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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  
wiele pogody, zdrowia, wzajemnej życzliwości  

oraz radosnych chwil spędzonych  
w rodzinnym gronie życzą

Wójt Gminy
Szczepan Skorupski

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Powiatowe  
Targi Pracy

Tłumy ludzi spragnionych pracy, z nadzieją, że ją znaj-
dą, przybyły na po raz pierwszy zorganizowane w gminie 
Zagnańsk Powiatowe Targi Pracy. Odbyły się one w hali 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnań-
sku. Na przybyłych czekało ok. 50 wystawców, w tym po-
nad 30 pracodawców, którzy zaoferowali prawie 180 miejsc 
pracy. Targi odwiedziło około 700 bezrobotnych z terenu 
gmin Zagnańsk i Masłów.

Bom ja Tumlinianka

– czytaj na str. 4

Wielki Tydzień rozpocznie Niedziela Palmowa. Na znak zwy-
cięstwa, tryumfu Chrystusa, jako Króla, poświęcane będą gałązki 
drzew oraz palmy. Triduum Paschalne to najważniejsze święte 
trzy dni. Stół wielkanocny powinien być świątecznie przystrojony, 
a na nim winny się znajdować poświęcone pokarmy.  

Najważniejsze święta w życiu chrześcijanina rozpoczynają się 
w Wielki Czwartek Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej, a kończą Rezu-
rekcją w poranek wielkanocny. 

Wielki Czwartek – jest to pamiątka ustanowienia sakramentu 
kapłaństwa i Eucharystii. W Wielki Piątek liturgia wieczorna zapra-
sza na rozważanie opisu Męki Pańskiej, uczczenie Krzyża Świętego 
i adorację Pana Jezusa w Grobie Pańskim.

Wielka Sobota jest wigilią Zmartwychwstania Pańskiego. W go-
dzinach porannych błogosławione są pokarmy, które mają znaleźć się 
na stole wielkanocnym. Wieczorem po zachodzie słońca wierni gro-
madzą się na Liturgii Paschalnej. Przed kościołem rozpalane jest ogni-
sko i poświęcany ogień, od niego zapalany jest Paschał. Poświęcana 
jest woda – znak nowego życia. Liturgia Nocy Paschalnej kończy się 

Duchowa i regionalna 
Wielkanoc

flakonie, najlepiej z ceramiki ludowej, powinny być ułożone bazie 
ze srebrnymi kotkami i pierwsze wiosenne kwiaty oraz gałązki zie-
leni. Na stole ma też być koszyczek lub talerz z pisankami. Wszyst-
kie pobłogosławione pokarmy powinny być wyłożone na półmiskach 
lub talerzach tak, aby był do nich łatwy dostęp. Uczestnicy śniadania 
wielkanocnego powinni rozpocząć je od dzielenia się poświęconymi 
pokarmami, składając sobie życzenia. Gospodarz domu składa życze-
nia wszystkim, niezależnie od życzeń indywidualnych.

Jaworzanki i Tumlinianki proponują świąteczne potrawy regional-
ne i przypominają, że posiłki wielkanocne muszą się różnić charak-
terem od codziennych. W „Galerii potraw wielkanocnych” przedsta-
wiamy m.in.: pasztet z trzech mięs, pieczony karczek, schab, barszcz 
z jajkiem i kiełbasą, chrzan z jajkami, ćwikłę, bigos staropolski, ciasta 
– mazurki i miodowniki, paschę – sernik na zimno z bakaliami, wiel-
kanocne baby i babeczki drożdżowe, parzone i ucierane.

Apis 

uroczystą proce-
sją (Rezurekcją).

N a  s t o l e 
wie lkanocnym 
nakrytym białym 
obrusem obok 
zastawy winna 
znaleźć się oko-
licznościowa de-
koracja: baranek 
wielkanocny na 
łące z rzeżuchy 
lub z młodych pę-
dów owsa. A we 
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dokończenie ze str. 1
Ponad 50 zagranicznych 

ofert pracy na ponad 200 miejsc 
pracy przedstawili pracownicy 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
Natomiast Powiatowy Urząd 
Pracy w Kielcach zapropono-
wał 45 ofert. Najwięcej ofert 
pochodziło z branży budowla-
nej i usługowej.

Z inicjatywy wójta Szczepana Skorupskie-
go w połowie marca br. zostało zorganizowane 
spotkanie, które było poświęcone komunikacji 
funkcjonującej na trasie Umer – Kielce przez 
Samsonów i Zagnańsk. Przewoźników repre-
zentowali: Jerzy Litwin, Tadeusz Szerszeń, 
Teresa Kwiatkowska, Marian Pedryc. Urząd 
Gminy reprezentowany był przez wójta Szcze-
pana Skorupskiego i sekretarz gminy Mirosła-
wę Badzińską.

W trakcie dyskusji strona Urzędu Gminy 
przedstawiła problemy bulwersujące pasażerów, 
m.in.: brak zorganizowanego punktu sprzedaży 
biletów, nieprzestrzeganie godzin rozkładu jaz-
dy (zarzut, że busy są przed czasem), nieuzu-
pełnianie na bieżąco rozkładów jazdy na przy-
stankach, nieestetyczność taboru (brudny) oraz 
przepełnienie w busach w godzinach szczytu. 

Po dyskusji na powyższe tematy, strony 
ustaliły m.in., że: w okresie od 25 do 31 dnia 
każdego miesiąca będą zbierane zamówienia 
(wpłaty) na bilety miesięczne na dotychcza-
sowych zasadach (przez poszczególnych wła-
ścicieli na tej linii); w okresie od 1 do 5 dnia 
każdego miesiąca bilety będzie można naby-
wać u przewoźników na dotychczasowych za-
sadach; osoby, które nie będą mogły odebrać 

biletu z przyczyn osobistych, będą miały moż-
liwość ich odbioru w punkcie obsługi klienta 
Urzędu Gminy w terminie do dwóch dni tj. od 6 
do 8 każdego miesiąca, po okazaniu dokumentu 
tożsamości. Ponadto na złożone nieanonimowe 
skargi przewoźnicy będą udzielać odpowiedzi 
pisemnej, tylko wtedy, gdy wpłynie ona do 
Urzędu Gminy. Kierowcy będą posiadać iden-
tyfikatory.

Przewoźnicy spotkali się także z redakcją 
„Gazety Zagnańskiej” i przedstawili swoje pro-
blemy oraz faktyczne, ich zdaniem, przyczyny 
planowanych podwyżek i zmniejszenia liczby 
kursów. 

– Przyjmujemy z pokorą zastrzeżenia i uwa-
gi pasażerów. Przy czym nie ze wszystkimi się 
zgadzamy. Nie możemy milczeć na temat tego, 
że od 16 lat gmina nie uczestniczy w kosztach 
obsługi naszej linii komunikacyjnej. Musimy 
uzmysłowić naszym pasażerom to, że w skali 
każdego roku budżet gminy uzyskuje ogromne 
oszczędności z tego tytułu, a my z tego tytułu nic 
nie mamy – mówili przewoźnicy. 

Rozmówcy zgodnie podkreślili, że ustawa 
o transporcie zbiorowym nakłada na gminę 
obowiązek zabezpieczenia komunikacji zbio-
rowej w stopniu niezbędnym dla mieszkańców. 

Z inicjatywą zorganizowania w gminie teatru amatorskiego 
wystąpiły nauczycielki z Samsonowa – Marta Jass, Marta Polak 
i Anna Lisowska. Pierwsze organizacyjne spotkanie z wójtem 
Szczepanem Skorupskim odbyło się w 31 marca br. w organistówce 
obok kościoła pw. św. Rozalii i Marcina w Zachełmiu. 

Panie z Samsonowa mają za sobą udane realizacje spektakli m.in. 
z okazji festynu rodzinnego w Samsonowie. Poinformowały gazetę, że 
zapraszają pasjonatów sztuki teatralnej, zarówno starsze, jak i zupełnie 
młode osoby obdarzone talentem aktorskim.

Kontakt: maveric@poczta.onet.pl

Teatr amatorski

Film nakręcony przez gimnazjalistki Agnieszkę Wlazły, Martę 
Gębską, Klaudię Gębską i Aleksandrę Chyb z Zespołu Szkoły Pod-
stawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku otrzymał 
wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim.

16 marca br. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie ogólnopolskie-
go konkursu na uczniowski film amatorski pod hasłem „Moja szkoła 
między tradycją a nowoczesnością”. Konkurs zorganizowało Święto-
krzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Marszał-
ka Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty. Apis 

Wyróżniony film

W Samsonowie odbyły się 24 marca br. gminne eliminacje Ogól-
nopolskiego Turnieju Pożarniczego pt. „Młodzież zapobiega poża-
rom”. Wzięły w nich udział dzieci ze szkół podstawowych i gimna-
zjów gminy Zagnańsk. 

Do eliminacji szczebla powiatowego zakwalifikowały się Kamila 
Zagórska z SP nr 1 w Zagnańsku, którą opiekuje się nauczyciel Roman 
Piskulak i Karolina Gębska z Publicznego Gimnazjum w Samsonowie – 
nauczyciel – Jakub Szczepański. 

W kategorii szkół podstawowych pierwsze dwa miejsca zajęły dzieci 
z SP nr 1 w Zagnańsku, Kamila Zgórska i Barbara Łoboda, trzecie miej-
sce przypadło Konradowi Mrozowi z ZSP i G w Kajetanowie. Natomiast 
w kategorii gimnazjów wszystkie trzy czołowe lokaty zajęli uczniowie 
z ZSP, PiG w Samsonowie – Karolina Gębska, Magdalena Rutkiewicz, 
i Dominik Boruń. Apis 

Konkurs pożarniczy

Zauważyli też, że możliwe jest wyliczenie kon-
kretnej kwoty z tytułu oszczędności, jeśli wy-
liczy się koszty utrzymania przez gminę linii 
MZK 7 i 32. Przewoźnicy zwrócili uwagę, że 
od kilku lat, mimo poważnych problemów fi-
nansowych, z jakimi się borykają, nieprzerwa-
nie wykonują 32 kursy, co daje ponad 1200 km 
dziennie. Połowa tych kursów przynosi jednak 
straty.

O swoich problemach dwukrotnie infor-
mowali wójta i radnych gminy w 2010 r. Pisali 
prośby do wójta o dofinansowanie kursów nie-
rentownych. Wszystkie ich prośby pozostały 
jednak bezskuteczne. Ślady, które świadczą 
o próbach rozwiązania problemu to znajdujące 
się w Urzędzie Gminy m.in. pisma przewoźni-
ków, przeprowadzona przez pracowników urzę-
du „analiza napełnienia wskazanych kursów” 
oraz protokoły w tej sprawie.

Przewoźnicy mieli nadzieję, że gdy weszła 
w życie znowelizowana ustawa o komunikacji 
zbiorowej, to władze gminy będą partycypować 
w kosztach kursów nierentownych, ale spo-
łecznie uzasadnionych. Dowiedzieli się, że nie 
mogą liczyć na taką pomoc finansową. 

Na zakończenie rozmowy, odnosząc się do 
zarzutów dotyczących komfortu jazdy w kursu-
jących busach i autobusach, zapewnili, że nowy 
rozkład jazdy zakładający zmniejszenie liczby 
kursów spowoduje wykorzystanie dużych auto-
busów, a co za tym idzie podniesienie komfortu 
podróży.

Andrzej Piskulak 

Powiatowe Targi Pracy

Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Artur Kudzia pod-
kreślił w rozmowie z „Gazetą Zagnańską”, że każdego roku podczas 
Powiatowych Targów Pracy zatrudnienie znajduje kilkadziesiąt osób. 

– Wierzę, że część bezrobotnych – mieszkańców naszej gminy 
znajdzie dziś potencjalnych pracodawców i podpisze z nimi umowy 
o pracę – mówi dyr. Artur Kudzia. 

– Cieszę się, że dzięki bardzo dobrej współpracy Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kielcach z gminą Zagnańsk udało nam się zorgani-
zować takie właśnie targi w Zagnańsku. Jest to jedno z ważniejszych 
wydarzeń, które ma miejsce po raz pierwszy w historii tej gminy. 
Owocem tej dobrej współpracy są prowadzone rozmowy na temat 
otwarcia w Zagnańsku Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyj-
nego, gdzie bezrobotni z gminy Zagnańsk mogliby załatwić większość 
spraw, bez konieczności wyjazdu do Kielc – dodał. 

Wójt Szczepan Skorupski zaproponował dwa pokoje w GOPS-ie 
z przeznaczeniem na filię Powiatowego Urzędu Pracy.

W trakcie Powiatowych Targów Pracy w Zagnańsku prowadzone 
były zajęcia, realizowane w panelach dyskusyjnych, przeznaczone 
dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

– „Teraz My – Rynek Pracy” – informacje dotyczące usług i instru-
mentów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach;

– „Poznaję rynek pracy – czyli gdzie powinienem szukać pracy” 
– warsztat z aktywnego poszukiwania zatrudnienia. 

Przed otwarciem targów zorganizowano także spotkanie pt. „Prze-
gląd form wsparcia dla przedsiębiorców metodą ożywienia lokalnego 
rynku pracy”, w którym udział wzięło kilkudziesięciu przedsiębior-
ców z terenu gminy Zagnańsk.

Organizatorami targów byli Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 
oraz Urząd Gminy w Zagnańsku i Urząd Gminy w Masłowie.

Apis

Problemy komunikacyjne w gminie
W związku z gwałtownie rosnącymi cenami paliwa oraz ubezpieczeń OC i od nieszczę-

śliwych wypadków, od 1 kwietnia br. zagnańscy przewoźnicy podnieśli ceny biletów o 50 gr.  
W czerwcu zaś zmniejszą częstotliwość kursów w godzinach poza szczytem przewozowym.
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Wystawę odwiedzili przedsta-
wiciele władz powiatu, Zdzisław 
Wrzałka i Renata Janik, a także 
radni gminy i wójt Szczepan Sko-
rupski oraz przedstawiciele TPSzP 
w Kielcach. Regionalny charakter 
wystawy podkreślił występ zespołu 
ludowego Tumlinianki. 

Na wystawie znalazły się prace: 
Janiny Orzechowskiej, Teresy Ślęk, 
Janiny Sarny, Teresy Wojtasińskiej, 
Renaty Lutek, Wandy Janik, Haliny 

Chłopek, Barbary Milcarz, Marii 
Niciejewskiej, Ewy Olesińskiej, 
Janiny Wrońskiej, Jadwigi Olesiń-
skiej, Reginy Osuch, Jadwigi Sa-
bat, Ewy Kopacz, Ewy Kity. Wy-
stawa stanowi zaledwie fragment 
dorobku artystycznego koronkarek 
gminy Zagnańsk. Organizatorka-
mi wystawy były Ewa Olesińska 
i Grażyna Wawszczak. 

Celina Ślefarska

W Domu Kultury „Zameczek” 21 marca otwarta została Wysta-
wa i Kiermasz Rękodzieła Artystycznego Towarzystwa Aktywnych 
Kobiet z Gminy Zagnańsk. Prace można oglądać do 15 kwietnia br. 

Koronkowe życie

Sołtysi gminy Zagnańsk zrzeszeni w Kole Sołtysów spo-
tkali się w remizie strażackiej w Chrustach 11 marca, by 
uczcić ogólnopolski Dzień Sołtysa. Najważniejszym punk-
tem spotkania było pasowanie Marcina Fąfary na nowego 
sołtysa Gruszki. Mający najdłuższy staż sołtys Władysław 
Żaczkiewicz z Szałasu przeprowadził ceremonię pasowa-
nia, która polegała na ubieraniu nowo wybranego sołtysa 
w tradycyjny sołecki strój. 

Zgodnie z tradycją, prawdziwy sołtys, żeby elegancko wy-
glądał, powinien nosić krawat, kapelusz – dla osłony przed 
słońcem i deszczem, kubrak, żeby nie zmarzł, chodząc po so-
łectwie, teczkę, aby nie zgubił dokumentów oraz gumowce – 
żeby nie ugrzązł w błocie. 

Pasowany sołtys stanął na wysokości zadania i z pokorą 
przyjął wszystkie insygnia. Tym wydarzeniom przyglądał się 
przewodniczący Rady Gminy w Zagnańsku Wojciech Chłopek, 
który był gościem honorowym spotkania. Ze względu na to, że 
było to spotkanie kończące kadencję sołecką, prezes Koła Soł-
tysów Grażyna Wawszczak przekazała na ręce przewodniczą-

Dzień Sołtysa

cego Rady Gminy okolicznościowe podziękowanie dla wójta 
oraz pracowników Urzędu Gminy za życzliwość i przyjazną 
atmosferę, jaką stworzyli w kontaktach z sołtysami. 

Obchodom Dnia Sołtysa towarzyszyły wzruszenie oraz po-
mysły związane z dalszą działalnością Koła Sołtysów w gmi-
nie Zagnańsk.

Ewa Kita

W Publicznym Gimnazjum w Tumlinie 18 marca br. odbyła się nietypowa 
lekcja fizyki, którą poprowadzili pracownicy Instytutu Fizyki Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Fizycy przeprowadzili dla uczniów dwa 
wykłady na temat: „Energia jądrowa” oraz „Złudzenia optyczne”. Ponad-
to uczniowie mogli uczestniczyć w atrakcyjnych pokazach doświadczalnych 
dotyczących magnetyzmu. 

Podczas lekcji uczniowie mogli sami wykonywać doświadczenia, snuć wnio-
ski. Brali czynny udział w zajęciach, które trwały 4 godziny lekcyjne. Ponadto 
pani Renata Jędrzejewska razem z grupą uczniów biorących udział w projekcie, 
uczestniczyła także w zajęciach w Instytucie Fizyki. Odbyły się one w profesjo-
nalnych laboratoriach fizycznych. 

Zainteresowaniami fizycznymi szczególnie wy-
różniła się Aleksandra Szcześniak. W projekcie już 
trzykrotnie zdobyła tytuł laureatki Ligi Zadaniowej 
„Najlepszego Fizyka” i w nagrodę 3 razy uczest-
niczyła w obozach naukowych: w Białym Dunaj-
cu, Hucie Szklanej i Polańczyku. Miała tam okazję 
spotkać wybitnych fizyków. 

Pani Jędrzejewska za swoją pracę i osiągnięcia 
w projekcie również została nagrodzona wyjazdami 
na obozy naukowe. To z jej inicjatywy szkoła bierze 
udział w projekcie FENIKS, który jest długofalo-
wym programem odbudowy, popularyzacji i wspo-
magania fizyki w szkołach. Realizowany jest on 
w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 
Europejskiego Funduszu Społecznego Apis

Z fizyką za pan brat Stempel z da-
townika poczto-
wego informujący 
o tym, że w Górach 
Świętokrzyskich 
wyszedł z wody 
395 mln lat temu 
tetrapod będzie 
można uzyskiwać 
od Świąt Wielkanocnych w zagnańskim Urzę-
dzie Pocztowym. 

Spacer z tetrapodem
Biblioteka szkolna Zespołu SP nr 2, Przed-

szkola i Gimnazjum w Zagnańsku ogłosiła 
konkurs literacki pn. „Spacer z tetrapodem”.

Adresowany jest on do uczniów szkoły pod-
stawowej i gimnazjum. Prace należy nadesłać na 
adres biblioteki szkolnej do 12 maja br. Powinien 
to być utwór literacki np. wiersz, opowiadanie, 
komiks o tematyce dotyczącej odkrytych przez 
naukowców śladów czworonoga sprzed 395 
mln lat. Podsumowanie konkursu odbędzie się 9 
czerwca br.

Jury wyłoni laureatów według dwóch grup 
wiekowych. Pierwszą grupę stanowią uczniowie 
klas IV–VI, drugą uczniowie gimnazjum. Na 
zwycięzców czekają nagrody.                       GM
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Zespół tworzą kobiety i mężczyźni 
zamieszkujący w dwóch gminach – za-
gnańskiej i miedzianogórskiej. Na ich re-
pertuar składają się m.in. pieśni ludowe, 
kościelne i patriotyczne.

Uświetniają swoimi występami rocz-
nice klubu sportowego, zjazdy sołtysów, 
festyny, rocznice istnienia placówek kul-
tury, obchody Zielonych Świątek, Wiel-
kiej Nocy, spotkania opłatkowe. 

Tumlinianki nagrały pastorałki dla 
Radia Kielce i Radia FaMa, biorą udział 
w imprezach, podczas których odbywają 
się pokazy obyczajów, dawnych narzę-
dzi rolniczych i prac ludowych. Są też 

W niedzielę wczesnym  
porankiem o świcie

Szedł Jezus – Zmartwychwstały 
Zbawiciel.

I szedł przez wiejskie opłotki
odziany w szatę białą,

A w ręku trzymał chorągiew –
To symbol Jego chwały.

Ten, który między niebem a ziemią
Zawisł na krzyżu z łotrami,

Aby nas wszystkich pojednać,
Bo chciał być razem z nami.

I przybrał postać człowieka,
Przystanął na skrzyżowaniu dróg…
Przechodnie Go wszyscy mijali,

A to był Zbawca, nasz Bóg.

I ja Go też minęłam,
Choć szłam na Jego spotkanie,

Bo nie myślałam, że zmieni postać...
Więc przebacz mi

Mój Zmartwychwstały Panie.
Marianna Kłosowska

ZMARTWYCHWSTAŁY 
ZBAWICIEL

Bom ja Tumlinianka
Początki Zespołu Ludowego Tumlinianki sięgają lat 50., kiedy to prężnie 

działał Ludowy Zespól Sportowy Tumlin. Zimą jego członkowie startowali w za-
wodach sportowych, latem tańczyli i śpiewali, występując na różnych estradach. 
W lipcu 1984 r. działalność artystyczna i ludowa osób z Tumlina zarejestrowana 
została w Wojewódzkim Domu Kultury. Od tego momentu datuje się oficjalnie 
działalność Tumlinianek. Kierowniczką została Marianna Kłosowska.

bohaterkami filmu wideo, nagranego 
specjalnie dla australijskiej Polonii. 

Brały udział m.in.: w Ogólnopolskich 
Buskich Spotkaniach z Folklorem, prze-
glądach zespołów śpiewaczych w Cie-
kotach, Śladkowie Małym, Beskidzie 
Żywieckim, Zakopanem, Polańczyku, 
Solinie, Jędrzejowie, w Koncercie Pieśni 
Maryjnych na Jasnej Górze i Dymarkach 
Świętokrzyskich w Nowej Słupi.

Wzięły udział w konkursie między-
narodowym „Pieśni ludzi gór” w Zako-
panem. W organizowanym przez WDK 
konkursie obrzędowym zajęły III miej-
sce, wystawiając sztukę „Zielarka”. Jed-
nym z ważniejszych wydarzeń w historii 
zespołu był udział w 1998 r. w akcji ma-
jącej na celu obronę istnienia wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Tumlinianki wraz 
z innymi zespołami z piosenką „A wy 
ministrowie, co znowu knujecie, że nam 
do Krakowa Kielce zabrać chcecie?” 
maszerowały ulicami Warszawy wprost 
przed sejmowy budynek.

Występy Tumlinianek można zoba-
czyć lub usłyszeć nie tylko na żywo, ale 
również w telewizji i radiu. Zespół chęt-
nie prezentuje się publiczności. 

Panie z zespołu organizowały także 
wieczerze opłatkowe dla osób samot-
nych. Często gościły ze swoim reper-
tuarem w Domu Pomocy Społecznej 
w Kielcach.

W 2009 r. w ramach projektu Świę-
tokrzyskiego Programu Odnowy Wsi 
Tumlinianki otrzymały stroje ludowe. 
Zespół obecnie liczy 16 osób, w jego 

skład wchodzi 13 pań i 3 panów: Ma-
rianna Kłosowska – kierowniczka ze-
społu, Lech Dziwoń – akordeonista, Ge-
nowefa Dziwoń, Wanda Stępień, Wanda 
Reczyńska, Wanda Więckowska, Lucy-
na Szwed, Janina Stando, Maria Pindral, 
Teresa Ślefarska, Feliksa Stefańska, Ja-
nina Stefańska, Halina Skowron, Zofia 
Słoń, Jan Kita, Jan Zapała.

Kierowniczka zespołu Marianna Kło-
sowska, która tworzy i pisze scenariusze 
oraz teksty jest poetką ludową. Urodziła 
się w okresie międzywojennym w rodzi-
nie Moćków z Tumlina-Wykienia. W la-
tach 50. dała się poznać w Tumlinine jako 
działaczka społeczna w organizacjach 
rolniczych, sportowych oraz zespole ar-
tystycznym utworzonym z uzdolnionej 
młodzieży Zagnańska i Tumlina. Zakła-
dała też ogródki uprawy warzyw, dzie-
cięce place zabaw i organizowała życie 
kulturalne w swoim miejscu zamieszka-
nia. W 1996 r. ukazał się jej tomik „Bom 
ja Tumlinianka”. Dwa lata później został 
wznowiony pod auspicjami Ludowego 
Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego 
w Kielcach.

Andrzej Piskulak 
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Wzorem ubiegłych lat obchody rozpocz-
ną się od obudzenia wiekowego drzewa. 
Organizatorzy apelują do dzieci ze szkół 
i przedszkoli, by wzięły ze sobą wszel-
kiego rodzaju i rozmiaru bębny i bębenki, 
a także przygotowały hasła ekologiczne, 
okrzyki, kolorowe stroje, piosenki itp.

Organizatorzy planują wiele konkur-
sów o tematyce ekologicznej, promują-
cych zdrowy styl życia, oraz z ogólnej 
wiedzy na temat gminy Zagnańsk. Na 
zwycięzców czekają nagrody i upominki. 
Puchar Świętokrzyskiej Niezapominajki 
zdobędzie grupa najbardziej „ekologicz-
na”, kolorowa i „niezapominajkowa”.

ŚWIĘTOKRZYSKA NIEZAPOMINAJKA
VI edycja Świętokrzyskiej Niezapominajki odbędzie się 17 maja o godz. 11.45 w cieniu dęba „Bartka”, a towarzyszyć jej będą 

odgłosy tetrapoda. Tegoroczna edycja będzie przebiegała pod hasłem: „Życie wyszło z wody i Wrotami Czasu dotarło pod Bartka”.
Wśród wielu atrakcji przewidywane są 

m.in.: występy artystyczne, pokazy leśni-
ków, loterie fantowe, wystawy, prezen-
tacje firm. Na uczestników czeka wiele 
nagród, lizakowy tort wójta gminy Za-
gnańsk oraz atrakcje kulinarne.

Organizatorami są: Bractwo Bartko-
we, SP w Belnie, SP nr 1 w Zagnańsku, 
GOKSiR w Zagnańsku i Nadleśnictwo 
Zagnańsk oraz Technikum Leśne. Koor-
dynacją działań, przyjmowaniem zgło-
szeń, rejestracją sponsorów zajmują się 
Anna Tuz, tuzanna@wp.pl i Elżbieta 
Ślewa, elaslewa@o2.pl.

Apis 

To nie opis sceny z filmu. To nie jest 
także opis bandyckich porachunków. 
To zapomniana dziś historia wydarzeń 
z 23 marca 1943 roku, kiedy to nieda-
leko od cmentarza w Zachełmiu zginął 
z rąk Niemców Marcin Wiech pseudo-
nim „Mściciel”, dowódca placówki Ka-

Widowisko „NA SZLAKU HUBALA” 
Spotkali się tego dnia we trzech. Mieli zająć się transportem broni. Rozma-

wiając, szli do Zachełmia. Nie zauważyli, że na drodze zatrzymał się samochód. 
Dopiero strzały, które oddali jego pasażerowie uświadomiły im, że grozi im 
śmiertelne niebezpieczeństwo. Nie mylili się. Mimo że rozpoczęli walkę, Marcin 
zginął trafiony kulą w pierś.

dry Polski Niepodległej w Zagnańsku. 
Zginął człowiek walczący o Polskę, ale 
pamięć o nim nie przetrwała. Chcemy to 
zmienić. Chcemy oddać mieszkańcom 
Waszej gminy pamięć o bohaterach. 

Z tego powodu już po raz drugi za-
praszamy wszystkich na widowisko 

historyczne „NA SZLAKU HU-
BALA”. 2 maja, na placu przy ru-
inach pieca „Józef” w Samsono-
wie przedstawimy Państwu cztery 
zapomniane już epizody z czasów 
II wojny światowej. Począwszy od 
godziny 16 ponad 100 członków 
grup rekonstrukcyjnych przedsta-

wi w barwny sposób następujące epizo-
dy: walka w Samsonowie we wrześniu 
1939 roku, bój oddziału majora „Huba-
la” w lasach niedaleko Szałasu, śmierć 
Marcina Wiecha „Mściciela” oraz walka 
oddziału partyzanckiego Armii Krajowej 
Pawła Stępnia ps. „Gryf”, która miała 
miejsce pod Występą. Takiej dawki hi-
storii i do tego dotyczącej najbliższej 
okolicy nie zapewni Wam nikt. 

Dionizy Krawczyński
Prezes Stowarzyszenia „Jodła”

Zajęcia powadzone przez wykładow-
ców Uniwersytetu adresowane są do 
osób, co najmniej ze średnim wykształ-
ceniem i z chęciami przyswajania nowej 
wiedzy. Zajęcia będą odbywały się w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy. 

Swój akces do udziału w wykładach 
zgłosiło 11 osób. Powołana została Rada 
Słuchaczy Uniwersytetu, w skład, której 
weszli m.in.: Elżbieta Strzelec, Celina 
Lisowska i Jerzy Barucha.

Jak poinformował prezes Święto-
krzyskiego Towarzystwa Regionalnego 

Uniwersytet III Wieku w Zagnańsku

Edukacja seniorów
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zagnańsku odbyło się 22 marca 

spotkanie organizacyjne Uniwersytetu III Wieku, który utworzony został z ini-
cjatywy Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego i Urzędu Gminy w Za-
gnańsku. 

i jednocześnie twórca Uniwersytetu,  
dr Maciej Andrzej Zarębski, w tym roku 
będą dominowały dwa bloki tematyczne 
dotyczące edukacji regionalnej i literac-
kiej, pod tytułem „Z historią, literaturą 
i sztuką na ty”. W przyszłym roku możli-
we będzie uruchomienie kolejnego bloku 
tematycznego, dotyczącego medycyny.

Pierwsze zajęcia na Uniwersytecie 
Otwartym III Wieku odbędą się 8 kwiet-
nia o godz. 17.00. Wykład inauguracyj-
ny pt. „O matecznikach kultury polskiej” 
wygłosi prof. Andrzej Tyszka.

Podczas zajęć 28 kwietnia dr Bogdan 
Dworak będzie mówił nt. „Literatura 
a życie”, dr Cezary Jastrzębski (27 maja) 
powie na temat osobliwości przyrod-
niczej ziemi świętokrzyskiej, jaką stał 
się tetrapod, dr Seweryn Wisłocki (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 cza-
sie II wojny światowej”, mgr Jan Jadach 
(7 października) opowie o „Korzeniach 
regionalizmu polskiego”, 18 listopada – 
mgr Paweł Pierściński wygłosi wykład 
pt. „O sztuce fotografowania”, dr Maciej 
A. Zarębski wygłosi referat (9 grudnia) 
na temat tego, „Jak najlepiej służyć ma-
łej ojczyźnie”.

W kraju istnieje już ponad 350 tego 
typu uniwersytetów. Prezes dr Maciej  
A. Zarębski podobną działalność inicjo-
wał przed laty w Staszowie. (Apis) 



GAZETA ZAGNAŃSKA6

Cel działania Młodzieżowej Rady 
to upowszechnienie idei samorządowej 
wśród młodzieży oraz zwiększenie ak-
tywności młodych ludzi. Rada będzie 
miała charakter opiniodawczy, wniosko-
dawczy, konsultacyjny i doradczy wobec 
działań organów samorządowych gminy, 
szczególnie w sprawach dotyczących 
młodzieży i mogących mieć dla niej 
istotne znaczenie. Jej kadencja trwać bę-
dzie dwa lata.

Młodzieżowa Rada  
Gminy Zagnańsk

Po raz pierwszy w historii gminy powstanie Młodzieżowa Rada Gminy Za-
gnańsk. Ma ona stworzyć młodemu pokoleniu warunki umożliwiające czynny 
udział w kształtowaniu samorządności lokalnej. Według jej pomysłodawcy 
i inicjatora, radnego Kamila Piaseckiego, będzie ona reprezentacją młodzieży 
– uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze szkół mających swą 
siedzibę w naszej gminie.

Do zadań realizowanych przez radę 
będzie należało m.in.: opiniowanie pro-
jektów uchwał Rady Gminy dotyczących 
spraw istotnych dla środowiska młodzie-
żowego, inicjowanie i podejmowanie 
działań dotyczących życia młodych ludzi 
w gminie, propagowanie i upowszechnia-
nie idei samorządowej, prowadzenie dzia-
łalności informacyjno-doradczej, nawią-
zywanie współpracy z krajowymi oraz 
zagranicznymi organizacjami.      Apis 

Jesienią ubiegłego roku grupa wy-
chowanków Kamili Kowalskiej – Stani-
sław i Irena Jończykowie, Elżbieta Ga-
cek, Teresa Górzyńska oraz nauczyciel 
SP nr 1 w Zagnańsku Roman Piskulak 
– podjęła inicjatywę renowacji pomnika 
nauczycielki, znajdującego się na cmen-
tarzu parafialnym. Inicjatywie tej patro-
nuje wójt Szczepan Skorupski.

Kamila Kowalska od 1933 roku pra-
cowała w Szkole Powszechnej w Za-
gnańsku-Chrustach. Była jednym z twór-
ców tajnych kompletów gimnazjalnych 
w naszej miejscowości, na których wy-
kładała język polski i historię. Po woj-
nie nadal uczyła w szkole podstawowej. 
Zmarła w 1954 roku i została pochowana 
na cmentarzu parafialnym w Zagnańsku. 
Staraniem najbliższej rodziny – Stanisła-
wy Jankowskiej, Marii Kowalskiej, Zofii 
Kowalskiej, Olimpii Klimaszewskiej – 
wykonano pomnik z piaskowca. Warun-
ki atmosferyczne i czas spowodowały, 
że pomnik lekko się przechylił, ponadto 
pokrywa go warstwa brudu i mchu.

Przeprowadzenie prac renowacyj-
nych grobu będzie hołdem mieszkań-
ców gminy Zagnańsk, szczególnie wy-
chowanków i nauczycieli, oddanym 
bohaterom lat wojny i okupacji, którzy 
narażając własne życie, pracowali dla 
dobra naszej Małej Ojczyzny. To właśnie 
w pracy tak wybitnych pedagogów kryje 
się jedna z tych tajemnic, dzięki której 
nasz naród, mimo lat niewoli, nie zatracił 
swej tożsamości. 

Powstanie tajnego gimnazjum w Za-
gnańsku stało się koniecznością, ponie-
waż w okresie okupacji znalazła się tutaj 
duża grupa młodzieży w wieku szkolnym, 
zarówno miejscowej, jak i przesiedlonej 
z Poznańskiego. Dlatego dzięki inicjaty-
wie miejscowego proboszcza ks. Jana Kur-
czaba, gimnazjum rozpoczęło działalność 
już w 1940 roku. O prężności kompletów 
świadczą dane o liczbie uczniów. W roku 
szkolnym 1940/41 było ich 14; w 1941/42 
– 15; w 1942/43 – 28; w 1943/44 – 48; 
w 1944/45 – 33. Nauczaniem zajmowa-
li się ks. Jan Kurczab, Adam Miętus,  
inż. Bronisław Plenkiewicz, doc. Jan 
Sokołowski, Kamila Kowalska, Mieczy-
sław Nowacki, Anna Jodłowska, Zofia 
Makarewicz, Stanisław Krupa.

Zajęcia odbywały się przez cały ty-
dzień, przerywano je, gdy w okolicy po-
jawiała się żandarmeria niemiecka lub 
miały miejsce łapanki. Corocznym egza-
minom końcowym najczęściej przewod-
niczył Bolesław Kozłowski. 

Bardzo ważnym elementem było na-
uczanie uzupełniające (języka polskiego, 
historii) prowadzone na poziomie szkoły 

Pamiętajmy o bohaterach
Pielęgnowanie pamięci o bohaterach narodowych jest obowiązkiem każdego 

z nas. Zwłaszcza w tych trudnych czasach, gdy takie wartości, jak Bóg, Honor, 
Ojczyzna coraz częściej zostają zastąpione nieskrępowaną wolnością. 

powszechnej przez Irenę Dorynek, Ka-
milę Kowalską, Marię German, Bolesła-
wa Germana, Władysława Boszczyka. 

W kronice szkolnej Kamila Kowal-
ska zapisała: „Młodzież chętnie praco-
wała z myślą, że pracuje dla przyszłej 
wolnej Polski”.

9 listopada 1996 r. Szkole Podstawo-
wej nr 1 nadano imię Nauczycieli Tajne-
go Nauczania. Jest to jedna z niewielu 
placówek w Polsce, która w ten sposób 
oddaje cześć wszystkim nauczycielom 
tajnych kompletów.

Zwracamy się do wszystkich osób, 
które pragnęłyby włączyć się w akcję 
związaną z renowacją pomnika Kamili 
Kowalskiej, z prośbą o kontakt – nr tel. 
41 311 39 39. 

Przygotował Roman Piskulak

„Dobroć serca jest tym, czym wpływ 
słońca, ona daje radość innych.” Tę 
radość mogli przeżyć emerytowani pra-
cownicy oświaty, a także osoby samotne, 
które 26 marca br. uczestniczyły w Dro-
dze Krzyżowej w Świętokrzyskiej Kal-
warii oraz zwiedziły i poznały historię 
kościoła w Piotrkowicach. Tymi słowa-
mi dziękujemy wójtowi Szczepanowi 
Skorupskiemu za pozytywny gest, który 
był odpowiedzią na nasze pismo.

8 marca był powodem do kolejne-
go spotkania pań zrzeszonych w To-
warzystwie Aktywnych Kobiet „TAK” 
z Zagnańska. Ta grupa pań kontynu-
ująca spotkania po programie „Rado-
sna Jesień” jest bardzo prężna i ak-
tywnie działa w naszej gminie. 

Ambitny program, mający na celu 
zgłębienie i zbadanie filozofii kobiet 
w połączeniu z pikantnymi żartami był 
nie lada rozrywką podczas spotkania. 
Dodatkową atrakcją, umożliwiającą 
świętowanie, były wymyślne potrawy 
oraz wystrój sali OSP w Samsonowie. 

„Kobieta – samica człowieka, wy-
różniająca się szczególnymi wypukło-
ściami, często wymagająca renowacji 
w postaci szpachli z Amonu”  potrafi 
wznieść się ponad szarą rzeczywistość 
dnia i zadziwić. Na tym spotkaniu opa-
dła mi szczęka… Panie, które prozę dnia 
zabijają robótkami na drutach lub szydeł-
ku, zorganizowały pokaz mody. Ubrane 
w poncza własnej produkcji paradowały 
po sali jak rasowe modelki. 

Celina Ślefarska

Kobiety z gminy 
mówią TAK

W imieniu uczestników –  
Anna Łuć

Podziękowanie
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Program szkolenia obejmuje: 
elementy botaniki	
zapoznanie się z materiałem roślin ozdobnych	
pielęgnacja roślin ogrodowych i balkonowych	
wykonywanie aranżacji kwiatowych na balko-	
nach, w ogrodach i wnętrzach
elementy projektowania zieleni wraz z ich wyko-	
nawstwem
podstawowe prace ziemne przy zakładaniu 	
ogrodów
prezentacja wzorcowego ogrodu             	

W ramach projektu zapewniamy:
materiały szkoleniowe 	
wyposażenie w odzież ochronną	
catering w trakcie szkolenia 	
wyjazd do wzorcowego ogrodu dla 10 osób	

Zapraszamy do udziału w projekcie:
„PODSTAWY ARANŻACJI I PIELĘGNACJI OGRODÓW”

w ramach którego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne 

zameldowane na terenie Gminy Zagnańsk.
Wszelkich informacji na temat zasad 

uczestnictwa w Projekcie udziela:
Biuro Naboru do Projektu  

„Podstawy aranżacji i pielęgnacji ogrodów” 
Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich

Ścięgna 78A, 26-050 Zagnańsk,  
tel. 887-052-990 (po godz. 1800),

www.srdw.pl, razem.zagnansk@gmail.com

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 
2011 roku na terenie gminy Zagnańsk, 
podobnie jak i w całym kraju, przepro-
wadzony zostanie Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań. Doko-
nywać go będzie pięciu rachmistrzów. 

Gminny Komisarz Spisowy w Zagnańsku informuje
Rachmistrz spisowy będzie nosić w wi-
docznym miejscu identyfikator ze zdję-
ciem, imieniem i nazwiskiem oraz pie-
częcią urzędu statystycznego, pieczątką 
imienną i podpisem dyrektora urzędu. 
Tożsamość rachmistrza można potwier-

dzić, dzwoniąc na infolinię NSP 2011 
(tel. 800 800 800) lub do Urzędu Gminy 
w Zagnańsku – tel. 41 300 13 22. Po raz 
pierwszy będzie możliwy także samo-
spis internetowy, który trwać będzie od 
1 kwietnia do 16 czerwca br.

Zapraszamy do udziału w projekcie:

„Wesele Świętokrzyskie” 
obrzędy ludowe w Gminie Zagnańsk

w ramach którego OGŁASZAMY NABÓR
 (od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2011 r.)

Do udziału zapraszamy osoby bezrobotne i osoby 
pracujące, zamieszkałe na terenie Gminy Zagnańsk

Projekt dotyczy poznania świętokrzyskich obrzę-
dów i zwyczajów ludowych oraz zakłada udział w wi-
dowisku obrzędowym pn. „Wesele Świętokrzyskie”. 
Udział w projekcie pozwoli na nabycie umiejętności 
interpersonalnych, językowych, autoprezentacji, po-
budzenie kreatywności oraz integrację uczestników 
projektu.

Więcej informacji na temat 
uczestnictwa w projekcie oraz 

zapisów mogą Państwo uzyskać  
w Biurze Naboru – Zachełmie 149 a, 

26-050 Zagnańsk, 
na stronie internetowej www.srdw.pl  

lub telefonicznie 664 133 103.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OGŁASZAMY NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIE 
Z OGRODNICTWA

(od 1 do 30 kwietnia 2011 r.)
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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 
ozdób i potraw wielkanocnych 

Jaworzanek i Tumlinianek


