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GMINA ŁUBNICE-NASZA MAŁA OJCZYZNA

Gmina Łubnice to mała gmina o 
dużych możliwościach, w której od 
kilku lat obserwuje się poprawę ja-
kości życia mieszkańców oraz zwięk-
szenie atrakcyjności jej wizerunku. 

Odpowiednie zagospodarowa-

nie przestrzenne wpływa pozytywnie 
na zaspokajanie potrzeb miejscowej  
społeczności i turystów w obszarze 

społecznym i gospodarczym. Podsta-
wowym zadaniem władz lokalnych 
jest podejmowanie działań mających 
na celu rozwój gospodarczy gminy 
i zapewnienie możliwie najlepszych 

warunków życia mieszkańców. Tym 
zagadnieniom podporządkowane 
są inwestycje i remonty wykonywa-
ne na terenie gminy Łubnice. Prio-
rytetem inwestycyjnym od wielu lat 
jest budowa i modernizacja dróg 

gminnych. Realizowana jest budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków, 
a także opracowywany projekt bu-

dowlany sieci kanalizacyjnej i zbior-
czej oczyszczalni ścieków dla całej 
gminy. Wszystkie inwestycje na tere-
nie gminy są współfinansowane ze 
środków unijnych oraz z dotacji bu-

dżetu państwa. Pomimo wielu reali-
zowanych inwestycji, gmina Łubnice 
jest jedną z nielicznych gmin w Pol-
sce, która nie jest gminą zadłużoną. 

Gmina Łubnice w ostatnich latach 
zrealizowała przy wsparciu środków 
zewnętrznych następujące zadania:
-Odbudowa dróg gminnych- 5300 
000,00 zł 
- Budowa garaży OSP- 180 370,00 zł
-Zakup koparki- 308 245,00 zł
-Remont i odbudowa Stacji Uzdatnia-
nia Wody- 192 600,00 zł
-Place zabaw przy Publicznych Szko-
łach Podstawowych w Gacach Słu-
pieckich, Budziskach i Łubnicach- 
377 500,00 zł
-Kompleks boisk sportowych przy Pu-
blicznym Gimnazjum w Łubnicach- 
2 356 480,00 zł
-Boiska sportowe przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Gacach Słu-
pieckich, Budziskach i Wilkowej- 1 
195 000,00 zł
-Plac rekreacyjny w Łubnicach- 745 
200,00 zł
-Zakup pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów- 165 760,00 zł
-Zakup samochodu ratowniczo- ga-
śniczego OSP Łubnice- 200 000,00 
zł
-Przydomowe oczyszczalnie- 4 864 
400,00 zł
-Termomodernizacja budynku OSP 
Beszowa i świetlicy wiejskiej w Prze-
czowie- 110 000,00 zł
-Infomatyzacja i realizacja projektu 
e-Świętokrzyskie- 115 200,00 zł
-Zakup pomocy naukowych do Szkoły 
Podstawowej w Gacach Słupieckich- 
26 000,00 zł
-Modernizacja pięciu oddziałów 
przedszkolnych- 343 300,00 zł
-Modernizacja świetlicy wiejskiej w 
Słupcu- 78 500,00 zł
-Modernizacja budynku OSP w Bu-
dziskach- 70 400,00 zł
-Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest- 156 000,00 zł
-Remont budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Gacach Słupieckich, 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Bu-
dziskach oraz Publicznej Szkoły Pod-
stawowej i Publicznego Gimnazjum w 
Łubnicach- 578 400,00 zł.
-Budowa biologicznej oczyszczalni 
ścieków BioKube MAS przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Gacach 

 Anna Grajko – wójt gminy Łubnice

cd na str. 4
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Słupieckich - 116 000,00 zł
-Wyposażenie świetlic wiejskich na te-
renie gminy- 41 800,00 zł
-Zakup sprzętu nagłaśniającego do 
Centrum Kultury w Łubnicach- 
53 500,00 zł

-Zakup sprzętu oświetleniowego 
do Centrum Kultury w Łubnicach- 

42 300,00 zł. Sukcesem gminy 
jest również dobrze rozwinięta infra-
struktura, a także bardzo dobra baza 
lokalowa placówek oświatowych i 
kulturalnych. Łubnice jako serce gmi-
ny dba  o rozwój życia kulturalnego 

i oświatowego. Niezapomnianych 
wrażeń artystycznych w ciągu całego 
roku dostarcza Centrum Kultury w 
Łubnicach, które zostało w pełni zmo-
dernizowane i wyposażone. 

W ramach swej działalności in-
stytucja zapewnia szeroki dostęp do 
różnorodnych, kulturalnych form spę-
dzania czasu dla różnych grup wie-

kowych. W ofercie znajdują się cieka-
we zajęcia artystyczne i rekreacyjne. 
Centrum Kultury jest organizatorem 
m.in. imprezy cyklicznej pn. „Biesiada 
Łubnicka”, która corocznie w drugiej 
połowie lipca  połączona jest z ple-

nerem tematycznym. Jest to impreza 
przyciągająca bardzo dużą liczbę 
uczestników nie tylko z terenu gmi-
ny Łubnice, ale również z sąsiednich 
gmin i powiatów.

Prorozwojowa i przyjazna polityka 
władz lokalnych spowodowała wy-
budowanie obok placówek oświato-

wych kompleksów sportowych wraz 
z placami zabaw dla dzieci. Dodat-
kowo w centrum miejscowości Łub-
nice znajduje się obiekt rekreacyjny, 
który jest atrakcyjnym miejscem dla 
czynnego wypoczynku. Działania 
podejmowane przez władze gminy 
zostały nagrodzone w konkursie p.n. 
,,Przyjazna Wieś” w ramach Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich. W konkur-
sie na najlepszy projekt w zakresie 
infrastruktury realizowany na tere-
nach wiejskich przy wsparciu środ-
ków unijnych gmina Łubnice zajęła 
drugie miejsce. Szczególnym wyróż-
nieniem było otrzymanie przez   wój-
ta gminy Łubnice Panią Annę Graj-
ko tytułu ,,Kobiety Przedsiębiorczej”, 
która znalazła się w złotej dziesiątce 
najbardziej przedsiębiorczych ko-
biet województwa świętokrzyskiego.

Największym atutem gminy bez 
wątpienia jest czyste powietrze, pięk-
ne krajobrazy, malownicze pola nad-
wiślańskie z licznymi rozlewiskami 
wodnymi bogatymi w różnorodne 
gatunki ryb, z bujną roślinnością i 
urozmaiconym drzewostanem. Gmi-
na Łubnice oferuje miłą atmosferę 
połączoną z gościnnością i życzli-
wością tutejszych mieszkańców. To 
wspaniałe tereny urzekające ama-
torów turystyki pieszej, rowerowej, 
przejażdżek konnych, wędkarstwa i 
wielu innych dyscyplin sportowych.

Walory przyrodnicze gminy spra-
wiają, że szansą na dodatkowe do-
chody dla jej mieszkańców stała się 
rozwijająca agroturystyka. Obecnie 
na terenie gminy istnieje kilkanaście 
gospodarstw ekologicznych i agro-
turystycznych m.in. w Rejterówce, 
Szczebrzuszu i Grabowej. W obec-
nych czasach, wśród wielkomiej-
skiego zgiełku i zanieczyszczonego 
powietrza niezwykle cenne wydają 
się być regiony, gdzie w zaciszu i w 
zgodzie z naturą można spędzić czas. 

Przed gminą Łubnice jeszcze wie-
le wyzwań, takich jak zbudowanie 
gminnej oczyszczalni ścieków i sieci 
kanalizacyjnej w jedenastu miejsco-
wościach (przedsięwzięcie na etapie 
projektowania), ale również wiele pla-
nów związanych z osobistym rozwo-
jem mieszkańców poprzez wspieranie 
działań w ramach kapitału ludzkiego.

Z roku na rok zmiany wizerunku 
gminy Łubnice są coraz bardziej wi-
doczne. A wszystko po to by miesz-
kańcom żyło się lepiej

Urząd Gminy Łubnice
Łubnice 66a, 28 – 232 Łubnice
tel. (15) 8659220, 
tel./fax (15) 8659236
e-mail: sekretariat@lubnice.eu
www.lubnice.eu 

Aleksandra Stachniak
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W dniu 11 lipca 2014 r. w Rzę-
dowie odbyło się uroczyste otwar-
cie Zakładu Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi w Rzędowie. 
Zakład przyjmować będzie stru-
mień odpadów komunalnych zmie-
szanych, jak również odpady zbie-
rane selektywnie takie jak papier, 
szkło, tworzywa sztuczne, metal. 
Na teren zakładu trafiać też będą 
odpady pochodzące z selektywnej 
zbiórki, w tym odpady wielkoga-
barytowe, odpady problemowe i 
odpady zielone. Odpady będą na-
stępnie w zakładzie przetwarzane, 
a strumień odpadów niebezpiecz-
nych będzie magazynowany przed 
przekazaniem uprawnionemu od-
biorcy. Wydajność Zakładu w sys-
temie jedno zmianowym została 
określona na   30 000 ton odpa-
dów komunalnych zmieszanych w 
ciągu roku oraz około 20.000 ton 
odpadów zebranych selektywnie, 
około 2.500 ton odpadów zielo-
nych i około 2.300 ton odpadów 
wielkogabarytowych.

Zasięg działania całego przed-
sięwzięcia obejmuje następujące 
18 gmin- udziałowców ZGOK Sp. 
z o.o. w Rzędowie: Staszów, Poła-
niec, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, 

Szydłów (powiat staszowski), Nowy 
Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Tu-
czępy, Wiślica (powiat buski), Kazi-
mierza Wielka, Czarnocin, Opato-
wiec, Bejsce (powiat kazimierski), 
Pińczów, Kije (powiat pińczowski) i 
Raków (powiat kielecki). Jest to ob-
szar o powierzchni łącznej około 
2024 km2, zamieszkały przez oko-
ło 153 tys. osób. Całkowity koszt 
realizacji projektu wynosi 55 716 
902,82 zł, z czego: wydatki kwali-
fikowane: 37 483 184,11 zł, war-
tość ich dofinansowania wynosi 
31 860 706,49 zł tj. 85%. W uro-
czystym otwarciu Zakładu, udział 
wzięli między innymi: wojewoda 
świętokrzyski Bożentyna Pałka-

Przedstawiciele władz samorządowych tuż po otrzymaniu pucharów, foto: 
www.staszowski.eu

Puchar za wsparcie i pomoc w 
realizacji projektu

-Koruba, marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas, 
przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Tadeusz 
Kowalczyk, prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej Andrzej Pa-
łys, członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, a 
także przedstawiciele władz powia-
tu staszowskiego i buskiego, burmi-
strzowie i wójtowie gmin udziałow-

ców Spółki oraz wykonawcy, którzy 
brali udział w realizacji projektu. 
Po przywitaniu gości przez prowa-
dzącą uroczystość Bogumiłę Czer-
wiec – dyrektora ds. sprzedaży i 
rozwoju, prezes Zarządu Zakładu 
Gospodarki Odpadami Komunal-
nymi Sp. z o.o. Robert Stachowicz 
przedstawił zebranym historię prze-
biegu całej inwestycji w zakresie 
jej organizacji, finansowania oraz 
budowy, a także funkcjonowania. 
Przedstawicielom władz gmin–
udziałowców Spółki, wśród nich 
Annie Grajko wójtowi gminy Łub-
nice, przedstawicielom władz 
wojewódzkich oraz wykonaw-
com złożono podziękowania za 

wsparcie i pomoc w realizacji 
projektu wraz ze specjalnie na tę 
okoliczność przygotowanymi pu-
charami. Gotowy do rozpoczęcia 
pracy Zakład poświęcił ks. kan. 
Paweł Cygan, a do przecięcia 
wstęgi zaproszono: przedstawi-
cieli władz wojewódzkich, gmin–
udziałowców oraz Zarząd Spółki.

Aleksandra Stachniak
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ANNA GRAJKO PRZEWODNICZĄCĄ 
POWIATOWEJ 

RADY RYNKU PRACY

Po zmianie przepisów ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, korygującej nieco na-
zwę, skład oraz zakres działania 
dotychczasowej Powiatowej Rady 
Zatrudnienia, w dniu 21 sierpnia 
br., w Starostwie Powiatowym w 
Staszowie, po raz pierwszy obrado-
wała Powiatowa Rada Rynku Pracy. 
 Starosta staszowski Andrzej Kruzel 
podziękował członkom dotychczaso-
wej Powiatowej Rady Zatrudnienia za 
zaangażowanie i rzetelną pracę, a 
następnie powołał w skład Powiatowej 
Rady Rynku Pracy osoby zgłoszone 
przez uprawnione organizacje pra-
codawców, związków zawodowych, 
rolników oraz samorządy i stowarzy-
szenia, które w Radzie reprezentu-
ją: Wiesław Anioł – Business Centre 
Club, Damian Sierant – Pracodawcy 
RP, Jan Skuza – Związek Rzemiosła 

Polskiego, Sebastian Świetlik – Pol-
ska Konfederacja Pracodawców Pry-
watnych „Lewiatan”, Joanna Dróżdż 
– NSZZ „Solidarność”, Jerzy Trębliń-
ski – Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych, Krzysztof 
Urbański – Forum Związków Zawo-
dowych, Janusz Bąk – Świętokrzyska 
Izba Rolnicza, Maria Gil – Święto-
krzyski Związek Rolników, Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych, Marian Stępień 
– NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”, Władysław Brudek – 
wójt gminy Bogoria, Romuald Gar-
czewski – burmistrz miasta i gminy 
Staszów, Anna Grajko – wójt gminy 
Łubnice, Jerzy Kwiecień – Staszowska 
Izba Gospodarcza. W wyniku prze-
prowadzonych wyborów przewodni-
czącą Rady Rynku Pracy została Anna 
Grajko, a wiceprzewodniczącym 
Krzysztof Urbański. Powiatowa Rada 

Rynku Pracy to organ opiniodawczo 
-doradczy starosty w sprawach polity-
ki rynku pracy. 

Do zakresu jej działania należy w 
szczególności: inspirowanie działań 
zmierzających do pełnego i produk-
tywnego zatrudnienia, opiniowanie 
propozycji przeznaczenia środków 
Funduszu Pracy i ich wykorzystania, 
wydawanie opinii w sprawach doty-
czących kierunków kształcenia i szko-
lenia zawodowego oraz opiniowa-
nie celowości realizacji programów.  
W dalszej części posiedzenia dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy w Sta-
szowie Benedykt Kozieł przedstawił 
informację o aktualnej sytuacji na 
lokalnym rynku pracy i realizowanych 
działaniach urzędu w zakresie aktyw-
nych form przeciwdziałania bezrobo-
ciu. 

Aleksandra Stachniak

Podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy, od lewej: starosta staszowski Andrzej Kruzel, wójt gminy 
Łubnice Anna Grajko – przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie 

Damian Sierant reprezentujący na posiedzeniu ,,Pracodawców RP”, foto: www.staszowski.eu

Z URZĘDU...



7NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

OBRADY ZESPOŁU 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W pierwszym punkcie 
spotkania dokonano oceny 
przebiegu letniego wypo-
czynku dzieci i młodzieży 
,,Bezpieczne wakacje” na 
terenie powiatu staszowskie-
go. Według opinii: powia-
towego inspektora sanitar-
nego Bożeny Głaz, zastępcy 
komendanta powiatowego 
policji w Staszowie mł. insp. 
Ryszarda Komańskiego i za-
stępcy komendanta powia-
towego PSP bryg. Jarosława 
Pławskiego, nie stwierdzono 
zagrożeń ani nieprawidło-
wości w czasie przebiegu 

akcji. Następnie wicestarosta 
Michał Skotnicki przedstawił 
założenia do wojewódzkich 
ćwiczeń obronnych pod kryp-
tonimem ,,Gołoborze 2014”, 

w których powiatowi staszow-
skiemu wyznaczono funkcję 
pomocniczą. Kolejny punkt 
posiedzenia dotyczył omówie-
nia ćwiczenia symulacyjnego 
udzielenie pomocy ofiarom 
wypadku drogowego, jakie 
odbyło się w staszowskim 
szpitalu, w dniu 18 września 
br. W zebraniu uczestniczyli 
m.in. wójtowie i burmistrzo-
wie powiatu staszowskiego, 
wśród nich Anna Grajko wójt 
Gminy Łubnice. Przed za-
mknięciem spotkania bryg. 
Jarosław Pławski poinfor-
mował o przebiegu ćwiczeń 
,,Ekoplon 2014”, jakie miały 
miejsce w Grabkach Dużych, 
w dniu 26 września br.

Aleksandra Stachniak

Od lewej: burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald 
Garczewski, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, naczelnik 

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Stanisław Batóg i powiatowy inspektor sanitarny w Sta-

szowie Bożena Głaz, foto: 
www.staszowski.eu

Z URZĘDU...

W dniu 30 września br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie, w trybie zwykłym zwołano posiedze-
nie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w celu podsumowania mających miejsce w ostatnim 
czasie ćwiczeń oraz wymianie bieżących informacji. Posiedzenie prowadził wicestarosta staszowski Michał 
Skotnicki szef Powiatowego Zespołu Zarządzania .

Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r. Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycz-
nia 2011 r.   Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXX/93/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 
28 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Łubnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych i zarządzenia Nr 41/14 Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r. w 
sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego podaje się do 
wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodo-
wych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych 
oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowa-
dzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu usta-
wy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania 
korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wy-
borcę niepełnosprawnego do dnia 26października 2014r. 

Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnospraw-

nego zamiaru głosowaniakorespondencyjnego, głosowa-
nie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. Lokale 
wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopa-
da 2014 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wójt Gminy Łubnice 
mgr inż. Anna Grajko

OBWIESZCZENIE
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PODZIĘKOWANIE ZA WYKONANY REMONT BUDYNKU 
OSP W SŁUPCU

W związku z zakończeniem re-
montu budynku OSP w Słupcu i Świe-
tlicy Wiejskiej, chciałbym serdecznie 
podziękować Annie Grajko – wójt 
gminy Łubnice, Danucie Lasota – 
skarbnik gminy Łubnice, Leszkowi 
Ziółek – sekretarzowi gminy Łubnice, 
Henryce Rogali, Elżbiecie i Januszowi 
Nowak, Agnieszce Reczek i Aleksan-
drze Stachniak – dyrektor Centrum 
Kultury w Łubnicach, która wraz z 
w/w przyczyniła się do stworzenia 
projektu wykonanego remontu. 

Dziękuję również całej Radzie 
Gminy Łubnice, koleżankom i kole-
gom na czele z Marianem Komasa-
rą – przewodniczącym Rady Gminy, 
całemu Zarządowi OSP Słupiec, który 
wyraził zgodę na remont, jaki został 
wykonany oraz Józefowi Dulębie - 
komendantowi gminnemu OSP.  Nie 
mogę zapomnieć podziękować Ra-
dzie Sołeckiej sołectwa Słupiec na 
czele z przewodniczącym   Ryszardem 
Rybakiem, Zofii Ziółkowskiej za za-
kup i uszycie firanek oraz pomoc w 

przygotowaniu otwarcia, a także Ma-
rii i Szczepanowi Witek za wsparcie 
finansowe uroczystego otwarcia.

Składam również podziękowanie 
Wykonawcy inwestycji Leszkowi Za-
rembie oraz jego pracownikom.

Jestem przekonany, że budynek 
ten wraz z pomieszczeniami bę-
dzie służył kolegom strażakom oraz 
mieszkańcom jako świetlica wiejska i 
oby jak najdłużej mógł funkcjonować 
w takim stanie.

Marian Gromny

Uczestnicy oficjalnego otwarcia zmodernizowanego budynku OSP w Słupcu

I N W E S T YC J E  D R O G OW E  W  G M I N I E
30 września 2014 roku zakończo-

no realizację zadań pn:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 

001934T Wilkowa od km 0+000 do 
km 1+700.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 
001886T Zalesie od km 0+000 do 
km 0+570 Wykonawcą była Firma 
Transportowo – Budowlano – Drogo-
wa „DYLMEX” Tomasz Dyl, 28 – 200 
Staszów, ul. Rakowska 33.

18 lipca 2014 roku Gmina Łub-

nice otrzymała promesę w wysokości 
200.000,00 zł na zadania pn:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 
001624T Orzelec Mały od km 0+017 
do km 0+730.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 
001886T Zalesie od km 0+570 do km 
1+070.

15 września 2014 roku został prze-
prowadzony przetarg nieograniczo-
ny na wykonanie powyższych zadań, 

w wyniku którego został wybrany 
najtańszy Wykonawca Firma Trans-
portowo – Budowlano – Drogowa 
„DYLMEX” Tomasz Dyl, 28 – 200 
Staszów, ul. Rakowska 33. W związku 
z zaoszczędzonymi środkami z pro-
mesy Gmina Łubnice wystąpiła do 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
o wykorzystanie oszczędności na za-
danie „Przebudowa drogi gminnej nr  
001893T Słupiec – Budziska od km 
0+000 do km 0+460”.

Z URZĘDU...

Z ŻYCIA GMINY...

 Barbara Dudek
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Aneta Śmiszek
cd na str. 10

Z ŻYCIA GMINY...

Gminne Święto Plonów 2014 

W tym roku rolnicy i mieszkań-
cy gminy spotkali się na Dożyn-
kach Gminnych, jakie odbyły się 31 
sierpnia 2014 roku w Łubnicach. 
Uroczystości poprzedziła dziękczyn-
na Msza Święta w kościele parafial-
nym w Beszowej, którą odprawił 
ks. Krzysztof Serafin. Dalsza część 
uroczystości miała miejsce na placu 
rekreacyjnym w Łubnicach, gdzie 
zgromadzonych mieszkańców gmi-
ny i przybyłych gości powitała Anna 
Grajko –wójt gminy Łubnice i Ma-
rian Komasara – przewodniczący 
Rady Gminy Łubnice. Wójt gminy 
podziękowała rolnikom za trud, 
za upór i przede wszystkim za wie-
lomiesięczny wysiłek nagrodzony 
tegorocznymi plonami. Podkreśli-
ła fakt, iż w okazałych i misternie 
wykonanych wieńcach dożynko-
wych, kryje się radość, jak również 
wdzięczność za zbiory, a także głę-
bokie przywiązanie do narodowej 
tradycji. Złożyła również serdecz-
ne podziękowania radnym, sołty-
som,  zaproszonym gościom oraz 
wszystkim, którzy wzięli udział w 
tegorocznych dożynkach i ich przy-
gotowaniu, życząc wszystkim sołec-
twom powodzenia w konkursie na 

najpiękniejszy wieniec oraz udanej 
zabawy. Podczas uroczystości głos 
zabrali również Andrzej Kruzel – 
starosta Powiatu Staszowskiego 
oraz Mieczysław Gil – senator RP. Po 
przemówieniach wójt gminy, z po-
mocą zaproszonych gości, pokroiła 
chleb dożynkowy upieczony z tego-
rocznej mąki, dzieląc go pomiędzy 
uczestników dożynek. 

Następnie gospodarze poszcze-
gólnych miejscowości dokonali 
oceny wieńców dożynkowych przy-
gotowanych z wielką starannością 
i pomysłowością. W tym roku do 
konkursu na najładniejszy wieniec 
dożynkowy zgłosiło się szesnaście 
sołectw z terenu gminy. Pierwsze 
miejsce i dyplom z rąk władz sa-
morządowych otrzymało sołectwo 
Budziska, które reprezentowali go-
spodarze Katarzyna Nowak i Robert 
Nowak.

Tymczasem artyści z Agencji Ar-
tystycznej „Scena Juno” zaprezen-
towali widowisko obrzędowe „Kto 
we żniwa nie próżnował…” przybli-
żając trud pracy na roli, po czym 
zaprosili władze samorządowe, 
zaproszonych gości, gospodarzy 
poszczególnych miejscowości oraz 

pozostałych chętnych do dożynko-
wego poloneza.

Atmosferę typowo dożynkową 
podkreślał koncert piosenek bie-
siadnych, stoisko gastronomiczne 
przygotowane przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Wilkowej oraz wystawa 
maszyn rolniczych. Wśród atrakcji 
znalazł się także park zabaw dla 
dzieci, jak również puszczanie lam-
pionów szczęścia. W dalszej czę-
ści artystycznej zaprezentowała się 
„Kapela Nadwiślanie” oraz zespół 
„PLUS” przy muzyce którego wspól-
ne biesiadowanie trwało do póź-
nych godzin nocnych.

Organizatorzy Święta Plonów 
Wójt i Rada Gminy oraz Centrum 
Kultury w Łubnicach pragną z głębi 
serca podziękować Wszystkim oso-
bom prywatnym i firmom za okaza-
łą wielką życzliwość i wsparcie przy 
organizacji dożynek. Podziękowa-
nia zechcą przyjąć: 

• Maria i Szczepan Witek - 
Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Handlowo-Usługowe w 
Pacanowie

• Paweł Chałoński – Piekarnia 
„Zdrowiej” w Podmaleńcu

• Paweł Trela - Firma Handlo-
wo-Usługowa w Łubnicach

• Włodzimierz Romański
• Wiesław Lasota – Dyrek-

tor Nadwiślańskiego Banku 
Spółdzielczego w Solcu – 
Zdroju O/Łubnice

• Koło Gospodyń Wiejskich w 
Wilkowej

• OSP Staszów
• OSP Łubnice
• Radni Rady Gminy w oso-

bach: Janusz Kowalski, Hen-
ryk Polak, Marian Gromny, 
Izabela Siwek-Oleś, Renata 
Pawlak,

• Pracownicy Urzędu Gminy w 
Łubnicach.

Jeszcze raz słowa wdzięczności kie-
rujemy do delegacji wieńcowych. 
Bez Waszej życzliwości, zaangażo-
wania i Waszego wsparcia nie uda-
ło by się tak zorganizować naszego 
Święta Plonów.

Wieńce dożynkowe z tegorocznych plonów

Dożynki to bardzo ważne dla rolników oraz wszystkich mieszkań-
ców terenów wiejskich ludowe święto połączone z obrzędami dzięk-
czynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Jest to wspaniała okazja 
do zaprezentowania starannie wykonanych wieńców z płodów ziemi 
oraz lokalnych tradycji związanych  głównie ze żniwami. To czas wypo-
czynku i dobrej zabawy po pełnej wysiłku pracy na roli. 
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Chleb dożynkowy, z pomocą zaproszonych gości, podzieliła Anna Grajko – wójt gminy Łubnice

Gratulacje od władz samorządowych dla przedstawicieli sołectwa Budziska za zdobycie I miejsca w konkursie

Z ŻYCIA GMINY...
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Delegacja reprezentująca gminę Łubnice podczas XIV Dożynek Powiatu Staszowskiego w Bogorii, na czele z 
wójtem gminy – Anną Grajko

Uroczystości rozpoczęła msza 
święta w intencji rolników w Sank-
tuarium Matki Bożej Pocieszenia w 
Bogorii. Po poświęceniu wieńców, 
barwny korowód dożynkowy przema-
szerował na plac sportowy Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Bogorii. 
W orszaku maszerowały delegacje 
sołectw z gminy Bogoria oraz powiatu 
staszowskiego, niosące 15 okazałych 
dożynkowych wieńców.

Oficjalne uroczystości dożynkowe 
rozpoczęto od wręczenia chlebów 
dożynkowych. Na ręce starosty sta-
szowskiego Andrzeja Kruzla i wójta 
gminy Bogoria Władysława Brudka, 
chleb przekazali tegoroczni starosto-
wie dożynek: Jadwiga Pietras z Wolicy 
(gmina Bogoria) i Jacek Maruszewski 
ze Stefanówka (gmina Staszów). W 
licznych przemówieniach dziękowa-
no za wysiłek i zbiory. Padały słowa 
uznania dla pracy rolników oraz Ich 
ważnej roli w życiu kraju. 

Na wniosek starosty staszowskie-
go Andrzeja Kruzla, minister rolnic-
twa i rozwoju wsi Marek Sawicki, wy-

różnił 7 rolników ziemi staszowskiej 
honorowymi odznakami ,,Zasłużony 
dla Rolnictwa”. Wyróżnienia otrzyma-
li: Zofia Domasiewicz z Rudy w gmi-
nie Rytwiany, Krzysztof Gil z Zalesia 
w gminie Łubnice, Edward Kołodziej 
z Rytwian, Marek Kotlarz z Wolicy w 
gminie Łubnice, Zdzisław Polaczek ze 
Szczeki w gminie Rytwiany, Grzegorz 
Sagan z Niekrasowa w gminie Osiek 
i Marek Trela z Rudnik w gminie Po-
łaniec.

W dalszej części programu przy-
szła pora na rozstrzygnięcie konkursu 
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 
Swoje wieńce do konkursu zgłosiło 
siedem gmin z powiatu staszowskie-
go. 

Gminę Łubnice godnie reprezen-
towało sołectwo Budziska prezentując 
okazały wieniec, który zdobył pierw-
sze miejsce w konkursie na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy podczas 
dożynek gminnych w Łubnicach.

W konkursie powiatowym zwy-
ciężył wieniec reprezentujący miasto 
i gminę Połaniec, drugie miejsce za-

jął wieniec z miasta i gminy Osiek, a 
trzecie reprezentujący miasto i gminę 
Staszów.

W konkursie ,,Piękna i bezpieczna 
zagroda, przyjazna środowisku” zwy-
ciężyło gospodarstwo Doroty i Wal-
demara Ziomków z Orzelca Dużego 
w gminie Łubnice, nagrodę w wyso-
kości 1000 zł ufundował Nadwiślań-
ski Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju. 
Czek przekazał dyrektor Oddziału w 
Łubnicach NBS Wiesław Lasota.

Jak co roku, nie zabrakło stoisk 
z rękodziełem artystycznym i potra-
wami oraz z atrakcjami dla dzieci, a 
także ekspozycji firm zajmujących się 
sprzedażą sprzętu rolniczego.

W części artystycznej wystąpił ze-
spół Sidus z Połańca. Cztery piękne 
dziewczyny zaprezentowały publicz-
ności muzykę ludową w nowoczesnej 
odsłonie. O godzinie 20 odbył się 
koncert gwiazdy wieczoru - Zespołu 
Bayer Full.

DOżYNKI POWIATU STASZOWSKIEGO
W niedzielę 7 września br. w Bogorii odbyło się potrójne święto plonów: VIII Wojewódzkie Święto Ekolo-
gii, XIV Dożynki Powiatu Staszowskiego i Dożynki Gminy Bogoria. Piękny, słoneczny dzień zachęcił liczne 

grono rolników, a także samorządowców i zaproszonych gości do świętowania. 

Z ŻYCIA GMINY...

Aneta Śmiszek

foto: A. Sochacki
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Z ŻYCIA GMINY...

Gmina Łubnice wzbogaciła się o Koło 
Gospodyń Wiejskich

Często zastanawiamy się, czy tra-
dycja jest nam potrzebna. Siadamy 
kolejny raz do wigilijnego lub wiel-
kanocnego stołu i dziwimy się, że nie 

jest już tak jak kiedyś, że z roku na 
rok czegoś nam w życiu ubywa. Dla-
tego wspólnie z koleżankami posta-
nowiłyśmy założyć Koło Gospodyń 

Wiejskich w Wilkowej. Chętnie razem 
współpracujemy, mamy wiele pomy-
słów oraz chęci do działania. Naszym 
wspólnym celem jest podtrzymywanie 

tradycji lokalnych i regionalnych. 
Koło Gospodyń Wiejskich w Wil-

kowej zostało wpisane w dniu 2 
czerwca 2014 roku do Rejestru Sa-
modzielnych Kół Gospodyń Wiejskich 
prowadzone przez Rejonowy Związek 
pod poz. 114/2014.

Organem uprawnionym do repre-
zentacji Koła Gospodyń jest Zarząd 
KGW w składzie:

Ewa Lech – Strzępek – przewod-
nicząca, Mariola Kwiecień – wice-
przewodnicząca, Marzena Woś – se-
kretarz i Dorota Dolecka – skarbnik. 
Organem kontrolnym KGW są: Zdzi-
sława Witek – przewodnicząca, Bo-
żena Złotnik – członek, Teresa Trąd 
– członek i Anna Kępińska – członek. 

Obecnie koło liczy 35 członkiń. 
Pierwsze wspólne działanie rozpoczę-
ło się uczestnictwem w tegorocznych  
Dożynkach Gminnych w Łubnicach.

Stoisko gastronomiczne Koła Gospodyń Wiejskich podczas Dożynek Gminnych 2014

Członkinie KGW w Wilkowej
Ewa Lech - Strzępek
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PODRÓżE KSZTAŁCĄ
Aby wspomnianym słowom stało 

się zadość myślę, że warto było roz-
począć nowy rok szkolny wycieczka-
mi, które z pewnością poszerzyły ho-
ryzonty naszej młodzieży szkolnej. 

Na początek uczniowie PSP w 
Budziskach wraz z Paniami: Beatą 
Szczęsną, Anną Pawlik, Teresą Sta-
wecką i Anną Nowakowską –Gromny 
udali się do Kielc. Pierwszym, nie-
zwykle słodkim celem podróży była 
„Kraina karmelu”. Tam, otoczeni 
aurą cudownych zapachów, nasi mi-
lusińscy mogli zobaczyć proces po-
wstawania karmelowych pyszności, a 
następnie samodzielnie nadać kształ-
ty wyrobom cukierniczym. Powstałe 
w ten sposób lizaki wraz z drobnymi 
upominkami zabrali do swoich do-
mów. Ciężko było się rozstać z tak 
apetycznym miejscem. Kolejny punkt 
wycieczki okazał się również niesa-
mowity. Dla równowagi po uczcie dla 
ciała czekała nas bowiem uczta dla 
umysłu i ducha. Odwiedziliśmy, oto-
czone przepiękną scenerią Centrum 
Naukowo-Technnologiczne Leonardo 

Uczestnicy wycieczki przed budynkiem Regionalnego Centrum Naukowe - Technologicznego Leonardo da Vinci w Podzamczu 
Chęcińskim

da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. 
Część pierwsza zwiedzania skupiała 
się na oprowadzeniu młodzieży przez 
przewodnika i wysłuchaniu ciekawej 
historii dotyczącej życia, a przede 
wszystkim bogatej i wszechstronnej 
twórczości wielkiego renesansowe-
go artysty. Ekspozycja składała się z 
kilkudziesięciu elementów, w skład 
których wchodziły między innymi: 
stanowisko interaktywne Kodeks 
Atlantycki, na którym zwiedzający 
mogli zapoznać się z największym i 
najważniejszym kodeksem Leonarda 
o maszynach, przewracając stronice, 
analizując interaktywne, trójwymiaro-
we modele ponad pięćdziesięciu ma-
szyn, poza tym Kodeks o Lataniu, któ-
ry przedstawiał studia Leonarda nad 
lotem ptaków, niezbędnych do skon-
struowania maszyny latającej. Na 
wystawie znajdowały się również sta-
nowiska interaktywne ukazujące me-
chanicznego lwa, robota- żołnierza, 
wielki latawiec, czy też machinę cza-
su. Oprócz interaktywnych stanowisk 
wystawa zawierała reprodukcje pro-

jektów i obrazów Leonardo da Vinci, 
m.in.: Ostatnią wieczerzę, a także 
modele mostu obrotowego, czy tez 
miasta idealnego Obcując z dziełami 
Leonarda mogliśmy nieco dotknąć 
nieogarnionego geniuszu ich twórcy. 
Następnie uczniowie mogli samo-
dzielnie, głównie dzięki planszom in-
teraktywnym, zabawić się w konstruk-
torów i szczegółowo poznać budowę, 
działanie i sam proces konstruowania 
dzieł włoskiego humanisty. 

Ponad to centrum wyposażone jest 
w wiele innych eksponatów przybliża-
jących działanie praw fizyki w otacza-
jącym nas świecie. Na zakończenie 
zwiedzania każdy uczestnik wyprawy 
mógł podziwiać piękno naszego re-
gionu świętokrzyskiego dzięki projek-
cji filmu 5D, co również było niewąt-
pliwą atrakcją dla wszystkich. Podróż 
w kierunku Budzisk minęła  niezwykle 
wesoło i przyjemnie, a to między in-
nymi dzięki wspaniałemu kierowcy, 
na cześć którego, w dowód sympatii, 
młodzież wykazała się inwencją twór-
czą, czego owocem  były wierszyki i 

EDUKACJA

cd na str. 15



14 NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

EDUKACJA

piosenki. Dziękujemy Panie Pawle!
Natomiast 24 września wybrali-

śmy się do Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej w Rzędowie. Tam, podzieleni 
na dwie grupy mogliśmy uczestniczyć 
w bardzo ciekawych warsztatach do-
tyczących segregacji śmieci. Temat 
wydaje się być powszechnie znany, 

ale niejedna wątpliwość została roz-
wiana dzięki uczestnictwu w zaję-
ciach. Doskonała korelacja między 
teorią a praktyką, ciekawy sposób 
prowadzenia, a przy tym miła atmos-
fera wpłynęły na miejmy nadzieję 
efektywny odbiór tematu. Po zaję-
ciach, przestrzegając zasad bezpie-

czeństwa, wyposażeni w kamizelki 
odblaskowe i kaski udaliśmy się na 
zwiedzanie zakładu, aby zobaczyć 
co dzieje się z odpadami z naszych 
gospodarstw domowych. Serdecznie 
dziękujemy za ciekawą lekcję  eko-
logiczną i z niecierpliwością czekamy 
na następną.

Warsztaty w Rzędowie

To warto zobaczyć w Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim

Anna Nowakowska-Gromny
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Dużo dobrej muzyki, konkursy, zabawy oraz wystawa prac regionalnych artystów to tylko część  atrak-
cji jakie czekały na uczestników „Biesiady Łubnickiej” zorganizowanej w dniu 20 lipca 2014 r. na placu 

rekreacyjnym w Łubnicach. O dobrą muzykę i świetną zabawę zgromadzonej publiczności zadbał między 
innymi zespół Plus i zespół Lesioki. Na scenie zaprezentowały się także dzieci z poszczególnych szkół z 

terenu gminy, jak również dzieci i młodzież z Centrum Kultury w Łubnicach.

BIESIADA ŁUBNICKA DNIEM PEŁNYM 
ATRAKCJI...

KULTURA

Dużo dobrej muzyki, konkursy, za-
bawy oraz wystawa prac regionalnych 
artystów to tylko część  atrakcji jakie 
czekały na uczestników „Biesiady Łub-
nickiej” zorganizowanej w dniu 20 lip-
ca 2014 r. na placu rekreacyjnym w 
Łubnicach. O dobrą muzykę i świetną 
zabawę zgromadzonej publiczności za-
dbał między innymi zespół Plus i zespół 
Lesioki. Na scenie zaprezentowały się 
także dzieci z poszczególnych szkół z 
terenu gminy, jak również dzieci i mło-
dzież z Centrum Kultury w Łubnicach.

III Biesiadę Łubnicką oficjalnie 
otworzyła Anna Grajko – wójt gminy 
Łubnice oraz Marian Komasara – prze-
wodniczący Rady Gminy witając przy-
byłych gości, pośród których znaleźli się 
Kazimierz Kotowski – członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, Mie-
czysław Gil – Senator RP, Andrzej Kruzel 
– starosta staszowski, Michał Skotnicki 
– wicestarosta staszowski, Janusz Bąk 
– radny Powiatu Staszowskiego,  Ro-
muald Garczewski – burmistrz miasta i 
gminy Staszów, Stanisław Lolo – prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Połańcu, 
Wiesław Lasota – dyrektor NBS w Solcu 
-Zdroju o/Łubnice, Danuta Lasota – 
skarbnik gminy Łubnice, Leszek Ziółek 
– sekretarz gminy Łubnice, ks. Krzysztof 
Serafin – proboszcz parafii Beszowa, 
radni i sołtysi gminy Łubnice, lokalni 
przedsiębiorcy, mieszkańcy gminy oraz 
turyści, którzy zechcieli uczestniczyć we 
wspólnym biesiadowaniu. 

Na wystawie plenerowej uczestni-
cy biesiady mogli podziwiać prace re-
gionalnych artystów którym serdecznie 
dziękujemy. Efekty swojej pracy w tym 
dniu zaprezentowali: Marta Kotlarz z 
Beszowej - wiklina papierowa, Elżbieta 
Kot z Połańca - malarstwo, Konstanty 
Mirosław Michorowski z Połańca - rzeź-
ba, Roman Kwieciński z Połańca - me-
taloplastyka, Sylwester Gołębiowski z 
Niedziałek - rzeźba, Stanisław Szubert 
z Połańca – rzeźba  i  Mariusz Bolon z 
Łubnic – rzeźba. 

Na wystawie plenerowej uczestnicy 
biesiady mogli podziwiać prace regio-
nalnych artystów, którym serdecznie 

dziękujemy. W programie nie zabrakło 
także atrakcji dla najmłodszych. Dzięki 
Grupie Artystycznej „BEST” dzieci wraz z 
rodzicami bardzo chętnie brały udział w 

licznych zabawach i konkursach, w któ-
rych do zdobycia były cenne nagrody.

Tuż przed długo wyczekiwanym kon-
certem gwiazdy wieczoru na biesiad-
ników czekała niespodzianka. Taniec 
orientalny powszechnie zwany jako ta-
niec brzucha wykonała Alicja Zawadz-
ka, półfinalistka mistrzostw Polski 2014 

r. Najwięcej emocji w tym dniu wywołał 
jednak koncert gwiazdy wieczoru - ze-
spół „Power Play”. Grupa ma na swo-
im koncie setki zagranych koncertów i 

eventów. Znani z ognistego tempera-
mentu i niezwykłej przebojowości, z na-
tury nie lubią robić wokół siebie dużego 
szumu, ale gdy tylko pojawiają się na 
scenie nogi same rwą się do tańca. 

Tak też było w Łubnicach. Impreza 
z udziałem zespołu Power Play okaza-

„Zorba” w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego PSP w Łubnicach

Wystawa prac regionalnych artystów cieszyła się dużym zainteresowaniem

cd na str. 17
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O dobrą muzykę i świetną zabawę zadbał zespół „Lesioki”

Koncert gwiazdy wieczoru „Power Play”

KULTURA

Huta Szkła Gospodarczego 
Tadeusza Wrześniaka w Grzybowie

Starostwo Powiatowe 
w Staszowie

Nadwiślański Bank Spółdzielczy 
w Solcu Zdroju

Lasy Państwowe i Nadleśnictwo 
Staszów

Zakład Betoniarski 
Mirosław Kostyra

Delikatesy Centrum Ryszard 
Krokosz

Zakład Remontowo-Budowlany 
Stanisław Walczyk

Firma Handlowo-Usługowa 
Paweł Trela

Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Handlowo-Usługowe 

Maria i Szczepan Witek

Supermarket HELENA 
Helena i Jan Suska

Sklep Wielobranżowy 
A-Z Małgorzata Stolicka

Mini Market Mariusz Król

Usługi Budowlano-Projektowe 
Leszek Zaremba

Kwiaciarnia „Margarytka” 
w Połańcu

OSP w Łubnicach

Aneta Śmiszek

ła się niezapomnianym przeżyciem 
i gwarancją dobrej zabawy, dowo-
dem czego były wielokrotne prośby 
o bis.

Dopełnieniem niedzielnej im-
prezy była zabawa taneczna pod 
gwiazdami z zespołem Plus.Podczas 
biesiady uczestnicy mogli odwie-
dzać liczne stoiska gastronomiczne 
i handlowe oraz   skorzystać z bo-
gatej oferty wesołego miasteczka.

Tak oto III Biesiada Łubnicka 
dobiegła końca, przy tłumach go-
ści, znakomitej zabawie oraz – co 
nie mniej ważne – wspaniałej po-
godzie. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął Adam Jarubas 
- marszałek Województwa Święto-
krzyskiego, Bożentyna Pałka – Ko-
ruba - wojewoda Świętokrzyski, An-
drzej Kruzel - starosta staszowski, 
Anna Grajko - wójt gminy Łubnice.

Patronat medialny objęło: Echo 
Dnia, Radio Kielce i Radio Leliwa.

Organizatorzy imprezy Centrum 
Kultury w Łubnicach oraz Urząd Gmi-
ny w Łubnicach składają serdeczne 
podziękowania wszystkim sponso-
rom i darczyńcom za wsparcie fi-
nansowe i rzeczowe organizowanej 
imprezy. W tym roku wsparli nas:

Elpologistyka Sp. z o.o.
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AKCJA ,,LATO Z CENTRUM KULTURY”
Wszyscy z niecierpliwością czekali na dzień, kiedy rozpoczną się wakacje. 

Przed dziećmi kreowała się wizja szczęśliwych wakacji...

Centrum Kultury w Łubnicach 
dołożyło wszelkich starań by były 
one atrakcyjne, szczęśliwe i bez-
pieczne. Przy wsparciu wielu życzli-
wych osób i instytucji zorganizowa-
no wiele ciekawych przedsięwzięć, 

w których wzięło udział blisko 300 
dzieci. Liczba uczestniczących dzie-
ci przerosła oczekiwania samego 
organizatora. Podczas wakacji w 
dniu 20 lipca 2014 roku odbyło się 
przedsięwzięcie pn, Łubnice Arty-
stycznie- III Biesiada Łubnicka”. W 

ramach tego zostały zorganizowane 
gry i zabawy z Agencją Artystyczną 
BEST z Krakowa. Dodatkową atrak-
cją było gigantyczne wesołe mia-
steczko, a konkursy sprawnościowe 
dzieci z rodzicami wywołały falę 

śmiechu i radości. Przez cały okres 
wakacyjny Centrum Kultury zapla-
nowano wiele atrakcji. Oprócz cie-
kawych wycieczek poza teren gminy 
zorganizowano wycieczki do lasu, 
warsztaty plastyczne  i manualne, 
zajęcia ruchowe, oraz spotkania w 

pięciu świetlicach (Beszowa, Prze-
czów, Wilkowa, Orzelec Duży i Słu-
piec) połączone z  ogniskiem. Do-
datkową atrakcją były spotkania z 
Ochotniczą Strażą Pożarną, która 
przeprowadziła pokazy ratownictwa 

przedmedycznego. Dzieci chętnie 
uczestniczyły w licznych warsztatach  
i pokazach. Spotkanie edukacyjne 
,,Pomóżmy dzieciom spędzić bez-
pieczne wakacje” uświadomiło dzie-
ciom, jakie zagrożenia ich dotyczą i 
jak się przed nimi bronić. A wszystko 
to w ramach akcji ,,Lato z Centrum 
Kultury”. Wizyta w Krakowie była dla 
dzieci wyjątkowo niezapomnianym 
przeżyciem, a wszystko za sprawą 
zwiedzania Muzeum Lotnictwa Pol-
skiego. 45- osobowa grupa była 
świadkiem otwarcia wyjątkowej wy-
stawy pn. ,,Skrzydła Wielkiej Wojny 
– Małopolska 1914-2014”. To pro-
jekt, którego celem była prezentacja 
stuletniej historii lotnictwa wojsko-
wego w oparciu o unikatowe zasoby 
Muzeum Lotnictwa Polskiego ukaza-
na z perspektywy ziem polskich.

Dzieci zobaczyły najpiękniejsze 
samoloty, w tym helikopter papieski, 
mogły polatać na symulatorach lotu. 

Mieliśmy również możliwość po-
dziwiać muzealia lotnicze jednego 

Przy helikopterze papieskim w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Warsztaty plastyczne w świetlicy wiejskiej w 
Przeczowie

KULTURA

cd na str. 19
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KULTURA

Spotkanie przy ognisku w Słupcu

Pokazy ratownictwa przedmedycznego przy świetlicy wiejskiej w Słupcu

z najcenniejszych międzywojennych 
hangarów lotniczych. Niewątpliwe 
walory kulturowe i krajobrazowe 
stanowią bezprecedensowy przykład 
działań związanych z szeroko rozu-
mianą edukacją i ekologią. Lotniczy 
Park Kulturowy na długo pozostanie 
w pamięci naszych małych uczest-
ników letniej przygody. W sierpniu 
odbył się również rajd rowerowy 
połączony z ogniskiem oraz wyjazd 
na ściankę spinaczkową do Powiato-
wego Centrum Sportu w Staszowie. 

Dzieci były zachwycone faktem, iż 
mogą choć przez chwilę spróbować 
swoich sił na wysokościach.  

Podczas wakacji odbyły się rów-
nież spotkania edukacyjno- rekre-
acyjne dla dzieci w różnych sołec-
twach gminy pn. ,,Bezpiecznie i 
zdrowo”. Dodatkowym miejscem, 
gdzie dzieci chętnie spędzały wol-
ny czas podczas wakacji była pro-
fesjonalna i nowoczesna Pracownia 
Orange (sprzęt komputerowy, play-
station) oraz pracownia fitness (pił-

karzyki, bilard, sprzęt do ćwiczeń, 
trampolina, hula- hop). Podczas 
wakacji dzieci uczestniczyły również 
w dyskotekach, dzięki czemu miały 
możliwość dać upust swej energii. 
Akcję ,,Lato z Centrum Kultury” za-
kończyło spotkanie połączone z za-
bawami i konkursami podsumowu-
jące naszą akcję. Dzieci na koniec 
akcji stworzyły mega plakat ,,Piękne 
i Bezpieczne wakacje oczami dziec-
ka”. 

Aleksandra Stachniak
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KULTURA

KĄCIK KSIĄżKI
Gminna Biblioteka w Łubni-

cach poleca nowości książkowe, 
które warto przeczytać:

Celem jest ciepły, przytulny dom 
dla ciebie i twoich bliskich oraz dla 
przyjaciół, których zechcesz gościć. 
Poznaj triki, dzięki którym twój dom 
stanie się zadbany i zacznie pachnieć 
czystością. Już dziś stań się perfekcyj-
ną panią swojego domu!

PORADNIK PERFEKCYJNA PANI 
DOMU 

Małgorzata Rozenek

DEKORACJE STOŁÓW I POTRAW 
SIOSTRY MARII

Znajduje się tu wiele pomysłów na 
efektowne przygotowanie stołu za-
równo na dzień powszedni, jak i nie-
dzielny obiad, a także na święta lub 
inne uroczyste okazje.

NA TROPIE BESTII 
Adam Blade

Witajcie w królestwie Avantii. W 
Pradawnych Księgach napisano, że to 
spokojne królestwo kiedyś znajdzie się 
w opałach. Ten czas właśnie nadszedł. 
Pod wpływem zaklęcia złego czaro-
dzieja Malvela, sześć bestii - Ognisty 
Smok, Wąż Morski, Olbrzym Górski, 
Centaur, Śnieżny Potwór i Płomien-
ny Ptak - oszalało i poczęło niszczyć 
krainę, której niegdyś strzegły. Avan-
tii grozi wielkie niebezpieczeństwo. 
Pradawne Księgi przepowiedziały tak-
że narodziny niezwykłego bohatera. 
Napisano tam, że pojawi się chłopiec, 

który wyruszy na poszukiwanie bestii. 
Czy Tom będzie tym bohaterem, który 
ujarzmi magiczne stworzenia?

Seria składa się z następujących 
tytułów: „Nanook, śnieżny potwór”, 
„Ferno, ognisty smok” „Sepron, wąż 
morski”, „Arcta, olbrzym górski”, 
„Tagus, centaur”, „Epos, płomienny 
ptak”.

GWIAZD NASZYCH WINA 
John Green

Miliony fanów, dwa lata na listach  
bestsellerów, aż wreszcie ekraniza-
cja. Kto by się tego spodziewał po 
ambitnej powieści o dwojgu młodych 
ludzi, którzy spotykają się w grupie 
wsparcia dla chorych nastolatków. 
Dziewczyna o imieniu Hazel, która 
ma szesnaście lat i nowotwór, pozna-
je tam Augustusa, niewiele starszego 
od siebie chłopaka. W bohaterach 
książki nie ma pretensji do świata,nie 
pytają „Dlaczego ja”, nie chcą, by 
się nad nimi litowano. Jedynie czego 
chcą,to mieć jak najwięcej czasu,by 
przeżyć jak najwięcej pięknych chwil. 
Ich wspólna historia nikogo nie pozo-
stawia obojętnym.

DZIENNIK BRIDGET JONES 
Helen Fielding

Poznajcie Bridget Jones: singiel-
kę trochę po trzydziestce, która jest 
pewna, że wszystko się ułoży, jeśli 
tylko: straci na wadze trzy kilogramy, 
przestanie palić, osiągnie wewnętrz-
ną równowagę. Oto pełna humoru 
kronika zdarzeń jednego roku z życia 
samokrytycznej Bridget Jones, roku, 
w którym bohaterka postanawia 
stworzyć sensowny związek z odpo-
wiedzialnym mężczyzną. I zmniejszyć 

obwód ud o cztery centymetry.
Ta książka sprawi,że polubisz się 

za te cechy, których najbardziej się 
wstydzisz. Będziesz co rusz wybuchać 
śmiechem i wykrzykiwać: ”Bridget Jo-
nes to ja!”.

Bridget Jones powraca w książ-
kach : „Bridget Jones w pogoni za 
rozumem”, „Bridget Jones szalejąc za 
facetem”.

DOTYK CROSSA 
Sylvia Day

Eva Tramell właśnie przeprowa-
dziła się do Nowego Jorku i zaczyna 
pracę w agencji reklamowej. Niespo-
dziewanie poznaje Gideona Crossa, 
młodego biznesmena, którego uro-
da „zapiera dech w piersiach”. Szyb-
ko tworzy się między nimi swoista 
chemia, a nieokiełznane pożądanie 
i potrzeba kontroli tworzą wybucho-
wą mieszankę. Każde z nich skrywa 
jednak bolesne tajemnice, a dawne 
demony kładą się długim cieniem 
na rodzącym się związku. Przeszłość 
depcze im po piętach, gdy zaczynają 
prowadzić niebezpieczną grę, która 
albo ich ocali, albo zniszczy i po-
pchnie w piekielne kręgi na zawsze...

Która z nas nie chciałaby być 
bohaterką tej gorącej powieści? 
Książki, którą z wypiekami na twa-
rzy czytają kobiety na całym świe-
cie. „Dotyk Crossa” to wyjątkowa 
powieść erotyczna, która zachwyca 
stylem i gwarantuje niezwykłą przy-
jemność lektury.

W serii polecamy: „Płomień Cros-
sa” i „Wyznanie Crossa”.
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„NADZIEJA „ 
Katarzyna Michalak

Katarzyna Michalak oddaje do 
naszych rąk przejmującą opowieść 
o samotności, której doświadcza 
niejedna z nas, o miłości, która 
przezwycięża wszystko i nienawiści, 
która wszystko potrafi zniszczyć. Po-
wieść jest inna niż jej dotychczasowe 
powieści. Pełniejsza, bardziej przej-
mująca, niekiedy dramatyczna. 
Główną bohaterką, Lilianę poznaje-
my w momencie, gdy jako mała sa-
motna dziewczynka wędruje przez 
las, szukając miejsca, gdzie będzie 
bezpieczna i szczęśliwa. Zamiast 
Arkadii znajduje rannego Aleksieja, 
syna sąsiadki, który od tego dnia 
staje się najserdeczniejszym - i jedy-
nym - przyjacielem. Dzieci dorasta-
ją razem, dzieląc się największymi 
tajemnicami i lękami. Niestety los 
wkrótce je rozdziela i wydaje się, że 
ich drogi nigdy się nie skrzyżują. 

Jednak Lilianę i Aleksieja połą-
czyły na zawsze dwa uczucia, sil-
niejsze od przeznaczenia: miłość 
i nienawiść. Mężczyzna ciągle po-
wraca do kobiety, mimo że ta po-
trafi jedynie go ranić. Ona, Lilith, 
jest jak ogień, on, jak ćma. Ona jak 
lód, on jak płomień. Miłość staje 
się obsesją, przeznaczenie zmienia 
się w fatum, a Liliana i Aleksiej nie 
potrafią, a może nie chcą się temu 
przeciwstawić. Pozostaje tylko na-

MIĘDZY NAMI 
Malgorzata Tusk

„Kim byłabym bez Donka? Pew-
nie po prostu kimś innym. Kim on 
byłby beze mnie?” - pyta Małgo-
rzata Tusk. Pani Małgorzata zabie-
ra nas w sentymentalną podróż, 
wpuszcza nas do swojego świata. 
To odważna, szczera i zaskakująca 
autobiografia.

ZDRADA 
Paulo Coelho

Linda ma 31 lat. Wszyscy uwa-
żają, że ma wspaniałe życie. Miesz-
ka w Szwajcarii, w jednym z najbez-
pieczniejszych państw świata. Jest 
w stałym związku. Ma kochającego 
męża, urocze i dobrze wychowane 
dzieci oraz świetną pracę dzienni-
karki. Jednak Linda zaczyna bunto-
wać się przeciw rutynie i przewidy-
walności swojego życia. Nie jest w 
stanie dłużej udawać, że jest szczę-
śliwa, gdy w rzeczywistości czuje 
jedynie apatię. Wszystko zmienia 
się, kiedy spotyka swojego byłego 
chłopaka. Jakub jest znanym polity-
kiem, z którym Linda przeprowadza 
wywiad. Podczas spotkania budzi 
się w niej dawno zapomniane uczu-
cie – pożądanie. Wbrew wszystkie-
mu Linda postanawia zdobyć daw-
ną miłość. Chcąc osiągnąć swój cel, 
musi sięgnąć dna ludzkich uczuć, 
by na koniec odnaleźć szczęście.

MOTYLEK 
Katarzyna Puzyńska

W mroźny zimowy poranek na 
skraju wsi zostaje znalezione cia-
ło zakonnicy. Początkowo wydaje 
się, że kobietę potrącił samochód. 
Szybko okazuje się jednak, że ktoś 
ją zabił i potem upozorował wypa-
dek. Kilka dni później ginie kolejna 
osoba. Ofiary nie wydają się być 
ze sobą w żaden sposób związane. 
Zaczyna się wyścig z czasem. Po-
licja musi odnaleźć mordercę, 
zanim zginą następne kobiety. 
Śledztwo ujawnia tajemnice mrocz-
nej przeszłości zakonnicy, przy 
okazji odkrywając też mniejsze 
lub większe przewiny mieszkańców 
sielskiej – tylko na pozór – sielskiej 
miejscowości. Doskonale skonstru-
owany kryminał, gęsta atmosfe-
ra małej społeczności i zagadki z 
przeszłości, które nigdy nie miały 

BIEGNIJ CHŁOPCZE BIEGNIJ 
Uri Orle

Srulik ma osiem lat. Razem z 
rodzicami trafia do warszawskiego 
getta. Jego ojcu udaje się zbiec, a 
matka pewnego dnia znika, jakby 
za sprawą złowrogiej magii. Od 
tej pory chłopiec musi radzić sobie 
sam. Wydostaje się z getta, a jego 
życie zamienia się w nieustającą 
ucieczkę – bez celu gwarantującego 
bezpieczne schronienie. 

Srulik dołącza do grupy chłop-
ców chowających się po lasach, 
znajduje tymczasowe kryjówki w 
domach przypadkowo spotkanych 
rolników, wymyka się donosicielom, 
kilkakrotnie trafia w ręce żołnierzy 
– bezlitosnych służbistów lub wyro-
zumiałych oficerów przymykających 
oko na obowiązujące przepisy. Śpi 
na drzewach, poluje na drobne 
zwierzęta, zapomina o swojej ży-
dowskiej tożsamości – zostaje Jur-
kiem Staniakiem, polskim chłop-
cem z katolickiej rodziny. Zgodnie 
z poleceniem ojca za wszelką cenę 
stara się przeżyć kolejny dzień.

Zapraszamy do odwiedzania biblioteki i korzystania z bogatego księgozbioru. Już w listopadzie biblioteka 
wzbogaci się o kolejne nowości książkowe.

ujrzeć światła dziennego.dzieja. Piękna, przejmująca opo-
wieść – przede wszystkim dla kobiet

Ewa Murdza

KULTURA
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MIStrzoStwA rAtowNIKów woDNyCh 
– ChAńCzA 2014

W dniu 30 sierpnia 2014 r. na 
zalewie w Chańczy rozegrane zo-
stały XIII Mistrzostwa Województwa 
Świętokrzyskiego Grup Szybkiego 
Reagowania na Wodzie. Na starcie 
stanęło 55 czteroosobowych drużyn 
reprezentujących m.in. Państwową 
Straż Pożarną, Ochotnicze Straże 
Pożarne, Policję, Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe. Głównym 
celem organizowania tego typu 
zawodów jest sprawdzenie posia-

danych umiejętności startujących 
drużyn w zakresie prowadzenia 
działań podczas występujących za-
grożeń na wodzie. Zawody składa-
ły się z następujących konkurencji: 
wyścig równoległy na łodzi, wyścig 
drużynowy na łodzi, wiosłowanie 
łodzią na dystansie 100 m, wyścig 
na pontonie z wiosłami krótkimi, re-
animacja na fantomie i rzut rzutką 
rękawową do celu. O końcowym 
sukcesie decydowała suma punktów 

zdobytych w poszczególnych konku-
rencjach. 

Wśród startujących drużyn z do-
brym wynikiem zaprezentowali się 
druhowie z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Łubnicach w składzie: Łu-
kasz Komasara, Mateusz Gawior, 
Mariusz Komasara i Karol Koma-
sara. W trzynastej edycji mistrzostw 
pierwsze miejsce zajęła drużyna z 
Komedy Powiatowej PSP - Pińczów 
I, na drugim miejscu w klasyfikacji 

 
Wyścig na pontonie to „bułka z masłem” dla druhów z OSP Łubnice

OSP

Reanimacja na fantomie



23NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

WPŁYW HETMANOWEJ ELżBIETY Z LUBOMIRSKICH 
SIENIAWSKIEJ NA HISTORIĘ ŁUBNIC

Trudno dziś uwierzyć, że Łubni-
ce - niewielka miejscowość w po-
czątkach XVIII wieku były centrum 
artystycznym regulującym rozwój 
kulturalny niemal całej  Rzeczypo-
spolitej.

Łubnice spełniały rolę ośrodka 
artystycznego, którego wpływ na 
rozwój sztuki  w sandomierskim, 
jak i w całym kraju jest niezaprze-
czalny.

Osobą odpowiedzialną za ten 
stan była niezwykła kobieta Elżbieta 
z Lubomirskich Sieniawska.

Urodziła się w Końskowoli, jako 
córka Zofii z Opalińskich oraz Sta-
nisława Herakliusza Lubomirskiego 
około 1669 roku. Po śmierci mat-
ki wychowywała się u stryja Hiero-
nima Augustyna w Łańcucie, a od 
roku 1676 przeniosła się na dwór 
królowej Marysieńki. Pobyt na dwo-
rze królewskim był doskonałą szko-
łą życia, odebrała tam solidne wy-
kształcenie, doskonale znała język 
francuski, łacinę, kochała muzykę.

W 1687 roku  wzięła ślub z   
Adamem Mikołajem Sieniawskim 
co wzmocniło jej zaangażowanie 
polityczne oraz powiększyło majęt-
ność.

Elżbieta Sieniawska zarządza-
ła olbrzymimi dobrami, na terenie 
Małopolski od 1704 roku była w 
posiadaniu dóbr krakowskich, w 
schedzie po Łukaszu Stanisławie 

Opalińskim. Po nim odziedziczyła 
również dobra sandomierskie, za-
rządzała także dobrami jarosław-
skimi, ruskimi, podlaskimi, war-
szawskimi. Dobra końskowolskie w 
dom Sieniawskich wniosła jako swe 
ślubne wiano, ostatecznie stały się 
jej własnością po śmierci ojca, w 
wyniku podziału dóbr rodzinnych.

Łubnice na początku XVIII w. 
wchodziły w zakres dóbr sando-
mierskich, które to ziemie admini-
strowane przez mieszkającego w 
pałacu łubnickim Andrzeja Szys-
szyńskiego – stały się w 1704 r. wła-
snością Sieniawskiej.

Pałac w Łubnicach wzniesiony 
został około roku 1688 dla mar-
szałka wielkiego koronnego Stani-
sława Herakliusza Lubomirskiego 
znanego w swoich czasach mece-
nasa sztuki prawdopodobnie przez 
jego architekta Tylmana z Game-
ren.

Niewątpliwie argumentem prze-
mawiającym za Łubnicami jako 
głównym ośrodkiem artystycznym 
Sieniawskiej jest fakt wykonania 
szeregu prac konserwatorsko-re-
montowych w istniejącym pała-
cu, jego przebudowa i rozbudowa 
przypadająca na lata 1712-1729. 
Założono wówczas ogród włoski 
według planu i pod kierownictwem 
ogrodnika – Jana Kendla z Wysoc-
ka. Przy robotach tych zatrudnieni 

byli: architekci Giovanni Spazzio i 
Franciszek Mayer; rzeźbiarze Eliasz 
Jan i Henryk Hoffmanowie; sztuka-
torzy Francesco Fuma i Pietro Inno-
cento Comparetti; malarze Karol 
de Prevo, Bartolomeo Santini i Józef 
Rossi.

Artyści zatrudnieni na stałe przez 
Sieniawską mieli pewne przywileje, 
ale też ciążyły na nich pewne zo-
bowiązania wobec pracodawczyni, 
obowiązani byli umową do pracy 
tylko dla swojej chlebodawczyni. 
Nie mogli bez zgody Sieniawskiej 
kontraktować obcych zamówień 
oraz opuszczać warsztatu, bo gro-
ziło to różnego rodzaju konsekwen-
cjami, aż do zatrzymania pensji i 
utraty miejsca pracy. W korespon-
dencji z artystami widoczne jest 
przestrzeganie tych zasad. Spazzio 
w liście do Sieniawskiej informuje: 
„kiedy przybędę do Łubnic, chcę 
rozpocząć pracę w eremie w Ry-
twianach”. Pozwolenie wymagane 
było nawet w przypadku zmiany 
miejsca pracy w obrębie posiadło-
ści hetmanowej.

W XVIII w. nie było rzeczą wyjąt-
kową, aby osoba majętna posia-
dała własnych artystów, zatrudnio-
nych na stałą pensję. W przypadku 
Elżbiety Sieniawskiej fenomenem 
jest nie tylko rozmach prowadzo-
nych prac, ale także niezwykła 
umiejętność zarządzania dworem 

generalnej uplasowała się drużyna 
OSP z Kowali, trzecie miejsce zajęła 
Starachowicka Grupa Ratownictwa 
Wodnego. 

Obserwatorami zawodów byli 
przedstawiciele samorządów po-
wiatowych i gminnych oraz Państwo-
wej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a 
także inne osoby, które dopingo-
wały rywalizujących ratowników.  
Mistrzostwa co roku organizowane 
są przez Wojewodę Świętokrzyskie-
go we współpracy ze Świętokrzy-
skim Komendantem Wojewódz-
kim PSP, Zarządem Wojewódzkim 
WOPR, Świętokrzyskim Oddziałem 
Okręgowym PCK. Koordynatorem 
mistrzostw jest Wydział Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego 
ŚUW w Kielcach. Od lewej: Łukasz Komasara, Mateusz Gawior, Włodzimierz Romański, 

Karol Komasara, Mariusz Komasara i Patryk Kempa

OSP

HISTORIA

Aneta Śmiszek
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Mariusz Bolon

HISTORIA

Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska

artystycznym. Słynęła z wyjątkowej 
przedsiębiorczości, skrupulatności 
i dbałości w kwestiach majątkowo- 
gospodarczych, posiadała niezwy-
kłe zdolności organizacyjne, które 
uwidaczniały się w podejmowanych 
działaniach artystycznych. Każde 
zlecenie nadzorowała od początku 
do końca akceptując projekty wyko-
nywane przez artystów.

Choć w swoim zamyśle nie dą-
żyła ona do stworzenia jednego 
ośrodka artystycznego, to przyglą-
dając się jej mecenatowi artystycz-
nemu, Łubnice można wskazać jako 
miejsce wyróżniające się na polu jej 
działalności kulturalnej.

Znaczenie warsztatu łubnickiego 
podkreśla także stworzenie przez 
Sieniawską szkoły artystycznej w 
Łubnicach, gdzie kierowała  do prac 
w swoim warsztacie uczniów, którzy 
od jej mistrzów uczyli się rzemiosła. 
Z tego miejsca artyści nadzorowali 

również inne przedsięwzięcia swo-
jej pracodawczyni, tutaj realizowali 
wiele zamówień przeznaczonych na 
eksport, m.in. rzeźby do pałacu  w 
Przybysławicach, w Wilanowie, oł-
tarzy do Końskowoli i na Bielany.

Bardzo prawdopodobne jest wy-
konanie figur św. Jana Nepomuce-
na oraz Matki Boskiej Niepokalanie 
Poczętej ze św. Sebastianem stoją-
cych przed kościołem w Beszowej 
przez braci Hoffmanów  jak również 
dekoracji  okazałego tabernakulum 
w ołtarzu głównym w kościele be-
szowskim w warsztacie łubnickim. 

Do tego kościoła  zostały nama-
lowane w tym okresie również  w 
Łubnicach przez Karola de Prevo 
trzy obrazy stacji drogi krzyżowej 
(obrazy obecnie nie są przechowy-
wane w kościele parafialnym w Be-
szowej).

Po śmierci Elżbiety w 1729 roku 
jej dzieło kontynuowała córka  Zo-

fia Maria z mężem Augustem Czar-
toryskim. Około 1740 r. zaczął się 
stopniowy upadek Łubnic, spowo-
dowany przeniesieniem centrum 
zainteresowań Czartoryskich do 
Puław, gdzie ściągano artystów z 
łubnickiego warsztatu. Ostatnia 
wzmianka o pracach w pałacu da-
tuje się na 19 maja 1742 r. Pałac 
został jeszcze przebudowany raz w 
1855 r, potem zniszczony w czasie 
pożaru w 1856 r. Jego pozostałości 
zostały wysadzone w 1945r. i wy-
wiezione jako materiał do budowy 
drogi.

Okres świetności Łubnic był  
dość krótki, ale jakże bogaty. To tu 
tworzyli bracia Hoffmanowie (lata 
1721 - 1732) i wielu bardzo zna-
nych artystów XVIII w.

Pamiętajmy o naszej historii, bo 
to ona nas wszystkich kształtuje.

tekst:  Wykorzystano fragmenty książki Piotra Bohdziewicza „Korespondencja artystyczna Elżbiety Sieniawskiej z lat 1700-1729 w 
zbiorach Czartoryskich w Krakowie”oraz autora umieścić nad zdjęciem

Zwracamy się z prośbą do wszystkich czytelników naszej gazety o pomoc w stworzeniu galerii sta-
rych zdjęć związanych z obszarem gminy Łubnice.

Będzie wydawana następna książka o historii naszej wąskotorówki przez Pana Józefa Żaka, w 
związku z tym poszukujemy wszystkiego co może być związane z naszą ciuchcią: zdjęć, biletów, do-
kumentów, itp. Jeśli ktoś jest w posiadaniu rodzinnych pamiątek lub zna takie osoby bardzo prosimy 

o kontakt pod nr tel. 15 8659 241 
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PrzyCzyNy rozwoDU
Szanowni Czytelnicy! Po wa-

kacyjnej przerwie wracamy do 
podjętego uprzednio tematu roz-
wodu. Wstępnie została omówio-
na i przybliżona instytucja same-
go rozwodu, oraz przesłanki jego 
dopuszczalności. W aktualnym 
numerze postaram się Państwu 
przybliżyć przyczyny rozwodu.

Przyczyny te dzielą się na przy-
czyny zawinione i niezawinione.

Do przyczyn zawinionych rozpa-
du małżeństwa zalicza w szczegól-
ności groźby, nieetyczne postępowa-
nie względem drugiego małżonka, 
nieróbstwo, odmowę współżycia 
płciowego, odmowę wzajemnej po-
mocy, porzucenie współmałżonka, 
alkoholizm, agresję, zaniedbywa-
nie rodziny, zdradę małżeńską, czy 
np. zły stosunek do rodziny współ-
małżonka. Nie jest to wyczerpujący 
katalog wszystkich przewinień, ale 
najczęściej występujących, których 
wykazanie podczas sprawy rozwo-
dowej może spowodować, jeżeli 
przewinienia te miały jednostron-
ny charakter, przypisanie wyłącz-
nej winy za rozkład pożycia temu z 
małżonków, który się ich dopuścił.

Groźba może być zawinioną 
przyczyną rozpadu małżeństwa, je-
żeli jest groźbą wynikającą ze sta-
nu świadomości grożącego współ-
małżonka charakteryzującego się 
wrogim nastawieniem do męża lub 
żony. Nie wszystkie zatem groźby 
wskazują na rozpad pożycia. Czę-
sto mamy do czynienia w codzien-
nym życiu z groźbami, które są 
wypowiadane pod wpływem jed-
norazowej emocji i w rzeczy samej, 
które nie mają zadania wywołania 
faktycznej obawy u drugiej strony, 
zaś druga strona faktycznie się ich 
nie boi. Często po groźbach tych 
następuje natychmiastowa reflek-
sja, żal za wypowiedziane słowa i 
przeprosiny. Takie sytuacje w mał-
żeństwach się zdarzają i jako ta-
kie nie są przedmiotem rozwodu. 
Gdy jednak grożenie jest nagmin-
ne, nacechowane wyraźną chęcią 
późniejszego spełnienia gróźb, 
nacechowane nienawiścią do dru-
giej strony, która wyraźnie się ich 
boi, to wówczas może być uzna-
ne za przyczynę rozpadu pożycia 
i zawinioną przyczynę rozwodu.

Zawinioną przyczyną rozwodu 
może być również nieetyczne po-
stępowanie jednego z małżonków 
względem drugiego. Generalnie 
dotyczy to sytuacji mających miej-
sce w czasie trwania małżeństwa, 
np. oszukiwanie męża lub żony, 
jednakże nie wyklucza się możli-
wości oszukania przyszłego mał-
żonka, co do własnej przeszłości, 
np. zatajenia dajmy na to pobytu 
w więzieniu, która to okoliczność 
miałaby dla drugiego małżon-
ka takie znaczenie, że wiedząc 
o niej nie zgodziłby się na ślub.

Bardzo ważną zawinioną przy-
czyną rozkładu pożycia jest również 
nieróbstwo i zaniedbywanie rodzi-
ny. Małżonkowie w małżeństwie 
mają wspólne prawa, ale również i 
wspólne obowiązki, w tym między 
innymi również obowiązek zaspo-
kajania potrzeb rodziny. Zaspo-
kajanie tych potrzeb ma miejsce 
przede wszystkim poprzez pracę. 
Jeżeli tylko jeden z małżonków pra-
cuje, zaś drugi z małżonków bez 
uzasadnionej przyczyny stroni od 
niej, mając jednak do jej podjęcia 
sposobność i możliwości, to takie 
jego zachowanie może być zawi-
nioną przyczyną rozwodu. Należy 
zwrócić uwagę, że chodzi tu o stro-
nienie od jakiejkolwiek pracy, nie 
tylko zawodowej. Za pracę może 
być bowiem uznane np. prowadze-
nie domu przez gospodynię domo-
wą, czy opieka nad małymi dziećmi. 
Podobnie ma się rzecz z zaniedby-
waniem rodziny wynikającym z in-
nych przyczyn niż lenistwo. Jeżeli 
małżonek koncentruje się na za-
spokajaniu wyłącznie własnych po-
trzeb, kupuje tylko przedmioty dla 
własnego użytku i własnej przyjem-
ności, spędza czas w sposób przy-
jemny tylko wyłącznie dla siebie, 
jest to przyczyna rozkładu pożycia.

Kolejną przyczyną może być 
odmowa współżycia płciowego. 
Małżeństwo zawiera się m.in. w 
celu prokreacji. Niczym nieuza-
sadniona odmowa podjęcia współ-
życia ze strony jednego ze współ-
małżonka może być uznana za 
ważny powód rozkładu pożycia.

Za ważną przyczynę może być 
również uznana odmowa wzajem-
nej pomocy. Do obowiązków mał-

żeńskich należy pomaganie sobie 
nawzajem. Jeżeli jeden z małżon-
ków w razie np. choroby - w tym 
psychicznej, popadnięcia w kłopo-
ty zawodowe, czy mający proble-
my z prawem, nie może liczyć na 
pomoc drugiej strony, to również 
świadczy to o złej woli współmał-
żonka, który może być obciążony 
odpowiedzialnością za rozpad po-
życia, podobnie jak w przypadku 
zupełnego porzucenia męża lub 
żony, które nieuchronnie prowadzi 
do powstania rozkładu pożycia, 
przy czym zważyć należy, że chodzi 
tu o opuszczenie mające charakter 
trwały i nie wywołane uzasadnioną 
przyczyną. Nie stanowi takiej przy-
czyny ucieczka żony ze wspólnie 
zajmowanego domu wskutek agre-
sywnego zachowania męża, czy też 
zmiana miejsca zamieszkania jed-
nego z małżonków na skutek uzy-
skania pracy. Jeżeli jednak zatrud-
nienie w innym odległym miejscu 
jest tylko pretekstem do opuszcze-
nia małżonka, bądź też małżonek 
po zakończeniu stosunku pracy nie 
chce powrócić na łono rodziny, to 
można mu przypisać wyłączną od-
powiedzialność za rozpad pożycia.

Kolejnymi przyczynami zawinio-
nego rozpadu pożycia są pijaństwo i 
agresja. Nałogowy alkoholizm nisz-
czy rodzinę. Alkoholik traci zainte-
resowanie rodziną koncentrując się 
na zdobyciu środków finansowych 
na alkohol, pogarszając dodatko-
wo tym samym sytuację majątkową 
rodziny, pozbawiając ją środków do 
egzystencji. Skutkami alkoholizmu 
są z reguły awantury i agresja, choć 
nie zawsze. Agresja może przeja-
wiać się w zniewagach słownych, 
ubliżaniu, wyzywaniu, poniżaniu 
również publicznie, jak również 
przybrać formy fizyczne poprzez 
naruszenia nietykalności cielesnej.

Jednym z podstawowych obo-
wiązków małżeńskich jest wierność. 
Zdrada małżeńska od bardzo daw-
no uznawana jest za przyczynę po-
wstawania rozkładu pożycia mał-
żeńskiego. Za naruszenie wierności 
małżeńskiej uznaje się w praktyce 
sądowej nie tylko zdradę polegają-
cą na cudzołóstwie, ale także takie 
zachowanie wobec osoby trzeciej, 
które może stwarzać pozory cudzo-

PORADY
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Profilaktyczny program w zakresie  przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków 
psychoaktywnych”

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

„Profilaktyczny program w zakresie  przeciwdziałania uzależnieniu  od al-
koholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” realizowany w ramach Pro-
jektu KIK/68  ma na celu zmianę zachowań pro zdrowotnych przyszłych matek 
oraz ochronę zdrowia ich potomstwa.  Jest przedsięwzięciem długofalowym (plan 
działań  do 2016 roku). Projekt KIK/68  współfinansuje Szwajcaria  w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Eu-
ropejskiej. Dofinansowanie Projektu w 15 % w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 
PLN), stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

Na obszarze całego kraju Główny Inspektorat Sanitarny realizuje Projekt  we 
współpracy z Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutem 
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwową Agencją Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii.

W ramach powyższego  Projektu  szkoły ponad gimnazjalne   realizują   profilaktyczny program  edukacyjny 
pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Głównym celem  tego programu jest  ograniczenie skutków zdrowotnych  i 
społecznych używania substancji psychoaktywnych (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków dopalaczy) przez  mło-
dzież. Program  został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

W powiecie staszowskim do realizacji  I edycji ogólnopolskiego  programu edukacyjnego pt „ARS, czyli jak 
dbać o miłość?” przystąpiło 6 szkół ponad gimnazjalnych. Szkoły realizujące program  zadeklarowały realizację  
kolejnej edycji  programu w roku szkolnym  2014/2015. Młodzież  będzie pogłębiać wiedzę na temat:

- wpływu środków psychoaktywnych na relacje międzyludzkie oraz dokonywanie ważnych wyborów życio-
wych, w tym pełnienia  ról  rodzicielskich. 

Koordynatorami programu w szkołach są  nauczyciele, pedagodzy,  którzy zostali przygotowani do realizacji 
działań  w ramach cyklu szkoleń, organizowanych na terenie całego kraju przez Główny Inspektorat Sanitarny. 
W województwie świętokrzyskim szkolenie dla nauczycieli- koordynatorów odbyło się w lutym b.r w Kielcach.

Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w Staszowie oferuje na bieżąco chętnym mieszkańcom poradnictwo w 
zakresie profilaktyki antytytoniowej oraz wizualną edukację w zakresie polsko- szwajcarskiego programu pro-
filaktyki uzależnienia od alkoholu, tytoniu, i innych substancji psychoaktywnych ( ulotki , plakaty znajdują się w 
punkcie informacyjnym w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Staszowie przy ul. Szpitalnej 37/14  
p. nr 10). Więcej informacji na temat Projektu na stronie GIS : www.gis.gov.pl 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Staszowie

łóstwa lub w inny sposób wykraczać 
poza granice przyjętej normalnie 
obyczajowości i przyzwoitości. Do 
takich przypadków np. zalicza się 
dłuższe zamieszkiwanie osoby po-
zostającej w związku małżeńskim 
z osoba trzecią i wspólne prowa-
dzenie gospodarstwa domowego 
bez podjęcia fizycznego współżycia 
seksualnego, czy też samo flirtowa-
nie z osobami trzecimi (tzw. zdrada 
emocjonalna). Dodać należy, że na-
wet fakt jednorazowej zdrady może 

być przyczyną rozkładu pożycia. 
Dochowanie wierności nie podle-

ga w związku małżeńskim dowolno-
ści interpretacyjnej. Jest obowiązkiem 
małżeńskim obwarowanym przysię-
gą, zatem nawet gdyby do współ-
życia z osobami trzecimi doszło za 
zgodą drugiego współmałżonka, sta-
nowi to przyczynę rozpadu pożycia.

Nie rzadko zawinioną przyczyną 
rozpadu małżeństwa jest zły stosunek 
małżonka do rodziny drugiej strony. 
Jeżeli zdarzyłyby się przypadki znie-

ważania, bicia, agresji, znęcania się 
nad pasierbami, pasierbicami, czy 
też teściami ze strony jednego z mał-
żonków, to może to być przyczyną 
uznania rozkładu pożycia z wyłącz-
nej winy małżonka dopuszczającego 
się takich zachowań. Pokrótce omó-
wiłem zawinione przyczyny rozkładu 
pożycia małżeńskiego, prowadzące z 
reguły do rozwodu. W następnym nu-
merze przybliżę Państwu niezawinio-
ne przyczyny rozpadu małżeństwa.

Daniel Kajda

PORADY
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AKCJA „LAto z CK”
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DoŻyNKI GMINNE


