia bardzo wy-
raźnie odcisnęła swoje piętno. Szczegól-
nie dotyczy to czasów II wojny świato-
wej, o której pamięć wciąż jest żywa w 
świadomości starszych mieszkańców re-
gionu. Intencją organizatorów tego spek-
taklu było ocalenie przed zapomnieniem 
dziejów oddziałów WP i Armii Krajo-
wej.

Podczas dwugodzinnego widowiska, 
które podziwiano na placu przy hucie 
w Samsonowie, grupy rekonstrukcji hi-
storycznych z całego kraju przedstawiły 
cztery epizody z historii II wojny świa-
towej na naszym terenie, m.in. w Szała-
sie i Samsonowie.

W widowisku zapewniono udział 
motocykli, ciężarówek i dział z czasów 

Widowisko historyczne  
w Samsonowie

Na szlaku Hubala

Prawie 3 tysiące osób, w tym wiele młodzieży, wzięło udział w Samsonowie – 
25 kwietnia br., w widowisku historycznym „Na szlaku Hubala”.

II wojny światowej. Grupy rekonstruk-
cji historycznych, w mundurach z cza-
sów wojny, uzbrojone były w broń wy-
korzystywaną przy nagrywaniu filmów. 
Całość uzupełniły efekty pirotechniczne 
oraz opowieść o przedstawianych wyda-
rzeniach.

Organizatorem widowiska było Sto-
warzyszenie Rekonstrukcji Historycz-
nych „JODŁA”, które na terenie woj. 
świętokrzyskiego  organizowało już 
wiele podobnych rekonstrukcji.

Widowisko finansowane było ze 
środków woj. świętokrzyskiego i Sta-
rostwa Powiatowego w Kielcach. Part-
nerami byli: Muzeum „Orła Białego” 
w Skarżysku Kam. oraz Światowy Zw. 
Żołnierzy Armii Krajowej. Szczególną 
pomoc organizatorzy otrzymali od To-
warzystwa Ziemi Samsonowskiej.

Na początku maja „Jodła” przygoto-
wała podobny spektakl w Piekoszowie.

Fragmenty widowiska historycznego w Samsonowie.

Dzięki zaangażowaniu nauczyciel-
ki fizyki z gimnazjum w Tumlinie – 
Renacie Jędrzejewskiej, która dowie-
działa się o projekcie i cierpliwie gro-
madziła potrzebne dokumenty oraz 
dyrektor Barbarze Domagale, która 
wspiera projekt, gimnazjum w Tum-
linie jest jedną ze 100 szkół w woje-
wództwie świętokrzyskim biorących 
udział w 3-letnim projekcie edukacyj-
nym Feniks. 

Dzięki unijnym pieniądzom z Kapi-
tału Ludzkiego, 2,5 tys. uczniów gimna-
zjów i liceów z woj. świętokrzyskiego, 
małopolskiego i podkarpackiego zgłębia 
tajniki fizyki. Robią to pod okiem swo-
ich nauczycieli fizyki oraz naukowców 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krako-
wa, który jest liderem w projekcie, Uni-
wersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwer-
sytetu Humanistyczno – Przyrodniczego 
J. Kochanowskiego w Kielcach. 

Szkoły, biorące udział w Feniksie, 
doposażone zostały na kwotę ok. 2 tys. 
zł w pomoce naukowe do fizyki. W ra-
mach projektu, miłośnicy fizyki na za-
jęciach pozalekcyjnych robią głównie 
eksperymenty, nie uczą się tylko za po-
mocą kredy i tablicy. Wszystko dlate-
go, żeby pokazać jak działają: soczew-
ka, silnik, jak powstaje tęcza, dlaczego 
samolot lata itp. Uczniowie, którzy lu-
bią rozwiązywać zadania również znaj-
dą coś dla siebie, czyli Ligę Fizyczną. 
Każdy etap (są 3 w semestrze) Ligi Fi-
zycznej polega na rozwiązaniu kilku za-
dań o podwyższonym stopniu trudności 
i wysłaniu ich do sprawdzenia przez fi-
zyków z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Laureatami zostaje tylko 9 uczniów  
z 3 województw, z 250 szkół, z najwięk-
szą liczbą punktów. 

Stałym elementem Feniksa są kon-
kursy, które polegają na wykonaniu 
przez uczniów ciekawych projektów fi-
zycznych. Laureaci tych konkursów  
i Ligi Fizycznej (zawsze jest ich 45 z 250 
szkół) biorą udział w tygodniowym obo-
zie naukowym. Tego roku taki obóz od-
był się w Hucie Szklanej. Z tego wzglę-
du, iż uczennica gimnazjum w Tumli-
nie Aleksandra Szcześniak szczególnie 
wyróżnia się swoimi umiejętnościami fi-
zycznymi i już drugi raz została laure-
atką Ligi Fizycznej (w semestrze letnim 
była na obozie naukowym w Białym 
Dunajcu), nauczycielka fizyki z tego 
gimnazjum Renata Jędrzejewska rów-
nież została wyróżniona przez koordy-
natora projektu – prof. Broniowskiego  
i sprawowała opiekę na obozie nad gru-
pą świętokrzyską

Poznają  
tajniki fizyki
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Kolejna, miła uroczystość odbyła się ostatnio w Wo-
jewódzkim Domu Kultury w Kielcach: wójt naszej gminy 
Zbigniew Zagdański podpisał z marszałkiem województwa 
Adamem Jarubasem pre-umowę, w ramach Regionalnego 
Programu Rozwoju Woj. Świętokrzyskiego, na lata: 2007 
-2013, pn. „Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej”.

Szacunkowa wartość projektu opiewa na 4 miliony złotych, 
przy czym dopłata z UE wyniesie 2,4 mln zł, czyli 60 %. Gmina 
dołoży do tego zadania 1,6 mln złotych.

Projekt obejmuje m.in.: wykonanie stylowego oświetlenia 
ulic w centrum Zagnańska, przebudowę i budowę parkingów, 
budowę i modernizację chodników, modernizację dróg, a także 
estetyzację centrum gminy.

Kolejne środki unijne 
dla gminy

W programie pobytu gości z Nie-
miec znalazły się  atrakcje turystyczne 
Zagnańska, takie jak: dąb Bartek, huta 
„Józef” w Samsonowie, kościół św. Ro-
zalii i św. Marcina, kamieniołom w Za-
chełmiu, ośrodek edukacji historycznej 
„Fjalenhelm - między górami” Włady-
sława Kowalewskiego, a także... wysta-
wa izby regionalnej w szkole.

Opiekun Klubu Europejskiego – 
Urszula Kozieł oraz nauczyciel  języ-
ka niemieckiego - Rafał Smulczyński, 
wspólnie z uczniami,  przygotowali mul-
timedialną prezentację o szkole w Bel-
nie oraz krótki program artystyczny. 

Po powitaniu i prezentacjach, wystą-
piły panie z zespołu „Jaworzanki”, któ-

Dzień europejski w Belnie
W Szkole Podstawowej w Belnie od wielu lat działa Klub Europejski. W tym 

roku, w kwietniu, klub gościł  grupę chóru ewangelickiego „Ruckenwind” z Ra-
tingen, która przyjechała do gminy na zaproszenie zespołu „Jaworzanki”. 

W szkole, w Belnie, powstała Regio-
nalna Izba Pamięci – duma miejscowej 
społeczności.

re  opowiedziały o  życiu w dawnej pol-
skiej wsi.  

Następnie, z niekłamanym podzi-
wem, wysłuchano koncertu chóru z Ra-
tingen. W  repertuarze chóru „Rucken-
wind” znalazły się  poważne pieśni ko-
ścielne, jak też  utwory o charakterze 
rozrywkowym.  Nie zabrakło wykona-
nia w języku polskim, co mile nas za-
skoczyło.

Pojawiły się chwile wzruszenia. 
Otóż, pani Gienia, która, jak twierdzi:  
„zawsze kochała śpiew i taniec”, sponta-
nicznie uściskała dyrygentkę. Wszyscy 
ukradkiem ocierali łzy. 

Występ nagrodzono wielkimi  bra-
wami, po czym zaproszono artystów na 

poczęstunek. Kawa i herbata, z  ciastem 
prawdziwych gospodyń, były okazją do 
polsko-niemieckich pogawędek. Oka-
zało się, że wśród przybyłych jest duża 
grupa ludzi pracujących w zawodzie na-
uczycielskim. Bardzo podobała im się  
mała szkoła w Belnie.

Pamiątkowe zdjęcie na tle legendarnego dęba „Bartka”.
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Niebo Warszawy spowite kirem
wstrzymało oddech
w zadumie czeka
Jej powrotu.

Z tej podróży powraca sama
samolot niebo tnie.
To nie krople deszczu
ale łzy
spłynęły z naszych serc.

Zabiły dzwony,
kwiatów spadł deszcz.
Orszak żałobny sunie stolicą.
Ten raz ostatni idzie przez miasto.
Patrzę na trumnę,
pochylam głowę
przeprosić chcę…
         Celina Ślefarska

Nieba kirTomek  
ze „srebrem”

Ostatnio w Otwocku odbył się Ogólnopolski Konkurs wiedzy o życiu i twór-
czości Fryderyka Chopina z okazji obchodów 200. rocznicy jego urodzin. Orga-
nizatorami byli redaktorzy czasopisma „Wychowanie Muzyczne w Szkole” oraz 

Najpierw Kajetanów gdzie wsiada 
Kuba. Do Jaworzy będzie podróżował 
samotnie, aż dosiądą się: Kamil, Klaudia, 
Kasia, Karol i Maciuś. W Tumlinie  za-
bierzemy:  Aneczkę, Przemka i  Agniesz-
kę. Jedziemy do Szałasu po Norberta  
i jego mamę. Przed Kaniowem zatrzy-
mamy się pod domem Karola, dalej cze-
kają bracia Krzysztof i Krystian. Skrę-
cimy na Borową Górę, gdzie przywita-
my uśmiechniętego Artura z mamą. Do-
jeżdżamy do Belna, czekają na nas: Da-
niel, Patrycja, Mariusz, Patryk, Damian.  
W tym samym czasie dojeżdża do nas na-
sza pupilka Zuzia. Tu nastąpi spotkanie 
z uczniami szkoły podstawowej. Trochę 
zabawy, aby nacieszyć się wspólnym to-
warzystwem, a następnie zapoznanie  
z artystami i zajęcia warsztatowe: lepie-
nie naczyń z gliny- pod okiem p. Jana 
Armańskiego; rzeźbienie w mydle  
i w gipsie - z p. Krzysztofem Wesołow-
skim; zabawy taneczne, lepienie piero-
gów i wykonywanie kwiatów z bibuły 
- z udziałem zespołu ludowego „Jawo-
rzanki”; malarstwo sztalugowe - pod 
kierunkiem p. Łukasza Kopcia; ozda-
bianie glinianych dzbanków oraz wyko-
nanie olbrzymiej palmy wielkanocnej - 
z p. Małgorzatą Salwą; szydełkowanie, 
haftowanie i wykonywanie aniołków  
z masy solnej - wg instrukcji p. Marii 
Niciejewskiej. 

W trakcie zajęć - przerwa na słodki 
poczęstunek i pożegnanie o godz.14.00, 
bo „już p. Mariusz podjechał busem”. 

Tak w skrócie wyglądał przebieg na-
szych spotkań.

24 kwietnia jeszcze raz wszyscy się 
spotykają. W holu – rozśpiewany zespół 
„Jaworzanki” wita, na ludowo, każde-
go z gości. Uroczyste powitanie przez 
p. dyrektor Elżbietę Ślewę - inicjator-

ski - radny naszej miejscowości, autor  
i reporter  „Wiadomości 24”.

Są podziękowania, kwiaty i łzy. Jest 
też nadzieja, że to nie koniec, że jeszcze 
będziemy się razem uczyć i bawić. Kie-
rownik projektu - Elżbieta Ślewa-  skła-
da obietnicę, że zrobi wszystko, aby tę 
nadzieję spełnić.

Wicemarszałek Wrzałka wręczył 
wszystkim uczestnikom projektu - pa-
miątkowe certyfikaty. Nasi goście otrzy-
mali upominki w postaci ręcznie malo-
wanych, przez p. Małgorzatę Salwę – 
dzbanków.

Europejski projekt dobiegł końca

„Poszukajmy ich wokół nas”
„…Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nadszedł czas…”. Oto 

dobiegła końca realizacja  projektu „Poszukajmy ich wokół nas”. Przez pół roku 
zawiązały się przyjaźnie i jakoś trudno przyjąć do wiadomości, że nie będziemy 
się widzieć za dwa tygodnie w tym samym gronie. Nie zrobimy rannego kursu po 
naszej gminie, aby pozbierać uczestników i dowieźć ich do szkoły w Belnie:

kę i kierownika projektu. Pani dyrektor 
dziękuje każdemu z osobna za współ-
pracę i podczas prezentacji multimedial-
nej, przypomina cele i historię  projektu  
„Poszukajmy ich wokół nas”. 

Gośćmi specjalnymi, którzy przyję-
li nasze zaproszenie są: wicemarszałek 
województwa świętokrzyskiego Zdzi-
sław Wrzałka,  zastępca dyrektora  
w Powiatowym Urzędzie Pracy - p. Ar-
tur Kudzia  i p. Władysław Kowalew-

Program artystyczny w wykonaniu 
uczestników warsztatów oraz uczniów 
Szkoły Podstawowej w Belnie - tj. 
przedstawienie teatralne „Jaś i Małgo-
sia” i piosenki karaoke - kończą oficjal-
ną część. Spotykamy się przy stole, aby 
skosztować  tortu z napisem „Poszu-
kajmy ich wokół nas” i omówić dalszą 
współpracę, bo przecież „ …poszukali-
śmy, znaleźliśmy i …nie możemy ich te-
raz znowu stracić…”.

 Szkołę Podstawową i Gimnazjum nr 2 w Zagnań-
sku reprezentowali: Julia Dąbrowska, Miłosz Jędrze-
jewski, Weronika Tofil, Oliwia Adamiec, Dominika 
Jeruzalska, Natalia Jończyk i Klaudia Pyczek ze SP 
oraz Roksana Bysiak, Tomasz  Dudkowski i Eliza 
Starz z gimnazjum.

Warto podkreślić, że Tomek Dudkowski zajął  
drugie miejsce w kategorii gimnazjów i zakwalifiko-
wał się do Międzynarodowego Konkursu w Katowi-
cach. Gratulujemy !

nauczyciele z Zespołu Szkół Katolickich im. Świętej 
Rodziny w Otwocku.



7Maj 2010 GAZETA ZAGNAŃSKA

W 70 rocznicę zbrodni katyńskiej

Ekologia

Makulatura, szkło, plastik i złom 
będą odbierane w następujących sołec-
twa i terminach:

Harmonogram ludzi  
kochających przyrodę

Są wśród nas ludzie, którzy kochają przyrodę i chronią naturalne środo-
wisko człowieka. Oni na pewno nie śmiecą, nie przyczyniają się do powstawa-
nia „dzikich wysypisk”. Innym pragniemy zaproponować poniższy harmono-
gram odbioru odpadów segregowanych w roku bieżącym. Warto przełamać sta-
re przyzwyczajenia. 

Bartków, Belno, Chrusty, Grusz-
ka, Kajetanów, Jaworze, Lekomin, 
Zachełmie i Zagnańsk:

- w II i III kwartale – w każdą środę 
miesiąca kalendarzowego, w IV kwarta-
le - 15 grudnia br.:

Długojów, Janaszów, Kaniów, Ko-
łomań, Samsonów, Szałas, Tumlin, 
Umer:

- w II i III kwartale – w każdy drugi 
piątek miesiąca kalendarzowego, w IV 
kwartale -17 grudnia br.

Odpady należy wystawić do godz.: 
8.00 przed posesjami w sposób nie po-
wodujący zakłóceń w ruchu pieszym  
i kołowym. Odpady wystawione w in-
nym terminie i czasie nie będą odbie-
rane.

Uroczystości  
w Zagnańsku

W Eucharystii wzięli udział mieszkań-
cy Zagnańska oraz zaproszeni goście: ro-
dzina zamordowanego Franciszka Łukom-
skiego, Zbigniew Zagdański - wójt gminy 
Zagnańsk, Grażyna Szkonter -  przewod-
nicząca Ogólnopolskiego Stowarzysze-
nia „Rodzina Policyjna 1939” Oddział  
w Kielcach, Artur Konieczny – kierownik 
Posterunku Policji w Zagnańsku, delega-
cje szkół, leśnicy oraz poczty sztandarowe 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku 
(Chrustach), Zespołu Szkoły Podstawowej 
nr 2  Gimnazjum i Przedszkola w Zagnań-
sku, Ochotniczych Straży Pożarnych z Za-
gnańska (Chrustów), Zabłocia, Szałasu. 

W słowie skierowanym do wiernych 
ksiądz prof. J. Łukomski podkreślił bez-
miar zbrodni dokonanej na Polakach oraz 
siłę wiary i patriotyzm Tych, którzy żyli  
i umierali na nieludzkiej ziemi w czasie 
II wojny światowej.  Po bardzo wymow-
nym kazaniu wierni musieli odpowiedzieć 
sobie na pytanie -  jak wygląda dziś mój 
patriotyzm?  

Po mszy świętej goście i parafianie  
w Świetlicy „Przystań” obejrzeli film „Ka-
tyń … ocalmy od zapomnienia”, wysłu-
chali koncertu chóru prowadzonego pod 
kierunkiem Michała Kopcia a także recy-
tacji wierszy w wykonaniu uczniów SP  
nr 1 w Zagnańsku oraz obejrzeli wystawę 
poświęconą zbrodni katyńskiej i Francisz-
kowi Łukomskiemu. 

Wśród eksponatów, pochodzących ze 
zbiorów prywatnych rodziny Wójcickich 
i R. Piskulaka, znalazło się wiele cennych 
pamiątek i oryginalnych dokumentów, 
np.: świadectwa szkolne, zdjęcia, listy 
oraz niemiecka mapa z 1939 r. pokazują-
ca podział Polski między ZSRR a Niemcy. 

2 maja w Zagnańsku odbyła się uroczystość, której celem było uczczenie Ofiar 
zbrodni katyńskiej. W kościele p.w. św. Rozalii i św. Marcina, ksiądz profesor Ju-
lisław Łukomski odprawił uroczystą mszę św. w intencji  zamordowanych w Katy-
niu, Kalininie, Charkowie, Mińsku, Kijowie, Chersoniu w 70. rocznicę ich śmier-
ci,  za duszę śp. Franciszka Łukomskiego – posterunkowego Policji Państwowej, 
więźnia Ostaszkowa, zamordowanego w kwietniu 1940 roku w Twerze (dawniej 
Kalininie), pochowanego w dołach śmierci w Miednoje oraz za ofiary katastrofy 
lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. 

Nie zabrakło autentycznych wydawnictw 
„drugiego obiegu”, poświęconych zbrodni 
katyńskiej, o której długo nie można było 
oficjalnie mówić. Przybyli na tę uroczy-
stość nie kryli wzruszenia, a w swych wy-
stąpieniach podkreślali potrzebę populary-
zowania wiedzy na ten temat i odkrywania, 
nierzadko anonimowych, bohaterów za-
mordowanych w kwietniu i maju 1940 r. 
Bez wątpienia taką postacią był Franci-
szek Łukomski  –  zagnańszczanin, który, 
pełniąc służbę w Policji Państwowej, zo-
stał zastrzelony w Kalininie i pochowany  
w dołach śmierci w Miednoje.  

Uroczystości w Zagnańsku są częścią 
ogólnopolskiego programu „Katyń … 
ocalić od zapomnienia”. Jego celem jest 
uczczenie bohaterów zbrodni katyńskiej,  
a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbio-
rowej pamięci narodu poprzez posadzenie 

21.857 Dębów Pamięci na 70. rocznicę 
zbrodni. 

W trakcie niedzielnej uroczystości na 
mszy św. został poświęcony Dąb symboli-
zujący naszą pamięć o śmierci Franciszka 
Łukomskiego. Drzewko zostało posadzo-
ne  4 maja na skwerze przed Szkołą Pod-
stawową nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Na-
uczania w Zagnańsku. 

Pragnę serdecznie podziękować oso-
bom, które bezinteresownie wsparły moje 
działania zmierzające do upamiętnienia 
70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 

Dziękuję: ks. proboszczowi  Tadeuszo-
wi Skrzyniarzowi za życzliwe przyjęcie 
tego pomysłu i wsparcie w jego realizacji, 
ks. profesorowi Julisławowi Łukomskie-
mu za odprawienie uroczystej mszy św.  
i wygłoszone słowo,  Halinie i Zdzisławo-
wi Wójcickim  za udostępnienie materia-
łów dotyczących śp. Franciszka Łukom-
skiego,  Michalinie Dziedzic za udzielone 
informacje,  Michałowi Kopciowi i jego 
wspaniałym chórzystom za uświetnienie 
tej uroczystości. Za pomoc techniczną pra-
gnę podziękować Dariuszowi Orzechow-
skiemu, Annie Szymkiewicz – Cieślak, 
Emilii Gareckiej,  Kazimierzowi Jończy-
kowi, Krzysztofowi Salwie. Dziękuję To-
maszowi Kuszewskiemu - nadleśniczemu 
Nadleśnictwa Zagnańsk za przekazanie 
sadzonki dębu.

Roman Piskulak  
– nauczyciel SP nr 1 w Zagnańsku 

(organizator uroczystości)

Uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem św. Rozalii i św. Marcina.



ZAGNAŃSK
Urząd Gminy 041-300-13-22,
 fax 041-300-13-73
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji 041-311-31-77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 041-311-31-35
Gminny Ośrodek Zdrowia 041-300-10-57
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 041-300-14-44
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnansku 041-300-11-59
Bank Spółdzielczy
(obok Urzędu Gminy) 041-300-15-51
Bank Spółdzielczy (filia) 041-300-10-66
Gminna Spółdzielnia „SCh” 041-300-15-21
Gościniec Świętokrzyski 041-300-10-30
Nadleśnictwo Zagnańsk,
ul. Przemysłowa 041-300-10-44 do 46
Parafia Rzymskokatolicka
o.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP  041-300-11-99,
 041-300-10-98
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Rozalii i Św. Marcina 041-311-31-36
Poczta 041-311-31-59
Posterunek Energetyczny 041-300-16-20 do 22
 do godz. 15.00
Posterunek Policji 041-349-36-98, 0502-253-043

Restauracja „Chata” 603-516-396
 665-648-556
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa 041-311-33-55
Punkt apteczny 041-312-98-44
Stacja Paliw, ul. Kielecka 5 041-300-13-03
Stacja Paliw, ul. Turystyczna 72A 041-300-11-20
LPG, ul. Kielecka l 041-300-18-04
LPG, ul. Turystyczna 11Oa 041-311-36-62
Hotel „Pod Jaskółką” - Umer 041-300-30-58
Naprawa sprzętu AGD: 041-300-20-57;
 0606- 619-052
Usługi Pogrzebowe 
Janusz Guzik 041-311-38-15
 0602-257-248
SAMSONÓW
Biblioteka Gminna 041-300-34-12
„Nasza Przychodnia” 041-300-36-97
Urząd Pocztowy „Poczta Polska” 041-300-34-45
Punkt apteczny 041-300-34-18
Bank Spółdzielczy 041-300-34-03
Gospodarstwo Agroturystyczne 041-300-31-50
Świetlica OSP 041-300-34-22
Zakład Weterynaryjny 041-300-34-05
Zakład Usług Komunalnych 041-300-37-18

SAMSONÓW-PIECHOTNE
Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Wniebowzięcia NMP 041-300-34-57
CHRUSTY
Świetlica OSP 041-311-30-08
WIŚNIÓWKA
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Bożej Częstochowskiej 041-301-15-94
TUMLIN - WĘGLE
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Stanisława Biskupa 041-300-34-10
SZKOŁY
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku 041-311-32-75
Zespół Szkoły Podstawowej
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 041-300-34-14
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola
 i Gimnazjum w Samsonowie 041-300-34-07
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kajetanowie 041-301-15-13
Szkoła Podstawowa Nr l
w Zagnańsku ( Chrusty) 041-311-30-03
Szkoła Podstawowa w Belnie 041-311-31-58
Szkoła Podstawowa w Zachełmiu 041-311-31-50
Szkoła Podstawowa w Szałasie 041-300-26-03
Szkoła Podstawowa w Umrze 041-300-34-31
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Uwaga, Czytelnicy !

Rezolutne dialogi i wartka akcja spra-
wiły, że wszyscy uczniowie w skupieniu 
obejrzeli przedstawienie. Słowa uznania 
należą się młodym aktorom, którzy pomi-
mo obcego języka wcielili się w swoje role 
w pełni profesjonalnie i trzymali nerwy na 
wodzy. Oprócz zdolności lingwistycznych 
ujawnili talent taneczny. Scenę balu ode-
grali pierwszorzędnie. Wszystkim zgro-
madzonym przekazali mnóstwo pozytyw-
nej energii i osłodzili tym samym początek 
tygodnia.

Czekamy na kolejne inscenizacje w ob-
cych językach. Jako mieszkańcy Unii Eu-
ropejskiej powinniśmy bowiem bezproble-
mowo porozumiewać się z naszymi sąsia-
dami. Często uniemożliwia nam to bariera 
językowa, dlatego przedsięwzięcia takie jak 
wystawienie angielskiej wersji Kopciusz-
ka, zainicjowane w naszej szkole przez pa-
nią Dajczer, są potrzebne każdemu.

Nietypowa lekcja w tumlińskiej szkole

„Kopciuszek” po angielsku
Tolerancja to jeden z fundamentów pokoju na świecie. Rozumiana jest szeroko. 

Oznacza nasz stosunek do rozmaitych, nie tylko religijnych, mniejszości. Niezmier-
nie ważne jest wychowywanie młodego społeczeństwa w duchu tolerancji do trady-
cji, kultury, języka innych narodowości, dlatego też w Zespole Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie już po raz kolejny wystawione zostało przed-
stawienie w języku angielskim.

Niedawno szkolna społeczność mia-
ła okazję przypomnieć sobie dzieje Kop-
ciuszka. Starsi powtórzyli popularne idio-
my i kolokacje, najmłodszych urzekła 
bogata scenografia – zamkowa komnata  
i izba macochy, której wykonanie nie by-
łoby możliwe bez pomocy Aleksandry Za-
porowskiej i Kamili Stępień z klasy IIa 
gimnazjum. Inscenizacja została przygoto-
wana przez jedną z anglistek, panią Luizę 
Dajczer i uczniów klasy Va. Jedynym gim-
nazjalistą pośród aktorów był Damian Na-
wara, który wcielił się w rolę króla. Jego 

żonę zagrała Natalia Niebudek. Z Kop-
ciuszkiem utożsamiła się Małgorzata Ma-
lecka, natomiast z księciem – Radosław 
Zapała. Jako macocha i siostry wystąpiły 
kolejno Małgorzata Snoch oraz Daria Ka-
szuba i Anna Snoch. W rolę ojca wcielił 
się Tomasz Kita, dworzan – Albert Mar-
cisz, Dawid Koza i Jakub Dziwoń, dam 
dworu – Karina Garbat i Agata Szustak, 
a listonosza – Karol Głuch. Nad częścią 
techniczną pieczę sprawowali tradycyjnie 
już trzecio gimnazjaliści – Bartłomiej Ste-
fański i Mateusz Sińczak.

Jerzy Kosowski
Redaktor naczelny


