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W kościele pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku odby-
ły się 3 maja uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski, 220. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz gmin-
ne obchody Dnia Strażaka. Uroczysta Msza św. koncelebrowa-
na była w intencji strażaków i ich rodzin oraz za Ojczyznę – za-
mówiona przez wójta Szczepana Skorupskiego. 

Zagnańskie uroczystości 
trzeciomajowe

Mszy św. konce-
lebrowanej przez ks. 
Józefa Smulczyńskie-
go i ks. Jacka Sere-
dykę przewodniczył 
ks. dr Andrzej Kaleta 
z Wyższego Semi-
narium Duchownego 
w Kielcach. Uczestni-
czyli w niej: strażacy 
z Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Zagnańska, 
Samsonowa, Szałasu i Zabłocia, poseł Henryk Mielcarz, wójt 
Szczepan Skorupski, radni gminy Zagnańsk, nauczyciele oraz 
liczni mieszkańcy z całej gminy.

Ks. Andrzej Kaleta w swej homilii podkreślił wagę uroczy-
stości trzeciomajowych, wskazując na ich wymiar religijny i pa-
triotyczny. 

– Dzisiejsza uroczystość skupia wiele powodów religijnych 
i historycznych. Pierwszym powodem jest obchodzone w Kościele 
święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Drugim – 220. 
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – mówił ks. Kaleta. 

Kaznodzieja zwrócił uwagę także na to, że dzień wcześniej 
obchodzone było w naszym kraju Święto Flagi. – Flagi nie można 
podeptać i zniszczyć. Ona powinna dumnie powiewać. Podobnie, 
jak flaga narodowa, tak też i krzyż powinien nas jednoczyć. Krzyż 
w ostatnim czasie był zhańbiony w naszym kraju. Powinien on 
być podobnie, jak nasz flaga, strzeżony przez naszą konstytucję 
i kodeksy prawne – apelował kaznodzieja. 

Na zakończenie Mszy św. ks. Tadeusz Skrzyniarz, proboszcz 
parafii, złożył strażakom i ich rodzinom życzenia z okazji pa-
tronalnego święta św. Floriana – męczennika oraz podziękował 
zebranym za liczny udział. Następnie wójt Szczepan Skorupski 
i poseł Henryk Milcarz złożyli wiązankę pod umieszczoną na 
dzwonnicy tablicą upamiętniającą mieszkańców Zagnańska, któ-
rzy polegli w walce o odzyskanie niepodległości w latach 1914 
–21. Tablicę w 1928 roku ufundowali mieszkańcy Zagnańska.Apis

Gratulujmy Piotrowi Resteckiemu udziału w finale po-
pularnego programu Must be the Music. Jurorzy ocenia-
jący jego występ nazwali go wielkim artystą. W sobotę, 7 
maja na antenie Polsatu mieszkaniec gminy Zagnańsk do-
starczył nam niezapomnianych emocji. Gratulujmy z całe-
go serca i życzmy dalszych sukcesów!

Piotr Restecki – wielki artysta

Piotr „Restek” Restec-
ki ukończył studium gitary 
klasycznej w klasie prof. Je-
rzego Pikora. Pobierał lek-
cje mistrzowskie u gwiazd 
sceny gitarowej z całego 
świata. Jego nauczyciela-
mi byli m.in.: Marco Ta-
myo z Kuby, Paweł Steild 
z Holandii, Thomas Pering 
z Niemiec, Aleksander Vi-
nitsky z Rosji. Nagrywa dla 
radia i telewizji. 

Druh Dąbrowski  
– Strażakiem Roku

Druh Tomasz Dąbrowski z OSP Zagnańsk – Chrusty wy-
grał  ogłoszony przez wójta  Szczepana Skorupskiego konkurs 
„Strażak  Roku  Gminy  Zagnańsk”.  Zwycięzca  otrzymał  spe-
cjalną  statuetkę  i nagrodę pieniężną. O  ten zaszczytne miano 
rywalizowali także druhowie: Ryszard Wawszczak z OSP Za-

gnańsk-Chrusty oraz Szczepan Palus 
i Szymon Karcz z OSP Samsonów.

Uroczyste ogłoszenie wyników kon-
kursu „Strażak Roku Gminy Zagnańsk” 
zainicjowanego w tym roku po raz 
pierwszy przez wójta Szczepana Sko-
rupskiego odbyło się 3 maja w remizie 
OSP Zagnańsk–Chrusty po patriotycz-
nych uroczystościach, które odbyły się 
kościele pw. św. Rozalii i św. Marcina.

Jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursów gitary klasycznej. Współpracuje z wieloma zespo-
łami, z którymi odnosi sukcesy, jednym z nich był zespół Ju-
kebox, który po występie na Festiwalu Country w Mrągowie 
został nominowany do tytułu zespołu roku w USA.
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Podczas Zjazdu Gminnego Ochotniczych Straży Pożar-
nych, który odbył się 2 kwietnia br. w Zagnańsku wybrane 
zostały  nowe  władze  zarządu  gminnego.  Na  prezesa  wy-
brano posła Henryka Milcarza. Komendantem gminnym 
został Tomasz Witecki. Funkcja skarbnika przypadła Re-
nacie Janik, sekretarza – Ryszardowi Wawszczakowi.

W skład nowego zarządu powołano także wójta Szczepana 
Skorupskiego i wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Kieleckie-
go – Renatę Janik, którzy z racji swych obowiązków służbo-
wych oraz własnych zainteresowań zadeklarowali wspieranie 
Związku OSP w realizacji jego celów. 

W gminie Zagnańsk działają cztery jednostki OSP (Zagnań-
sk-Chrusty, Samsonów, Szałas i Zabłocie), skupiające ogółem 
129 mężczyzn, 25 kobiet, 15 członków honorowych i 15 wspie-
rających. Drużyny Młodzieżowe OSP zrzeszają 46 chłopców 
i 20 dziewcząt. Wszystkie jednostki posiadają strażnice.

Nowe władze  
strażackie w gminie

Apis

Kapituła konkursu pod przewodnictwem i honorowym patro-
natem prezesa OSP w gminie Zagnańsk, posła Henryka Milcarza 
dokonała wyboru, biorąc pod uwagę zaangażowanie poszczegól-
nych druhów oraz ich osiągnięcia.

– Braliśmy także pod uwagę sukcesy w ciągu ostatnich 12 
miesięcy, postawę koleżeńską i etyczną oraz udział w akcjach 
bezpośredniego zagrożenia życia i mienia naszych mieszkańców  
– mówił poseł Henryk Milcarz, uzasadniając w imieniu kapituły 
werdykt konkursowy.

Wójt Szczepan Skorupski wręczając nagrodę druhowi Toma-
szowi Dąbrowskiemu, w swym wystąpieniu podkreślił wysokie 
osiągnięcia wszystkich nominowanych strażaków. Wyraził na-
dzieję, że zainicjowany przez niego konkurs będzie jednoczyć 
w przyszłych edycjach brać strażacką.

Druh Tomasz Dąbrowski wstąpił do szeregów Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Chrustach w 1988 roku, zainspirowany dzia-
łalnością swojego ojca śp. dh Józefa Dąbrowskiego. Cały czas 
aktywnie uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Za-
angażowany jest także w prace społeczne na rzecz jednostki. W la-
tach 2004–2010 działał jako członek Zarządu OSP Zagnańsk, peł-
niąc funkcję skarbnika. W 2010 roku był konserwatorem sprzętu 
pożarniczego. Jest kierowcą w OSP Zagnańsk.

Posiada przeszkolenie kierowcy pojazdów uprzywilejowa-
nych, sternika motorowodnego, ratownika medycznego. Zajmuje 
się szkoleniem i przygotowywaniem do zawodów Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych dziewcząt i chłopców, jak również 
strażaków zagnańskiej jednostki. Efektem tego było zajęcie 
pierwszych miejsc w trzech kategoriach grupowych w gmin-
nych zawodach sportowo-pożarniczych w 2010 roku. Działając 
w zarządzie OSP, wniósł duży wkład w pozyskiwanie środków 
finansowych na samochód marki FORD, który służy jednostce od 
października 2010 roku. 

Cały czas bierze udział w działalności społeczno-kulturalnej 
na terenie gminy Zagnańsk, pomagając w organizowaniu festynów 
(Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny), pokazów strażackich. Wspól-
nie z zarządem OSP Zagnańsk organizuje liczne zabawy okolicz-
nościowe w jednostce. Poprzez swoją działalność w OSP zachęcił 
swoje dzieci: Dominika, Piotra, Bartka i Agatę do wstąpienia w sze-
regi tej jednostki, oraz aktywnego angażowania się w jej życie.

Posiada odznaczenia: Wzorowy Strażak, Brązowy, Srebrny 
i Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa oraz odznakę za wysłu-
gę 25 lat pracy.

Druh Dąbrowski  
– Strażakiem Roku
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Dużym zainteresowaniem cieszyły się wśród kobiet z naszej gminy badania 
mammograficzne i cytologiczne przeprowadzone dniach 6–11 kwietnia przed 
budynkiem Urzędu Gminy, w nowoczesnym cytomammbusie. Główną nagrodę 
– kuchenkę mikrofalową, ufundowaną z prywatnych środków wójta Szczepana 
Skorupskiego, wylosowała mieszkanka Bartkowa – Jolanta Lagner.

Duże zainteresowanie  
cytomammbusem

Pierwsze w gminie Zagnańsk bezpłatne porady prawne zorganizowane 
27 kwietnia br. przez radnego Kamila Piaseckiego, cieszyły się bardzo dużą 
popularnością wśród mieszkańców.

– Przyjęliśmy aż 23 osoby! I to nie wszyscy, ponieważ zainteresowanych 
było jeszcze więcej. Zapisałem pozostałe osoby na następny dzień, z tym że już 
w Kielcach, w biurze eurodeputowanego Jacka Włosowicza. Tam również udzie-
lane są bezpłatne porady prawne – oznajmił Kamil Piasecki.

Najwięcej spraw było z zakresu szeroko pojętego prawa gruntowego tzn. 
sprawy rozgraniczeniowe, o zasiedzenie, dział spadków, jak również sprawy od-
szkodowawcze, rodzinne i karne. Porady udzielane były przez mecenasa Rafała 
Jarząbka.

– Myślę, że skoro tak wiele osób boryka się z różnymi problemami natury 
prawnej i bardzo potrzebują oni fachowej pomocy, takie inicjatywy trzeba będzie 
cyklicznie powtarzać w naszej gminie. Ludziom trzeba pomóc. Duży ukłon kieru-
ję w stronę księży, którzy zechcieli poinformować swoich parafian i jednocześnie 
mieszkańców naszej gminy o tej inicjatywie. Również właściciele naszych skle-
pów i innych miejsc publicznych wyrazili swoją aprobatę dla porad, zezwalając 
na umieszczenie plakatów z informacją. Dziękuję także panu wójtowi, który bez 
chwili zastanowienia pomógł w udostępnieniu pokoju na czas darmowych porad 
– dodał radny Kamil Piasecki.

Bezpłatne porady prawne

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zagnańsku odbył się 8 kwiet-
nia inauguracyjny wykład prof. Andrzeja Tyszki dla słuchaczy Uniwersyte-
tu III Wieku, który utworzony został z inicjatywy Świętokrzyskiego Towa-
rzystwa Regionalnego  i Urzędu Gminy w Zagnańsku. Wykładowca prof. 
Andrzej Tyszka mówił na temat „100 mateczników kultury regionalnej”.

Ruszył Uniwersytet III Wieku

Zdaniem wykładowcy, kultura polska jest dużą piramidą, której podstawę 
tworzą regiony i mateczniki, a szczyt wybitni twórcy.

– Mateczniki są źródłem animacji i dopływem tożsamości. Tożsamość lo-
kalna, regionalna, narodowa czy europejska natomiast oznacza, że człowiek 
jest zawsze kimś i jakimś, a nie nijakim – mówił prof. Tyszka.

Prof. Andrzej Tyszka z Uniwersytetu Warszawskiego jest socjologiem, 
publicystą, felietonistą i regionalistą. Jest autorem książek m.in.: „Uczestnic-
two w kulturze” (1971), „Interesy i ideały kultury” (1987), „Kultura jest kul-
tem wartości” (1999) i wydanej w kwietniu br. nakładem Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Regionalnego „Oni zrobili to lepiej”. 

Swój akces do udziału w wykładach zgłosiło kilkanaście osób. W tym 
roku będą dominowały dwa bloki tematyczne dotyczące edukacji regionalnej 
i literackiej, pod tytułem „Z historią, literaturą i sztuką na ty”. W przyszłym 
roku możliwe będzie uruchomienie kolejnego bloku tematycznego, dotyczą-
cego medycyny.

Podczas zajęć 28 kwietnia dr Bogdan Dworak mówił nt. „ Literatura a ży-
cie”. Natomiast dr Cezary Jastrzębski (27 maja) powie na temat osobliwości 
przyrodniczej ziemi świętokrzyskiej, jaką stał się tetrapod, dr Seweryn Wisłoc-
ki (10 czerwca) wygłosi referat pt. „Logistyka bitwy pod Grunwaldem”.

Po przerwie wakacyjnej (9 września) dr Marian Winiarski będzie mówił 
nt. „Zbrodni ukraińskich na Polakach w czasie II wojny światowej”, mgr Jan 
Jadach (7 października) opowie o „Korzeniach regionalizmu polskiego”, 18 
listopada – mgr Paweł Pierściński wygłosi wykład pt. „O sztuce fotografo-
wania”, dr Maciej A. Zarębski wygłosi referat (9 grudnia) na temat tego, „Jak 
najlepiej służyć małej ojczyźnie”.

W kraju istnieje już ponad 350 tego typu uniwersytetów. Prezes dr Maciej 
A. Zarębski podobną działalność inicjował przed laty w Staszowie.
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VI Świętokrzyski Rajd Pojazdów Zabytkowych „PRZED-
WIOŚNIE” odbył się w dniach 29–30 kwietnia br. Zorganizo-
wany  został  przez  Koło  Pojazdów  Zabytkowych  „Weteran”, 
działające przy Automobilklubie Kieleckim. Rolę komandora 
pełnił zdobywca czwartego miejsca w Mistrzostwach Polski Po-
jazdów Zabytkowych, Ryszard Krzysztofik. Rajd objęli patro-
natem: wójt gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski, wojewoda 
świętokrzyski, marszałek województwa oraz prezydent Kielc.

Pierwsze  miejsce  na  etapie  po-
wiatowym Wojewódzkiego Konkur-
su  Plastycznego  „Hałas  nasz wróg” 
zajęła Nikola Janik z zerówki SP im. 
Jana Pawła  II w Samsonowie,  dru-
gie  miejsce  przypadło  Mai  Wlazło 
(grupa wiekowa 13–15 lat) z Gimna-
zjum w Zagnańsku. Rozstrzygnięcie 
konkursu  nastąpiło  29  kwietnia  br. 
w kieleckim starostwie powiatowym.

Nikola Janik swoją pracę przygoto-
wała pod kierunkiem wychowawczyni 
Agnieszki Wojtaszek. Na konkurs na-

Nikola Janik  
najlepsza w powiecie

Zabytkowe automobile 
w cieniu „Bartka”

desłano 158 prac. Najbardziej twórcze okazały się dzieci z gru-
py wiekowej 6–9 lat, które przygotowały 73 prace. Serdecznie 
gratulujemy Nikoli i Mai. Życzmy dalszych sukcesów.

Trentino  Zagnańsk  zostało  mistrzem  Zagnańskiej  Ligi 
w Piłce Siatkowej Mężczyzn na rok 2011. Na dziesięć meczów 
rozegranych  w  lidze  drużyna  doznała  tylko  jednej  porażki. 
Wywalczyła ona prawo gry w turnieju barażowym, w którym 
spotka się z drużynami z Masłowa i Jędrzejowa.

Trentino mistrzem ligi!

Michał Ziernik 
GOKSiR w Zagnańsku

Zorganizowane  przez  Stowarzyszenie  Rekonstrukcji  Hi-
storycznych  „Jodła”  widowisko  historyczne  „NA  SZLAKU 
HUBALA”, które odbyło  się  2 maja, na placu przy  ruinach 
pieca „Józef” w Samsonowie zgromadziło tłumy widzów z ca-
łej gminy i Kielc. Obecni byli także przedstawiciele władz wo-
jewódzkich i samorządowych powiatu kieleckiego, ze starostą 
kieleckim Zdzisławem Wrzałką i wiceprzewodniczącą powia-
tu kieleckiego Renatą Janik na czele. Przybyli również przed-
stawiciele władz  samorządowych gminy Zagnańsk  z wójtem 
Szczepanem  Skorupskim.  Rekonstrukcję  prowadził  Dionizy 
Krawczyński, prezes SRH „Jodła”.

Rekonstrukcja historyczna 
„NA SZLAKU HUBALA”

Przez ponad 100 
członków grup rekon-
strukcyjnych przedsta-
wione zostały cztery 
zapomniane już epi-
zody z czasów II woj-
ny światowej: wal-
ka w Samsonowie we 
wrześniu 1939 roku, 
bój oddziału majora 
„Hubala” w lasach 

W wiel-
kim finale 
s p o t k a ł y 
s i ę  Tren -
tino i Nie 
m a  L i p y. 
Mecz  był 
jednostron-
nym wido-
w i s k i e m , 
T r e n t i n o 
górowało w  
rozegraniu, 
p r z y j ę c i u 
oraz ataku 

i zostało mistrzem ligi. W nagrodę otrzymało puchar i stroje siat-
karskie. 

Zwycięska drużyna grała w składzie: Hubert Szcześniak, Ma-
teusz Markiewicz, Michał Markiewicz, Sylwester Karcz, Bartło-
miej Moćko, Grzegorz Frydrych, Hubert Pawlik, Michał Pocz-
towski, Piotr Namyślik.

Mecz o trzecie miejsce pomiędzy Extreme a Iskierkami był 
bardzo zacięty, zdecydował piąty set, w którym Extreme wygrało 
15:7 i cały mecz 3:2. Liga z roku na rok jest na coraz wyższym 
poziomie. Teraz pora na dziewczęta. Najbliższy turniej już na 
przełomie maja i czerwca.

niedaleko Szałasu, śmierć Marcina Wiecha „Mściciela” oraz walka 
oddziału partyzanckiego Armii Krajowej Pawła Stępnia ps. „Gryf”, 
która miała miejsce pod Występą. 

Grupy rekonstrukcyjne w mundurach i strojach z czasów  
II wojny światowej na zabytkowej ciężarówce i poniemieckich 
motocyklach, strzelające działo, moździerze i broń ręczna robi-
ły ogromne wrażenie na widzach. Zaprezentowane akcje wojen-
ne przeprowadzone były w sposób profesjonalny i z niezwykłą 
dbałością o szczegóły. Uzupełniała je znakomicie i podkreślała 
dramaturgię narracja Dionizego Krawczyńskiego. W widowisku 
wzięła udział także duża grupa mieszkańców gminy Zagnańsk. 
Byli wśród nich uczniowie, nauczyciele, i inni chętni.

Sobotnie zmagania rozpoczął wjazd kawalkady zabytkowych 
samochodów do Zagnańska. Na parkingu naprzeciw „Bartka” 
zgromadziło się wielu widzów, chętnych do oglądania m.in.:  
sportowego BMW M 635 CSi oraz Mercedesa, Syreny, Warsza-
wy i pochodzącego z NRD bezpośredniego poprzednika Trabanta  
– Zwickau AWZ P70, BMW czy MG TD z 1952 roku. 

Wójt Szczepan Skorupski oprócz pucharu ufundował specjal-
ną osobistą nagrodę (pokaźnych rozmiarów szkocką whisky) dla 
najsprawniejszej załogi. Zawody polegały na rzucie częściami 
samochodu (tłokiem i tarczą hamulcową) do specjalnie przygoto-
wanych opon. Po zabawach sportowych wszyscy uczestnicy wraz 
wójtem Szczepanem Skorupskim udali się pod dąb „Bartek”, by 
pozować do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. 

Wśród kierowców i pilotów znaleźli się zwycięzcy Mistrzostw 
Polski Pojazdów Zabytkowych – Tadeusz Durczyński w Citro-
enie B11 Traction Avant z 1952 roku (Automobilklub Śląski) oraz 
Marcin Stryczak w Porsche 911 Turbo z 1976 roku (Automobil-
klub Częstochowski). 

W konkursie elegancji zabytkowych pojazdów zwyciężył 
AWZ P70 Romana Gawędy z Automobilklubu Lubelskiego, lau-
reat tytułu Automobilu Roku 2010 według Komisji Pojazdów Za-
bytkowych PZM, nagrodzony również przez miesięcznik „Classic 
Auto”.
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Uroczystości patriotyczne

Obchody rocznicowe rozpoczęła Droga Krzyżowa. Następnie 
odprawiona była uroczysta Msza św. w intencji ofiar zbrodni doko-
nanej na Polakach w Katyniu, Charkowie, Twerze (dawniej Kalini-
nie) oraz za duszę śp. Franciszka Łukomskiego – posterunkowego 
Policji Państwowej z gminy Zagnańsk, zamordowanego w kwiet-
niu 1940 r. w Twerze, pochowanego w dołach śmierci w Miednoje. 
Uczestnicy modlili się także w intencji osób, które zginęły w kata-
strofie lotniczej 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku.

Po uroczystościach religijnych w pobliskiej Świetlicy „Przy-
stań” (dawnej organistówce) wójt Szczepan Skorupski oraz zagnań-
scy radni wszystkich szczebli samorządowych  recytowali wiersze 
o tematyce katyńskiej i nawiązujące do katastrofy smoleńskiej, 
wybrane ze zbiorów poetyckich: „Lament smoleńsko-katyński” 
i „Rapsod smoleński” oraz ze „Świętokrzyskiego Kwartalnika Lite-
rackiego”. Wszyscy nagrodzeni zostali oklaskami. 

Obchody zwieńczyła projekcja filmu dokumentalnego „Katyń… 
ocalić od zapomnienia”  oraz zwiedzanie wystawy, poświęconej 
zbrodni katyńskiej i posterunkowemu Franciszkowi Łukomskiemu.   
Inicjatorem i głównym wykonawcą całego przedsięwzięcia był Ro-
man Piskulak – nauczyciel języka polskiego i historii w SP nr 1. 

Organizatorami uroczystości byli: Urząd Gminy w Zagnańsku, 
Parafia św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku oraz Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania  w Zagnańsku. Patro-
natem medialnym uroczystość objęła „Gazeta Zagnańska”.

Obchody rocznic  
katyńskiej i smoleńskiej
Gminne obchody 71. rocznicy zbrodni katyńskiej i pierwszej 

rocznicy katastrofy smoleńskiej odbyły się 15 kwietnia, w piątek 
o godz. 18 w kościele pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku 
oraz w Świetlicy „Przystań”. Wójt gminy wraz z samorządowcami 
recytowali wiersze o tematyce smoleńskiej.

W rocznicę tragedii smoleńskiej, 10 kwietnia w godzi-
nach popołudniowych na ulicach  Zagnańska odprawione 
zostało nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Uczestnicy modlili 
się w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej oraz dziękowali 
Bogu za dar beatyfikacji Jana Pawła II.

Uliczna Droga Krzyżowa

Apis

W sobotę, 30 kwietnia w przeddzień beatyfikacji Jana 
Pawła  II  liczni  wierni  oraz  przedstawiciele  władz  samo-
rządowych  gminy Zagnańsk,  z wójtem Szczepanem Sko-
rupskim na czele czuwali na modlitwie w kościele pw. św. 
Rozalii i św. Marcina. 

Mszy św. przewodniczył ks. prof. Jan Nowak. W swej ho-
milii kaznodzieja przypominając postać wynoszonego na ołta-
rze polskiego papieża, mówił o Eucharystii Jana Pawła II z 3 
września 2000 r., kiedy to beatyfikował swoich poprzedników 
– Piusa IX i Jana XXIII.

– Wówczas to nasz papież powiedział znamienne słowa, że 
świętość jest trwałą formą rozmowy z Bogiem. I jeśli zainwe-
stujemy w ufność Bożą, to się na pewno nie pomylimy – mówił 
ks. Nowak. 

Po Eucharystii dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Za-
gnańsku zaprezentowały przygotowany pod kierunkiem na-
uczycieli – Romana Piskulaka i Małgorzaty Sobierajskiej 
– montaż rozważań o Janie Pawle II pt. „Telefon do nieba”. 
Zaprezentowane zostały teksty papieskie, literackie oraz frag-
menty listów dzieci do Jana Pawła II. Uzupełnił je pokaz mul-
timedialny obrazujący drogę papieża od czasów dzieciństwa, 
aż do wyniesienia na ołtarze. Wartę honorową pełnili w galo-
wych mundurach strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej pod 
kierunkiem radnego Tomasza Dąbrowskiego. 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozpoczęło się na parkingu 
samochodowym przy dębie „Bartku”, a zakończyło się na placu 
kościelnym. Przewodniczył mu ks. Ryszard Niemiec, proboszcz 
parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Wzięło w nim udział 
kilkuset wiernych z parafii znajdujących się na terenie gminy.

Czuwanie beatyfikacyjne

Po występie dzieci wójt Szczepan Skorupski wraz z radny-
mi – Grażyną Wawszczak i Arturem Kudzią – złożyli wiązankę 
przed portretem Jana Pawła II umieszczonym przy ołtarzu. 
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i religijne w gminie

Papieskie jodły w Tumlinie i Zachełmiu 

Podczas Mszy św. sprawowanej 
w kościele filialnym pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Szałasie ks. Wincen-
ty Chodowicz mówił o bólu ludzi, któ-
rych bliscy zginęli 71 lat temu podczas 
pacyfikacji Szałasu przez hitlerowców 
i w lesie katyńskim z rąk NKWD  oraz 
rok temu podczas katastrofy lotniczej 
koło Smoleńska. Duchowny zaapelował 
o jedność w narodzie. Podczas Euchary-
stii odczytany został przez ks. Chodowi-
cza Apel Poległych. Następnie zapalono 
znicze przy rzeźbie Sławomira Micka 
oraz złożono wiązanki pod krzyżem upa-
miętniającym pacyfikację.

Tragiczne wydarzenia sprzed 71 lat 
upamiętnia wspomniana pieta ustawiona 
przed kościołem, którą wykonał kielec-

Mieszkańcy uczcili pamięć ofiar pacyfikacji
Pamięć ofiar pacyfikacji Szałasu przez hitlerowców uczcili 8 kwietnia, w 71. 

Rocznicę wydarzeń, liczni mieszkańcy, służby mundurowe oraz  przedstawiciele 
Urzędu Gminy i Rady Gminy w Zagnańsku,  z wójtem Szczepanem Skorupskim 
i wiceprzewodniczącym Rady Gminy Kazimierzem Tomasiakiem na czele. Uro-
czystościom przewodniczył ksiądz proboszcz Wincenty Chodowicz. 

ki rzeźbiarz Sławomir Micek. Uroczy-
ście odsłonili ją w ubiegłym roku par-
lamentarzyści i przedstawiciele władz 
oraz poświęcił biskup 
pomocniczy d iece -
zji radomskiej Adam  
Odziemek.  

N i e m c y  p a l ą c  
8 kwietnia 1940 r. pobli-
skie zabudowania, spę-
dzili do pobliskiej szko-
ły ponad 60 mężczyzn 
i później ich rozstrze-
lali. Po kilku dniach 
od pacyfikacji pocho-
wano ich w zbiorowej 
mogile. Zbrodni wo-
jennej towarzyszyły 

wcześniejsze liczne aresztowania wśród 
miejscowej ludności. Los kilkudziesię-
ciu osób nie jest do końca znany. We-
dług historyków IPN, mogły one zostać 
rozstrzelane w pobliskich lasach. Była 
to zemsta za pomoc, jaką mieszkańcy 
miejscowości okazali żołnierzom majora 
Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

W Tumlinie
Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i ich 

rodzice, społeczność Tumlina i parafii 
uczestniczyli w Eucharystii w kościele pa-
rafialnym oraz obejrzeli spektakl poetyc-
ki pt. „Podarunek niebios” w wykonaniu 
uczniów tumlińskiej szkoły. Swoją obec-
nością uświetnili uroczystość: przedsta-
wicieli władz państwowych, samorządo-
wych i Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Po wzruszającym spektaklu poetyc-
kim uczniowie czytali swoje listy, prośby 
do Jana Pawła II, prośby będące dowodem 
na to, że papież wciąż żyje w sercach Po-
laków. Podczas homilii ks. kan. Czesław 

W Tumlinie 16 kwietnia br. był dniem wyjątkowym. Obok masztu przed bu-
dynkiem szkoły uroczyście posadzono jodłę – „Żywy pomnik beatyfikacji Jana 
Pawła II”. Podobnie było 29 kwietnia  w Zachełmiu. „Jodełkę papieską” w ciszy 
i skupieniu posadzono na placu szkolnym.

Biskup, proboszcz parafii, nawiązał do li-
stu Julii Domagały, która pytała papieża, 
jak żyć w świecie, w którym człowiek sta-
je się marionetką, zmieniają się tylko oso-
by pociągające za sznurki. Słowa te stały 
się pretekstem do rozważań o sumieniu, 
zaniku wartości. Kaznodzieja, za Janem 
Pawłem II, apelował o ludzi sumienia, tak 
potrzebnych w XXI wieku. Po Euchary-
stii procesyjnie z pochodniami zebrani 
udali się przed budynek szkoły.

W Zachełmiu
W Szkole Podstawowej została zorga-
nizowana akademia poświęcona wspo-

mnieniom o Ojcu Świętym Janie Pawle 
II. W uroczystości wzięli udział zapro-
szeni goście: wójt Szczepan Skorupski, 
radny Tomasz Dąbrowski, ksiądz Jacek 
Seredyka, rodzice i mieszkańcy Zacheł-
mia. Uczniowie klas I-III w zaprezento-
wanych  tekstach literackich i pieśniach 
przedstawili  Jana Pawła II, jako papieża 
zmieniającego świat, orędownika pokoju, 
przyjaciela dzieci, górali, turystów i piel-
grzyma. Uzupełnieniem części artystycz-
nej był pokaz multimedialny przedstawia-
jący drogę Ojca Świętego od momentu 
narodzin aż do śmierci. Na zakończenie 
ks. Jacek Seredyka poświęcił płytę i jo-
dełkę, po czym udzielił zebranym błogo-
sławieństwa Bożego. 

Zebrał Apis.
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Twórcza panorama ziemi zagnańskiej

Tetrapod na Agrotravel

Tematyka prac ar-
tysty jest różnorodna 
– elementy sztuki ludo-
wej, ilustracje, własne 
doświadczenia i skoja-
rzenia. Pozostaje pod 
silnym wpływem sztu-
ki włoskiej i chętnie 
powraca do Rzymu 
i Florencji. Pragnie 
sięgnąć do większych 
form rzeźbiarskich, 
także w drewnie. Rzeź-
bi w lipie, topoli i aka-
cji (prace bejcowane 
i pokryte woskiem), ale 
myśli również o innych 
materiałach. Do dziś 
jego prace nie były pre-
zentowane publicznie. 
Część z nich znajduje się u jego przyja-
ciół w kraju i we Włoszech. W większo-
ści ozdabiają domowe wnętrza domów 
najbliższej rodziny.

– Nie bez znaczenia był również 
kontakt w Jaworze z moją kuzynką i ku-
zynem, studiującymi na Akademii Sztuk 
Pięknych i architekturze na Politechnice 
we Wrocławiu. Podstawy rysunku zdo-
byłem w Szkole Rzemiosł Budowlanych 
w Kielcach. Po odbyciu służby wojsko-
wej podjąłem pracę w Areszcie Śledczym 
w Kielcach – wspomina Krzysztof We-
sołowski. 

Od terapii zajęciowej do artyzmu
Krzysztof Wesołowski rodem z Tumlina od najmłodszych  lat dorastał pod 

bezpośrednim wpływem ojca i jego działalności rzeźbiarskiej w kamieniu oraz 
plastycznej –  swojej rodziny. Ukończył Uniwersytet Warszawski na kierunku 
profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Rzeźbą w drewnie zajmuje się od kilku-
nastu lat. W początkowej fazie traktował ją jako terapię zajęciową. Do chwili 
obecnej jest to praca w małej formie – rzeźba, płaskorzeźba i relief. Jest auto-
rem witrażowej płaskorzeźby przedstawiającej dąb „Bartek”.

– Po kilkukrotnym pobycie we Wło-
szech zafascynowały mnie tamtejsze rzeź-
by – ich wirtuozeria wykonania, wdzięk 
i elegancja. Pierwsze moje rzeźby po-
wstały w 1991 roku. Na szerszą skalę nie 
prezentowałem publicznie swoich prac. 
Część moich rzeźb znajduje się u przyja-
ciół w Rzymie, a część ozdabia domowe 
wnętrza moich synów, rodziny i przyja-
ciół. Obecnie należę do Lokalnej Grupy 
Działania „Dorzecze Bobrzy” w Miedzia-
nej Górze oraz Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków Świętokrzyskich w Kielcach – 
dodaje artysta.

Krzysztof Wesołowski, zdaniem 
krytyków sztuki, nigdy nie przechodzi 
obojętnie obok sztuki. „Zawsze widząc, 
słysząc ją znajdował w niej coś dla sie-
bie. W mniejszym lub większym stop-
niu poddawał ją swojej ocenie. Zdobyta 
wiedza, doświadczenie życiowe, praca 
pedagogiczna z osadzonymi, relacje in-

terpersonalne między 
ludźmi, relacje czło-
wiek – przyroda i przy-
roda – człowiek dały 
podstawy do skojarzeń 
i tworzenia symboliki 
niektórych rzeźb i pła-
skorzeźb” – czytamy 
opinię wyrażoną na 
jego stronie interneto-
wej. 

Zdaniem artysty 
drewno jest materia-
łem wdzięcznym do 
rzeźbienia – ma swoją 
duszę (wnętrze). Jesz-
cze nie zdarzyło mu 
się zniszczyć kawałka 
drewna. Dla niego za-
wsze jest  ważne za-

mierzenie i efekt finalny oraz, jakby „po 
drodze”,  dodatkowe elementy wynika-
jące z budowy drewna.  

Pierwszym jego krytykiem jest żona 
Zofia, która wyręcza go także w wielu 
zajęciach domowych, pozostawiając mu 
więcej czasu dla działalności rzeźbiar-
skiej. Niebagatelny wpływ na twórczość 
mają przyjaciele z Rzymu, którzy urzą-
dzają wypady plenerowe w różne zakąt-
ki Włoch. 

Andrzej Piskulak 

Podczas  Międzynarodowych  Targów  Turystyki  Wiej-
skiej  i Agroturystyki AGROTRAVEL,  które  zgromadziły 
w dniach 15–17 kwietnia w  halach Targów Kielce ponad 
140 wystawców bardzo dobrze wypadła prezentacja gminy 
Zagnańsk,  dokonana przez wójta Szczepana Skorupskie-
go. Odbywała się ona na stoisku Lokalnej Grupy Działania 
„Dorzecze Bobrzy”.

Na stosiku LGD „Dorzecze Bobrzy” wójt gminy Zagnańsk 
promował walory turystyczne naszej gminy, spotkał się mięzy 
innymi z wiceminister kultury i turystyki rządu francuskiego.

Kiermasz ozdób wielkanocnych na stoisku przygotowało 
Towarzystwo Aktywnych Kobiet na czele z radnymi: Agniesz-
ką Gębską, Ewą Kitą i Grażyną Wawszczak.

Wystawa była okazją do spotkania Polonii zauroczonej na-
szą agroturystyką.

Niemal wszyscy wystawcy zaproponowali zwiedzającym 
niezapomniane wakacje i urlopy na łonie pięknej przyrody.

Apis
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Sołtys sołectwa Bartków dziękuje serdecznie 
mieszkańcom Goleniaw i Bartkowa  

za zaufanie i wybór na sołtysa na piątą kadencję.
Stanisław Kundera

Do majowego wydania „Gazety Zagnańskiej” załączona 
została wkładka zawierająca ogłoszenie o przetargu ust-
nym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nieza-
budowanej położonej w obrębie geodezyjnym Zagnańsk.

KOMUNIKAT URZĘDU GMINY ZAGNAŃSKPODZIĘKOWANIE

Wójt Gminy
Szczepan Skorupski

HENRYK SOBIERAJSKI
Zabłocie  45A; tel. 41 301 12 17

Masz samochód na gaz?
Stacja gazowa LPG

Przy ul. Kieleckiej 1A w Zagnańsku 
– zaprasza od poniedziałku do soboty.

Projektowanie budowlane	
Adaptacja projektów typowych	
Rozbudowa budynków	
Nadzory budowlane	

Ponad sto tysięcy mieszkań ców województwa świętokrzy-
skiego skorzystało dotychczas z unijnego Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. Są wśród nich dzieci, uczęszczające do 
nowych przedszko li, uczniowie korzystający z dodatkowych 
lekcji, pracownicy i bezrobotni, podnoszą cy swoje kwalifikacje 

młodych ludzi, szczególnie uzdolnionych w przedmiotach 
matema tyczno – przyrodniczych, otrzymało przyznawane 
przez ŚBRR stypendia na ukowe. 

Kapitał Ludzki dał również wielu osobom możliwość do-
skonalenia swoich umiejętności oraz nauki nowych, lepszych 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim realizują: 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tysiąc kapitalnych projektów

Członek  Zarządu  Wo-
jewództwa  Świętokrzy-
skiego, Piotr Żołądek, nad-
zorujący  wdrażanie  PO 
KL w naszym regionie: 

Województwo święto-
krzyskie dobrze wykorzy-
stuje pieniądze z Progra-
mu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Na tle pozostałych 
regionów jesteśmy na szó-
stym miejscu w kraju  pod 
względem zaawansowania 
w jego realizacji. Ale to nie 
tylko liczby i statystyki. To 

również realny wpływ na rozwiązywanie problemów 
naszego regionu. Na przykład bezrobotni mieszkań-
cy gminy Zagnańsk mieli możliwość wzięcia udziału 
w bezpłatnych warsztatach z doradcą zawodowym oraz 
psychologiem, a także w kursach zawodowych, przygo-
towujących ich do podjęcia zatrudnienia. Program Ope-
racyjny Kapitał Ludzki będzie reali zowany w Polsce 
i w województwie świę tokrzyskim jeszcze do 2013 r. 
Do dyspozycji wnioskodawców pozostało blisko czter-
dzieści procent kwoty, którą nasz region otrzymał na 
dofinansowanie „kapitało wych” projektów. Można więc 
jeszcze skorzystać z szansy, jaką daje PO KL.

oraz osoby przedsiębiorcze, któ-
re dzięki Kapitałowi Ludzkiemu 
mogły założyć własny biznes. 
Są to też osoby zagrożone wy-
kluczeniem społecznym, z tak 
różnych powodów, jak choćby 
długotrwa łe bezrobocie, niepeł-
nosprawność czy uzależnienia.

Na dofinansowanie projek-
tów z PO KL województwo 
świętokrzyskie otrzymało 317,5 
mln euro (ponad 1,2 mld zł). 
Dotych czas za pośrednictwem 
Świętokrzyskiego Biura Rozwo-
ju Regionalnego i Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Kielcach 
przyznano autorom projektów 
ponad 820 milionów złotych. 

Do tej pory pieniądze te zo-
stały przeznaczone na realizację 
ponad tysiąca projektów ze sfer 
edukacji, rynku pracy i walki 
z wyklucze niem społecznym. 
Najwięcej z nich doty czyło or-
ganizacji dodatkowych zajęć 
w szkołach oraz tworzenia no-
wych przedszkoli. Tego typu 
projekty skierowane są m. in. 
do dzieci i młodzieży z obsza-

profesji. Z projektów PO KL, 
w ramach których realizowane 
były różnego rodzaju szkolenia 
zawodowe, na przykład nauka 
języka angielskiego, czy obsługa 
nowoczesnych maszyn budow-
lanych, skorzystało blisko 80 
tys. osób, zarówno pracujących, 
jak i odchodzących z rolnictwa, 
czy bezrobotnych. 

Elementem Kapitału Ludz-
kiego są także bardzo popularne 
dotacje dla osób fizycznych na 
rozpoczę cie własnej działalności 
gospodarczej – możliwa do uzy-
skania kwota wsparcia to nawet 
40 tys. zł. W firmach, które po-
wstały w naszym regionie dzięki 
takim właśnie dotacjom, pracę 
znalazło ponad 5 tys. osób.

Każdy mieszkaniec naszego 
województwa może być uczestni-
kiem projektu PO KL. Jak znaleźć 
projekt „dla siebie”? To proste. 
Wszelkie informacje o realizowa-
nych właśnie przedsięwzięciach 
z PO KL są w internetowej bazie 
– tzw. „Mapie Projektów”, która 
znajduje się pod adresem www.

rów wiejskich. Dotychczas z finansowanych przez UE zajęć 
pozalekcyjnych skorzysta ło 34 tys. świętokrzyskich uczniów, 
a z zajęć przedszkolnych – 8 tys. dzieci. Ponadto blisko 600 

projekty.efs.gov.pl. Mapa działa na zasadzie wyszukiwarki, 
w której, po zaznaczeniu odpowiednich kryteriów, zainteresowa-
ne osoby mogą znaleźć odpowiedni dla siebie projekt. 
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ZAGNAŃSK
Urząd Gminy 41-300-13-22,
 fax 41-300-13-73
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji 41-311-31-77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 41-311-31-35
Gminny Ośrodek Zdrowia 41-300-10-57
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 41-300-14-44
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnansku 41-300-11-59
Bank Spółdzielczy
(obok Urzędu Gminy) 41-300-15-51
Bank Spółdzielczy (filia) 41-300-10-66
Gminna Spółdzielnia „SCh” 41-300-15-21
Gościniec Świętokrzyski 41-300-10-30
Nadleśnictwo Zagnańsk,
ul. Przemysłowa 41-300-10-44 do 46
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP  41-300-11-99,
 41-300-10-98
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Rozalii i św. Marcina 41-311-31-36
Poczta 41-311-31-59
Posterunek Energetyczny 41-300-16-20 do 22
 do godz. 15.00
Posterunek Policji 41-349-36-98, 0502-253-043
Restauracja „Chata” 603-516-396
 665-648-556
Gabinet logopedyczno-terapeutyczny 794-490-010
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa 41-311-33-55
Punkt apteczny 41-312-98-44
Stacja Paliw, ul. Kielecka 5 41-300-13-03
Stacja Paliw, ul. Turystyczna 72A 41-300-11-20
LPG, ul. Kielecka l 41-300-18-04
LPG, ul. Turystyczna 110a 41-311-36-62
Hotel „Pod Jaskółką” - Umer 41-300-30-58
Naprawa sprzętu AGD: 41-300-20-57;
 0606- 619-052
Usługi Pogrzebowe 
Janusz Guzik 41-311-38-15
 0602-257-248
SAMSONÓW
Biblioteka Gminna 41-300-34-12
„Nasza Przychodnia” 41-300-36-97
Agencja Pocztowa Samsonów 41-300-34-01
Punkt apteczny 41-300-34-18
Bank Spółdzielczy 41-300-34-03
Gospodarstwo Agroturystyczne 41-300-31-50
Świetlica OSP 41-300-34-22
Zakład Weterynaryjny 41-300-34-05

SAMSONÓW-PIECHOTNE
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia NMP 41-300-34-57
CHRUSTY
Świetlica OSP 41-311-30-08
WIŚNIÓWKA
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Częstochowskiej 41-301-15-94
TUMLIN - WĘGLE
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Stanisława Biskupa 41-300-34-10
SZKOŁY
Zespół Szkoły Podstawowej nr 2
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku 41-311-32-75
Zespół Szkoły Podstawowej
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 41-300-34-14
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola
 i Gimnazjum w Samsonowie 41-300-34-07
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kajetanowie 41-301-15-13
Szkoła Podstawowa nr l
w Zagnańsku (Chrusty) 41-311-30-03
Szkoła Podstawowa w Belnie 41-311-31-58
Szkoła Podstawowa w Zachełmiu 41-311-31-50
Szkoła Podstawowa w Szałasie 41-300-26-03
Szkoła Podstawowa w Umrze 41-300-34-31

INFORMATOR GMINNY Galeria 
Krzysztofa Wesołowskiego


