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Życzymy Wszystkim
radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych

nadzieją budzącej się do życia wiosny.
Pogody w sercu i radości 

płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego w gronie najbliższych.

Marian Komasara

 Przewodniczący Rady Gminy

Anna Grajko Wójt 

Gminy Łubnice 
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Niech ta Wielkanoc 
będzie dla Was pełna Nadziei, Miłości i Wiary. 

Tak jak Jezus Chrystus zmartwychwstaje każdego roku 
nieodmiennie w naszych sercach, 

tak nowe tchnienie życia ukaże wspaniałe możliwości przed nami, 
gdy tylko Boża Miłość zamieszka na stałe wśród nas. 

Dzieląc się jajkiem z bliskimi i dalszymi obdarowujcie się Łaską Pańską 
i wszystkim tym co najlepsze w Was.

Życzymy radosnych chwil, dobrych myśli i ciekawie spędzonych chwil 
przy kwartalniku ,,Nowiny Łubnickiej Gminy”.
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Już na początku spotkania w 
świąteczny nastrój zebranych wpro-
wadziły piękne kolędy i pastorałki 
w wykonaniu uczennic z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Łubnicach 
oraz  Publicznego Gimnazjum w 
Łubnicach. Gospodarzem spotkania 
był przewodniczący Rady Gminy w 
Łubnicach Marian Komasara, który 
przywitał przybyłych gości. W uroczy-
stej sesji oprócz radnych i sołtysów 
udział wzięli przedstawiciele władz 
samorządowych powiatu, pracownicy 
Urzędu Gminy w Łubnicach, dyrekto-
rzy placówek oświatowych, przedsię-
biorcy, kierownicy instytucji z terenu 
gminy, przedstawiciele policji, straży i 
duchowieństwa.

W swoim przemówieniu prze-
wodniczący przedstawił informa-
cje dotyczące realizacji budżetu, 
serdecznie podziękował wszystkim 
tym, którzy pracowali z oddaniem 
w mijającym roku na rzecz naszej 
gminy, a także w imieniu własnym 
oraz Rady Gminy złożył najlepsze 
życzenia na Nowy Rok 2014. W 
dalszej części spotkania wójt gminy 
Łubnice Anna Grajko podziękowa-
ła wszystkim za pomoc, wsparcie i 
zaangażowanie w mijającym roku w 
rozwój naszej gminy po czym złoży-
ła życzenia wszystkiego najlepszego 
na  następne 365 dni.

Następnie spośród zaproszonych 
gości głos zabrali: starosta staszowski 
Andrzej Kruzel,  wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Lucyna Kozoduj, wice-

Uczestnicy świąteczno – noworocznej sesji Rady Gminy

Od lewej: Anna Grajko – wójt gminy Łubnice, Marian Komasara – przewodni-
czący Rady Gminy, Janusz Kowalski – wiceprzewodniczący Rady Gminy, Michał 

Skotnicki – wicestarosta powiatu staszowskiego

W dniu 30 grudnia 2013 roku w Centrum Kultury w Łubnicach odbyła się tradycyjnie już 
świąteczno – noworoczna sesja Rady Gminy, podczas której w miłej atmosferze dokonano 
podsumowania mijającego roku oraz złożono sobie życzenia na nadchodzący 2014 rok. 

Z URZĘDU...

UROCZYSTA SESJA RADY GMINY

starosta Michał Skotnicki, proboszcz 
parafii Beszowa ks. Krzysztof Serafin 
oraz trynitarz o. Piotr Graduszewski.

W trakcie świąteczno – noworocz-

Ponad 25 mln 130 tys. zł 
otrzymały świętokrzyskie sa-
morządy z przeznaczeniem 
na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. 

Rządowe wsparcie trafiło do 10 
powiatów oraz 60 gmin naszego 
województwa. Wręczenia promes, 
w dniu 17 lutego br., w Święto-
krzyskim Urzędzie Wojewódzkim w 
Kielcach, dokonała wojewoda Bo-
żentyna Pałka-Koruba. W imieniu 

powiatu staszowskiego promesę o 
wartości 800 tys. zł odebrał staro-
sta staszowski Andrzej Kruzel. Po-
dobnie uczynili włodarze gmin po-
wiatu, oprócz gminy Szydłów, która 
jako jedyna nie znalazła się w gro-
nie samorządów, wspartych środka-
mi rządowymi na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Wśród gmin, 
które otrzymały wsparcie jest rów-
nież gmina Łubnice, która otrzyma 
240 tys. zł. Dla porównania kwo-
ty przyznane pozostałym gminom 

PROMESY WRĘCZONE
ziemi staszowskiej, przedstawiają 
się następująco: miasto i gmina 
Staszów -300 tys. zł, miasto i gmi-
na Połaniec – 200 tys. zł, miasto 
i gmina Osiek – 300 tys. zł, oraz 
gminy: Bogoria – 220 tys. zł, Ole-
śnica – 80 tys. zł, Rytwiany - 200 
tys. zł. Tak więc powiat staszowski 
z ogólnej puli otrzymał 2, 240 mln 
zł., co stanowi 9,36 % wszystkich 
środków przekazanych z Warsza-
wy dla województwa świętokrzy-
skiego.

nej sesji nie zabrakło także tradycyj-
nego łamania opłatkiem oraz toastu 
za pomyślność w Nowym 2014 Roku. 

Aneta Śmiszek
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Dział Roz-
dział 

Treść Plan ogółem Dochody bieżące Dochody 
majątkowe

O20 Leśnictwo 2.000,00 2.000,00
O2001 Gospodarka leśna 2.000,00 2.000,00

O10 Rolnictwo i łowiectwo 490.000,00 490.000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 490.000,00 490.000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz-
ną, gaz i wodę

380.000,00 380.000,00

40002 Dostarczanie wody 380.000,00 380.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 40.000,00 40.000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40.000,00 40.000,00

720 Informatyka 289.400,00 289.400,00
72095 Pozostała działalność 289.400,00 289.400,00

750 Administracja publiczna 136.966,00 136.966,00
75011 Urzędy wojewódzkie 58.391,00 58.391,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 78.575,00 78.575,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

753,00 753,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa

753,00 753,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1.985.390,00 1.985.390,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.000,00 3.000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

184.300,00 184.300,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-praw-
nych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

572.047,00 572.047,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

216.755,00 216.755,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa

1.009.288,00 1.009.288,00

758 Różne rozliczenia 6.598.773,00 6.598.773,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samo-

rządu terytorialnego
3.485.110,00 3.485.110,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.051.476,00 3.051.476,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 50.000,00 50.000,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 12.187,00 12.187,00

852 Pomoc społeczna 1.721.718,00 1.721.718,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1.530.913,00 1.530.913,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczą-
ce w zajęciach w centrum integracji społecznej

9.742,00 9.742,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe

39.916,00 39.916,00

85216 Zasiłki stałe 35.677,00 35.677,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 45.382,00 45.382,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.000,00 2.000,00

85295 Pozostała działalność 58.088,00 58.088,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000,00 5.000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 

opłat i kar za korzystanie ze środowiska
5.000,00 5.000,00

Razem: 11.650.000,00 10.830.600,00 819.400,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Z URZĘDU...
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Dział Rozdział Treść Plan 
O10 Rolnictwo i łowiectwo 306.376,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 300.000,00

01030 Izby rolnicze 6.376,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 311.400,00
40002 Dostarczanie wody 311.400,00

600 Transport i łączność 520.770,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 82.575,00

60016 Drogi publiczne gminne 438.195,00

720 Informatyka 340.488,00
72095 Pozostała działalność 340.488,00

750 Administracja publiczna 1.973.391,00
75011 Urzędy wojewódzkie 58.391,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 130.000,00

75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 1.702.000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00

75095 Pozostała działalność 73.000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 753,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 753,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 104.496,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 76.413,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 28.083,00

758 Różne rozliczenia 100.000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 100.000,00

801 Oświata i wychowanie 5.101.180,00
80101 Szkoły podstawowe 2.924.880,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 385.290,00

80110 Gimnazja 1.374.340,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 232.390,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16.500,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkole 133.180,00

80195 Pozostała działalność 34.600,00

851 Ochrona zdrowia 26.775,00
85153 Zwalczanie narkomanii 3.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 23.775,00

852 Pomoc społeczna 2.238.971,00
85202 Domy pomocy społecznej 160.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytal-
ne i rentowe z ubezp. społecznego 

1.517.913,00

85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

9.742,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 79.916,00

85216 Zasiłki stałe 35.677,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 277.085,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50.550,00

85295 Pozostała działalność 108.088,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30.000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 30.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 745.900,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20.000,00

90002 Gospodarka odpadami 310.900,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 410.000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 420.500,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50.000,00

92113 Centra kultury i sztuki 323.100,00

92116 Biblioteki 47.400,00

926 Kultura fizyczna 9.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 9.000,00

Razem: 12.230.000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Z URZĘDU...
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ANNA GRAJKO WYRÓŻNIONA TYTUŁEM 
„KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA 2013”

INWESTYCJE GMINNE

Głosowanie na kobiety sukcesu po 
raz kolejny spotkało się z dużym zainte-
resowaniem. W konkursie, do którego 
nominowanych zostało kilkaset pań z 
całego regionu świętokrzyskiego, przez 
trzy tygodnie trwała zacięta rywalizacja. 

Na uroczystej gali najwięcej emocji 
przyniosło oczywiście ogłoszenie wyni-
ków konkursu, o których zdecydowała 
liczba przysłanych SMS-ów. Poznaliśmy 
nazwiska finałowej dziesiątki Kobiet 
Przedsiębiorczych w województwie świę-
tokrzyskim i trójek najbardziej aktywnych 
pań w powiatach. Otrzymały one ho-
norowe tytuły „Kobieta Przedsiębiorcza 
2013”, pamiątkowe statuetki i dyplomy. 

Z powiatu staszowskiego do kon-
kursu nominowanych było 14 pań. W 
sms-owym głosowaniu zwyciężyła Anna 
Grajko wójt gminy Łubnice. Laureatka 
pierwszego miejsca ukończyła studia w 
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie i podyplomowe Studium 
Pedagogiczne w Rzeszowie. Przez 11 lat 
pracowała w szkole jako nauczyciel bio-
logii i matematyki. Od 1990 roku zwią-
zana z samorządem a od 1996 roku 
pełni funkcję wójta gminy Łubnice. Pry-
watnie Anna Grajko ma córkę Magda-
lenę absolwentkę Prawa i Administracji. 
Uwielbia podróże i dobrą książkę.

Wyróżnienia w konkursie z terenu 
naszego powiatu zdobyły również Anna 
Karasińska dyrektor Liceum Ogólno-
kształcącego im. ks. kard. Stefana Wy-

szyńskiego w Staszowie oraz Lucyna Ko-
zoduj wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
w Staszowie. 

A tak przedstawia się Złota Dziesiątka 
najbardziej przedsiębiorczych pań w wo-
jewództwie świętokrzyskim: 
1. Mirosława Gałecka, miasto Kielce
2. Anna Magdziak, powiat buski
3. Anna Korczyńska – Wieloch, po-

wiat buski
4. Katarzyna Ziółkowska, miasto 

Kielce
5. Anna Kołodziejczyk – Miernik, 

Dobiegła końca szósta edycja plebiscytu „Kobieta Przedsiębiorcza” organizowanego przez 
„Echo Dnia”. W sobotę, 8 marca 2014 r. na uroczystej gali finałowej w Hotelu Kongresowym 
w Kielcach poznaliśmy nazwiska laureatek. 

„Kobieta Przedsiębiorcza 2013”  
Anna Grajko – wójt gminy Łubnice

Złota Dziesiątka najbardziej przedsiębiorczych pań w województwie świętokrzyskim

miasto Kielce
6. Anna Grajko, powiat staszowski
7. Anna Karasińska, powiat staszow-

ski
8. Dorota Sagan, powiat buski
9. Ewa Środa, powiat konecki
10. Ewa Napora, powiat włoszczowski

Kobiety, które zdobyły najwyższe lau-
ry, w tegorocznej edycji plebiscytu, mają 
na swoim koncie nie tylko wiele sukce-
sów w karierze zawodowej, ale także 
życiu osobistym. Te wszystkie dokona-
nia sprawiły, że są cenione i cieszą się 
ogromną popularnością i uznaniem w 
swoich środowiskach. 

Aneta Śmiszek

Z URZĘDU...

1. Sukcesywna dostawa kruszywa 
wapiennego drogowego dla 
Gminy Łubnice w 2014 roku.

2. Sukcesywna dostawa rumoszu 
skalnego dla Gminy Łubnice w 
2014 roku.

3. Transport materiałów sypkich w 
2014 roku.

W wyniku przeprowadzonych 
przetargów wybrano firmy oferujące 
najniższe ceny za dostawę i usługi.

W dniu 12 lutego 2014 roku pod-
pisano umowy na:
- ,,Sukcesywną dostawę kruszywa 

wapiennego drogowego dla 
Gminy Łubnice w 2014 r.” z Fir-
mą Handlowo- Usługową Trela 
Paweł , 28-232 Łubnice 43 A,

- ,,Sukcesywną dostawę rumoszu 
skalnego dla Gminy Łubnice w 

2014 r.” z Przedsiębiorstwem 
Usługowo- Handlowym Nowak 
Mirosław 28-200 Staszów ul. 
Oględowska 27,

- ,,Transport materiałów sypkich w 
2014 r.” z firmą Usługi Trans-
portowe Waldemar Kaczmar-
czyk, Sroczków 63 A, 28- 133 
Pacanów.

Gmina Łubnice otrzymała pro-
mesę na odbudowę drogi gminnej 
uszkodzonej w wyniku deszczy na-
walnych w 2011 roku na zadanie 
pn. ,,Odbudowa drogi gminnej nr 
001934T Wilkowa od km 0+000 
do do km 1+ 700” w wysokości 240 
000,00 zł.

Zakończono realizację budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
dla gminy Łubnice w ilości 219 sztuk. 
Inwestycja finansowana była w 75 % 
kosztów kwalifikowalnych ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich i środków własnych.

Barbara Dudek, Anna Jarzyna

30 stycznia 2014 roku prze-
prowadzono przetargi na zada-
nia pod nazwą:
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DUSZPASTERZ, ORGANIZATOR PARAFIALNEGO  
ŻYCIA, SPRAWNY ORGANIZATOR...

Rozmowa z Księdzem Krzysztofem Serafinem

Ksiądz Krzysztof Serafin

Z ŻYCIA GMINY...

Cieszę się, że Ksiądz Pro-
boszcz zgodził się udzielić 
wywiadu. Za kilka miesięcy, 
dokładnie l lipca mija 10 lat 
odkąd został ksiądz Probosz-
czem Parafii pw. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Beszowej. Czy 
10 lat to długi okres w życiu 
Księdza, czy raczej minęło jak 
jeden dzień?

W porównaniu z wiecznością jest 
to krótka chwila, ale wobec prze-
ciętnego życia człowieka jest to już 
okrągły czas, gdzie można robić ja-
kieś porównania, podsumowania. 

Kiedy otrzymałem nominację do 
objęcia parafii Beszowa ówczesny 
ks. bp Andrzej Dzięga powiedział 
do mnie, że jego pragnieniem jest, 
aby kościół w Beszowej jako pierw-
szy w diecezji od strony Krakowa był 
wizytówką. Te słowa głęboko zapa-
dły mi w sercu i dzisiaj mogę z sa-
tysfakcją stwierdzić, że wygląd ko-
ścioła i jego obejście zmieniły się na 
lepsze i jeszcze bardziej przyciąga 
wzrok i zachęca turystów do zatrzy-
mania się i zainteresowania. 

Rzeczywiście to jedno z naj-
piękniejszych miejsc w naszej 
gminie... Od jak dawna pełni 
Ksiądz posługę kapłańską i 
którą Parafię wspomina naj-
milej?

Kapłanem jestem od 18 maja 
1986 roku. Jako wikariusz praco-
wałem w parafiach: Cerekiew, Skar-
żysko Kościelne, Iwaniska, Osiek, 
Kunów, Stalowa Wola pw. Matki 
Bożej Szkaplerznej. Dnia 28 czerw-
ca 2002 roku zostałem mianowany 
proboszczem przez ks. biskupa Wa-
cława Świerzawskiego i rozpoczą-
łem pracę w parafii Linów. 

Dnia 25 czerwca 2004 roku ks. 
biskup Andrzej Dzięga skierował 
mnie do parafii Beszowa, gdzie 
pracuję do chwili obecnej. Każda 
parafia ma swoją specyfikę, są to 
różne tereny i środowiska. Jest to 
dla mnie wielkie bogactwo, że mo-
głem zdobywać różne doświadcze-
nia we współpracy z ludźmi z da-
nych obszarów. Związane jest to z 
mentalnością, rodzajem wykonywa-

nej pracy, pielęgnowaniem lokalnej 
tradycji, przyzwyczajeń. 

Wielkim wyzwaniem jest odna-
lezienie się w danej społeczności. 
Mile wspominam wszystkie parafie, 
bo dużo wniosły i wnoszą do moje-
go życia. 

W obecnej parafii, w której je-
stem najdłużej czuję się bardzo do-
brze, są wspaniali ludzie oraz miła i 
owocna współpraca.

Wróćmy do podsumowania 
ostatniego dziesięciolecia. Ja-
kie konkretne wydarzenia oce-
nia Ksiądz jako najważniej-
sze?

Bardzo dużo wydarzyło się w tym 
czasie. Odszedł do Pana nasz uko-
chany papież Jan Paweł II w 2005 
r., jest już błogosławionym, a 27 
kwietnia będzie ogłoszony świętym. 
Po nim był Benedykt XVI, a od 13 
marca 2013 roku jest Franciszek. 

W parafii były nawiedzenia Mat-
ki Boskiej Fatimskiej w 2004 roku 
i Matki Boskiej Częstochowskiej w 
2008 roku, były dwie wizytacje pa-
rafii w 2006 roku i 2012 roku, uro-
czyste obchody 600- lecia fundacji 
kościoła w 2007 roku, katastrofa 
Smoleńska w 2010 roku. 

W tym czasie w parafii ochrzci-
łem 156 dzieci, pobłogosławiłem 
90 sakramentalnych małżeństw, 
odprowadziłem na cmentarz 248 
osób, wśród których było bardzo 
dużo bliskich memu sercu i zasłu-
żonych dla parafii. Był to również 

czas remontów, renowacji, prac 
konserwatorskich kościoła i w jego 
otoczeniu. 

Czy miał Ksiądz jakieś trud-
ne sytuacje, czy czegoś żału-
je? Czy znając konsekwencje 
podjętych decyzji postąpiłby 
Ksiądz inaczej?

Bardzo dużo zdrowia i czasu 
kosztuje pozyskiwanie środków fi-
nansowych na wszelkie prace przy 
kościele. Trzeba mieć dużo cierpli-
wości, wytrwałości i nadzieję aby 
osiągnąć sukces. Należy się liczyć z 
pokonywaniem wszelkich procedur 
i trudności. Nie mam żalu, wręcz 
przeciwnie, jest wielka satysfakcja 
jeśli osiągnie się zamierzony cel.

W 2005 roku rozpoczęto re-
mont kościoła, tj. remont po-
krycia dachowego nawy bocz-
nej północnej. Jakie są Księdza 
plany na przyszłość...

Bardzo się cieszę, że udało się 
zrealizować wiele prac remonto-
wych i konserwatorskich przy ko-
ściele. W 2004 roku odrestauro-
wano w nawie bocznej południowej 
ołtarz św. Pustelników Antoniego 
i Pawła. W 2005 roku wykonano 
prace nad nawą boczną północną 
kościoła – wymiana części więźby 
dachowej, ocieplenie sklepienia, 
pokrycie blachą miedzianą, reno-
wacja sterczyn ceglanych tej nawy. 
W 2006 roku przeprowadzono pra-
ce archeologiczne (czerwiec), które 
były konieczne do inwestycji od-
prowadzenia wód deszczowych od 
kościoła (wrzesień). W 2007 roku 
wykonano remont więźby dacho-
wej prezbiterium kościoła z pokry-
ciem blachą miedzianą, ocieple-
niem sklepienia i renowację szczytu 
i sterczyn ceglanych. W 2008 roku 
odrestaurowano ściany prezbite-
rium kościoła z wyeksponowaniem 
sgraffito. W 2009 roku wykonano 
remont więźby sygnaturki i nawy 
głównej kościoła z pokryciem bla-
chą miedzianą, remont i ocieple-
nie sklepienia, renowację sterczyn 
ceglanych szczytu nawy głównej i 
bocznej nawy południowej kościoła 
oraz renowację ścianki północnej 
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nawy głównej. Ogółem blachą mie-
dzianą pokryto 1600 m2 dachu, i 
wykonano 560 m2 renowacji ścian 
zewnętrznych prezbiterium kościoła. 

Wszystkie prace remontowe wy-
konano według projektów inż. bu-
downictwa lądowego Juliana Sło-
nia z nadzorem autorskim. Funkcję 
inspektora nadzoru budowlanego 
pełnił mgr inż. arch. Jerzy Wójcik. 
Bezpośredni nadzór konserwatorski 
z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków sprawowali mgr inż. Ja-
nusz Cedro z Kielc i mgr Jerzy Zub 
z Delegatury w Sandomierzu oraz 
diecezjalny konserwator zabytków 
ks. kan. mgr Andrzej Rusak. 

W 2011 roku utwardzono par-
king i doprowadzono drogę asfal-
tową od tyłu cmentarza przez nową 
bramę. Prace mogły być zrealizowa-
ne dzięki dotacjom z: Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Programu Regionalnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego – środki unij-
ne, Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, Starostwa Powiatowego 
w Staszowie, Gminy Łubnice, Elek-
trowni Połaniec, Kopalni Grzybów, 
Banku Spółdzielczego w Łubnicach 
i Staszowie, od sponsorów prywat-
nych i środków własnych parafii.

Prace wykonywały firmy kon-
serwatorskie pod kierownictwem: 
Grażyny Głaz, Marcina Gruszczyń-
skiego, Katarzyny Bromirskiej, Miro-
na Kellera i Radomira Dawidziaka, 
oraz firmy remontowe Mieczysława 
Dudka, Stanisława Walczyka, Stefa-
na Anyża i Mariana Konopki.

Wszystkim bardzo dziękuję, 
przede wszystkim tym, którzy mieli 
udział w tych inwestycjach: pracow-
nikom Urzędu Marszałkowskiego 
w Kielcach na czele z marszałkiem 
Adamem Jarubasem, pracownikom 
Starostwa Powiatowego w Staszo-
wie, Radzie Powiatu na czele ze sta-
rostą Andrzejem Kruzlem, pracow-
nikom Urzędu Gminy w Łubnicach, 
Radzie Gminy na czele z wójtem 
gminy Anną Grajko, pracownikom 
Banku Spółdzielczego w Łubnicach 
na czele z dyrektorem Wiesławem 
Lasotą. Dziękuję biskupowi Ordy-
nariuszowi za błogosławieństwo i 
wspieranie. Dziękuję Radzie pa-
rafialnej, wszystkim parafianom, 
ofiarodawcom, dobrodziejom i 
wszystkim, którzy wspierali te dzieła 
modlitwą. 

Na obecną chwilę są wykonane 
w 2013 roku dwa projekty i kosz-
torysy na remont więźby dachowej 
z pokryciem blachą miedzianą po-
łudniowej nawy kościoła i kaplicy 
Jagniątkowskich oraz na 8 ołtarzy w 
kościele, stalle w prezbiterium, am-
bonę i największy obraz „Modlitwa 
Pana Jezusa w Ogrójcu”. Wnioski 
zostały złożone we wrześniu 2013 
r. z pomocą starosty staszowskiego 
Andrzeja Kruzla do Funduszy Nor-
weskich. 

Obawiam się, że do tej pory nie 
przeszły kwalifikacji, ale nie tracę 
nadziei. Jest jeszcze możliwość zło-
żenia do Ministra Kultury lub RPO 
Województwa Świętokrzyskiego o 
środki unijne. 

Czy powinniśmy spodziewać 
się w najbliższym czasie kolej-
nych inwestycji w kościele?

Późnogotycki zespół poklasztor-
ny w Beszowej jest jednym z naj-
cenniejszych obiektów sakralnych 
w diecezji sandomierskiej, a nawet 
jedną z pereł architektury polskiej 
– tak wypowiada się diecezjalny 
konserwator zabytków ks. kan. mgr 
Andrzej Rusak. 

To mobilizuje, aby tym obiektem 
zajmować się, troszczyć, remonto-
wać, upiększać. 

Jeżeli tylko będą jakiekolwiek 
możliwości to należy zająć się pod-
ziemiami kościoła, gdzie spoczy-
wają szczątki paulinów (paulini w 
Beszowej prowadzili duszpasterstwo 
ok. 400 lat, był tu również Ojciec 
Kordecki), następnie wyeksponować 
polichromię w kościele, wymienić 
instalację elektryczną, pomalować 
ściany wewnątrz i odrestaurować 
ściany na zewnątrz kościoła. 

Wielkim pragnieniem jest od-
budowanie zniszczonej w czasie II 
wojny światowej kaplicy Aniołów 
Stróżów. Na wielką uwagę zasługu-
je również budynek poklasztorny z 
1421 roku (obecnie plebania). Na 
parterze są wspaniałe sklepienia 
gwiaździste, a na ścianach zakryta 
polichromia.

Od proboszcza wiele się 
oczekuje. Ma być nie tylko 
duszpasterzem, organizato-
rem parafialnego życia, ale i 
sprawnym administratorem. 
Która z tych ról jest - w opinii 
Księdza - najważniejsza?

W różnych krajach, szczególnie 

na zachodzie funkcje te są podzie-
lone. Sprawami materialnymi zaj-
muje się Państwo, samorządy, Rady 
parafialne i oddelegowani do tego 
ludzie świeccy. Kapłani sprawują 
opiekę duszpasterską nad wiernymi. 
Ksiądz w kościele polskim wszystkie 
te funkcje wykonuje jednocześnie. 
Ważną rzeczą jest, aby umieć to 
umiejętnie godzić i nie zaniedby-
wać niczego. Ja uważam, że jednak 
najważniejsza funkcja to duszpa-
sterstwo (szafowanie sakramentów 
świętych, sprawowanie pieczy nad 
grupami parafialnymi, troska o roz-
wój duchowy człowieka). Na próż-
no jest przesadna dbałość o kościół 
materialny (budowa, remonty), je-
śli nie będzie kościoła duchowego, 
czyli nie będzie tych, którzy będą się 
w tym kościele gromadzić, modlić.

Wróćmy do przeszłości. Pro-
szę powiedzieć o swoich korze-
niach. Skąd Ksiądz Proboszcz 
pochodzi? Kim są Księdza ro-
dzice? Proszę opowiedzieć o 
swoim środowisku rodzinnym.

Urodziłem się 19 lutego 1960 w 
Lipsku. Moje miejsce zameldowania 
to Śląsko w województwie mazowiec-
kim. 

Pochodzę z rodziny chłopskiej. 
Ojciec Tadeusz nie żyje od stycznia 
2011 roku. 

W życiu był bardzo dobrym czło-
wiekiem, wspaniałym ojcem, wraż-
liwy na krzywdę ludzką, miał pięk-
ny zawód majstra ciesielskiego. Był 
kombatantem Armii Krajowej oraz 
Wolność i Niezawisłość w stopniu po-
rucznika. Jego dowódcą był słynny 
generał brygady Antoni Heda pseu-
donim „Szary”.

Mama Bogumiła z domu Mazur-
kiewicz, obecnie emerytka, jest wspa-
niałą, uczuciową, pobożną, otwartą 
na drugich kobietą, kochającą mat-
ką. Bardzo dużo zawdzięczam jej 
w życiu. Często przyjeżdża do mnie 
aby pomagać, szczególnie przy od-
pustach i spowiedziach parafialnych. 
Należy do Kółka Żywego Różańca w 
parafii Lipsko. Od rodziców przeją-
łem miłość do Boga i Matki Najświęt-
szej, umiłowanie Kościoła i Ojczyzny, 
za co jestem im bardzo wdzięczny. 
Mam troje młodszego rodzeństwa - 
brata i dwie siostry - wszyscy w związ-
kach małżeńskich i pracują w Lipsku. 

Kiedy pojawiły się myśli, żeby 
związać swoje życie z kapłań-

Z ŻYCIA GMINY...
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stwem?
Pierwsze myśli o kapłaństwie zro-

dziły się już w szkole podstawowej. 
Niemałą rolę mieli tu rodzice i kate-
checi, ale do tej decyzji trzeba dojrzeć 
samemu.

Nigdy nie miał ksiądz wątpli-
wości, że to był dobry wybór, że 
to jest właśnie ta droga, którą 
trzeba pójść?

Jeśli były wątpliwości to najbardziej 
przed wstąpieniem do seminarium. 

Przychodzą wtedy różne myśli. Z 
jednej strony, to pragnienie poświęcić 
się całkowicie Bogu oraz służyć Jemu 
i ludziom, z drugiej strony, to lęk i po-
czucie odpowiedzialności, czy spełni 
się oczekiwania Boga, czy podoła się 
obowiązkom, czy wytrwa się w powo-
łaniu. 

W życiu kapłańskim zdarzają się 
bardziej chwile smutku, przygnębie-
nia, które wypływają raczej z braku 
efektów z zaangażowania się w danej 
dziedzinie, niewłaściwego odczytania 
przez innych moich intencji, niesłusz-
nego posądzenia, sprawienia przy-
krości, ale to jeszcze nie powód, aby 
żałować wybranej drogi życiowej. Po 
27 latach kapłaństwa nie wyobrażam 
sobie, aby realizować się w inny spo-
sób. 

Zazwyczaj w wywiadach 
pada pytanie o hobby. Jakie są 
Księdza zainteresowania i pa-

sje?
Kiedy byłem wikariuszem lubiłem 

chodzić na pielgrzymki, jeździć na ro-
werze, grać w piłkę, tenisa stołowego, 
szachy, lubiłem pochodzić po górach. 

Obecnie interesuje mnie, aby 
zwiedzić jakieś szczególne miejsce, 
obejrzeć ciekawy film, program pu-
blicystyczny, sportowy, przeczytać 
książkę. Bardzo lubię śledzić różne 
wydarzenia religijne, polityczne i spo-
łeczne w Polsce i na świecie.

Ma ksiądz swoje życiowe 
motto, jakąś myśl przewodnią?

Na obrazku prymicyjnym zamie-
ściłem słowa z psalmu 146,2 - „Chcę 
chwalić Pana jak długo żyć będę”. To 
jest moje życiowe motto, które jest 
zawsze aktualne, mobilizuje mnie do 
działania i utwierdza w powołaniu.

Czuje się ksiądz człowiekiem 
spełnionym?

Jestem tylko narzędziem w ręku 
Boga. Powołał mnie, abym w Jego 
imieniu coś w życiu zrobił na miarę 
moich ludzkich możliwości. Uważam, 
że na dziś jest wszystko OK. 

Nie wiem jakie jeszcze wyzwania 
postawi przede mną. Gdy chodzi o 
spełnienie to należałoby trochę po-
czekać przynajmniej do wieku eme-
rytalnego.

Rozpoczyna się najważniej-
szy okres w ciągu roku w życiu 
każdego katolika poprzedza-

jący Święta Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Czego życzyłby 
Ksiądz mieszkańcom naszej 
gminy?

Chwalmy Pana, bo oddał za nas 
swoje życie, chwalmy Pana, bo zniwe-
czył grzech i śmierć, chwalmy Pana, 
bo zapewnił nam zmartwychwstanie 
i życie wieczne. Chwalić Pana, to je-
dyne i największe, co możemy dzisiaj 
uczynić dla Boga. 

Chwalmy Go naszą postawą, 
naszymi słowami, uczuciami i roz-
mowami, naszym językiem i naszym 
życiem. 

Z okazji zbliżających się świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego, skła-
dam wszystkim życzenia, dużo zdro-
wia, satysfakcji z tego, co czyni się z 
miłości do Boga i dla dobra ludzi.

Aby Wielkanoc umocniła Waszą 
wiarę, podtrzymywała na duchu, aby 
w Waszych sercach, rodzinach, do-
mach zagościła radość, spokój i wiel-
ka nadzieja odradzającego się życia. 

Niech rozbrzmiewa Alleluja.
Czego mogę w takim razie 

księdzu życzyć na tę dalszą dro-
gę?

Abym z radością głosił ludziom 
Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą, 
Miłością i Życiem. 

I tego właśnie Księdzu życzę! 
Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra Stachniak

Z ŻYCIA GMINY...

Tegoroczna, VII edycja Pikniku, 
decyzją Organizatorów, połączona 
została z promocją obowiązków wy-
nikających z zapisów znowelizowa-
nej ustawy o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminie, zarówno dla 
samej gminy, jak i jej mieszkańców.

VII Piknik Ekologiczny Powiatu 
Staszowskiego posłuży informowa-
niu lokalnej społeczności o zmia-
nach zachodzących w gospodarce 
odpadami na terenie naszego po-
wiatu, jak i rozstrzygnięciu konkur-

sów dla placówek edukacyjnych.
W ramach akcji przeprowadzone 

zostaną, wzorem lat ubiegłych:
konkursy dotyczące tematy-

ki związanej z ekologią, a przede 
wszystkim z gospodarką odpadami 
i selektywną zbiórką,

udostępnienie materiałów infor-
macyjnych dotyczących istoty segre-
gacji odpadów oraz systemu prowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpadów 
na terenie powiatu,

sprzedaż / dystrybucja worków 

do selektywnej zbiórki odpadów.
Samorząd powiatu staszowskie-

go, zarząd spółki EKOPOL-Ż Sp. z 
o.o. w Połańcu, Gmina Łubnice oraz 
Zakład Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie 
serdecznie zapraszają do udziału w 
konkursach organizowanych z oka-
zji VII Pikniku Ekologicznego Powia-
tu Staszowskiego, który odbędzie 
się 31 maja 2014 roku, na placu 
rekreacyjnym w Łubnicach. 

Konkursy adresowane są do pla-
cówek oświatowych z terenu powia-
tu staszowskiego. Serdecznie zapra-
szamy do wzięcia w nich udziału, 
a wszystkich mieszkańców gminy 
Łubnice i gmin z terenu powiatu sta-
szowskiego zapraszamy na piknik! 

Aleksandra Stachniak

VII PIKNIK EKOLOGICZNY  
POWIATU STASZOWSKIEGO W NASZEJ GMINIE
Niniejszy projekt stanowi kontynuację działań edukacyj-

nych realizowanych od marca 2007 r. przez Starostwo Powia-
towe w Staszowie, EKOPOL-Ż Sp. z o.o. oraz gminy wchodzące 
w skład powiatu staszowskiego: Staszów, Połaniec, Rytwiany, 
Bogoria, Oleśnica, Łubnice i Szydłów (gmina Osiek nie uczest-
niczyła dotychczas w projekcie).
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Uczestnicy turnieju wiedzy pożarniczej

Międzyszkolne zmagania na szczeblu gminnym

Nazwiska laureatów odczytał Józef Dulęba  
– członek komisji konkursowej

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA 
POŻAROM”

Celem turnieju jest popularyzowa-
nie przepisów i kształtowanie umie-
jętności w zakresie ochrony ludno-
ści, ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej. W szczególności 
służy upowszechnianiu wśród dzieci 
i młodzieży zasad postępowania na 
wypadek pożaru, praktycznych umie-
jętności posługiwania się podręcz-
nym sprzętem gaśniczym, wiedzy na 
temat techniki pożarniczej, organi-

zacji ochrony przeciwpożarowej oraz 
historii i tradycji ruchu strażackiego.

W eliminacjach wzięło udział 11 
uczniów w dwóch grupach wieko-
wych: szkoła podstawowa i gimna-
zjum. Po ocenie testu napisanego 
przez uczestników, komisja w skła-
dzie: st. kpt. mgr Janusz Juszczak - 
przewodniczący, Agnieszka Reczek 
- sekretarz, mł. kpt Bernard Bednar-
czyk - członek, Józef Dulęba – czło-

„Młodzież Zapobiega Pożarom” - pod takim hasłem 19 
marca 2014 r. w Centrum Kultury w Łubnicach odbyły się eli-
minacje do XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej na szczeblu gminnym. 

nek, Piotr Stolicki – członek, podała 
kolejność zajętych miejsc. 

W bieżącym roku najwyższym 
poziomem wiedzy w poszczegól-
nych grupach wiekowych wykazali 
się:

Szkoła Podstawowa:
- I miejsce – Anita Głód  (PSP 

Wilkowa)
- II miejsce – Wojciech Głuc (PSP 

Wilkowa)
- III miejsce – Sebastian Trela 

(PSP Gace Słupieckie)

Gimnazjum
- I miejsce – Karol Stolicki (PG 

Łubnice)
- II miejsce – Kamil Rybak (PG 

Łubnice)
- III miejsce – Kamil Skop (PG 

Łubnice)

Laureaci turnieju otrzymali na-
grody książkowe oraz pamiątkowe 
dyplomy ufundowane przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Łubnicach. Dzięku-
jemy za udział wszystkim uczestni-
kom oraz nauczycielom za przygoto-
wanie zawodników do turnieju.

Zwycięzcy poszczególnych kate-
gorii wiekowych będą reprezento-
wać gminę na szczeblu powiatowym 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej, który odbędzie się 3 
kwietnia br. o godz. 10:00 w Staro-
stwie Powiatowym w Staszowie.

Życzymy dalszych sukcesów! 
Aneta Śmiszek
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Z ŻYCIA GMINY...

Badania będą wyko-
nywane przez specjalistów 
ze Świętokrzyskiego Cen 
-trum Onkologii w cy-
tomammobusie wypo-
sażonym w nowoczesny 
cyfrowy  mammograf, 
umożliwiający wykonanie 
badania piersi oraz w fo-
tel ginekologiczny do ba-
dań cytologicznych. 

Cytomammobus będzie stacjono-
wał w dniach 8 – 9 maja 2014 roku 
przed budynkiem Urzędu Gminy w 
Łubnicach.

Panie zainteresowane wykona-
niem badania mogą się zarejestro-

wać na miejscu w cytomammobusie 
lub pod numerem telefonu 0 661 911 
300.

Świętokrzyskie Centrum  
Onkologii

Mobilna Pracownia Badań Dia-
gnostycznych

(Cytomammobus)
25-734 Kielce,  

ul. Artwińskiego 3
Tel.: 41 36 74 038

Jesteśmy jedyną w województwie 
świętokrzyskim jednostką mobilną 
wykonującą badania mammograficz-
ne aparatem cyfrowym najnowszej 

generacji oraz badania cytologiczne.

Zalety aparatu cyfrowego to:
- redukcja dawki promieniowania,
- najlepsza jakość obrazu,
- komfort pacjentki – eliminacja 

powtórnych wezwań i błędów 
technicznych,

- elektroniczna archiwizacja da-
nych i możliwość analizy porów-
nawczej zdjęć przy kolejnych 
badaniach.

Posiadamy wykwalifikowaną i do-
świadczoną kadrę lekarzy radiologii, 
techników RTG i położnych z odpo-
wiednimi uprawnieniami oraz wielo-
letnią praktyką zawodową.

NIE ZWLEKAJ – IDŹ NA BADANIE!

Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz Wójt Gminy Łubnice zapraszają na bezpłatne ba-
dania wszystkie panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały 
kontrolnych badań mammograficznych oraz Panie w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 
trzech lat nie wykonywały badań cytologicznych w ramach programu profilaktycznego.

MAMMOGRAFIA
Rak Piersi jest drugą przyczyną zgonów kobiet w Polsce. 

Rocznie 14 000 kobiet dowiaduje się, że ma nowotwór, z 
czego 5000 umiera. 

Część z nich nigdy nie wykonywała badania mammo-
graficznego. Jedyny sposób na zmianę tych statystyk to re-
gularne badania.

Mammografia to rentgenowskie badanie piersi, które 
jest obecnie najlepszym sposobem wykrywania raka piersi 
w jego wczesnym stadium rozwoju. Nie masz powodów do 
niepokoju. Jest to badanie szybkie i nieinwazyjne.

Mammografia pozwala wcześnie wykrywać 90-95% 
zmian nowotworowych, a we wczesnej fazie rozwoju rak 
piersi może być w większości przypadków całkowicie ule-
czalny. 

Bezpłatną mammografię w ramach Populacyjnego Pro-
gramu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi może wykony-
wać każda kobieta w wieku 50-69 lat co 24 miesiące.

CYTOLOGIA
Co roku około 3500 Polek dowiaduje się, że ma raka 

szyjki macicy, a połowa z nich umiera, bo zgłosiła się do le-
karza zbyt późno. Część z nich nigdy nie wykonała badania 
cytologicznego. Jedyny sposób na zmianę tych statystyk to 
systematyczne badania.

Cytologia polega na mikroskopowej ocenie komórek 
pobranych specjalną szczoteczką z szyjki macicy. Dzięki niej 
można zdiagnozować nawet niewielkie nieprawidłowości 
zachodzące w szyjce macicy. Dlatego tak ważne jest, aby 
wykonywać to badanie regularnie.

We wczesnej fazie rozwoju rak szyjki macicy może być 
całkowicie uleczalny. Bezpłatną cytologię w ramach Popu-
lacyjnego Programu Profilaktyki 

Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy może wy-
konywać każda kobieta w wieku 25-59 lat co 36 miesięcy.

Cytologia i mammografia ratują życie. Nie zwlekaj – idź 
na badanie!

ZDROWA 
GMINA ŁUBNICE

Konkurs Zdrowa Gmina organizowany w ubiegłym roku po raz czwarty przez Polską Unię Onkologii miał na celu zachę-
cić ludzi do zgłaszania się na badania mające na celu wczesne wykrycie raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego. Mammo-
grafia, cytologia i kolonoskopia to jedne z podstawowych badań umożliwiających rozpoznanie choroby i wczesne leczenie.

Mimo prowadzenia wielu kam-
panii społecznych, darmowych ba-
dań przesiewowych i zachęcania do 
profilaktyki, wciąż trudno namówić 
Polaków, by się badali. A przecież 
wcześnie wykryta i leczona choroba 
nowotworowa często daje szansę 
na całkowity powrót do zdrowia. 

Wśród gmin, które włączyły się 
do konkursu i zachęcały ludzi do 
zgłaszania się na badania profi-
laktyczne była gmina Łubnice jako 

jedna z 28 gmin z województwa 
świętokrzyskiego i 506 gmin z całej 
Polski.

Gmina Łubnice za prowadzenie 
działań na rzecz zwiększenia fre-
kwencji zgłaszających się na bada-
nia profilaktyczne ukierunkowane 
na wczesne wykrycie raka otrzymała 
dyplom, a już w bieżącym roku po-
nownie będzie wspierać takie dzia-
łania!

Aleksandra Stachniak
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Z BEZPIECZEŃSTWEM ZA PAN BRAT…

EDUKACJA

Ważnym dniem dla każdego z 
nas jest zdobycie jakiegoś wyróżnie-
nia, otrzymanie nagrody czy dyplo-
mu. 

Nie zawsze jednak można być na 
podium, ale uczniowie naszej szkoły 
znaleźli się na drugim miejscu wśród 
dziesięciu szkół powiatu staszowskiego 
w konkursie ,,BEZPIECZEŃSTWO NA 
PIĄTKĘ’’. To już po raz siódmy odbywał 
się ten konkurs. Publiczna Szkoła Pod-
stawowa z Budzisk przystąpiła do nie-
go pierwszy raz. Uczniowie klasy piątej 
najpierw przeszli z sukcesem eliminacje 
szkolne. Wśród szczęśliwców znaleźli 
się: Hubert Rzeźnik (kapitan), Kacper 
Lasota i Nikodem Gromny. 

Nie sądziliśmy, że w/w uczniowie 
biorący udział w konkursie zaplano-
wanym na 23 październik 2013 roku 
sprawią nam tyle radości. Zanim jednak 
dotarli tak daleko musieli się sporo na-
pracować, gdyż nasza drużyna przygo-
towywała makietę związaną z bezpie-
czeństwem, nawiązywała ona tematyką 

do hasła ,,Rok 2013 rokiem pieszego”, 
uczniowie musieli powtórzyć wiadomo-
ści i wykazać się umiejętnościami z za-
kresu pomocy przedmedycznej. 

Zakres tematyczny konkursu to:
- bezpieczeństwo w ruchu drogo-

wym
- bezpieczeństwo osobiste
- pierwsza pomoc przedmedyczna
- bezpieczeństwo w gospodarstwie 

rolnym
Jak wyglądał cały konkurs? Otóż 

uczniowie każdej szkoły najpierw pisali 
drużynowo test składający się z 35 py-
tań. Następnie trzeba było wykazać się 
wiedzą i umiejętnościami udzielania 
pierwszej pomocy, gdzie chłopcy uzy-
skali 8 punktów na 9 możliwych. Trze-
cią część tego konkursu obejmowała 
praca plastyczno – techniczna za którą 
otrzymali max ilość punktów (8). Walka 
była trudna, ale dzięki wiedzy, umiejęt-
nościom i wytrwałości grupa z Budzisk 

uplasowała się na drugim miejscu w 
powiecie. Uczniowie otrzymali pamiąt-
kowy dyplom i nagrody którymi byli za-
chwyceni.

Z pewnością w następnych latach też 
przystąpimy do tak doskonale przygoto-
wanego konkursu. Oby takich konkur-
sów było więcej! 

Beata Szczęsna

Konkurs „BEZPIECZEŃSTWO NA PIĄTKĘ”

Pod bystrym okiem policjantów nie 
umkną żadne nasze pomyłki w zakresie 
bezpieczeństwa na drodze, ale aby to zmie-
nić postanowiliśmy przystąpić do udziału w 
programie ,,Moja droga do przedszkola”.

Organizacją całej akcji zajęła się koor-
dynator bezpieczeństwa na terenie szkoły 
mgr Beata Szczęsna wraz z nauczycielem 
przedszkola mgr Anną Kalitą. 

Podczas całego przedsięwzięcia byli 
obecni policjanci, którzy od lat współpracują 
z naszą placówką.

Jak wyglądała nasza akcja? Do akcji 12 
grudnia 2013 roku zaproszono przedszko-
laków oraz uczniów klasy I. Początek zajęć 
przypadł na 815 , zjawili się też policjanci, 
koordynator i nauczyciel pracujący w przed-
szkolu. Sala przygotowana była wcześniej: 
małe miasteczko ruchu, znaki drogowe, 

kierunkowskazy, sy-
gnalizator świetlny, 
gadżety przywiezione 
przez policję, miejsce 
do pracy, gdzie wyko-
rzystano materiały za-
kupione do tego celu 
oraz plakat.

Zajęcia rozpoczę-
ły się powitaniem go-
ści i przedstawieniem 

celu przybycia. 
Maluchy bacznie słuchały wskazówek 

udzielanych przez policjantów, uczyły się 
odpowiedniego zachowania podczas prze-
chodzenia przez jezdnię, reagowania na 
sygnalizację świetlną oraz sygnałów dawa-
nych przez policję. Nauczyły się również roz-
poznawania niektórych znaków drogowych 
oraz poznały wiele elementów podstawowe-
go sprzętu, który posiada każdy policjant. 
Mogły go obejrzeć, a nawet dotknąć. 

Zdobytą wiedzę przedszkolaki i ucznio-
wie wykorzystali podczas pracy z ulotkami: 
,,Moja droga do przedszkola” oraz ,,Już 
chodzę do przedszkola, szkoły”, nauczyciele 
pomagali rozwiązywać problemy, które na-
potkały dzieci. 

Wykorzystano także plakat, który znaj-
duje się obecnie w przedszkolu i klasie 

I. Podczas zajęć interpretowano również 
wiersz ,,Gdy zamierzasz przejść ulicę’’, pio-
senki o powyższej tematyce oraz zagadki. 
Dzieci świetnie naśladowały przechodzenie 
przez ulicę. Aby nie czuły się znużone zbyt 
długimi zajęciami zastosowano zabawy re-
laksacyjne. 

Policjanci udzielili również wskazówek 
odnośnie postępowania z nieznaną osobą, 
która będzie próbowała namówić dzieci do 
częstowania się słodyczami lub wsiadania 
do nieznajomego auta. Podczas zajęć ma-
luchy zadawały pytania, niektóre z nich były 
bardzo dociekliwe. Na koniec przedszkolaki 
i uczniowie otrzymali ulotki dla rodziców o 
bezpieczeństwie w samochodzie. 

Druga część zajęć była przygotowana 
dla uczniów klas II - VI. Uczniowie wykazy-
wali się wiedzą w zakresie bezpieczeństwa 
w domu, w szkole, podczas wędrówki do 
szkoły i ze szkoły. Rozmawiano o sytuacjach 
niebezpiecznych oraz o zachowaniu się 
podczas pracy z komputerem i prowadzenia 
rozmów przez Internet. Jak postępować, gdy 
jesteśmy namawiani na spotkanie z osobą 
nieznajomą? Co zrobić w takich przypad-
kach? Policjanci udzielali odpowiedzi na te 
i wiele innych pytań z powyższej tematyki. 
Poruszono również sprawę bezpiecznego 
zachowania podczas zimy. Spotkanie było 
bardzo bogate w treści. Uczniowie z wielkim 
zaangażowaniem przysłuchiwali się temu o 
czym była mowa, sami wykazywali się zna-
jomością tematyki. 

Beata Szczęsna

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach często 
spotykają się z przedstawicielami prewencji – policją. Zawsze celem 
naszych spotkań jest poprawa bezpieczeństwa naszych uczniów. 

W czasie zajęć z zakresu bezpieczeństwa - pod czujnym okiem policjantów
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JAKOBY TEŻ ROK BEZ WIOSNY MIEĆ CHCIELI

NIEZAPOMNIANE CHWILE PODCZAS 
JASEŁEK W SZKOLE W BUDZISKACH

Zespół wokalno - instrumentalny „Różowa Wstążeczka”

Choinkowe szaleństwo

Podążając za słowami rene-
sansowego poety, dzieci z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w 
Budziskach oddały się szaleń-
stwom karnawałowym 1 lutego 
2014 roku. W tym to dniu licznie 
zgromadzili się rodzice, a także 
zaproszeni goście, by świętować 
wspólnie z naszymi milusińskimi.

Impreza rozpoczęła się o godzinie 
14 występami najmłodszych uczniów 
z klas 0-III. Na początek filigranowa 
osóbka Eliza Kurowska z klasy III za-
śpiewała swoim mocnym, doniosłym i 
pięknym głosem piosenkę „Tajemniczy 
strych”. Następnie chłopcy i dziewczęta 
z klas II i III niezwykle barwnie i eks-
presyjnie zatańczyli „Loco bluesa”. W 
dalszej kolejności na szkolnej scenie 
pojawili się zerówkowicze i pierwszaki, 
w specjalnie na tę okazję utworzonym 
zespole muzycznym „Różowa wstążecz-
ka”. Warto dodać, iż uwagę publiczno-
ści przykuły charakterystyczne stroje za-
równo maluchów, jak i kapelmistrzów. 
Pod kierownictwem dyrygentów pani 
Beaty Szczęsnej i pani Anny Kality dzie-
ciaczki zagrały na różnorakich instru-
mentach cztery utwory wśród których 
znalazły się takie dzieła klasyczne jak 
marsz z operetki „Baron cygański”, 
czy „ Florentinen Marsz”. Mimo dosyć 
młodego wieku artyści prezentowali się 
niezwykle dostojnie, zachowując przy 
tym należytą powagę. Zdawało się, że 
oklaski nie umilkną, ale to jeszcze nie 
było wszystko. Jeżeli jakiś wybredny 
widz czuł niedosyt, to z pewnością wi-
sienką na torcie był kolejny punkt pro-
gramu - drugi występ grupy tanecznej 
pani Teresy Staweckiej. Naszym oczom 
ukazali się uczniowie w pięknych, sty-
lizowanych strojach, aby skocznie za-
prezentować jak bawiono się na war-
szawskich Bielanach w początkach 
ubiegłego stulecia i zapewniam, że 
poczuliśmy ten klimat. 

Polka warszawska zakończyła wy-
stępy uczniów, którzy z pewnością 
wprowadzili publiczność w iście kar-
nawałowy nastrój. Następnie pałeczkę 
przejął zespół muzyczny. Przy rytmicz-
nie wygrywanych dźwiękach przebojów 
starych i nowych wszyscy doskonale się 

bawili. Dedykacjom i tańcom nie było 
końca. Na parkiecie mieszały się drob-
ne stópki uczniowskie, którym kroku 
starali się dotrzymać rodzice i grono 
pedagogiczne. 

W naszej kulturze Wigilię 
oraz Święta Bożego Naro-
dzenia obchodzimy w sposób 
szczególny. Święta Bożego Na-
rodzenia przypominają nam 
o pięknie wartości ludzkich, 
na które istnieje ogromne za-
potrzebowanie w dzisiejszym 
świecie.

W narodzinach Chrystusa znaj-
duje ukojenie nasza tęsknota za czu-
łością, ciepłem i miłością, którymi 
obdarowujemy się przy wigilijnym 
stole. 

Taką niezwykłą atmosferę wigi-
lijnego spotkania stworzyły w dniu 

18 grudnia 2013 roku dzieci klas 
II- VI pod kierownictwem pani Beaty 
Szczęsnej i pana Sławomira Gumu-
ły. Duchowo wspierała ich dyrekcja 
PSP w Budziskach wraz ze zgroma-
dzonymi gośćmi i rodzicami pociech. 
Dzielono się opłatkiem, składano 
serdeczne życzenia, degustowano 
potrawy wigilijne, a jasełka bożona-
rodzeniowe i wspólne kolędowanie 
przeniosły nas na chwilę w misterium 
tamtej nocy, kiedy narodził się Chry-
stus. Serdecznie dziękuję za zapro-
szenie na tak wyjątkowe, o szczegól-
nym charakterze, widowisko, które 
na długo zapadnie mi w pamięci.

Aleksandra Stachniak

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, 
Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli.

Jan Kochanowski

Myślę, że na niejednej nodze po-
jawił się odcisk, ale niech ktoś mi po-
wie, że nie było warto. Zatem za rok 
powtórka.

Anna Nowakowska-Gromny
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WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY  
W GACACH SŁUPIECKICH

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA W PSP W GACACH SŁUPIECKICH

20 grudnia 2013 roku odbyło się w naszej szkole tradycyjne 
spotkanie opłatkowe. Uczestniczyła w nim cała społeczność 
szkolna. Uroczystość  miała miejsce w świątecznie przystrojo-
nej sali gimnastycznej przy pięknie pachnącej żywej choince. 

W czasie 
tego spotkania 
uczniowie klasy  
IV zaprezento-
wali przedsta-
wienie jasełkowe 
z Maryją, Józe-
fem i Dzieciąt-
kiem w szopce  
w otoczeniu bia-
łych aniołów. Po 
takim wprowa-
dzeniu obecnych 
w świąteczną 
atmosferę od-
był się konkurs 

Choinka 2014

Dzień Babci i Dziadka

Dnia 31 stycznia 2014 roku o 
godz. 10.00, w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Gacach Słupieckich 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka.  Licznie przybyli go-
ście zasiedli przy przygotowanych 
dla nich stołach i z niecierpliwością 
czekali na rozpoczęcie występu swo-
ich wnucząt. Na twarzach dzieci wi-
dać było ogromną radość oraz sku-
pienie.

 Dzień Babci i Dziadka to szcze-
gólna uroczystość, na której wnuczę-
ta mogą wyrazić miłość, szacunek i 
przywiązanie do swoich dziadków. Z 
tej okazji uczniowie klas młodszych 
przygotowali część artystyczną, na 
której zaprezentowali swoje umie-
jętności recytatorskie, wokalne oraz 
aktorskie w przedstawieniu ,,Z wizytą 
w  Bałwankowie”. Dzieci z oddziału 
przedszkolnego przedstawiły humory-
styczne scenki z życia babci i dziadka 
oraz recytowały wiersze przepełnione 
życzeniami. Wnuczęta wręczyły wyko-
nane własnoręcznie upominki – sło-
neczka oraz tulipany, złożyły życzenia. 
Występ bardzo się podobał, o czym 

kolęd. Każda klasa zaprezentowa-
ła wybraną kolędę. Jury przyznało 
pierwsze miejsce klasie I, drugie kla-
sie VI, a trzecie miejsce zajął oddział 
przedszkolny. Spotkanie opłatkowe 
przebiegło w bardzo miłej, uroczy-
stej atmosferze. 

1 lutego 2014 roku  uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Gacach Słupieckich bawili się na 
dorocznej zabawie choinkowej. Taka 
zabawa jest zwykle organizowana 
na zakończenie pierwszego półro-
cza roku szkolnego, w sobotę przed 
feriami zimowymi. Młodsi ucznio-
wie wystąpili w specjalnie przygoto-
wanych na tę okoliczność strojach. 
Można więc było spotkać wróżki, 
królewny, Batmana, biedronki, kow-
bojów. Rodzice zadbali o pyszny 
podwieczorek dla dzieci, który po-
mógł zregenerować siły nadwątlone 
szaleńczymi karnawałowymi tańca-
mi. 

Renata Domagała

Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W 
tych dniach babcie i dziadkowie obdarzani są szczególny-
mi dowodami miłości. 

świadczyły gromkie brawa. Wszyscy 
z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, 
które włożyły wiele wysiłku w to, aby 
jak najlepiej wyrazić swoją miłość i 
szacunek. Gościom towarzyszyły ra-
dość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. 
Następnie dzieci wraz z Babciami oraz 
Dziadkami zostali zaproszeni na przy-
gotowany z tej okazji słodki poczęstu-

nek. Impreza należała do wyjątkowo 
udanych. Babcie i dziadkowie miło i 
radośnie spędzili czas. 

Kochanym Babciom i drogim 
Dziadkom jeszcze raz życzymy samych 
pięknych chwil w życiu i tego, aby za-
wsze byli dumni ze swych wnuków. 

Mamy nadzieję, że ten dzień na 
długo pozostanie w pamięci zarówno 
dzieci, jak i miłych gości.

Agnieszka Cyranowska
Zofia Ziółkowska
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PROJEKT UNIJNY JUŻ RUSZYŁ…

Wycieczka do Wieliczki
W ramach projektu realizowane są 

pozalekcyjne zajęcia, rozwijające zdol-
ności i zainteresowania uczniów naszej 
szkoły. Dodatkowo zakupiliśmy nowo-
czesny sprzęt multimedialny: tablicę 
interaktywną z projektorem, 10 lap-
topów wraz z oprogramowaniem, 10 
tabletów, aparat fotograficzny wysokiej 
jakości, gry dydaktyczne, mapy ścien-
ne oraz ciekawe i pomysłowe pomoce 
dydaktyczne na poszczególne zajęcia. 
Sprzęt interaktywny w pełni wykorzy-
stywany jest podczas realizacji zajęć 
projektowych, jak również uczniowie 
bardzo chętnie pracują na tablicy in-
teraktywnej na pozostałych zajęciach 
szkolnych. 

Na zajęciach matematyczno- przy-
rodniczych, kole historycznym, zaję-
ciach wzbogacających wiedzę o innych 
krajach czy na zajęciach języka angiel-
skiego uczniowie pracując na tablicy 
poszerzają swoje zainteresowania, 
uzyskują większą efektywność uczenia 
się i umiejętne zdobywanie różnego 
rodzaju informacji. Na pewno takich 
możliwości nie daje tradycyjna tablica 
kredowa czy ilustracja w książce.

Na zajęciach teatralnych dzieci roz-
wijają umiejętności aktorskie i rozbu-
dzają swoją wyobraźnię. Dzięki tym za-
jęciom stają się bardziej śmiali, otwarci i 
swobodni w kontaktach z ludźmi. Mają 
możliwość wykorzystania swoich pomy-
słów. Na zajęcia zakupiliśmy materiały, 
z których powstaną stroje na przygoto-
wywane inscenizacje. Grupa teatralna 
odbyła również wycieczkę do Krakowa 
do teatru  "Współczesnego" na spektakl 
"Szatan z siódmej klasy", a także uczest-
niczyła w warsztatach teatralnych pro-

wadzonych przez 
profesjonalnych 
aktorów.

Na zajęciach 
fotograf icznych 
uczniowie uczą się 
obsługiwać apa-
raty fotograficzne, 
poznają proces 
obróbki zdjęć oraz 
zasady fotogra-
fowania. Wyko-
rzystują do tego 
zakupione tablety, 
aparat fotograficz-

ny i niezbędne pomoce, dzięki którym 
powstają wspaniałe zdjęcia.

W ramach koła historycznego 
uczniowie odbyli dwudniową wycieczkę 
do Pieskowej Skały, Krakowa i Wielicz-
ki. Poznali historię Zamku w Pieskowej 
Skale, zwiedzali Muzeum Historyczne w 
Podziemiach Rynku Głównego w Kra-
kowie oraz Kopalnię soli w Wieliczce. 
Taki wyjazd dał im możliwość poznania 
ciekawych miejsc i i spotkanie z inte-
resującymi ludźmi. Na-
tomiast grupa uczniów 
uczęszczająca na zaję-
cia języka angielskiego 
uczestniczyła  w warsz-
tatach językowych w ki-
nie Cinema w Krakowie. 
Podczas zajęć dzieci po-
znawali i utrwalali nowe 
słownictwo, ćwiczyli mó-
wienie, a w drugiej czę-
ści zajęć obejrzeli film 
w wersji anglojęzycznej 
"Born to be wild". Naj-
młodsi uczniowie naszej 

szkoły wyjeżdżają również na basen w 
Połańcu. Odbywają się tam zajęcia z 
instruktorem pływania. Dzieci otrzyma-
ły również czepki, okulary i stroje ką-
pielowe, które zakupiliśmy w ramach 
projektu. Dzięki zajęciom na basenie 
wzrasta u dzieci świadomość na temat 
zdrowego trybu życia i bezpiecznego 
korzystania z uroków kąpieli. Ponadto 
uczniowie wesoło i atrakcyjnie spędza-
ją czas wolny.

Realizacja projektu wspaniale roz-
wija umiejętności społeczne uczniów 
naszej szkoły. Dzieci uczą się zacho-
wania w teatrze, kinie, w restauracji 
podczas posiłków, w muzeum czy na-
wet w hotelu. Umiejętności wyniesione 
z zajęć savoir-vivre odbywających się 
w ramach projektu są wykorzystywa-
ne w różnych sytuacjach życiowych. 
Sposób zachowania naszych uczniów 
jest postrzegany przez osoby, z który-
mi się spotykają bardzo pozytywnie i 
oceniany na "piątkę z plusem". Świad-
czą o tym liczne pochwały i gratulacje 
składane na ręce nauczycieli i dyrekcji 
szkoły.

Jolanta Cepil

" Małymi krokami w wielki świat" to projekt realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Gacach Słu-
pieckich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostę-
pie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Uczniowie naszej szkoły w teatrze

W tym szczególnym dniu 
dzieci z oddziału przedszkolne-
go w Wilkowej zaprosiły Babcie 
i Dziadków do obejrzenia przy-
gotowanego programu arty-
stycznego. 

Wnuczęta w podziękowaniu za 
miłość i codzienną troskę złożyły 
gościom życzenia i wręczyły wła-
snoręcznie wykonane upominki. 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W WILKOWEJ
Uwieńczeniem tej uroczystości był 
wspaniały tort i poczęstunek przygo-
towany przez Rodziców. Spotkanie 
przebiegło w serdecznej atmosferze i 
wspólnej zabawie przy muzyce. 

 Kochanym Babciom i drogim 
Dziadkom jeszcze raz życzymy sa-
mych pięknych chwil w życiu i tego, 
aby zawsze byli dumni ze swych 
wnucząt. 

Izabela Nowak
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

POBYT W WIŚLE

Jako pierwsze zaprezentowały się 
dzieci z klas 1-3 w Łubnicach. Były to 
wiersze i piosenki okolicznościowe. 
Dzieci zatańczyły zmysłowy taniec 
cygański, a następnie pokazały swe 
umiejętności w płynnym walcu.

Kolejno na scenę wkroczy-
ły z uśmiechem na twarzy dzieci z 
oddziałów przedszkolnych. Nasi 

Jak co roku, w styczniu obchodzimy Święto Babci i Dziadziusia.  Z tej okazji 30 stycznia 2014 roku w 
Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnicach odbyła się uroczystość, na którą zaproszeni goście przybyli 
bardzo licznie, aby podziwiać występy swoich wnucząt i uczcić to wspaniałe święto. Pani dyrektor Teresa 
Komasara serdecznie powitała wszystkich zebranych. Złożyła też życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślno-
ści i zadowolenia z wnuków, a następnie zaprosiła na część artystyczną. 

Rytmiczny i bajecznie kolorowy taniec Zorba

Dzieci z klas 1-3 zaprezentowały swe 
umiejętności w walcu

Opiekunowie w Muzeum  
im. Adama Małysza

najmłodsi wy-
c h o w a n k o w i e 
składali życzenia 
poprzez wiersze 
i piosenki, a na-
stępnie zatańczyli 
rytmiczny i ba-
jecznie koloro-
wy taniec Zorba. 
Po występie głos 
zabrali przedsta-
wiciele UG Rady 
Gminy w Łubni-
cach dziękując 

dzieciom za występy a dostojnym 
gościom złożyli życzenia. Dzieci 
również złożyły swoim Babciom i 
Dziadziusiom życzenia i wręczyły 
kwiatki. 

Na zakończenie wszyscy zostali 
zaproszeni na słodki poczęstunek - 
ciasto, które upiekli rodzice. Senio-
rzy podziękowali dużymi brawami 

Organizatorzy zapewnili uczestni-
kom mnóstwo atrakcji w postaci licz-
nych wycieczek do okolicznych miejsc 
kultury i rozrywki  oraz zakwatero-
wanie w bardzo dobrych warunkach 
Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynko-
wego ,,REGLE”. 

Podczas dwutygodniowego turnu-

Korzystając z zaproszenia Fundacji ING Dzieciom (ING Bank Ślą-
ski) uczniowie PSP w Wilkowej wyjechali na zieloną szkołę do Wisły. 
W turnusie wzięło udział 45 dzieci i 5 nauczycieli-opiekunów. 

su zwiedziliśmy najważniejsze miejsca 
w Wiśle, czyli Muzeum Ziemi Beskidz-
kiej, Muzeum im. Adama Małysza, 
Skocznię im. A. Małysza, Pałac Prezy-
dencki w Wiśle- Malince. Ponadto w 
teatrze w Bielsku – Białej obejrzeliśmy 
spektakl ,,Tymoteusz i ptaki”, a w ki-
nie film pt.: ,,Kraina Lodu”. W Parku 

Leśnym w Ustroniu 
mieliśmy możliwość 
zaobserwowania po-
kazu lotów ptaków 
drapieżnych, mogli-
śmy również karmić 
oswojone daniele. W 
Chlebowej Chacie 
w Brennej jedliśmy 
własnoręcznie przy-
gotowane i upieczo-
ne podpłomyki. Wie-
le mocnych wrażeń 
dostarczył nam kulig 
saniami zaprzężony-

za trud włożony w przygotowanie 
uroczystości. Było to bardzo udane 
spotkanie kilku pokoleń od naj-
młodszych do najstarszych człon-
ków naszej społeczności. Babciom i 
Dziadziusiom w imieniu całej szkoły 
życzymy zdrowia, miłości wnucząt 
oraz spełnienia wszelkich pragnień.

Anna Gawełek
Paulina Kosińska

mi w konie. Dwukrotnie został zorga-
nizowany wyjazd na basen do Sko-
czowa. O dzieciach nie zapomniał 
również  św. Mikołaj, podkładając 
dyskretnie podarunki pod poduszki. 
Musieliśmy również znaleźć czas na 
realizację programu nauczania.

Nie sposób opisać wszystkich 
niespodzianek i atrakcji, jakie przy-
gotowali dla nas organizatorzy zie-
lonej szkoły. Z pewnością był to bar-
dzo udany wyjazd, a dla wielu dzieci 
pierwsze tak długie rozstanie z rodzi-
cami. Wszyscy poradzili sobie na zie-
lonej szkole wspaniale.

Grażyna Żak
Park Leśny w Ustroniu
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JASEŁKA W PSP W WILKOWEJ

Przy żłóbku betlejemskim

Tuż przed Świętami Bo-
żego Narodzenia, 20 grud-
nia 2013 roku, pracownicy  
i uczniowie naszej szkoły zebrali 
się w sali gimnastycznej, aby obej-
rzeć przedstawienie jasełkowe w 
wykonaniu najmłodszych dzieci z 
oddziału przedszkolnego i kl. I - III. 

Na uroczystości obecni byli zapro-
szeni goście: wójt gminy Anna Grajko, 
przewodniczący rady gminy Marian 
Komasara, pani sołtys wsi Wilkowa 
Zdzisława Witek i radny Wiesław Wi-
tek oraz emerytowani nauczyciele i 
rodzice. 

Mali artyści we wspaniałych stro-
jach odważnie prezentowali swoje 
role, przeplatane kolędami i grą na 
instrumentach perkusyjnych. Było 
magicznie, ale też z odrobiną humo-
ru. Grupę do występu przygotowała 
p. Izabela Nowak. Dzieciom na sce-
nie towarzyszył chór szkolny pod kie-
runkiem p. Grażyny Żak. Na koniec 

p. dyrektor Bogusława Strzępek i p. 
wójt Anna Grajko złożyły wszystkim 
świąteczne życzenia, a dzieci z klas 

starszych wręczyły gościom wykonane 
przez siebie stroiki świąteczne.

Izabela Nowak

„NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ”

Uczestnicy i organizatorzy

Sylwia Nowak laureatka konkursu

Czy lubicie poezję? My tak! 
Uczniowie Publicznego Gimna-
zjum w Łubnicach, licznie uczest-
nicząc w I Szkolnym Konkursie 
Recytatorskim Poezji Wisławy 
Szymborskiej, pokazali, jak ta 
forma jest im bliska. 

Konkurs odbył się 18 lutego 
2014 roku. Termin ten nie był przy-
padkowy- w lutym minęły dwa lata 
od śmierci polskiej noblistki. Celem 
konkursu była popularyzacja poezji 
Wisławy Szymborskiej, odkrywanie 
i rozwijanie talentów recytatorskich 
oraz rozbudzanie wrażliwości na 
piękno poezji i upowszechnianie 
kultury żywego słowa wśród mło-
dzieży.

Do rywalizacji przystąpiło 15 
uczniów gimnazjum, znakomicie 
prezentując utwory poetki. Publicz-
ność oklaskiwała gromkimi brawa-
mi wszystkich uczestników. Jury w 
składzie: Joanna Kotlarz, Agnieszka 
Telka i Agnieszka Gręda miało nie 

„Niektórzy - 
czyli nie wszyscy.  
Nie licząc szkół, gdzie się musi, 
i samych poetów, 
będzie tych osób chyba dwie na tysiąc”  

W. Szymborska

lada problem z ustaleniem werdyk-
tu. Ostatecznie jury wyłoniło zwy-
cięzców: 

I miejsce – Sylwia Nowak
II miejsce- Patrycja Bryk
III miejsce- Katarzyna Drabik
Przyznano również wyróżnienia. 

Otrzymały je: Karolina Walczyk, 
Dagmara Stadnicka, Joanna Śmi-
szek, Weronika Suchoń.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody rzeczowe i pa-
miątkowe dyplomy. Dziękujemy 
wszystkim gimnazjalistom i zapra-
szamy za rok!

Joanna Kotlarz 



18 NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

EDUKACJA

Ze wzruszeniem i radością 
oczekujemy narodzin Odkupiciela. 
Na ulicach i w domach wszystko 
mówi o Bożym Narodzeniu. 

JASEŁKA  
Światła, ozdoby i prezenty tworzą 

niepowtarzalną gwiazdkową atmos-
ferę. Te zewnętrzne przygotowania, 
choć nieodzowne, nie powinny jednak 
odwracać naszej uwagi od istotnego i 
nadzwyczajnego wydarzenia, którego 
pamiątkę obchodzimy, to znaczy od na-
rodzin Jezusa- bezcennego daru, jaki 
Ojciec ofiarował ludzkości. (Jan Paweł II) 

Jak każdego roku, tak i w tym 19 
grudnia 2013 roku sala gimnastyczna 
Publicznego Gimnazjum w Łubnicach 
wypełniła się biblijnymi postaciami 
związanymi z wydarzeniem narodzin 
Jezusa Chrystusa, w które wcielili się 

Wspólne śpiewanie kolęd wprowadziło miłą i ciepłą atmosferę

uczniowie gimnazjum i szkoły podsta-
wowej a towarzyszący im chór wpro-
wadził wszystkich w atmosferę zbliża-
jących się świąt. Wśród zaproszonych 
gości byli przedstawiciele Urzędu 
Gminy w Łubnicach, emerytowani na-
uczyciele oraz przyjaciele szkoły. 

Tego dnia nie mogło zabraknąć ży-
czeń i miłych słów. Wspólne dzielenie 
się opłatkiem i śpiewanie kolęd wpro-
wadziły pełen ciepła i sympatii nastrój, 
który udzielił się wszystkim zgroma-
dzonym. 

 Beata Gumuła

WSPÓLNE 
KOLĘDOWANIE 

Uroczystą sesję uświetnił występ uczennic 
z Publicznego Gimnazjum w Łubnicach

W dniu 30 grudnia 2013 roku odbyła się 
ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Łubnice 
podsumowująca jej działalność za 2013 roku. 

Sesja miała wyjątkowy przebieg, ponieważ jej obrady 
uświetnił występ uczennic Publicznego Gimnazjum w Łub-
nicach, które wykonały przygotowany wcześniej program 
muzyczny. Zebrani na sesji przedstawiciele Rady Gminy 
na czele z Anną Grajko wójtem gminy Łubnice, mieli oka-
zję usłyszeć przepiękne polskie kolędy i pastorałki m.in. 
,, Znak pokoju ” 
w wykonaniu Do-
miniki Stolickiej, ,, 
Gdy śliczna Pan-
na’’ w wykonaniu 
Sylwii Adamczyk, 
,, Do szopy’’ za-
śpiewała Klaudia 
Łach, a ,, Pierwszą 
gwiazdkę” Klaudi 
Gołda. Występy 
młodzieży wpro-
wadziły wszyst-
kich w pogodny 
nastrój, pozwoliły 
poczuć na nowo 
magię minionych 
Świąt i zadumać 
się nad tajemnicą 
Bożego Narodze-
nia.

 Beata Gumuła

„KOLĘDY CZAS” 

Młode artystki podczas przeglądu

… tymi słowami rozpoczął się 24 stycznia 2014 
roku Przegląd Kolęd i Pastorałek w naszej gminie. 
Półmrok rozświetlony kolorowymi światełkami, za-
pach choinek i blask świec wprowadziły wszystkich 
zgromadzonych w bożonarodzeniowy nastrój. 

Znów można było poczuć atmosferę świąt Bożego Na-
rodzenia, oderwać się od kłopotów dnia codziennego i 
posłuchać wspaniałych polskich kolęd i pastorałek.

Wyjątkowe głosy młodych artystów stworzyły pełen cie-
pła i sympatii nastrój, który na pewno udzielił się wszystkim 
uczestnikom koncertu. Artyści zaprezentowali zarówno tra-
dycyjne polskie kolędy, jak również pastorałki, podtrzymu-
jąc tym samym piękny zwyczaj wspólnego kolędowania.

Uczestnicy rywalizowali ze sobą w III kategoriach wie-
kowych: dzieci, młodzież oraz dorośli. W kategorii mło-
dzież wystąpiły m.in. uczennice Publiczego Gimnazjum 
w Łubnicach: Sylwia Adamczyk, Klaudia Gołda, Klaudia 
Łach, Dominika Stolicka i Sylwia Zielono. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe nagrody i wyróżnienia. 

Beata Gumuła
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Patronat nad tą akcją objął 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego wraz z Urzę-
dem Wojewódzkim w Kielcach oraz 
Starostwo Powiatowe w Jędrzejo-
wie. Realizując główny cel tej akcji 
podjęliśmy następujące działania: 
- uczennica kl. I a Milena 

Pawłowska wykonała ciekawe 
ogłoszenie zachęcające do 
zbiórki plastikowych nakrętek,

- rozwieszono na terenie szkoły 
plakaty informacyjne,

- w kąciku ekologicznym za-
mieszczono informacje nt. ,, 
Jakie korzyści mamy z recyklin-
gu plastikowych nakrętek?”

- ilość przynoszonych nakrętek 
była skrupulatnie zapisywana,

- na tablicy ,, Aktualności 
ekologicznych” zamieszczono 
zestawienie wyników zbiórki 
nakrętek, mobilizujące uczniów 
do rywalizacji między klasami.

Najlepsze wyniki w zbiórce uzy-
skały klasy: III C, II B i I A. Rekor-
dzistami w zbiórce byli uczniowie: 
Kinga Kurowska, Karolina Chmie-
lewska, Angelika Bator, Katarzyna 
Sobczak, Sylwia Adamczyk, Sylwia 
Nowak, Milena Pawłowska, Kata-
rzyna Drabik.

Wyniki zbiórki nakrętek były za-

dziwiające. W krótkim okresie czasu 
zebraliśmy 9 worków plastikowych 
nakrętek, które przekazaliśmy Fun-
dacji ,, Błękitny Promyk Nadziei”.

NASI GIMNAZJALIŚCI POMOGLI POPRZEZ 
ZBIÓRKĘ NAKRĘTEK …

GRATULACJE 
DLA DAWIDA!

Publiczne Gimnazjum w Łubnicach przystąpiło do akcji ,, 
Misiek Zdzisiek Zbiera Nakrętki” zorganizowanej przez Fun-
dację ,, Błękitny Promyk Nadziei”.

Uczniowie gimnazjum przyłączyli się do akcji ,,Misiek Zdzisiek Zbiera Nakrętki”

Nasza szkoła wsparła tę akcję, 
ponieważ zdaliśmy sobie sprawę z 
ważności celu. Pomagając w reali-
zacji tego przedsięwzięcia przyczy-
niliśmy się chociaż w małym stopniu 
do pokrycia kosztów zakupu protezy 
dla Łukasza – podopiecznego Fun-
dacji, która kosztuje aż 90 tysięcy 
złotych.

Ponadto przez realizację celów 
tej akcji chcemy uwrażliwić młodzież 
na osoby chore i niepełnosprawne w 
naszym środowisku. Nasi gimnazja-
liści biorąc udział w takich akcjach 
mają świadomość, że w głównej 
mierze pomagają osobom chorym 
i niepełnosprawnym, ale również 
poprzez segregację odpadów przy-
czyniają się do ochrony środowiska 
naturalnego.

Chcemy uczyć młodzież, jak nie 
przechodzić obojętnie obok ludzkie-
go cierpienia. Cieszymy się bardzo, 
że mogliśmy pomóc Łukaszowi przy 
zakupie protezy, dzięki której będzie 
mógł się usamodzielnić.

Elżbieta Sroka

Dawid Cichoń, uczeń klasy 
Ia Publicznego Gimnazjum w 
Łubnicach, znalazł się w gro-
nie stypendystów „Regional-
nego Programu Stypendial-
nego dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych woj. święto-
krzyskiego”. 

Celem udzielania stypendiów 
jest umożliwienie rozwoju eduka-
cyjnego uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z obszaru 
województwa świętokrzyskiego. 
Wsparcie przeznaczone jest dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych w 

zakresie przedmiotów matematycz-
no – przyrodniczych i technicznych. 
W ramach szóstej edycji programu 
o przyznanie stypendium starało się 
563 uczniów.

Dawid realizuje Indywidualny 
Plan Rozwoju Edukacyjnego opra-
cowany przez opiekuna, a otrzyma-
ne wsparcie finansowe przeznaczy 
na zakup pomocy dydaktycznych 
oraz rozwijanie swoich zdolności i 
pasji.

To już trzynasty stypendysta z na-
szej szkoły. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Joanna Kotlarz
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„ANIELSKI” PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

KULTURA

Laureaci przeglądu 

Jadwiga Kotlarz w towarzystwie małych 
aniołków: Patrycji Świerk i Vanessy Woś 

Karolina Nasternak, Zuzanna Brzoza i 
Natalia Bolon z PSP w Wilkowej wykona-

ły kolędę „Oj maluśki, maluśki” 

Przegląd rozpoczął się o godz. 
17.00 w sali widowiskowej, gdzie 
uczestników i gości przywitała dy-
rektor Centrum Kultury Aleksandra 
Stachniak. Wśród zaproszonych go-
ści znaleźli się: starosta staszowski 
Andrzej Kruzel, radny Rady Powia-
tu Janusz Bąk, naczelnik wydziału 
promocji i współpracy z zagranicą 
w Starostwie Powiatowym w Staszo-
wie Jan Mazanka, sekretarz Gminy 
Łubnice Leszek Ziółek, o. Trynitarz 
Piotr Graduszewski oraz kierow-
nik USC Elżbieta Nowak. Dopisali 
licznie mieszkańcy gminy Łubnice, 
pedagodzy szkolni i młodzież kibi-
cująca artystom.

Swoje umiejętności i zdolności 
wokalne na scenie zaprezentowało 
32 uczestników w trzech katego-
riach wiekowych: dzieci, młodzież 
i dorośli. Artyści zachwycili słucha-
czy pięknem głosu i oryginalnością 
prezentacji. Dobór repertuaru oraz 
walory artystyczne wykonawców 
oceniła zgromadzona publiczność 
przyznając Grand Prix w każdej z 
kategorii. 

Wśród laureatów znaleźli się:
Kategoria – dzieci:
Grand Prix – Eliza Kurowska 
„Światłość nad Betlejem”
Wyróżnienie: Aleksandra Nalepa 
„W żłobie leży”, Patrycja Świerk i 
Vanessa Woś „Aniołek maleńki jak 
wróbelek”
Kategoria – młodzież:
Grand Prix – Dominika Stolicka 

„Znak pokoju” 
Wyróżnienie – Klaudia Gołda 
„Pierwsza gwiazdka”, Sylwia Zielo-
no „Lulaj Go Matko”
Nagroda Organizatora – Natalia 
Kos, Kamila Nowak „Uciekali”
Kategoria – dorośli:
Grand Prix – Wanda Bolon „Mizer-
na cicha”, „Przystąpmy do szopy”

Wspaniałym dopełnieniem wy-
jątkowej atmosfery przeglądu była 
wystawa autorska Jadwigi Kotlarz 
– cenionej malarki Ziemi Staszow-
skiej. Artystki, której żadna z tech-
nik plastycznych nie jest obca, a 
jej liczne prace zdobią wnętrza ko-
ściołów w Staszowie, Rytwianach, 
Oględowie i Małkini. Ekspozycja, 
którą mogli podziwiać uczestnicy i 
goście w Centrum Kultury, zawiera 
zbiór 55 prac ukazujących postacie 
aniołów i dzieci, malowanych na 
płótnie, papierze, desce, różnymi 
technikami w połączeniu z meto-
dą collage. Goście wypowiadający 
się  podczas tego wieczoru zgod-
nie twierdzili, że Jadwiga Kotlarz 
to osoba  bardzo pracowita, uta-
lentowana i wrażliwa. A jej prace 
to odbicie piękna jej duszy. Oprócz 
tematyki sakralnej maluje również 
pejzaże, portrety, kwiaty oraz mar-
twą naturę. Uhonorowana wielo-
ma nagrodami i wyróżnieniami. 
Członek Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków Świętokrzyskich w Kiel-
cach. W roku 2013 otrzymała pre-
stiżową Świętokrzyską Nagrodę 

24 stycznia 2014 roku Centrum Kultury w Łubnicach kulty-
wując polską tradycję i propagując śpiewanie kolęd zorgani-
zowało Przegląd Kolęd i Pastorałek. 

Kultury ustanowioną przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego za 
szczególne osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej. Od roku 
1999 namalowała i wykonała po-
nad 1900 prac. Pierwsza wystawa 
Jadwigi Kotlarz w Centrum Kultury 
to zapowiedź owocnej współpracy, 
której pokłosiem ma być przyszło-
roczny plener malarski. Patronat 
nad Przeglądem Kolęd i Pastora-
łek objął wójt gminy Łubnice Anna 
Grajko.

Aneta Śmiszek
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Każde ze spotkań było okazją do 
wzajemnej integracji i dobrej zabawy. W 
pierwszym tygodniu wśród przygotowa-
nych atrakcji znalazła się wizyta w Eu-
ropejskim Centrum Bajki w Pacanowie. 
Była to prawdziwa podróż w krainę ma-
rzeń i snów. To niepowtarzalne miejsce, 
które inspiruje do sięgania po literaturę 
oraz służy pielęgnowaniu pozytywnych 
wartości wśród dzieci, ale także i do-
rosłych. Odwiedzając ECB dzieci miały 
okazję obejrzeć niezwykłą wystawę pt. 
„Bajkowy świat”, utrzymaną w charak-
terze interaktywnej zabawy, przy wyko-
rzystaniu m.in. technik multimedialnych. 
Jak się okazało uczestnicy mogli znaleźć 
się w wyśnionej bajce, pełnej kolorów i 
niespodzianek.

W programie ferii nie zabrakło ak-
tywności artystycznej, dowodem czego 
były karnawałowe warsztaty plastyczne. 
Warsztaty te cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem, a efektem były piękne, kolo-
rowe maski karnawałowe. 

Radość i uśmiech, a także pozytyw-
na rywalizacja towarzyszyła młodzieży, 
która ponad dwie godziny spędziła w 
kręgielni CKiSz w Połańcu. Większość 
uczestników tego wyjazdu znalazła się 
po raz pierwszy w takim miejscu, a i o 
zasadach gry niewiele wiedziała. Przy-
dał się więc krótki instruktaż pracownika 
obiektu, a potem już sama przyjemność 
zliczania punktów. Rywalizacja dostar-
czyła silnych, sportowych emocji, po 
czym szybko wśród graczy wyłonili się 
liderzy tej dyscypliny.

Jak wiadomo karnawał, to czas 
zabawy nie tylko dla dorosłych, ale 

przede wszystkim dla dzieci. Dlatego 
też nie mogło zabraknąć balu karna-
wałowego dla najmłodszych, jaki w 
tym roku odbył się w świetlicy wiejskiej 
w Orzelcu Dużym. W tym dniu świetli-
ca rozbrzmiewała muzyką i śmiechem. 
Dzieci chętnie brały udział w różne-
go rodzaju zabawach i konkursach. 
Wszyscy bawili się znakomicie, bo hu-
mor dopisywał zarówno dzieciom, jak 
i rodzicom.

W ofercie znalazły się także warsz-
taty rzeźbiarskie, podczas których dzieci 
miały okazję samodzielnie lepić z gliny 
imponujące kształty. Samo brudzenie 
rąk i ugniatanie gliny zdawało się spra-
wiać wiele przyjemności, a możliwość 
tworzenia z tego coś więcej dopełniało 
całą zabawę.

Drugi tydzień ferii w większości upły-
nął pod znakiem „walentynek”. A to za 
sprawą m.in. warsztatów jakie odbyły 
się w świetlicy wiejskiej w Orzelcu Du-
żym. Każdy uczestnik miał okazję wła-
snoręcznie wykonać oryginalną kartkę 
walentynkową. Celem warsztatów było 
pobudzanie kreatywności oraz podno-
szenie umiejętności manualnych dzieci. 
Na zakończenie spotkania na wszystkich 
czekała miła niespodzianka w postaci 
kiełbaski z grilla. 

W programie znalazł się także wy-
jazd do kina „Helios” w Kielcach na film 
w 3D, gdzie po obejrzeniu pełnych ma-
gii i humoru przygód walecznej Gerdy, 
która rzuciła wyzwanie Królowej Śniegu, 
uczestnicy odwiedzili McDonald’s.

Kolejnym wesołym akcentem była 
dyskoteka walentynkowa adresowana 
do młodzieży z terenu gminy, w trakcie 
której nie zabrakło radości i szaleństw. 
Na zakończenie ferii odbyły się zajęcia 
plastyczne w Gminnej Bibliotece, w trak-
cie których dzieci z zaangażowaniem 
wykonywały wyklejanki z bibułowych 
kuleczek. 

Podsumowując akcję „Feriada 
2014” z bogatej oferty Centrum Kultury 
skorzystało około 340 uczniów. Serdecz-
nie dziękujemy dzieciom i młodzieży za 
aktywny udział oraz wszystkim pozosta-
łym osobom, które przyczyniły się do jej 
realizacji.

Aneta Śmiszek 

AKCJA „FERIADA 2014” DOBIEGŁA KOŃCA! 

ALBUM PROMOCYJNY GMINY ŁUBNICE

„Feriada 2014” - pod takim hasłem przez dwa tygodnie ferii zimowych dzieci i młodzież 
swój wolny czas spędzały biorąc udział w różnego rodzaju zajęciach i imprezach zorganizo-
wanych przez Centrum Kultury w Łubnicach. 

Wizyta w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie

Centrum Kultury w Łubnicach 
zaprasza do zapoznania się z najnow-
szym albumem promocyjnym gminy 
Łubnice. Album, który mamy przy-
jemność Państwu przekazać, jest za-
proszeniem w podróż po niezwykłej, 
zadziwiającej swym pięknem i histo-
rią, choć nadal zbyt mało znanej, Zie-
mi Łubnickiej. Niniejsza publikacja 
ma charakter informacyjno-promocyj-
ny i prezentuje najpiękniejsze i najcie-
kawsze zakątki gminy. 

Album powstał dzięki współpracy z 
Lokalna Grupą Działania – Dorzecze 
Wisły z siedzibą w Połańcu. Współ-

finansowany został ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 431 
„Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia-
łania, nabywanie umiejętności i akty-
wizacja” objętego PROW na lata 2007 
– 2013. 

P u b l i k a -
cja dostępna 
jest w Biblio-
tece Gminnej 
d z i a ł a j ą c e j 
przy Centrum 
Kultury w 
Łubnicach.

Aneta 
Śmiszek
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Nadal obchodzimy Dzień Kobiet. 
I, co ciekawe, na coraz więcej sposo-
bów. Najbardziej popularna forma to 
oczywiście wręczanie kwiatów przez 
mężczyzn. Coraz częściej jednak panie 
świętują we własnym gronie i składa-
ją sobie życzenia. Tak też się stało 8 
marca w świetlicy wiejskiej w Wilkowej, 
gdzie licznie się panie zgromadziły by 
miło spędzić czas w dniu swojego świę-
ta. Były tulipany, ciepłe życzenia od pa-
nów przy obficie zastawionych stołach 
i śpiewy przy dźwiękach akordeonu. 
Wyjątkowe życzenia złożyła wszystkim 
zgromadzonym Zdzisława Witek sołtys 

wsi Wilkowa. Serdeczności i ciepłych 
słów nie zabrakło również ze strony 
panów: Mariana Komasary Przewodni-
czącego Rady Gminy, Wiesława Witka 
radnego Rady Gminy, Stanisława La-
soty przewodniczącego Rady Sołeckiej, 
Huberta Wosia prezesa OSP. 

Kontynuacją tego szczególnego 
święta był ,,Australijski Wieczór Poetyc-
ko- Taneczny” z Elżbietą Bednarczyk 
w dniu 9 marca w Centrum Kultury w 
Łubnicach. Podczas spotkania artystka 
prezentowała swoje wiersze, opowia-
dała o pięknym kraju jakim jest Au-
stralia, a także jako profesjonalna tan-

Tradycyjny czerwony goździk, rajstopy i partyjne zebrania. 
Tak wyglądał Międzynarodowy Dzień Kobiet w PRL. Święto 
przetrwało, i choć obchodzone mniej oficjalnie i z mniejszym 
rozmachem, ma swój urok. 

O KOBIETACH I DLA KOBIET

Czerwone i białe tulipany paniom wręczyli Leszek Ziółek – sekretarz Gminy Łubnice i 
Józef Dulęba – prezes OSP w Łubnicach

Taniec cygański w wykonaniu Elżbiety Bednarczyk

Życzenia w świetlicy wiejskiej w Wilkowej zgromadzonym pa-
niom złożyli organizatorzy spotkania Uczestnicy spotkania z okazji „Dnia Kobiet”

cerka zatańczyła dwa tańce: cygański i 
arabski. Nie obyło się bez czerwonych 
tulipanów wręczonych paniom przez 
Leszka Ziółka sekretarza Gminy Łub-
nice i Józefa Dulębę prezesa OSP w 
Łubnicach. Swoją obecnością zaszczy-
ciła nas Danuta Lasota skarbnik Gminy 
Łubnice, Jolanta Wójtowicz radna Rady 
Gminy Łubnice, Jolanta Hynek dyrektor 
Publicznego Gimnazjum w Łubnicach, 
Zdzisława Witek sołtys wsi Wilkowa i 
wiele mieszkanek naszej gminy. Do-
datkową atrakcją podczas tego wie-
czoru była prezentacja prac naszych 
regionalnych artystek: Stanisławy Bo-
lon, Ireny Dulęby, Krystyny Kosińskiej, 
Moniki Pater, Marii Pawłowskiej i Zofii 
Tarnowskiej. Panie zaprezentowały pra-
ce wykonane szydełkiem i haftem krzy-
żykowym, co wzbudziło wielki podziw 
wśród gości zgromadzonych podczas 
wieczoru artystycznego. Mamy nadzie-
ję, że jeszcze nie raz pojawią się prace 
naszych regionalnych artystów i bę-
dziemy mogli je oglądać... 

Aleksandra Stachniak

KULTURA
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NOWOROCZNE SPOTKANIE STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW

Zaproszeni goście

WIOSNA
Wiosna już idzie daleka

Zawita niedługo w te strony,
Coś nagle wstępuje w człowieka

O sobie znać dają hormony.

I lekko na duszy się robi,
O ciele na razie nie wspomnę
Człek się do człeka sposobi 
Natury są prawa niezłomne.

Tam ptaszek się tuli do ptaszka
Tu żabek rechocze do żaby

Lub babcia tak spojrzy na dziadka...
Już wiosna nie ma na to rady

I nic się nie zmienia od wieków
Tak świat jest poukładany

Wyzwala się coś w człowieku
Bo z wiosną się bardziej kochamy.

Krzysztof Janczyk

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Kultury w Łubnicach 
zachęca wszystkich regionalnych artystów 

do eksponowania swoich prac 
podczas imprez organizowanych 

na terenie naszej gminy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt 
pod nr tel. 

15 8659 241

OSP

W miłej i rodzinnej atmos-
ferze przebiegało spotkanie 
noworoczne strażaków ochot-
ników z terenu gminy Łubni-
ce. Zostało ono zorganizo-
wane po raz pierwszy dzięki 
inicjatywie i zaangażowaniu 
prezesa OSP Łubnice Józefa 
Dulęby. 

W uroczystym spotkaniu w dniu 
11 stycznia 2014 roku uczestniczy-
li licznie zgromadzeni druhowie z 
jednostek OSP: Beszowa, Budziska 
i Łubnice oraz zaproszeni goście w 
osobach: wójt gminy Łubnice Anna 
Grajko, przewodniczący Rady Gmi-
ny Marian Komasara, skarbnik gmi-
ny Danuta Lasota, dyrektor Centrum 
Kultury Aleksandra Stachniak. 

Przedstawiciele władz samo-
rządowych złożyli podziękowania 
strażakom za ich misje służenia 
drugiemu człowiekowi w sytuacjach 
zagrożenia życia i mienia. Życzyli 
wszystkim obecnym dużo zdrowia, 
szczęścia, wytrwałości i satysfakcji z 
pełnionej funkcji strażaka. 

Najczęściej przekazywanym ży-
czeniem była również jak najmniej-
sza ilość wyjazdów do zdarzeń, a 

kiedy to już nastąpi żeby ze wszyst-
kich akcji wracało tylu strażaków 
ilu ich wyjechało. Każdy wyjazd to 
ogromne ryzyko utraty zdrowia i 
życia. Nigdy nie wiadomo co stra-
żacy przyjeżdżający do akcji zasta-
ną na miejscu zdarzenia. To oni 
są często świadkami ogromnych 
tragedii rodzinnych wynikających 
z pożarów, powodzi czy wypadków 
samochodowych. W tych wielu bo-
lesnych dramatach oni są pierwsi 

by to ludzkie cierpienie ograniczyć 
i uratować to, co pozostało jeszcze 
do uratowania, ryzykując niekiedy 
własne życie.

Podsumowując wystąpienia gości 
gospodarz spotkania Józef Dulęba 
wyraził nadzieję, iż spotkanie to 
stanie się tradycją w naszej gminie 
po czym zaprosił obecnych na po-
częstunek przygotowany przez żony 
strażaków.

Aneta Śmiszek
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8 lutego odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawcze OSP 
w Łubnicach.

Prezes OSP  w Łubnicach Józef Du-
lęba rozpoczął go od powitania za-
proszonych gości w osobach: Andrzej 
Kruzel starosta Powiatu Staszowskiego, 
Michał Skotnicki wicestarosta  Powiatu 
Staszowskiego, Wiesław Woszczyna 
wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP 
RP, Dariusz Cimiński młodszy brygadier 
PSP w Staszowie, Anna Grajko wójt 
Gminy Łubnice, Marian Komasara 
przewodniczący Rady Gminy w Łubni-
cach, Danuta Lasota skarbnik Gminy, 
Aleksandrę Stachniak dyrektor Cen-
trum Kultury w Łubnicach.

Walne zebranie to podsumowanie 
działalności z całego roku, który był 
dla nas dość łaskawy, gdyż nasza straż 
uczestniczyła w 11 zdarzeniach (3 po-
żary, 4 wypadki drogowe, 4 zagrożenia 
miejscowe). Dla porównania w roku 
2012 było 36 wyjazdów. 

W grudniu  otrzymaliśmy w uży-
czenie od PSP w Staszowie używany 
zestaw do ratownictwa technicznego 
Holmatro, który służy do uwalniania 
osób uwięzionych w trakcie wypadków 
drogowych. W bieżącym roku prawdo-
podobnie będziemy mogli zakupić z 
krajowego systemu z pomocą Urzędu 

OSP

Wąskotorówka była dla Staszowa, 
Bogorii i okolic  oknem na świat. Mia-
ła ona krótką, bo zaledwie 77- letnią, 
ale bardzo ciekawą historię. Była dzie-
łem dwóch wojen. Austriacy zaczęli jej 
budowę w latach 1915-17, a Rosjanie 
skończyli w 1944 roku.

Na początku budowano również 
styczne kolejki konne. W 1917 czynne 
już były kolejki na odcinku Kije - Piń-
czów - Michałów - Koniecmosty - Opa-

Gminy podobny sprzęt uzbrajając dru-
gi samochód. 

Ważnym wydarzeniem na zebraniu 
było ślubowanie nowych druhów, Ma-
riusza Komasary i Mateusza Gawiora. 
Cieszy nas fakt, że nasze dzieci chcą 
podążać tą samą drogą co ich rodzi-
ce. Przed nimi wiele szkoleń i kursów, 
ale to w dzisiejszych czasach podsta-
wa przy tak nowoczesnym sprzęcie i 
zróżnicowanych zagrożeniach z jakimi 
mamy styczność w trakcie akcji.

Wiosna to czas, kiedy wiele osób 
bezmyślnie podpala trawy. Apelujmy 

PODSUMOWANIE ROKU  
W OSP ŁUBNICE

HISTORIA WĄSKOTORÓWKI

do wszystkich, aby  zrobić wszystko, co 
pozwoli na ograniczenie liczby niepo-
trzebnych i niczemu nie służących po-
żarów spowodowanych wypalaniem 
traw. Sytuacji w tym zakresie nie zmie-
nią zakazy administracyjne, a jedynie 
świadomość o bezsensowności wypa-
lania traw może doprowadzić do ogra-
niczenia tego zjawiska. 

Co możesz zrobić? Zawsze możesz 
zwrócić uwagę podpalaczowi. Jednak 
bezpieczniejszym i skuteczniejszym 
sposobem jest poinformowanie straży 
pożarnej i policji:

-Państwowa Straż Pożarna-998, 
-Policja-997, 
-Centrum Powiadamiania Ratunko-

wego (CPR) – 112.
Mariusz Bolon

 Ślubowanie nowych druhów strażaków

HISTORIA

Przez ponad 70 lat mieszkańcy Staszowa i okolic korzystali 
z dobrodziejstw kolejki wąskotorowej. W 1978 roku zaczęto 
rozbierać poszczególne odcinki trasy wąskotorówki, w 1990 
roku zlikwidowano odcinek   Rataje - Staszów – Dobra- Sztom-
bergi. W 1992 roku na naszym terenie nie pozostało już śladu 
po torach. 

towiec oraz Staszów - Rytwiany - Paca-
nów/Szczucin 

W ówczesnych czasach  spełniała 
głównie zadania militarne, przewoziła 
na front żołnierzy i sprzęt. Po wojnie z 
jej dobrodziejstw korzystały zakłady 
przemysłowe, a także miejscowa lud-
ność, którzy codziennie docierali ciuch-
cią do szkół i zakładów pracy. Wtedy 
to w wagonach poczciwej ciuchci było 
gwarno i tłoczno, panował niemal ro-

dzinny klimat, szczególnie w dni targo-
we.

Miałem tę możliwość jako malec 
jeździć dość często ciuchcią ze swoją 
babcią na targ do Szczucina i Staszo-
wa. Stacja kolejki o nazwie Łubnice 
buskie była niedaleko mojego rodzin-
nego domu. 

W budynku  stacji mieszkała rodzi-
na  Pawełków, a Pan Czesław Pawełek 
pracował jako kasjer biletowy.

Obok stacji znajdował się plac z 
bocznicami, gdzie wyładowywano wa-
gony z węglem, nawozami, wapnem 
itp. Jesienią odbywał się skup buraków 
cukrowych wywożonych właśnie ciuch-
cią dalej do cukrowni. To pamiętam, a 
z opowiadań dziadka wiem, że jeszcze 
przed wojną funkcjonował w tym miej-
scu tartak z wielkim silnikiem parowym, 
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który napędzał całą maszynerię.  
W tartaku tym wycięto  materiał na 

budowę drewnianego mostu na Wiśle 
do Szczucina, który został otwarty 3 li-
stopada 1926 roku. 

W tym okresie, tartak jak również 
całe te tereny jako klucz rytwiańsko- 
łubnicki należały do arystokratycznej 
rodziny Radziwiłłów, którzy byli orę-
downikami postępu technicznego, 
otwarci na wszelkie nowinki techniczne 
w przemyśle i rolnictwie. 

Dla potrzeb cukrowni  i tartaków 
wybudowali między innymi linię kolejki 
konnej do Rataj nad Wisłą, skąd prze-
wożono podstawowy surowiec do pro-
dukcji cukru jakim są buraki.

W przededniu wybuchu I wojny 
światowej na terenie guberni radom-
skiej istniała tylko jedna linia do użytku 
publicznego. Działania wojenne przy-
czyniły się do gwałtownego rozwoju 
sieci kolejowej, idącej głównie w kie-
runku frontu. Spowodowane to było 
wzmożonymi przewozami żywności, 
sprzętu i ludzi dla potrzeb wojska. W 
1915 roku Austriackie Ministerstwo Ko-
lei Żelaznych zdecydowało o budowie 
dwóch tras kolejowych Szczucin - Bo-
goria - Ostrowiec Świętokrzyski i z Bo-
gorii do Jędrzejowa. Rok później odda-
no do użytku linię Jędrzejów - Bogoria 
o długości 86 kilometrów i 18-kilome-
trowej Bogoria - Iwaniska. Powstała też 
w Bogorii parowozownia. 1 listopada 
1916 roku oddano do eksploatacji li-
nię o trakcji konnej Staszów – Szczucin 
o dł. 34 km z odnogą ze Zborówka 
do Kars k. Pacanowa o szer. 700mm. 
W Łubnicach znajdowała się siedziba 
zarządu linii, funkcję kierowniczo-ad-
ministracyjne zajmowali Austriacy.  Dla 
zapewnienia prawidłowej eksploata-
cji Austriacy przesiedlili kolejarzy. Lata 
powojenne to dalszy rozwój kolei. W 
1923 roku oddano do użytku odcinki 
Staszów - Rytwiany oraz Rytwiany - Si-
chów - Sieragi - Łubnice - Zborówek 
- Komorów - Rataje. Rok później kolej 
wąskotorową doprowadzono do Wisły. 
Wykorzystywano ją głównie dla potrzeb 
przemysłu. Jednym z poważniejszych 
klientów stała się cukrownia Włostów. 
Dzięki temu przy stacjach powstały 
punkty skupu buraków. Kolejka z roku 
na rok była coraz częściej wykorzysty-
wana do przemieszczania się ludzi.

W czasie II wojny światowej Niemcy 
ograniczyli ruch pasażerski. Mimo to 
nasi kolejarze odgrywali bardzo waż-
ną rolę w systemie łączności, przewozu 

ładunków i przesyłek dla partyzantów z 
Kielecczyzny. 

Na przełomie 1950-51 roku rozpo-
częto przebudowę linii wąskotorowej z 
szerokości 60 na 75 centymetrów. W 
związku z górzystym ukształtowaniem 
terenu prace nie objęły odcinka Bogo-
ria -Iwaniska, który zamknięto w 1959 
roku. W latach 60. i 70. kolej wąskoto-
rowa osiąga szczyty swych możliwości 
przewozowych. Rozbudowano stację 
w Staszowie i zainstalowano specjalne 
urządzenia do wyładunku węgla przy-
wożonego dla potrzeb grzybowskiego 
„Siarkopolu".  W komunikacji pasa-
żerskiej zostały wprowadzone wagony 
motorowe i lokomotywy spalinowe.

W połowie lat 70 rozpoczął się upa-
dek wąskotorówki na naszym terenie. 
Zresztą korzystało z niej coraz mniej 
pasażerów. Podróżni zamienili twarde 
ławki w wagonach ciuchci na wygod-
niejsze siedzenia w autobusach, prze-
wozy towarów przejęły samochody cię-
żarowe. Czy musiało dojść do rozbiórki 
torów na stacjach i szlakach? Czy nie 
należało potraktować tej linii lub cho-
ciaż jej części jako swoistego pomnika 
techniki?  Należeliśmy wówczas do 
województwa tarnobrzeskiego, które-
go władze zadecydowały o całkowitej 

Silnik parowy na tartaku w Łubnicach

Ciuchcia

HISTORIA

likwidacji kolejki. Część linii udało się 
ocalić na terenach administrowanych 
przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków w Kielcach. Tu wykorzystano 
wąskotorówkę. Dziś jest ona wielką 
atrakcją turystyczną. Ekspres Ponidzie 
kursuje ciągle z Jędrzejowa do Umia-
nowic na Ponidziu. Jedyną pozostało-
ścią po naszej są eksponaty wystawio-
ne w Muzeum Ziemi Staszowskiej, które 
udało się zgromadzić. Coraz trudniej 
jest dotrzeć do autentycznych doku-
mentów, materiałów fotograficznych 
pokazujących niepowtarzalną atmos-
ferę tej linii. 

Jedynym źródłem na jaki natrafiłem 
jest praca Pana Józefa Żaka o historii 
wąskotorówki na ziemi staszowskiej. 
Pan Żak, z zawodu kolejarz, zna-
ny także wśród lokalnej społeczności 
jako ludowy rzeźbiarz, regionalista, 
w 2003 roku opublikował książkę pt. 
„Podzwonne Jędrzejowskiej wąskoto-
rówki”.

Jest to chyba jedyna publikacja w 
której możemy przeczytać o historii ko-
lei wąskotorowej w naszym regionie, 
a ten artykuł to tylko małe streszczenie 
bogatej jej historii na naszych ziemiach. 

Mariusz Bolon
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PORADY

W dzisiejszym numerze postaram się przybliżyć 
Szanownym Czytelnikom kwestie związane z rozwo-
dem. Z uwagi jednak na obszerny charakter tego za-
gadnienia, omówienie tego tematu zostanie podzielone 
na części, które w dalszej kolejności zostaną omówione 
w dalszych numerach naszego pisma.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, 
jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwa-
ły rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać 
rozwiązania małżeństwa przez sąd. Ograniczeniem 
może okazać się dobro wspólnych małoletnich dzieci, 
które by ucierpiały w wyniku orzeczenia rozwodu lub 
też byłoby to sprzeczne z zasadami tzw. współżycia 
społecznego, np. gdyby przyczyną rozwodu byłaby cho-
roba jednego z małżonków.

Rozwód nie jest również dopuszczalny, gdyby go 
żądał małżonek, który jest wyłącznie winny rozpa-
du pożycia, chyba, że sprzeciw małżonka niewinnego, 
byłby sprzeczny w danych okolicznościach z zasadami 
współżycia społecznego.

Podstawowym zadaniem rodziny jest posiadanie 
i wychowywanie potomstwa. Cel ten może zostać osią-
gnięty tylko wtedy, gdy założona przez małżonków 
rodzina będzie miała trwałe podwaliny. 

Rozwód co prawda jest zjawiskiem społecznie 
niepożądanym, jednakże nie da się ukryć, że czasami 
jeszcze gorsze byłoby utrzymywanie fikcji małżeństwa, 
wobec czego Państwo uznało, iż w pewnych warunkach 
dozwolone jest rozwiązanie małżeństwa, po to aby np. 
umożliwić dotychczasowym małżonkom zawarcie go 

z kimś innym. Społecznie niecelowym jest bowiem 
sztuczne utrzymywanie związku małżeńskiego, gdy 
małżonkowie nie wykonują już obowiązków wyni-
kających ze wspólnego pożycia, wierności, wzajemnej 
pomocy oraz współdziałania dla dobra rodziny.

Na przestrzeni lat ukształtował się pogląd, iż 
pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju 
wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej. Ustanie 
tej wspólnoty na którejkolwiek ze wskazanych wyżej 
płaszczyzn może wskazywać na rozpad pożycia, 
jednakże nie zawsze. Wspólnota fizyczna może bo-
wiem ustać w wyniku choroby jednego z małżonków, 
przy zachowaniu wspólnoty na innych płaszczyznach. 
Gdy na wszystkich tych trzech płaszczyznach doszło 
do rozpadu pożycia, można mówić o zupełności tego 
rozpadu, chociaż również nie zawsze. Za zupełny roz-
pad pożycia może być uznawana również sytuacja, gdy 
pomiędzy małżonkami pozostaje co prawda wspólnota 
gospodarcza, ale jest to wspólnota przymusowa, np. gdy 
małżonkowie mają wspólne mieszkanie lub wspólnie 
prowadzą firmę. 

Sama zupełność rozpadu wspólnoty małżeńskiej 
nie wystarczy dla orzeczenia rozwodu. Koniecznym 
jest również stwierdzenie trwałości tego rozpadu. To 
znaczy, że znając okoliczności funkcjonowania dane-
go małżeństwa można stwierdzić z prawdopodobień-
stwem graniczącym z pewnością, że nie dojdzie do 
reaktywacji wspólnot.

Przyczyn rozpadu wspólnoty może być wiele. 
Mogą to być przyczyny powodujące rozpad wspólnoty 
w następstwie upływu długiego okresu, jak również 
mogą to być przyczyny o charakterze krótkotrwałym, 
jednakże o takiej mocy i nasileniu, że mogą przyczynić 

się do natychmiastowego rozpadu pożycia w sposób zu-
pełny i trwały np. zdrada małżeńska. Potwierdzenie 
cech trwałości i zupełności rozpadu nie może zniweczyć 
późniejsze zapewnienie jednego z małżonków o chęci 
odnowienia pożycia. Jeżeli drugi z małżonków oświad-
cza, że wrócić do związku nie chce, wobec faktu, iż do-
szło do rozpadu pożycia sąd orzeknie rozwód. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby byli już małżonkowie, w sy-
tuacji gdy ponownie zakwitnie pomiędzy uczucie wzięli 
ślub jeszcze raz, jeżeli wspólnie dojdą do przekonania, 
że ich związek małżeński będzie miał przyszłość.

Polski ustawodawca przyjął, że do stwierdzenia 
rozpadu małżeństwa nie jest koniecznym ustalanie 
jakie były przyczyny tego rozpadu. Jeżeli zgodną wolą 
stron jest, aby winą za rozpad ten nie był obarczany 
żaden z małżonków, sąd odstępuje od ustalenia przy-
czyn tego rozpadu.

Jednakże w sytuacji, gdy okoliczność ta ma praw-
ne lub faktyczne znaczenie dla małżonków, tzn. gdy 
chcą oni ustalenia w procesie zawinienia rozpadu mał-
żeństwa sąd musi tę kwestię wyjaśnić.

Za zawinione przyczyny rozpadu małżeństwa 
uważa się groźby, nieetyczne postępowanie, nieróbstwo, 
odmowę współżycia płciowego, odmowę wzajemnej po-
mocy, opuszczenie współmałżonka, pijaństwo, agresję, 
zaniedbywanie rodziny, niewierność, zły stosunek do 
rodziny małżonka, denuncjację. Niezawinionymi 
przyczynami są zaś choroba – w tym psychiczna, 
impotencja, różnica charakterów, bezpłodność lub np. 
różnica wieku.

Szczegółowo przyczyny te zostaną omówione w 
kolejnych numerach.

Daniel Kajda

Światowy Dzień Zdrowia ob-
chodzony jest każdego roku 7 
kwietnia, aby uczcić rocznicę po-
wstania Światowej Organizacji 
Zdrowia w 1948 roku. Każdego 
roku wybierane jest hasło prze-
wodnie z zakresu zdrowia pu-
blicznego, które w danym okresie 
wymaga szczególnej uwagi. W 
2014 roku tematem przewodnim 
będą choroby przenoszone przez 
wektory.

Wektory to organizmy, które są 
przenosicielami patogenów lub pa-
sożytów. Organizmy te poprzez wę-
drówkę i kontakt z otoczeniem prze-
noszą groźne drobnoustroje na inne 
organizmy, w tym często na ludzi. W 
ten sposób mogą wywołać choroby, 
które zagrażają życiu lub zdrowiu 
człowieka.

Do chorób przenoszonych przez 
wektory zaliczamy między innymi:

malarię, gorączkę Q, odkleszczo-
we zapalenie mózgu, boreliozę, ba-
beszjozę, tularemię.

Podejmowane działania w ramach 
Światowego Dnia Zdrowia 2014 
mają m.in. zwrócić uwagę, aby:

- osoby mieszkające na obszarach 
najbardziej zagrożonych miały wie-
dzę jak należy się chronić przed tymi 
chorobami oraz

- podróżni mieli świadomość, kie-
dy istnieje konieczność ochrony i jakie 
środki profilaktyczne należy podjąć, 
aby uniknąć zakażenia.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Staszowie w ra-
mach obchodów Światowego Dnia 
Zdrowia będzie czynnie uczestniczyć 
w imprezach prozdrowotnych zor-
ganizowanych m.in. przez Liceum 
Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefa-
na Wyszyńskiego w Staszowie, Zespół 
Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, 
Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 
im. Hieronima Łaskiego w Staszowie. 

Pracownik PSSE Staszów omówi te-
mat dot. profilaktyki chorób wektoro-
wych. Słuchaczami będą uczniowie, 
nauczyciele oraz zaproszeni goście.

Działania podejmowane w ra-
mach obchodów Światowego Dnia 
Zdrowia w założeniach mają pod-
nieść świadomość wśród mieszkań-
ców w zakresie profilaktyki chorób 
wektorowych , a w efekcie przyczyniać 
się do poprawy stanu zdrowia ludzi.

W celu jak najszerszego rozpo-
wszechnienia wiedzy na temat pro-
filaktyki chorób wektorowych wśród 
lokalnej społeczności Powiatowa Sta-
cja Sanitarno-Epidemiologiczna w 
Staszowie zamieściła na swojej stro-
nie internetowej prezentację na temat 
chorób wektorowych: pssestaszow.
pis.gov.pl ( Urząd >Obszary Nad-
zoru> Oddział Promocji Zdrowia i 
Oświaty Zdrowotnej >Informacje ,Po-
radniki> ” Światowy Dzień Zdrowia 
2014” -prezentacja do pobrania).

Bożena Głaz
Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Staszowie 

ROZWÓD

ŚWIATOWY 
DZIEŃ ZDROWIA 
CHOROBY WEKTOROWE
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