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R O Z M O WA  Z  S E K R E TA R Z E M  G M I N Y  Ł U B N I C E

Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy Łubnice
Od jak dawna pracuje Pan w samorządzie? Pro-

szę przybliżyć naszym czytelnikom przebieg kariery 
zawodowej.

Pracuję w samorządzie w Łubnicach od 1990 roku, 
czyli od momentu jego powstania. Wtedy przystąpiłem 
do konkursu  i zostałem powołany na stanowisko sekre-
tarza  gminy.  Wcześniej  pracowałem   w  Spółdzielni 
Ogrodniczo-Pszczelarskiej  w Kielcach oddział  Busko-
Zdrój na stanowisku mistrza produkcji, a potem jako se-
kretarz Polskiego Stronnictwa Ludowego w Łubnicach .

Jaki  zakres  kompetencji  przysługuje Panu jako 
sekretarzowi gminy?

Zadaniem sekretarza gminy jest  przede wszystkim 
organizowanie pracy Urzędu Gminy. Dokładny zakres 
czynności  opublikowany  jest  na  stronie  internetowej 
BIP w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy. Co-
dziennie jednak spotykamy się z tak różnymi problema-
mi, że trudno dokładnie określić pełny zakres wykony-
wanych przeze mnie zadań.  Należy do nich również za-
stępowanie Pani  Wójt w czasie jej nieobecności.

Czy  Pana  zdaniem  aktualna  struktura  urzędu 
spełnia zapotrzebowanie społeczne w zakresie zała-
twiania spraw obywatelskich?

Obecna struktura Urzędu Gminy jest zgodna z obo-
wiązującymi przepisami. Jednak zdajemy sobie sprawę, 
iż oczekiwania interesantów naszego Urzędu są więk-
sze. Każdy interesant chciałby załatwić wszystkie swoje 
sprawy w Urzędzie  Gminy,  między innymi  związane
z  geodezją,  komunikacją,  biurem pracy,  Agencją  Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aby to zmie-
nić musiałaby nastąpić reforma administracji, a na taką 
się nie zanosi.

Jak  Pana  zdaniem Gmina  Łubnice  radzi  sobie
z pozyskiwaniem środków zewnętrznych?

Bardzo dobrze. Obecnie prowadzone inwestycje wy-
konywane  są  w większości  ze  środków pozyskanych
z zewnątrz. W ten sposób udało nam się wykonać strefy 
rekreacyjno-sportowe  w  Łubnicach,  Budziskach,  Ga-

cach Słupieckich, Wilkowej. Co roku  modernizujemy
 i remontujemy wiele kilometrów dróg. Unowocześnili-
śmy Centrum Kultury w Łubnicach. Na terenie Gminy 
było i jeszcze jest  prowadzonych wiele innych inwesty-
cji  współfinansowanych  przez  Świętokrzyskie  Biuro 
Rozwoju Regionalnego, Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa czy Fundusz Ochrony Środowiska. 
Poważną barierą przy pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych jest posiadanie „udziału własnego”. Brak środków 
własnych,  wynikających  z  niskiego  budżetu  gminy, 
ogranicza prowadzenie nowych inwestycji.

Co według Pana jest ważnym osiągnięciem minio-
nych lat?

Patrząc  na  cały  okres  funkcjonowania  samorządu
w Łubnicach mogę stwierdzić, że co roku poprawia się 
infrastruktura, a co za tym idzie, polepszają się warunki 
życia mieszkańców Gminy. Dzieje się to dzięki temu, iż 
wykonano szereg inwestycji. Powstała sieć wodociągo-
wa,  wykonano większość  dróg  w asfalcie,  wykonano 
place  sportowo-rekreacyjne  z  myślą  o  wszystkich 
mieszkańcach gminy. Obecnie na ukończeniu jest strefa 
rekreacji w Łubnicach, która będzie codziennie służyła 
mieszkańcom Łubnic  oraz  pozwoli  na  organizowanie 
większych  imprez  okolicznościowych.  Osiągnięciem, 
które  szczególnie  jest  ostatnio  widoczne  to  prężnie 
działające Centrum Kultury, czego przykładem jest bo-
gata i atrakcyjna oferta zajęć, a także organizowane im-
prezy i festyny.

Czy Pana zdaniem kultura, sport, rekreacja i tu-
rystyka są zjawiskiem istotnym z punktu widzenia 
interesów społeczności lokalnych?

Wcześniej podkreśliłem, że jest to jedno z ważniej-
szych osiągnięć w ostatnim czasie. Widać je przez duże 
zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych orga-
nizowanymi przez Centrum Kultury zajęciami. Wyko-
nane przy szkołach boiska i place zabaw cieszą się du-
żym zainteresowaniem.  Sport,  kultura  i  rekreacja  jest 
często bezpłatnym lekarstwem na problemy i troski co-
dziennego, nerwowego życia.

Czy udziela się Pan w stowarzyszeniach lub fun-
dacjach?

Obecnie jestem w zarządzie Lokalnej Grupy Działa-
nia „Dorzecze Wisły”. Efektem działania LGD jest wy-
konanie  bazy  rekreacyjno-sportowej  w  Budziskach
i Gacach Słupieckich, dofinansowanie organizacji festy-
nu rodzinnego w ubiegłym roku oraz realizacja w naj-
bliższym czasie przedsięwzięć z „Małych Projektów”, 
jak wyposażenie świetlic wiejskich czy impreza plene-
rowa „Łubnice Artystycznie – I Międzynarodowy Ple-
ner Rzeźbiarsko – Fotograficzny – Biesiada Łubnicka.”

Sądzi Pan,że mieszkańcy gminy Łubnice mają się 
czym  pochwalić?  A  może  jest  coś  czego  zde-
cydowanie tu brakuje? 

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY
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Jak obserwujemy sytuację ekonomiczną całego kraju 
to myślę, że możemy się chwalić ludźmi pełnych opty-
mizmu i chętnymi do pracy. Poruszając się po terenie 
gminy widzimy coraz bardziej zadbane i rozwijające się 
gospodarstwa. Często są one na poziomie porównywal-
nym z krajami rozwiniętymi. Szkoda, że wielu z tych 
ludzi musi emigrować do innych krajów w poszukiwa-
niu pracy. W naszej gminie brakuje zakładów produk-
cyjnych dających ludziom zatrudnienie oraz umożliwia-
jących zbycie produktów rolnych.

Chciałabym jeszcze zapytać o Pana pasje i sposób 
spędzania wolnego czasu? 

Od kilku lat (od pierwszej powodzi) specyfika mojej 
pracy zmieniła się na tyle, że trudno mówić o nadmia-
rze wolnego czasu.  Jednak po pracy koniecznie trzeba 
jakoś  wypocząć.  Wtedy  wolny  czas  poświęcam  na 
prace  domowe -  majsterkowanie  w domu.  W okresie 
letnim i jesiennym często wędruję po lasach w poszu-
kiwaniu  grzybów.  Dłuższe  urlopy  spędzam 
obowiązkowo  w  górach  –  okolice  Zakopanego  lub 
Żywca.

A do jakich momentów swojego życia chętnie po-

wraca Pan we wspomnieniach?
Najczęściej wspominam okres szkolny i  studencki. 

W szkole średniej w Tarnowie  i policealnej w Sando-
mierzu mieszkałem w internacie i na stancji. Poznałem 
tam wielu kolegów i  koleżanek,  z którymi  utrzymuję 
kontakty do dzisiaj. Potem studia w Krakowie – znowu 
inni  koledzy,  ciekawi  ludzie.  Do  chwili  obecnej 
organizujemy  spotkania,  na  których  wspominamy 
dawne czasy.

Bez czego nie wyobraża Pan sobie życia? 
Oczywiście, bez rodziny, przyjaciół i pracy . W mie-

siącu lipcu obchodziliśmy z żoną 25 –tą rocznicę ślubu. 
Dochowaliśmy się trójki dzieci i cudownej wnusi Julki, 
która umila nam czas. Mam szerokie grono wspaniałych 
przyjaciół  i  współpracowników,  na  których  zawsze 
mogę liczyć. 

Pozdrowienia dla mieszkańców Gminy

W  imieniu  swoim  i  całej  redakcji  kwartalnika 
życzę sukcesów w życiu prywatnym i  zawodowym. 
Dziękuję za rozmowę.

Aneta Śmiszek

M A R S Z A Ł E K  Z  W I Z Y T Ą  W  Ł U B N I C A C H

W Centrum Kultury w Łubnicach podczas spotkania z mieszkańcami gminy, przemawia wicestarosta staszowski Michał Skotnicki

W piątek,  27  kwietnia  br.,  powiat  staszowski  odwiedził  marszałek  województwa  świętokrzyskiego  Adam 
Jarubas. Podczas wizyty między innymi odwiedził gminę Łubnice, gdzie spotkał się  z sołtysami i mieszkańcami  
gminy.  W trakcie spotkania  jednym z tematów poruszonych przez wójta Annę Grajko była ewentualna  likwidacja  
znacznej części gminy i przeznaczenia jej pod tereny zalewowe, co wywołało żywą dyskusję. Wszyscy uczestnicy 
spotkania  otrzymali  zapewnienie  pełnego  wsparcia  ze  strony marszałka  Adama  Jarubasa,  niedopuszczenia  do 
przyjęcia, wstępnie planowanej koncepcji, ewentualnego stworzenia na terenie gminy terenów zalewowych.

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY
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C H R I S T U S  V I N C I T !

Uczestnicy spotkania z Księdzem Biskupem

Pod takim hasłem 20 kwietnia 2012 roku w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Budziskach odbyło się spo-
tkanie z Księdzem Biskupem Edwardem Frankowskim. 
Wśród przepięknej dekoracji – pustych krzyży,  symbo-
lizujących  zmartwychwstanie  pańskie,  tablic  kamien-
nych z dekalogiem, stojących na znak tego, wśród ja-
kich przykazań powinien wzrastać każdy człowiek i Pi-
sma Świętego jako niewyczerpanej skarbnicy mądrości, 
wszyscy  niecierpliwie  oczekiwali  dostojnego  gościa. 
Tuż po godzinie 11 w drzwiach ujrzeliśmy Jego Eksce-
lencję. Na uroczystość przybyli także: Pani Wójt Gminy 
Łubnice – Anna Grajko, Proboszcz Parafii Zofiówka – 
ks. Tadeusz Jesionek, ojciec doktor Jerzy Kępiński, oj-
ciec Krzysztof i brat Emil.

Na początku pani dyrektor Teresa Krzystek powitała 
zebranych  i  przedstawiła   specyfikę  naszej  placówki. 
Następnie  w  imieniu  uczniów  naszej  szkoły  Magda
i Marcin wyrazili głęboką radość z powodu wizyty tak 

niezwykłej  osobistości  i  wręczyli  Księdzu Biskupowi 
kwiaty. Uczniowie przedstawili krótką część artystycz-
ną  przypominając  prawdy  i  wartości  chrześcijańskie, 
dla których życie ludzkie ma sens. Całość  została okra-
szona cudownymi pieśniami w wykonaniu uczniów kla-
sy  szóstej.  Szczególny  podziw  wzbudziła  uczennica 
klasy I Eliza Kurowska swoim przepięknym wykona-
niem pieśni  ku czci  Jezusa – „Pewnej nocy”,  a także 
wspólne odśpiewanie przez wszystkich uczniów piosen-
ki  „Taki  duży”.  Po  części  artystycznej  głos  zabrała 
Anna Grajko Wójt Gminy Łubnice, podkreślając wspar-
cie  Księdza  Biskupa  dla  całej  gminy  i  w  dowód 
wdzięczności  wręczyła  figurkę  Jezusa  Frasobliwego. 
Ksiądz  Tadeusz  Jesionek  gorąco  podziękował  za 
przygotowanie tak wspaniałej uroczystości, szczególnie 
pani Beacie Szczęsnej i panu Sławomirowi Gumule.

Momentem,  na  który wszyscy  czekali  były  słowa 
Jego Ekscelencji  Księdza  Biskupa  skierowane  przede 
wszystkim do dzieci. Biskup został niezwykle poruszo-
ny śpiewem zgromadzonych, poprosił nawet o bis, kil-
kakrotnie  podkreślał  niezwykłą  moc  dziecięcych  gło-
sów. Zwrócił również uwagę na to, jak dopilnowani są 
uczniowie w tego typu placówkach, gdzie można uwagą 
obdarzyć każdego ucznia indywidualnie i na serdeczną, 
rodzinną atmosferę jaka tu panuje. Skierował również 
wyrazy uznania i  wdzięczności  do nauczycieli,  rodzi-
ców i dziadków za udział w wychowaniu młodego po-
kolenia,  zapewnił  o swojej  modlitwie i  pobłogosławił 
zgromadzonym.

Chrystus zwyciężył, a my razem z Nim, kreując cie-
płą,  serdeczną  atmosferę  w  duchu  chrześcijańskich 
wartości. 

Anna Gromna-Nowakowska

D Z I E Ń  M AT K I  W  P S P  W  B U D Z I S K A C H
„Matka jest ciepłem, jest pokarmem, matka jest pełnym  

błogości stanem zadowolenia i bezpieczeństwa (…)
Nic nie musisz robić, aby być kochanym – miłość matki  

nie jest obwarowana żadnym warunkiem (…)
Nie trzeba jej zdobywać i nie trzeba na nią zasługiwać.”

Erich Fromm

„Dzieci w pięknych strojach zrobiły na mamach wielkie wrażenie.”

Jest taki jeden, szczególny dzień w roku, w którym 
nasze kochane mamy mają swoje święto. Uczniowie na-
szej szkoły uczcili ten dzień w sposób bardzo uroczysty 
i wyjątkowy. W przygotowaniach do obchodów święta 
naszych mam uczestniczyli  uczniowie oddziału przed-
szkolnego, klasy I, II i III ze swoimi wychowawcami 
Anną Kalitą, Teresą Stawecką, Beatą Szczęsną i Anną 
Pawlik. Dzieci szybko nauczyły się swoich wierszyków 
oraz  tekstów piosenek.  Chętnie  uczestniczyły  w  pró-
bach wykazując dużo zapału, zaangażowania, wzajem-
nie siebie motywując do pracy. Dla mam, oprócz wystę-
pów  dzieci  przygotowały  piękne  prezenty  wykonane 
własnoręcznie,  w postaci cukierkowych kwiatów, lau-
rek oraz  wierszy napisanych przez siebie. Kochane ma-
musie czekała również miła niespodzianka – słodki po-
częstunek. 

29 maja 2012r. o godz. 12.00 uroczystego powitania 
dokonała  dyrektor  szkoły  Teresa  Krzystek,  po  czym 
rozpoczął się występ. Dzieci w pięknych strojach, w od-
świętnie udekorowanej sali zrobiły na mamach wielkie 
wrażenie. 

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY
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Wszystko udało się znakomicie. Występ małych ar-
tystów,  zadeklamowane  wierszyki  i  wyśpiewane
z serca piosenki wywołały u mam łzy wzruszenia. Zro-
bione z miłością i urzekającą prostotą laurki z życzenia-

mi, symboliczne kwiatki oraz szczery uścisk ukochanej 
mamy były wyrazem głębokiego podziękowania za to, 
że są, że kochają i że są najlepsze na całym świecie. 

Anna Pawlik

N I E Z W Y K Ł Y  G O Ś Ć  W  N A S Z E J  S Z K O L E  
20 kwietnia 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawo-

wej w Gacach Słupieckich gościliśmy Księdza Biskupa 
Edwarda  Frankowskiego.  Czcigodny  Gość  odwiedził 
naszą placówkę w ramach wizytacji Parafii Zofiówka, 
na terenie której działa szkoła. Razem z księdzem bi-
skupem  przybyli:  Wójt  Gminy  Anna  Grajko  oraz 
Ksiądz Tadeusz Jesionek, proboszcz parafii. 

Dzieci z oddziału przedszkolnego

Uczniowie  serdecznie  przywitali  księdza  biskupa. 
Gość z zainteresowaniem obejrzał przygotowany przez 
uczniów klas V i VI program artystyczny o tematyce re-
ligijnej. Występ bardzo się podobał. Ksiądz biskup wy-
raził  podziw dla  talentu i  umiejętności  młodych arty-
stów. Rozmawiał z uczniami, rozdał im pamiątkowe ob-
razki, nie obyło się też bez wspólnego śpiewania piose-
nek  religijnych.  Ksiądz  biskup  wspominał  swój  po-
przedni pobyt w naszej szkole w 1997 roku, w dniach 
bolesnej dla wszystkich mieszkańców tych terenów po-
wodzi, która bardzo zniszczyła także budynek szkolny. 
Wyraził  podziw  dla  ludzi,  dzięki  którym  placówka 
oświatowa zyskała tak piękny wygląd. 

Spotkanie było bardzo uroczyste, radosne, przebie-
gało we wspaniałej atmosferze.  

Uczniowie  z  Publicznej  Szkoły  Podstawowej
w Gacach Słupeckich dla społeczności lokalnej

 

Występ dzieci z klas I-III

27 maja 2012 r.  grupa uczniów klas V i VI z Pu-
blicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Gacach  Słupieckich 
wystąpiła w kościele parafialnym w Zofiówce z monta-
żem słowno – muzycznym pt.: „Matka, która wszystko 
rozumie”.  Program  został  przygotowany  pod  kierun-
kiem  nauczycieli:  Renaty  Domagały  oraz  Sławomira 
Gumuły i Andrzeja Pióreckiego.

Uczniowie  recytowali  wiersze,  śpiewali  piosenki 
przy dźwiękach gitary. Było uroczyście i wzruszająco. 
Występ  bardzo się  podobał,  młodych  aktorów nagro-
dzono gromkimi brawami.

Widzowie wyrażali pochlebne opinie na temat obej-
rzanego programu artystycznego i proponowali, by ta-
kie widowiska były częściej organizowane. 

Renata Domagała

T U R N I E J O W E  Z M A G A N I A ,  C Z Y L I  Ś W I Ę T O  S P O R T U  S Z K O L N E G O
6 czerwca 2012 r. wszystkie drogi prowadziły do Pu-

blicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Gacach  Słupeckich, 
gdyż tu odbył  się jubileuszowy XV Turniej Sportowy
o Puchar Wójta Gminy Łubnice. Ten dzień był świętem 
sportu  dla  uczniów  szkół  podstawowych  w  całej 
Gminie Łubnice. 

Turniej  rozpoczął  występ artystyczny uczniów Pu-
blicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Gacach  Słupeckich. 
Były piosenki i  piękne tańce,  a do boju drużyny roz-
grzała  zaśpiewana  brawurowo  przez  grupę  dziewcząt 
piosenka  „Koko,  koko Euro  spoko”(z  nieco  zmienio-
nym tekstem). Zważywszy na to, że Euro 2012 rozpo-
czynało się następnego dnia, zapanowała sportowa at-

mosfera.  Śpiewała  cała  sala.  Zrobiło  się  biało-czer-
wono, głośno, radośnie, w powietrzu unosił się duch ry-
walizacji. 

Po takim wstępie zawodnicy oraz ich opiekunowie 
udali się na piękne, pachnące jeszcze nowością obiekty 
sportowe. Każda szkoła była reprezentowana przez dru-
żynę  liczącą  osiemnastu  sportowców –  uczniów klas
I, II, i III. Ich zmagania sportowe w sześciu konkuren-
cjach: bieg na 40 metrów, skoki dodawane, serso, rzut 
do celu, podania piłki i „sadzenie kwiatów”, były gło-
śno dopingowane przez widzów – pozostałych uczniów, 
nauczycieli  oraz  rodziców.  Zacięta  walka  trwała  do 
ostatniej konkurencji. Po podliczeniu wyników okazało 
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się, że zwycięzcą jest drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Gacach  Słupieckich  i  to  ona  zdobyła  w tym roku 
upragniony PUCHAR WÓJTA GMINY.

Występ artystyczny

Na koniec odbyła się uroczysta dekoracja zwycięz-
ców i przekazanie trofeum. Wszyscy zawodnicy otrzy-
mali  medale  oraz  sprzęt  sportowy dla  swojej  szkoły. 
Fundatorem nagród oraz medali była Anna Grajko Wójt 
Gminy Łubnice.  Nie obyło się też bez pamiątkowego 
zdjęcia  obejmującego  wszystkich  zawodników  bez 
względu na zajęte przez nich miejsce. Ten dzień to tak-
że ich święto. 

Chwała zwycięzcom. Ich wysiłek, zdolności, ale też 
ciężka praca włożona w przygotowanie się do zawodów 
zaowocowały sukcesem.  Jednak bez pozostałych  dru-
żyn, tych z drugiego, trzeciego i czwartego miejsca tego 
sukcesu by nie było. Zwycięzcom zawsze są potrzebni 
pokonani  i  chociażby dlatego,  wszystkim podejmują-
cym jakąkolwiek rywalizację, należy się szacunek. Re-
wanż już za rok! 

Renata Domagała

TA Ń C Z Ą C E  P R Z E D S Z K O L A K I  Z  Ł U B N I C
Nie  da  się  ukryć,  że  panuje  dziś  moda  na  taniec.

Z  pewnością  do  jego  popularyzacji  przyczyniły  się 
telewizyjne  programy  typu  „Taniec  z  gwiazdami”. 
Naukę tańca najlepiej  rozpocząć od najmłodszych lat. 
Dzieci dzięki niemu rozwijają swoje zdolności i umie-
jętności.  Również  nasze  przedszkolaki  postanowiły 
spróbować swoich sił.  14 marca 2012r.  wzięły udział
w  się  I  Festiwalu  Tańca  „Tańczące  Przedszkolaki”. 
Konkurs  odbył  się  w  Europejskim  Centrum  Bajki
w Pacanowie. Udział wzięło 15 grup przedszkolnych. 
Publiczną  Szkołę  w  Łubnicach  reprezentowały  dwie 
grupy: 5-6 latki oraz 3-4 latki.

W kategorii wiekowej 3-4 latki zaprezentowały się
4 zespoły, zaś w kategorii 5-6 latków wystąpiło 11 grup. 
Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Dzieci 
prezentowały wysoki poziom artystyczny, ogromną po-
mysłowość,  różnorodność  stylów muzycznych  i  form 

tanecznych.  Uczestnicy  zachwycali  również  ciekawą 
choreografią, szczególnym wyczuciem rytmu jak i pięk-
nymi strojami. Ocena małych tancerzy przez jury była 
bardzo trudna. Burzliwa narada trwała dość długo, ale 
uczestnicy jak również ich opiekunowie w tym czasie 
mogli  zregenerować siły pysznymi  ciasteczkami i  so-
kiem.

Nasze maluchy wytańczyły III miejsce. Dla nich ta-
niec jest  radością oraz dobrą zabawą. Zorganizowany 
konkurs okazał się szczególnym wystąpieniem dostar-
czającym wspaniałych wrażeń wszystkim uczestnikom, 
a  doznane przeżycia  artystyczne długo zostaną w pa-
mięci dzieci i nauczycieli.

Serdecznie gratulujemy wygrany, zaś organizatorom 
dziękujemy za doskonale przygotowanie festiwalu.

Anna Gawełek Grażyna Kieras

Z  Ż Y C I A  G I M N A Z J A L I S T Ó W     

Dziewczęta z klasy IA i IIB
Nowy rok - nowe wyzwania, nowe nadzieje... Nie 

samą nauką żyje gimnazjalista. 
Drugie półrocze roku szkolnego 2011/2012 w Publi-

cznym Gimnazjum w Łubnicach obfitowało w różno-

rodne imprezy o charakterze, zarówno dydaktycznym, 
jak i rozrywkowym.

Luty: 
„Walentynki", czyli Dzień Zakochanych. 
Uczniowie z każdej klasy przygotowali i zaprezento-

wali  okolicznościowe  skecze,  piosenki,  samodzielnie 
wykonali  walentynki,  działała  poczta  walentynkowa. 
Miła atmosfera i mnóstwo czerwonych serduszek spra-
wiły, że ten dzień był inny od pozostałych.

Wyjazd na spektakl „Antygona” wg Sofoklesa. 
Marzec: 
Wizyta  Biskupa  Diecezji  Sandomierskiej  w  ra-

mach wizytacji parafii Beszowa.
Czas  trzydniowych  rekolekcji  wielkopostnych, 

okres modlitwy i refleksji.
„I Ty możesz pomóc ratować życie”, „I Ty możesz 

zostać ratownikiem – ochotnikiem”- pod takimi ha-
słami  przebiegała  zorganizowana  dla  gimnazjalistów 
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lekcja  pokazowa na temat  zasad  udzielania  pierwszej 
pomocy.  Zajęcia  prowadzone  były  przez  Ochotniczą 
Straż Pożarną w Łubnicach pod kierunkiem doświad-
czonego ratownika, Włodzimierza Romańskiego.

Kwiecień: 
To  czas  zmagań  trzecioklasistów  podczas  trzy-

dniowych egzaminów gimnazjalnych: z przedmiotów 
humanistycznych, matematyczno- przyrodniczych i ję-
zyka angielskiego. 

To pokonywanie słabości, stresu, uświadomienie so-
bie braków czy wręcz odwrotnie - pewne zaprezento-
wanie zdobytej wiedzy w zupełnie nowych warunkach. 
Jest to bowiem pierwszy  ważny egzamin, który decy-
duje o dalszej nauce. Im wyższy wynik uzyskany pod-
czas egzaminu, tym większe szanse na kontynuowanie 
nauki w lepszym liceum. Na wyniki jednak trzeba po-
czekać.  Jak  powiodło  się  tegorocznym  trzecio-
klasistom? Dowiemy się dopiero pod koniec czerwca. 

Nauka się opłaca!!! 
Tak może powiedzieć sześcioro naszych najzdolniej-

szych uczniów, którzy za swą pracę i zdolności otrzy-
mali drugą transzę stypendium w ramach „Regionalne-
go programu stypendialnego dla  uczniów szczególnie 
uzdolnionych woj. świętokrzyskiego”. Gratulujemy!

Projekt „Klasa BGŻ” 
„Klasa BGŻ” to autorski program Banku BGŻ, któ-

ry daje  szansę  rozwoju  najzdolniejszym uczniom po-
chodzącym z niezamożnych środowisk ze wsi i małych 
miast. Działania podejmowane przez Fundację służą za-
pewnieniu uczestnikom projektu „Klasa BGŻ” pełnego 
wsparcia finansowego w trakcie trzech lat nauki w re-
nomowanych  liceach  ogólnokształcących  w  miastach 
akademickich  poprzez  pełne  pokrycie  kosztów utrzy-
mania i edukacji. Już czworo naszych uczniów zakwali-
fikowało się do „Klasy BGŻ”. Wielką szansę otrzymał 
tegoroczny  trzecioklasista,  który  pomyślnie  przeszedł 
pierwsze kryterium na drodze do dobrego liceum. Po-
wodzenia!

Zemsta: Magdalena Żak i Karolina Kleszcz

Młodzież prezentowała swoje talenty na Festiwa-
lu Kultury Szkół w Staszowie. 

Tradycyjnie już grupa uczniów z naszej szkoły wy-

stąpiła podczas tej cyklicznej imprezy. Tym razem mło-
dzież zaprezentowała się w trzech odsłonach: w części 
teatralno - kabaretowej: fragment „Zemsty” wg A. Fre-
dry oraz skecz, w tańcu i w piosence.

Maj: 
Święto Konstytucji 3 Maja uczciliśmy jak co roku 

akademią  z  patriotycznym  montażem  słowno- 
muzycznym.

Obchody Roku Janusza Korczaka. Nasza szkoła 
włączyła  się  do  projektu,  planując  szereg  działań  na 
cały rok.  Jednym z nich było przystąpienie do Woje-
wódzkiego konkursu literacko – historycznego „Ku czci 
Starego Doktora – przyjaciela dzieci” zorganizowanego 
m. in. przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Pięcioro 
naszych uczniów zakwalifikowało się do II etapu tego 
konkursu, który odbył się 9 maja w Kielcach. Uczestni-
cy  mieli  możliwość  wykazania  się  wiedzą  dotycząca 
życia i działalności Janusza Korczaka oraz znajomością 
wybranych  utworów  pisarza  skierowanych  do  dzieci
i młodzieży.

Wyjazd  do  Teatru  im.  S.  Żeromskiego  w  Kiel-
cach.

Obejrzeliśmy „Zemstę” wg Aleksandra Fredry.
Czerwiec:
Rewia  talentów  i  zainteresowań  -  prezentacja 

projektów edukacyjnych.
Już  po  raz  drugi  uczniowie  klas  drugich  dokonali 

prezentacji projektów edukacyjnych, które przygotowa-
li pod kierunkiem nauczycieli. Różnorodność tematów 
dała  możliwość  wykazania  się  młodzieży  w  różnych 
dziedzinach, ukazania zainteresowań i zaprezentowania 
talentów.

Uczniowie  wraz  z  wychowawcami  uczestniczyli|
w wycieczce do Sanoka i Żarnowca.

W programie znalazły się:
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum 

Nafciarstwa im.  I.  Łukasiewicza oraz pierwsze szyby 
naftowe  w  Polsce  w  miejscowości  Bóbrka,  skansen
w Sanoku, w którym młodzież podziwiała obiekty cer-
kiewne, kurne chaty, obejścia z XIX w. oraz zrekonstru-
owany rynek przedwojennego galicyjskiego miasteczka 
kresowego.

Odbyło się także podsumowanie ogólnopolskiego 
projektu: „Trzymaj formę”, którego głównym celem 
jest zwiększenie świadomości młodego człowieka doty-
czącej  wpływu  żywienia  i  aktywności  fizycznej  na 
zdrowie,  kształtowanie prozdrowotnych nawyków,  za-
chęcenie do aktywności fizycznej i wiele innych.

Przed  nami  zakończenie  roku  szkolnego 
20011/2012:  rozdanie  świadectw,  nagród,  pożegnanie 
trzecioklasistów, ostatni taniec przy melodii  poloneza, 
słowa  piosenki  „Upływa  szybko  życie...”,  może  łza
w  oku...  Wszystkim  gimnazjalistom  należy  zatem 
życzyć:  Udanych  wakacji,  aktywnego  wypoczynku,
a trzecioklasistom dostania się do wymarzonej szkoły.

Agnieszka Gręda
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T R Z Y M A J  F O R M Ę   2 0 1 2–

Dnia 15 czerwca br. w Publicznym Gimnazjum im. 
Wojciecha  Skuzy  w  Łubnicach  odbyło  się  uroczyste 
podsumowanie programu edukacyjnego „Trzymaj For-
mę”. 

„Wszelki  wysiłek  fizyczny  ma  niesłychanie  duże 
znaczenie dla podtrzymania i pomnażania zdrowia”- to 
słowa profesora Zbigniewa Religi – dyrektora Instytutu 
Kardiologii, które były hasłem przewodnim tegoroczne-
go projektu.

Program realizowany był metodą projektu w trzech 
blokach tematycznych: 

I Zdrowy styl życia 
II Prawidłowe odżywianie i życie bez nałogów
III Ruch w życiu człowieka
Opiekunami  projektu  byli  nauczyciele:Elżbieta 

Sroka, Aneta Wójtowicz, Renata Wójtowicz.

Uczennice klasy IIIB zachęcały w swojej piosence do codziennych ćwiczeń i 
dbania o dobrą formę

Realizacja projektu przebiegała na lekcjach wycho-
wania fizycznego, chemii, biologii, techniki i lekcjach 
wychowawczych.  Zajęcia  przebiegały  w  taki  sposób, 
aby angażować wszystkich uczestniczących w wybra-
nych  przez  nich  obszarach  aktywności.  Uczniowie 
chcący  rozwijać  swoje  zdolności  plastyczne  wzięli 
udział w konkursie plastycznym. Wykonali plakaty pro-
mujące zdrowy styl życia i aktywność fizyczną, która 
posłużyły  do  dekoracji  szkoły.  Zasady prawidłowego 
odżywiania  uczniowie  poznawali  na  lekcjach  chemii
i  biologii  układając  zdrowe  jadłospisy.  Na  zajęciach 
technicznych  nabyli  szereg  przydatnych  umiejętności 
jak: stosowanie zasad savoir-vivre, wyliczanie swojego 
BMI. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia do-
tyczące zasad udzielania pierwszej pomocy, które prze-
prowadzili doświadczeni ratownicy OSP w Łubnicach: 
Włodzimierz  Romański  i  Marek  Kempa.  Uczniowie 
mieli  możliwość  doskonalenia  swoich  umiejętności
z  zakresu  informatyki,  przygotowując  prezentację 
multimedialną o tematyce sportowej, którą przedstawili 
na  uroczystym  podsumowaniu.  Do  codziennych 

ćwiczeń i dbania o dobrą formę zachęciły wszystkich
w  swojej  piosence  uczennice  klasy  III  b:  A.  Trela,
M.  Mróz,  A.  Staniszewska,  A.  Staworzyńska,
P. Dziados i  A. Baniak. Kolejnym punktem programu 
był skecz o tematyce sportowej, który zaprezentowały 
uczennice klasy II  b:  M. Kozioł,  M. Żak,  K.  Szeliga
i  A.  Sadocha.  W  naszym  gimnazjum  prężnie  działa 
grupa  taneczna,  która  na  uroczyste  podsumowanie 
projektu przygotowała i zaprezentowała układ taneczny. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszył  się turniej  spor-
towy,  składający się  z  trzech  konkurencji:  żonglerka, 
bieg  slalomem,  cztery  strzały  na  małą  bramkę. 
Organizatorami  byli  nauczyciele  wychowania 
fizycznego:  Aneta  Wójtowicz  i  Łukasz  Łygan.  Dwu-
osobowe drużyny z każdej klasy walczyły o pierwsze 
miejsce  na  podium.  Zwycięzcami  zostali:  Norbert 
Rzeźnik  i  Radosław  Kozioł.  Zdobywcą  drugiego 
miejsca  został:   Michał  Oleś,  a  na  trzecim  miejscu 
uplasował  się  Paweł  Kotlarz.  Walka  wszystkich 
zawodników była nieprzewidywalna do samego końca. 
Z  całą  pewnością  do  ich  sukcesu  przyczynili  się 
koleżanki  i  koledzy,  którzy  wielkimi  brawami 
dopingowali  uczestników turnieju.  Dzięki  życzliwości
i  ofiarności  sponsorów  zwycięzcy  konkursów  zostali 
nagrodzeni. 

Skecz o tematyce sportowej

Sprzęt  sportowy ufundowany  przez  Urząd  Gminy
w  Łubnicach  oraz  Sklep  Wielobranżowy  Małgorzaty 
Stolickiej  posłuży  z  całą  pewnością  do  rozwijania 
aktywności  fizycznej  uczniów.  Grupa  taneczna  otrzy-
mała  piękne  puchary  ufundowane  przez  Hutę  Szkła 
Tadeusza  Wrześniaka  w  Grzybowie.  Uczestnicy  po-
zostałych konkursów otrzymali nagrody niespodzianki 
ufundowane przez Zakłady Piekarskie ,,Oskroba” oraz 
Bank  Spółdzielczy  w  Połańcu.  W  imieniu  naszych 
uczniów pragniemy serdecznie podziękować wszystkim 
sponsorom nagród. 

Elżbieta Sroka
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S P R AW O Z D A N I E  Z  P R O J E K T U  E D U K A C Y J N E G O  2 0 1 1 / 2 0 1 2  

Dominika Pawelska w prezentacji „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”

Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów 
edukacyjnych na podstawie § 21  Rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji  Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.,
a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z za-
chowania.  Gimnazjum  stwarza  warunki  do  realizacji 
uczniowskich  projektów  edukacyjnych,  które  mogą 
mieć  charakter  przedmiotowy,  międzyprzedmiotowy,
a czas ich powinien wynosić od 2 tygodni do 7 miesięcy 
w  zależności  od  problematyki  i  złożoności  projektu. 
Nauczyciele wspólnie z uczniami spotykają się regular-
nie w celu udzielania wsparcia w realizacji projektu. Od 
dwóch  lat  w  Publicznym  Gimnazjum  im.  Wojciecha 

Skuzy  realizowane  są  projekty  edukacyjne  związane
z zainteresowaniami uczniów. 

Projekty te opracowują uczniowie klas II  pod kie-
runkiem  nauczycieli  poszczególnych  przedmiotów.
W bieżącym  roku  szkolnym  zostało  przygotowanych
6  projektów,  w  których  brało  udział  49  uczniów.
W  obecności  przedstawicieli  władz  Urzędu  Gminy, 
Dyrekcji i Nauczycieli oraz uczniów PG w Łubnicach 
uczniowie zaprezentowali swoje prace w postaci dram, 
prezentacji  multimedialnych,  wystaw,  warsztatów, 
doświadczeń.. 

Wszyscy  z  ogromnym  zainteresowaniem  obejrzeli 
przygotowane wystąpienia i  docenili  wkład pracy na-
szych uczniów. 

Tematy projektów w roku szkolnym 2011/2012. 
Projekt 1. „Bryły Platońskie” - opiekun Ewa Bąk  
Projekt  2. „Lektury gimnazjalisty  w  szkolnym te-

atrze” - opiekun Agnieszka Gręda, Wiesława Zysk 
Projekt 3. „Dlaczego woda jest mokra ?” - opiekun 

Elżbieta Sroka 
Projekt 4. „Co wiemy o krajach sąsiadujących a Pol-

ską ?” - opiekun Elżbieta Zdziebko, Lucyna Lolo 
Projekt  5. „Słynne  osobowości  Niemiec  i  krajów 

niemieckojęzycznych” - opiekun Katarzyna Okarska 
Projekt  6. „Tradycje  Świąt  Bożego  Narodzenia”  - 

opiekun Beata Gumuła  
Aneta Wójtowicz

M U L T I M E D A L I S T K A  Z E  S Ł U P C A  ! ! !

Dyplomy i medale dla najlepszych

9 maja 2012r. w Połańcu odbyły się powiatowe za-
wody  lekkoatletyczne.  Dobrze  zaprezentowali  się  na 
nich  uczniowie  z  Publicznego  Gimnazjum  w  Łubni-
cach.

Najlepsza zawodniczka, która walczyła z koleżanka-
mi nawet o 3 lata starszymi i nie miała sobie równych
w biegu sprinterskim na 100 m (eliminacje oraz finał - 
złoty medal), zdobyła brąz na 300 m przegrywając je-
dynie z zawodniczkami starszymi i trenującymi w klu-
bach lekkoatletycznych z Połańca i Rytwian oraz srebro 
w skoku w dal.

Angelika Bator jest bardzo perspektywiczną zawod-
niczką i środki, które mam nadzieję pozyskać, pozwolą 
zakupić jej całkiem profesjonalny sprzęt w postaci m.in. 
butów  i  getrów  do  biegania,  a  odpowiedni  trening
i  zaangażowanie  rodziców  pomogą  zaistnieć  uzdol-
nionej  zawodniczce  na  arenach  województwa  oraz 
kraju.

Z  dobrej  strony  pokazali  się  również  Karolina 
Chmielewska,  która  była  czwarta  w  pchnięciu  kulą
i piąta w skoku w dal oraz Mariusz Komasara,  który 
zajął  czwarte  miejsce.  Wyjazd  był  możliwy  dzięki 
Urzędowi Gminy w Łubnicach.

Łukasz Łygan

Uczniowski Klub Sportowy Orliki Łubnice wraz z prezesem tego klubu Łukaszem Łyganem, składa serdeczne podziękowania dla 
sponsorów, dzięki którym zakupionych zostało 11 kompletów dresów sportowych. Podziękowania kierowane są do :
1)Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu - Zdroju oddział w Łubnicach,
2)Zakład Betoniarski Mirosław Kostyra Słupiec 94 b,
3)Delikatesy Centrum Ryszard Krokosz Łubnice,
4)Sklep Wielobranżowy Małgorzata Stolicka,
5)Sklep Ogólnospożywczy Minimarket Mariusz Król Łubnice. 
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S U K C E S  A N G E L I K I  ! ! !

Angelika wśród najlepszych

Uczennica  Publicznego  Gimnazjum  w  Łubnicach 
Angelika Bator świetnie wystartowała w dwudniowych 
Mistrzostwach Wojewódzkich w Kielcach, które odbyły 
się 4 i 5 czerwca 2012 r.

Pierwszego dnia w eliminacyjnym biegu, z czasem 
00:13:93  zajęła  szóste  miejsce,  co  dało  jej  udział
w  ścisłym  8  -  osobowym  finale  na  100  metrów.
W  finale  biegu  sprinterskiego  Angelika  zdobyła
ex  aequo trzecie  miejsce z  bardzo dobrym wynikiem 
00:13:73,  który  jest  jej  rekordem  życiowym.  Cieszy 
dobry  wynik  oraz  fakt,  że  startująca  uczennica  ze 
Słupca  była  najmłodszą  uczestniczką  zawodów,  która 
zdobyła  medal.  Dwie  dziewczyny  trenujące  w  kie-
leckim klubie były o 3 lata starsze,  a jedna o rok od 
naszej obiecującej zawodniczki.

Drugiego  dnia  Angelika  wystartowała  w  skoku
w dal, zajmując niestety najgorsze miejsce dla sporto-
wca,  bo  czwarte.  Do  brązowego  medalu  zabrakło  jej 
zaledwie  6  cm.  Na  zawodach  tych  rekordy życiowe, 
które  są  też  „budujące”,  odniosły  ponadto:  Sylwia 
Adamczyk  w  biegach  na  100  i  300  m,  Karolina 
Chmielewska  w  skoku  w  dal  oraz  Jagoda  Rogala
w skoku w dal i biegu na 100m.

Łukasz Łygan

B Y L I Ś M Y  TA M…

Uczniowie naszej szkoły w Krakowie

Wiosna to czas wyjazdów, wędrówek, wypoczynku 
na świeżym powietrzu. W naszej szkole poprzez organi-
zowanie  wycieczek  staramy  się  łączyć  czas  relaksu
z wszechstronną edukacją.  Wyjazdy w różne ciekawe 
miejsca stanowią doskonałą okazję do  nietypowego po-
szerzania wiedzy uczniowskiej. Dzieci poznają walory 
polskiego krajobrazu, miejsca związane z historią i kul-
turą.  Ponadto stwarzamy im okazję  do nawiązywania 
przyjaźni  oraz  lepszego  integrowania  się  nie  tylko
w grupie rówieśniczej.

30 maja odbyła się jednodniowa wycieczka do Kra-
kowa. Wzięli w niej  udział uczniowie klas II-VI. Cie-
pły,  słoneczny  poranek  wróżył  niezwykłą  przygodę
z  historią  w  jednym  z  najstarszych  polskich  miast. 
Głównym celem wyjazdu było zwiedzenie Zamku Kró-
lewskiego  na  Wawelu.  Po  drodze  dzieci  mogły  po-

dziwiać Bramę Floriańską, Kościół Mariacki, Sukienni-
ce oraz pomnik wybitnego polskiego wieszcza Adama 
Mickiewicza.  Przed Zamkiem Królewskim przywitały 
nas przewodniczki, które oprowadziły całą grupę po za-
bytkowych komnatach, Zbrojowni i Skarbcu. Najwięk-
sze  wrażenie  wywarły  na  uczniach  wiekowe  arrasy, 
przedstawiające  sceny  biblijne  i  historyczne.  Lekcja 
wśród muzealnych eksponatów niewątpliwie na długo 
pozostanie w pamięci uczniów. Zanim uczestnicy wy-
cieczki wrócili do domu,  mogli podzielić się wrażenia-
mi przy wspólnym posiłku w McDonalds. 

Przejażdżka konna w stadninie w Rytwianach

Dnia 15 czerwca dzieci  z klas  0-III  wyjechały do 
Rytwian, by w atrakcyjny sposób  spędzić czas w stad-
ninie koni.  ,,DZIEŃ W STADNINIE” pod opieką na-
uczycieli oraz instruktorów Ośrodka Hipoterapii i Reha-
bilitacji dostarczył naszym najmłodszym uczniom mnó-
stwo wrażeń. Szukanie złota, czyszczenie kopyta, paso-
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wanie na jeźdźca to tylko niektóre z przygotowanych 
przez organizatorów atrakcji. Najważniejszą okazała się 
oczywiście  przejażdżka  na  koniu,  przy  czym  dzieci 
miały możliwość bliżej przyjrzeć się codziennej pracy 
w stadninie oraz poznać sposoby leczenia hipoterapią. 
Na zakończenie przyjemnie spędzonego dnia wszyscy 

zasiedli przy ognisku i posilili się pieczoną kiełbaską. 
Wspaniała atmosfera tego miejsca wiązała się nie tylko 
z możliwością spędzania czasu z konikami, lecz także z 
serdecznym i  życzliwym przyjęciem przez właścicieli 
stadniny.

Monika Pyrz i Grażyna Żak

Ś W I Ę T U J E M Y  R O D Z I N N I E

Wychowankowie oddziału przedszkolnego w utworze „Dziesięć w skali Boforta”

Tradycją  Szkoły Podstawowej  w Wilkowej  jest  coroczny festyn 
rodzinny  Mama,  Tata  i  Ja,  podczas  którego  obchodzimy  trzy 

wyjątkowe  święta:  Dzień  Mamy,  Dzień 
Ojca  oraz  Dzień  Dziecka.  Zaproszeni 
goście,  rodzice  ze  swoimi  pociechami, 
mają  okazję  spędzić  kilka  godzin 
wypełnionych wspólną zabawą, muzyką, 
śpiewem, tańcem i poczęstunkiem.

Tegoroczny festyn, który odbył się 16 
czerwca,  został  uświetniony  występem 
chóru szkolnego „Legato”. Rodzice wy-
słuchali  między innymi  takich utworów 
jak:  „Życie  jak  poemat”,  „Modelka”, 
„We are the Word”. Następnie mogli po-
dziwiać  wychowanków  oddziału  przed-
szkolnego  wykonujących  znany  polski 
utwór „Dziesięć w skali Boforta”. 

Później wszyscy udali się na dziedzi-
niec szkolny, by podczas wspólnego gril-
lowania, rozgrywek sportowych, konkur-
sów i zabaw przyjemnie spędzić sobotnie 
popołudnie.

Jak  co  roku festyn  rodzinny wsparli 
sponsorzy współpracujący ze szkołą.

Monika Pyrz i Grażyna Żak

Z AW O D Y  S P O R T O W E
W dniu 12 marca 2012 roku w Piórkowie odbyły się 

Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie 
Stołowym szkół podstawowych na szczeblu wojewódz-
kim. PSP w Wilkowej w kategorii chłopców reprezento-
wali: Kozioł Wojciech i Dawid Tarnowski, którzy rywa-
lizację zakończyli na II miejscu, ulegając jedynie kole-
gom z Dwikóz, w kategorii dziewcząt – Patrycja Kalita 
z Klaudią Gołda – które ostatecznie zajęły V miejsce. 

W dniu 7 maja 2012 roku w Gacach Słupieckich od-
były się Gminne zawody lekkoatletyczne. Naszą szkołę 
reprezentowało 12 uczniów - część z nich wywalczyła 
miejsca na podium, a byli to:

1. Kalita Martyna – I miejsce w biegu na 600m oraz 
II miejsce w biegu na 60m

2. Krokosz Martyna – I miejsce w rzucie piłeczką 
palantową oraz III miejsce w biegu na 600m

3. Daniel Sekuła – I miejsce w biegu na 1000m oraz 
II miejsce w rzucie piłeczką palantową

4. Patryk Trąd – II miejsce w biegu na 60m
5. Klaudia Gołda – II miejsce w skoku w dal oraz

II miejsce w rzucie piłeczką palantową
6. Kamil  Walczyk – III  miejsce w rzucie piłeczką 

palantową
Z kolei 15 maja 2012 roku w Ruszczy odbyły się po-

wiatowe zawody lekkoatletyczne. Nasi uczniowie pla-
sowali się na pozycjach w pierwszej i drugiej dziesiąt-
ce.  Najbliżej medalu była Martyna Kalita,  która osta-
tecznie  w  biegu  na  300m  zakończyła  rywalizację
V miejscu. W zawodach udział brały prawie wszystkie 
szkoły z powiatu staszowskiego.

 Marcin Reczek

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

EDU KACJA



13

K O B I E TA -  P U C H  M A R N Y ? !

Moderatorzy podczas Gminnego Forum Kobiet

Co  anioł  powiedział  Panu  Bogu,  kiedy  zobaczył 
stworzoną przez niego kobietę? Powiedział: - Panie je-
steś geniuszem, jest cudowna. Pan powiedział:  -  Rze-
czywiście. Ale dodał też: - Posiada siłę, która zadziwia 
mężczyznę. Uśmiecha się gdy chce krzyczeć, a śpiewa, 
gdy chce płakać. Płacze, gdy jest szczęśliwa, daje z sie-
bie wszystko, żeby rodzinie dobrze się wiodło. Jej mi-
łość jest bezwarunkowa. Płacze, gdy jej dzieci odnoszą 
sukcesy. Wie, że pocałunek i przytulenie mogą uzdro-
wić.  Ma tylko jedną wadę – zapomina ile jest  warta. 
Właśnie to opowiadanie, jakże urocze i prawdziwe, sta-
ło się przesłanką do zorganizowania Gminnego Forum 
Kobiet  20  kwietnia  2012  roku  w  Centrum  Kultury
w  Łubnicach,  nad  którym  to  spotkaniem  patronat 
honorowy objęła Anna Grajko- Wójt Gminy Łubnice. 

W  spotkaniu  wzięły  udział  głównie  kobiety,  a  męż-
czyźni  stanowili  wyraźną  mniejszość.  Forum  zostało 
zorganizowane z myślą o poruszeniu tematów, które są 
często pomijane w naszym środowisku.

Na spotkaniu poruszane były takie zagadnienia jak 
aktywność kobiet na wsi, korzyści i możliwości z zakła-
dania  i  uczestnictwa  w  Kołach  Gospodyń  Wiejskich,
a także rola i znaczenie takich organizacji.

W Gminnym Forum Kobiet udział wziął między in-
nymi  przedstawiciel  Państwowej  Inspekcji  Pracy
w osobie Stanisława Golmento, który omawiał problem 
bezpieczeństwa w pracy i ochrony zdrowia kobiet, oraz 
przeprowadził tematyczny konkurs dla zgromadzonych.

Na spotkaniu pojawili  się również przedstawiciele: 
Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organi-
zacji Rolniczych w osobie prezesa Bogdana Żerniaka, 
który przypomniał genezę powstania KGW, procedury 
rejestracyjne  oraz  przedstawił  ustawę  samorządową 
WZRKiOR, oraz Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolnego Powiatowego Zespołu Doradczego w Staszo-
wie na czele z kierownik Justyną Żak-Wójcik oraz Bar-
barą Wyrzykowską, które zapoznały nas z tematyką do-
tyczącą  wsparcia  finansowego  gospodarstw  wiejskich 
oraz  możliwością  wyłonienia  produktu  tradycyjnego. 
Wszyscy przedstawiciele zgodnie zachęcali  do współ-
pracy z instytucjami na wielu płaszczyznach dotyczą-
cych wsi. Liczymy, iż jesienią odbędzie się kolejne spo-
tkanie, które przyczyni się do aktywizacji kobiet na te-
renach wiejskich, do czego wszystkie kobiety serdecz-
nie zachęcamy!

Aleksandra Stachniak

N A  S Z L A K U  H U B A L A  W  S A M S O N O W I E . . .„ ”

Rekonstrukcja historyczna w Samsonowie

Już  po  raz  kolejny  w  dniu  28  kwietnia  2012  r.
w  Samsonowie  zorganizowano  wielkie  widowisko 
historyczne  "Na  szlaku  Hubala".  Obok  zabytkowego 
pieca  hutniczego  w  Samsonowie,  110  pasjonatów
z całej  Polski  należących do Stowarzyszenia  „Jodła”, 
zjechało  się,  by  zaprezentować  wydarzenia  II  wojny 

światowej.  Wśród  podziwiających  przedsięwzięcie 
znalazły  się  dzieci  i  młodzież  z  gminy  Łubnice
i  Rytwiany  pod  przewodnictwem  kpt.  ds.  Wiesława 
Kucy Dowódcy Polskich Drużyn Strzeleckich, porucz-
nika ds. Aleksandry Stachniak i ppor. ds Roberta Wyra-
zika oraz opieką pracowników Centrum Kultury.

Uczestnicy wyjazdu pod dębem „Bartek”
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Widowisko "Na szlaku Hubala" podzielono na trzy 
epizody,  które  opowiadały o  walkach w Samsonowie
w 1939  r.,  przedstawiono  historię  i  liczne  walki  od-
działu  Hubala  zakończone  jego  śmiercią,  której 
rocznica  przypada  30  kwietnia.  Na  koniec 
zaprezentowano  walki  Kieleckiego  Korpusu  AK  we 
wrześniu  1944  r.  w  okolicach  Miedzierzy.  Bardzo 
efektownie  zorganizowana  inscenizacja,  choreografia, 

godne podziwu efekty specjalne najlepiej docierają do 
dzisiejszej młodzieży. Nasza młodzież mogła uczyć się 
żywej  historii,  a  zwieńczeniem  wyjazdu  była  seria 
wspólnych zdjęć pod okazałym Dębem Bartkiem. 

Składamy  serdeczne  podziękowania  Annie  Grajko 
Wójtowi Gminy Łubnice za wsparcie przedsięwzięcia 
w postaci zabezpieczenia transportu. 

Aleksandra Stachniak

V I I I  R A J D  S TA S Z O W S K I

Uczestnicy rajdu

12 maja odbył się ósmy Rajd Staszowski. Miłośnicy 
jednośladów wyruszyli o godzinie 9.00 z Rynku w Sta-
szowie w 45 kilometrową trasę, która prowadziła przez 
Rytwiany-Pacanówkę-Wilkową-Łubnice-Czarzyznę-
Ruszczę-Wymysłów-Rytwiany-Staszów. Celem ich wy-
cieczki  był  plac  przy Centrum Kultury w Łubnicach. 
Akcja, jak co roku miała na celu rozpropagowanie ak-
tywnego wypoczynku i krajoznawstwa.

Po dotarciu na miejscu uczestników czekało wiele 
atrakcji, między innymi: ognisko rajdowe z kiełbaska-
mi, rowerowe konkursy sprawnościowe i konkursy do-
tyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rajd za-
kończył się około godziny 15.00. Miał nie tylko pomóc 
poznać  i  polubić  Ziemię  Staszowską,  ale  także 
promować  zdrowy  styl  życia  i  aktywne  formy 
wypoczynku. 

Odpoczynek przy herbatce na placu przy budynku Centrum Kultury w 
Łubnicach

Jednocześnie był reklamą dla krajoznawstwa i jedną 
z  form przeciwdziałania  patologiom wśród młodzieży 
takim jak narkomania i alkoholizm. Udział w VIII Raj-
dzie Staszowskim był szansą na znaczek rajdowy, od-
cisk  pieczęci  okolicznościowej,  pamiątkowy  dyplom 
dla drużyny i punkty do Kolarskiej Odznaki Turystycz-
nej.

Rajd organizowany był przez Koło Grodzkie PTTK 
w Staszowie, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Cen-
trum Kultury w  Łubnicach,  Powiatowe  i  Miejsko-G-
minne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Koman-
dorem Rajdu  był  Andrzej  Wawrylak  a  kierownikiem 
tras rowerowych Roman Bieniaszewski.

Aneta Śmiszek

W Y C I E C Z K A  D O  K A Z I M I E R Z A  D O L N E G O
W dniu 19 maja 2012 r. odbyła się wycieczka do Ka-

zimierza Dolnego zorganizowana przez Centrum Kultu-
ry w Łubnicach. W wycieczce wzięło udział 45 osób.
W większości byli  to członkowie Klubu Kultura 50+. 
Pierwszym etapem naszej podróży był Wąwóz Korze-
niowy Dół.  To jeden z najpiękniejszych wąwozów na 
terenie  Kazimierskiego  Parku  Krajobrazowego.  Jego 
ściany są wysokie i strome, a wyrastające z nich korze-
nie drzew i krzewów tworzą niesamowite kompozycje.

Następnie  w  samym  Kazimierzu  zwiedziliśmy 
wzniesione na wzgórzu Sanktuarium Matki Boskiej Ka-
zimierskiej oraz Klasztor Ojców Franciszkanów. W ko-
lejnym punkcie programu chętne osoby weszły na Górę 

Trzech  Krzyży,  by  podziwiać  przepiękną  panoramę 
miasta w czym pomogła wręcz wymarzona pogoda.

Po obiedzie cała grupa udała się do Muzeum Przy-
rodniczego, którego siedzibę stanowi spichlerz zbożo-
wy pochodzący z końca XVI wieku. Muzeum liczące 
obecnie ponad 12 000 okazów gromadzi i opracowuje 
zbiory przyrodnicze z zakresu geologii,  paleontologii, 
botaniki i zoologii.

Główną atrakcją  wycieczki  był  rejs  statkiem „Wi-
king” po Wiśle. Przyjemne kołysanie i cichy warkot sil-
nika sprawił, że uczestnicy mogli się zrelaksować i od-
począć. W czasie rejsu mogliśmy oglądać rozprzestrze-
niający  się  wokół  malowniczy  krajobraz.  Podziwiali-
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śmy wzgórze z zamkiem w Janowcu, wzniesionym na 
początku XVI wieku, będącym siedzibą rodów magnac-
kich – Firlejów, Tarłów i Lubomirskich. Wokół rozta-
czał się widok piaszczystych plaż i wiklinowe zarośla, 
które szczególnie upodobały sobie ptaki wodne – dzikie 
kaczki, mewy i rybitwy.

  

Uczestnicy wycieczki na Górze Trzech Krzyży
 
Ostatnim etapem naszej  podróży było  „serce  mia-

steczka” – Rynek Główny, który otaczają urzekające re-
nesansowe kamieniczki, drewniane studnie i piękny śre-
dniowieczny kościół górujący nad miastem. Na zakoń-
czenie wycieczki mieliśmy okazję uczestniczyć w wie-
czorze filmowym jaki  towarzyszył  XI  Międzynarodo-
wej  Konferencji  Medycznej.  Posłuchaliśmy  Poznań-
skiej Orkiestry Kameralnej pod Dyrekcją Macieja Szto-
ra,  która  zaprezentowała  koncert  muzyki  Jana  A.P. 
Kaczmarka oraz utwory z repertuaru światowej muzyki 

filmowej.

Spotkanie uczestników wyjazdu z burmistrzem Kazimierza Dolnego – 
Grzegorzem Dunią

Wieczór ten był również wspaniałą okazją do spo-
tkania uczestników wycieczki z burmistrzem Kazimie-
rza Dolnego – Grzegorzem Dunią, oraz Jerzym Arbu-
zem- dyrektorem Gminnego Zespołu Szkół w Kazimie-
rzu Dolnym, którzy przybliżyli  nam najważniejsze in-
formacje dotyczące miasta. Spotkanie przebiegło w mi-
łej  i  serdecznej  atmosferze.  Było  również  szansą  do 
wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń.

Późnym wieczorem, pełni niezapomnianych wrażeń 
pożegnaliśmy malowniczy Kazimierz.

Po  udanym powrocie  przy  dźwiekach  gitary  pana 
Krzysztofa Janczyka, uczestnicy zgodnie stwierdzili, że 
jeszcze w tym roku planują podbój południowej części 
Polski.

Aneta Śmiszek

D Z I E Ń  B I B L I O T E K A R Z A  I  A N I M AT O R A  K U L T U R Y  

Wyróżnieni za działalność kulturalną oraz młodzi artyści uczęszczający na 
zajęcia do Centrum Kultury

25 maja w Centrum Kultury w Łubnicach obchodzo-
ny był „Dzień Bibliotekarza i Animatora Kultury”. Była 
to niezwykła okazja do spotkania i porozmawiania osób 
zajmujących  się  na  co  dzień  pracą  związaną  z  upo-
wszechnianiem kultury,  edukacją kulturalną, organiza-
cją czasu wolnego, wspieraniem i promocją twórczości 
artystycznej. 

Nagrodzeni czytelnicy

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 1700 w sali wi-
dowiskowej.  Przybyłych  gości  przywitała  Dyrektor 
Centrum Kultury  –  Aleksandra  Stachniak.  W dalszej 
części uroczystości na scenie zaprezentowali się „mło-
dzi  artyści”,  którzy swoje  umiejętności  taneczne,  wo-
kalne i instrumentalne rozwijają na zajęciach organizo-
wanych w Centrum Kultury.  W kolejnym punkcie pro-
gramu zostały wręczone dyplomy oraz  wyróżnienia dla 
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osób aktywnie pracujących na rzecz kultywowania tra-
dycji  i  dziedzictwa  narodowego,  a  co  za  tym  idzie, 
kształtowania  kultury w szerokim tego słowa znacze-
niu. Podczas uroczystości nie zabrakło również uhono-
rowania najaktywniejszych czytelników.

Część artystyczną „Dnia Bibliotekarza i Animatora 
Kultury”  dopełnił  koncert  Piano&Sax  w  wykonaniu 
Kamila Kondka i Macieja Irzyka. 

Aneta Śmiszek

C E N T R U M  K U L T U R Y  Z W Y C I Ę Z C Ą  P R O J E K T U

Pracownie Orange to ogólnopolska akcja społeczna 
skierowana do mieszkańców wszystkich miejscowości 
w  Polsce  liczących  poniżej  20  tysięcy  mieszkańców. 
Celem  akcji  jest  zapewnienie  mieszkańcom  małych 
społeczności bezpłatnego i bezpośredniego dostępu do 
technologii,  informacji  i  kultury oraz zwiększenie ich 
zaangażowania w życie społeczne. Zgodnie z założenia-
mi programu nieodłącznym warunkiem powstania Pra-
cowni Orange jest zaangażowanie mieszkańców w pro-
ces jej tworzenia. W Łubnicach od grudnia działa pręż-
nie Klub Kultura 50+ który chętnie zaangażował się w 
projekt tworząc bogaty plan działalności, dzięki które-
mu nastąpi ożywienie przestrzeni publicznej wokół niej.

Duża liczba zgłoszeń do programu Pracownie Oran-
ge to dowód na to, że inicjatywy wspierające rozwój lo-
kalnych społeczności są w Polsce potrzebne. Cieszymy 
się , że w naszej akcji wzięło tak wiele osób, które po-
trafią  się  zorganizować,  rozumieją  potrzeby  zmian
i chcą zrobić coś inspirującego dla swojej miejscowo-
ści. Mamy nadzieję, że zainicjowany przez Orange pro-
gram umocni świadomość, że działając wspólnie, moż-
na osiągnąć więcej- powiedział Konrad Ciesiołkiewicz, 
Dyrektor PR i Sponsoringu Grupy TP. Spośród ponad 
750 wniosków nadesłanych do konkursu wyłoniono 50 
zwycięskich miejscowości, w których powstały nowo-
czesne, multimedialne Pracownie Orange. Jako jedyne 
w powiecie staszowskim i jedno z trzech w wojewódz-
twie świętokrzyskim Pracownię Orange otrzymało Cen-
trum Kultury w Łubnicach. W grupie szczęśliwców wo-
jewództwa świętokrzyskiego znalazło się również Su-
chedniów i Piekoszów. Pracownia Orange w Łubnicach 
to trzy nowoczesne stanowiska komputerowe z bezpłat-
nym dostępem do Internetu, konsola do gier oraz tele-
wizor LCD z zaawansowanymi funkcjami umożliwiają-
cymi m.in. wyświetlanie prezentacji i materiałów szko-

leniowych.  Pracownia  Orange  została  komfortowo 
umeblowana w biurka, krzesełka, ławę i dwie kanapy, 
stoliki,  fotel  sako.  Na zewnątrz  budynku znajduje się 
kaseton świetlny ,,Pracownia Orange”.

Władze lokalne i zaproszeni goście podczas otwarcia pracowni

Oficjalnego  otwarcia  Pracowni  Orange  w dniu  25 
czerwca 2012 roku przecinając pomarańczową wstęgę 
dokonali: Anna Grajko- Wójt Gminy Łubnice, Marian 
Komasara- Przewodniczący Rady Gminy Łubnice, Le-
szek  Ziółek-  Sekretarz  Gminy  Łubnice  i  Aleksandra 
Stachniak-  Dyrektor  Centrum  Kultury  w  Łubnicach. 
Wśród gości swoją obecnością zaszczycił nas Andrzej 
Kruzel – Starosta Staszowski i Michał Skotnicki- Wice 
Starosta Powiatu Staszowskiego, którzy wiele ciepłych 
słów skierowali pod adresem wszystkich osób, którzy 
przyczynili się do realizacji projektu. Za realizację pro-
jektu ciepło podziękowały również władze samorządo-
we gminy Łubnice.

Jest to nasz wspólny sukces. Cieszę się, że wspólnie 
możemy realizować tak ciekawe przedsięwzięcia.  Nie 
zabrakło również przyjaciół  łubnickiej  kultury w oso-
bach: Jolanta Wójtowicz - Radna Gminy Łubnice, kpt. 
Wiesław Kuca- Dowódca PDS Okręg Powiatu Staszow-
skiego,  Stanisław  Ratusznik,  Jolanta  Hynek-Dyrektor 
Publicznego Gimnazjum w Łubnicach, Jadwiga Regul-
ska- Domagała, Krzysztof Janczyk, sołtysi, pracownicy 
Urzędu Gminy w Łubnicach, za co im serdecznie dzię-
kujemy. Otwarcie Pracowni Orange poprzedziły warsz-
taty manualne ,,Cztery Pory Roku- Lato”, podczas któ-
rych powstały dekoracje z bibuły i  krepiny pod prze-
wodnictwem Bogusławy Mas.

Aleksandra Stachniak
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M I A S TA  W  I N T E R N E C I E  W  G D A Ń S K U  Z  N A S Z Y M  U D Z I A Ł E M„ ”

W dniach  30  maja-1  czerwca 
br.  na  wyspie  Ołowianka  w Pol-
skiej  Filharmonii  Bałtyckiej  im. 
Fryderyka  Chopina  w  Gdańsku 
odbyła się 16 Konferencja ,,Mia-
sta w Internecie”. Konferencja zo-

stała zorganizowanaz myślą o samorządowcach, przed-
stawicielach  administracji  rządowej,  reprezentantach 
sektora nauki, pracownikach firm teleinformatycznych 
oraz  osobach  aktywnie  działających  w  organizacjach 
pozarządowych. Tegoroczna konferencja stanowiła inte-
resująca  platformę  debaty  i  wymiany  doświadczeń  , 
głównie tych związanych z rozwojem elektronicznej ad-
ministracji, e-zdrowiem, nowoczesnym systemem edu-
kacyjnym, bazującym na wykorzystaniu nowoczesnych 
mediów oraz szerokopasmowym dostępem do Interne-
tu.

Największe  polskie  spotkanie  środowisk  odpowie-
dzialnych za wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych 
w sektorze publicznym po raz pierwszy odbywało się
w Gdańsku.  Wzięło w nim udział  ponad 300 osób – 
ekspertów, polityków, urzędników wszystkich szczebli
i przedsiębiorców. Podczas konferencji gminę Łubnice 
reprezentowała  Aleksandra  Stachniak-  dyrektor  Cen-
trum Kultury w Łubnicach. 

Wśród gdańskich kamieniczek

Pierwszego  dnia  konferencji  odbyło  się  uroczyste 
wręczenie nagród w konkursie ZŁOTA@2012- SAMO-
RZĄDOWY LIDER CYFROWEJ POLSKI.  Tematem
I  sesji  plenarnej  była  Architektura  Polski  Cyfrowej:
w  poszukiwaniu  wspólnej  wizji,  co  zakończyło  się 
debata liderów, natomiast tematem II sesji plenarnej był 
Szerokopasmowy ciąg na bramkę- perspektywa 2015. 
Wszyscy Polacy online?.

Podczas  sesji  plenarnych  odbywały  się  warsztaty 
równoległe:  Cyfrowe  usługi-  Pacjentowi  na  zdrowie; 
Perspektywa 2014-2020- planowanie czas zacząć; Cy-
frowa infrastruktura  szkoły-  model  chaosu  czy chaos
w  modelu?;  Forum  inwestorów  szerokopasmowych-

nasza ,,ostatnia mila”; Otwarte zasoby edukacyjne- ale 
o co chodzi? ; Samorządowa szkoła cyfrowa- wyobraź-
nia kontra organizacja?; Integracja cyfrowa w świecie 
analogowych barier-informacja dla każdego; oraz Nowe 
idee dla miasta i regionu.

W wolnym czasie w drodze do Filharmonii korzy-
stając  z  części  Drogi  Królewskiej  można  było  podzi-
wiać Fontannę Neptuna, Dwór Artusa, Ratusz Główny 
Miasta i Złotą Bramę. Przejście wzdłuż nabrzeża Motła-
wy  pozwoliło  na  podziwianie  Żurawia  oraz  mariny 
jachtowej. Nie sposób było sobie odmówić spaceru naj-
słynniejszą gdańską ulicą Mariacką, mijając po drodze 
największy w Europie kościół zbudowany z cegły go-
tyckiej- Bazylikę Mariacką. Po zakończeniu pierwszego 
dnia konferencji Prezydent Miasta Gdańska Paweł Ada-
mowicz  zaprosił  uczestników na bankiet  do  Brovarni 
Gdańsk w Hotelu Gdańsk, miejsca, które jako swój dru-
gi dom na EURO 2012 wybrali mistrzowie świata- dru-
żyna Hiszpanii. Atrakcji nie zabrakło również podczas 
czwartkowego wieczoru- tym razem Prezydent Miasta 
Gdańsk  zaprosił  uczestników  konferencji  do  Dworu 
Oliwskiego,  położonego tuż przy Trójmiejskim Parku 
Krajobrazowym w Dolinie Radości. 

Prezydent Miasta Gdańsk – Paweł Adamowicz i Prezes Stowarzyszenia 
„Miasta w Internecie” Krzysztof Głomb podczas bankietu

w Brovarni Gdańsk

Po  zakończeniu  konferencji  zostaliśmy  zaproszeni 
do zwiedzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Intela 
w Gdańsku. W czasie wizyty inżynierowie Intela opo-
wiedzieli nam o technologiach i produktach, które po-
wstają w Gdańsku. 

Wyjazd studyjny na 3-dniową konferencję do Gdań-
ska dla 20 osób w terenu województwa świętokrzyskie-
go  był  bezpłatny  dzięki  realizacji  projektu  SPINeR-
Świętokrzyskie Partnerstwo dla e-Rozwoju realizowa-
nego przez Stowarzyszenie ,,Miasta w Internecie”. Cie-
szymy się, że gmina Łubnice mogła zaistnieć podczas 
tak ważnego przedsięwzięcia. 

Aleksandra Stachniak
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@ K T Y W N I  L ATA R N I C Y

Uśmiechnięci latarnicy po szkoleniu

Fakt, że niespełna 10 mln Polaków po 50 roku życia 
nie korzysta z sieci, nie byłby aż tak społecznie ważną 
sprawą,  gdyby  nie  to,  że  bycie  internautą  mocno 
przekłada się na jakość życia i pracy. Brak umiejętności 
korzystania z nowych technologii wywołuje marginali-
zację, a w konsekwencji cyfrowe wykluczenie.

Problemem polskich "wykluczonych" nie jest brak  
dostępu do sieci, a brak kompetencji. Internet jest do-
stępny  nie  tylko  w  takich  miejscach  jak  biblioteki, 
ośrodki kultury, ale też w domach osób nie korzystają-
cych z sieci. 70,5 proc. Polaków w wieku powyżej 16 
roku życia i 73 proc. wszystkich Polaków ma w domu 
dostęp do Internetu. Jednak korzysta z niego tylko 60 
proc. Nie chodzi zatem tylko o "bycie internautą", ale o 
posiadanie umiejętności  korzystania  z sieci,  które po-
prawiają jakość życia i pracy. Bez działań na rzecz ich 
rozwijania osoby pozbawione e-kompetencji będą wy-
kluczone z możliwości dostępu do wielu dóbr i usług. 
Obecnie zaledwie 9,2 proc. Polaków w wieku 16+ po-
siada  umiejętności  obsługi  podstawowych  programów 
biurowych  oraz  korzystania  z  Internetu!  Biorąc  pod 
uwagę przerażające dane Centrum Kultury stało się pre-
kursorem działania na terenie gminy Łubnice  na rzecz 
eliminacji wykluczenia cyfrowego dorosłych mieszkań-
ców  naszego  regionu.  Rozpoczęliśmy  współpracę  w 
ogólnopolskim projekcie.

Kampanię promującą upowszechnianie kompetencji 
cyfrowych pośród dorosłych Polek i Polaków pod na-
zwą Polska  Cyfrowa  Równych  Szans  Stowarzyszenie 
„Miasta w Internecie” prowadzi już od czerwca 2010 r., 
kiedy to podczas 14 Konferencji "Miasta w Internecie" 
w Zakopanem powstał Memoriał Polska Cyfrowa Rów-
nych Szans. Poparcie dla tych działań wyraziło kilkana-
ście najważniejszych, ogólnopolskich organizacji poza-
rządowych zaangażowanych w działania na rzecz roz-
woju społeczeństwa informacyjnego, a także Rzecznik 
Praw  Obywatelskich  prof.  Irena  Lipowicz,  Konwent 
Marszałków Województw RP oraz czwórka wybitnych 
przedstawicieli życia politycznego i społecznego: prof. 
Danuta Hübner - przewodnicząca Komisji Polityki Re-

gionalnej  Parlamentu  Europejskiego;  dr  Włodzimierz 
Cimoszewicz - Senator RP, b. premier Rządu RP; prof. 
Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz 
Jerzy Koźmiński - Prezes Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności, b. Ambasador RP w USA. 

Wyjątkowość  działań  w  ramach  "Polski  Cyfrowej 
Równych Szans" polega na pomyśle, by głównymi be-
neficjentami projektu byli konkretni ludzie – "Latarnicy 
Polski Cyfrowej" – lokalni liderzy, entuzjaści edukacji 
cyfrowej, ludzie cieszący się zaufaniem w swoich lokal-
nych społecznościach. W połowie 2012 roku skomple-
towana zostanie grupa 2600 "Latarników", którzy swo-
im działaniem obejmą każdą gminę naszego kraju.

Nim jednak ruszą w Polskę, zostaną kompleksowo 
przeszkoleni i uzbrojeni w materiały edukacyjne i środ-
ki dydaktyczne. Szkolenia obejmą nie tylko zagadnienia 
merytoryczne, ale także podstawy cyfrowej metodyki i 
dydaktyki  - opowiada Artur Krawczyk,  sekretarz Sto-
warzyszenia "Miasta w Internecie". Dyrekcja i pracow-
nicy Centrum Kultury w osobach:  Aleksandra  Stach-
niak,  Aneta  Śmiszek,  Katarzyna  Kwiatkowska,  Ewa 
Murdza  i  Mariusz  Bolon  zostali  profesjonalnie 
przeszkoleni  podczas  dwudniowego  szkolenia  w 
Sandomierzu.  Potwierdzeniem  zdobycia  wiedzy  są 
certyfikaty i  legitymacje Latarników Polski Cyfrowej, 
dzięki  którym dołączyliśmy do  grona  kompetentnych 
wolontariuszy działającyh na terenie całej Polski.

Twórcza atmosfera podczas pracy latarników

Projekt ten ma nie tylko za zadanie podnieść wiedzę 
i umiejętności Polaków (nie tylko emerytów) w zakre-
sie  korzystania  z  komputera  i  Internetu,  ale  przede 
wszystkim  rozbudzić  w  nich  ciekawość  cyfrowego 
świata  i  dać  możliwość  sprawnego  poruszania  się  w 
tym nieznanym środowisku. Pomocą i radą mają służyć 
Latarnicy,  którzy będą swego rodzaju drogowskazem. 
Centrum Kultury posiadając  odpowiednie  zaplecze  w 
postaci  Pracowni  Orange  i  wykwalifikowanej  kadry 
chce pomagać w pokonaniu wszelkich barier  związa-
nych z Internetem. 
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Efekty pracy prezentuje dyrektor Centrum Kultury Aleksandra Stachniak

Jako "Latarnicy" jesteśmy również gotowi do wzię-
cia  udziału  w  konkursie  na  opracowanie  "Lokalnych 
Planów Edukacji Cyfrowej". Dwieście najlepszych pro-
jektów może liczyć na sfinansowanie. – Chcemy zbudo-
wać grupę ponad 2600 aktywnych liderów działających 
lokalnie, lecz połączonych wspólną pasją. Poszukujemy 
ludzi, którzy będą umieć i chcieć pomóc innym w poko-

naniu nieufności, obaw i barier psychicznych w zapo-
znaniu się z praktycznymi korzyściami z poruszania się 
po cyfrowym świecie – mówi Krzysztof Głomb, prezes 
Stowarzyszenia "Miasta w Internecie". Mamy nadzieje, 
że znajdziemy się wśród tych szczęśliwców!

Ważnym elementem projektu  systemowego  będzie 
także uruchomienie Portalu Edukacji Cyfrowej. Za jego 
pośrednictwem  „Latarnicy”  będą  mogli  korzystać  ze 
wsparcia ekspertów. W gronie ich nauczycieli – "tuto-
rów" znajdą się między innymi: informatycy, psycholo-
dzy, pedagodzy, socjolodzy i samorządowcy.

Program Polska Cyfrowa Równych Szans jest finan-
sowany w ramach „Projektu systemowego – działania 
na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Inter-
netu”, Działanie 8.3 Programu Innowacyjna Gospodar-
ka, którego realizatorem jest Ministerstwo Administra-
cji i Cyfryzacji. Projekt potrwa do połowy 2014 roku.

Internet poradzi sobie bez Ciebie, ale czy Ty pora-
dzisz  sobie  bez  znajomości  Internetu  w  dzisiejszym 
świecie? Przełam bariery i zgłoś się do Centrum Kultu-
ry! Dołącz i Ty, pamiętaj- nie jesteś sam!

Aleksandra Stachniak
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P I K N I K O WA N I E  Z  F L O R I A N E M

Najbardziej zasłużeni druhowie z OSP Łubnice

Niezwykłe  Święto Straży w niedzielne popołudnie 
13 maja 2012 r. obchodzili mieszkańcy gminy Łubnice. 
„Piknik z Florianem”- bo tak brzmiało hasło imprezy, 
zorganizowany  został  przez  Wójta  Gminy  Łubnice, 
Ochotniczą  Straż  Pożarną  oraz  Centrum  Kultury
 w Łubnicach.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.00 na placu 
przy Centrum Kultury. Witając gości, a także mieszkań-
ców gminy, dziękując za gotowość do niesienia pomo-
cy, za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowni-
czo-gaśniczych oraz akcji powodziowych, uroczystość 
otworzyli:  Wójt Gminy Łubnice – Anna Grajko, Mar-
szałek  Województwa Świętokrzyskiego –  Adam Jaru-
bas, Prezes Powiatowego Związku OSP w Staszowie – 
Romuald  Garczewski,  Komendant  Powiatowy  PSP
w Staszowie – Grzegorz Ciepiela, Starosta Powiatu Sta-
szowskiego  –  Andrzej  Kruzel,  Prezes  WOPR  Woje-
wództwa Świętokrzyskiego – Wacław Mozer.

Uroczyste przecięcie wstęgi przez władze samorządowe
i wykonawcę inwestycji

Następnie w rytm muzyki przygrywanej  przez Or-
kiestrę Polową Brygady Polskich Drużyn Strzeleckich
z Ostrowca Świętokrzyskiego licznie zebrana Brać Stra-
żacka oraz zaproszeni goście uroczyście przemaszero-
wali pod budynek strażnicy OSP Łubnice. Tu odbył się 

główny punkt programu, którym było oddanie do użyt-
ku kompleksu boksów garażowych.  Będą one służyły 
do przechowywania samochodów strażackich, łodzi ra-
tunkowych i sprzętu wykorzystywanego przez jednostki 
OSP.

Po  ceremonii  poświęcenia  boksów  garażowych 
przez ks. Krzysztofa Serafina nastąpiło uroczyste prze-
cięcie  wstęgi,  którego dokonali:  Anna Grajko – Wójt 
Gminy Łubnice, Adam Jarubas – Marszałek Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, Józef Dulęba – Prezes OSP Łub-
nice, oraz Robert Pietryka - „ROB BUD”, który był wy-
konawcą inwestycji.

W  dalszej  części  uroczystości  na  placu  Centrum 
Kultury wręczono certyfikaty i zaświadczenia z ukoń-
czonego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 
odznaczono  najbardziej  zasłużonych  druhów  z  OSP 
Łubnice.  Uchwałą  Zarządu  Głównego  OSP  RP  za 
zasługi  dla  pożarnictwa  wręczono  złote  i  srebrne 
medale,  zaś  Zarząd  Powiatowy  OSP  wyróżnił 
najlepszych  druhów przyznając  odznaki  „Wzorowego 
Strażaka”.

Następnie  dokonano  odznaczeń  Polskich  Drużyn 
Strzeleckich  za  prowadzenie  działań  patriotycznych 
wśród młodzieży oraz formowanie wzorowych postaw 
obywatelskich. 

„Piknik z Florianem” był również doskonałą okazją 
do uroczystego przekazania łodzi typu MARIUSZ jed-
nostce OSP Łubnice przez Prezesa WOPR Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego – Wacława Mozera. Jest to łódź 
płaskodenna  przystosowana  do  pływania  w ślizgu  po 
płytkich wodach, wyposażenie to silnik typu MERKU-
RY  o  mocy  30  KM.  Nowy  nabytek  z  pewnością 
przyczyni się do jeszcze szybszych i sprawniejszych ak-
cji ratunkowych.

W bogatej ofercie, jaką przygotowali organizatorzy 
pikniku, znalazły się między innymi: Koncert Orkiestry 
Polowej  PDS,  program  kabaretowy  w  wykonaniu 
Krzysztofa  Janczyka,  pokazy  sprzętu  ratowniczo-ga-
śniczego,  występy  dzieci  i  młodzieży  działających
w sekcjach artystycznych Centrum Kultury oraz występ 
zespołu „Relax” z okolic Pacanowa.

Wszyscy  uczestnicy  mogli  również  zapoznać  się
z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomo-
cy  dzięki  pokazom  ratownictwa  medycznego,
a także wziąć udział w ciekawych konkursach. Chętne 
osoby miały możliwość poczęstowania się pyszną gro-
chówką jaką przygotowali druhowie OSP Staszów. Jako 
ostatni  na  scenie  wystąpił  zespół  „Relax”  z  Połańca, 
który bawił zebranych do zakończenia imprezy. W cza-
sie trwania pikniku przeprowadzona została także au-
kcja, z której dochód został przekazany na rzecz rodzi-
ny z Wolicy, która w tragicznym pożarze straciła cały 
swój dobytek. Kwota jaką udało się zebrać to 700, 98 
zł. Organizatorzy pikniku składają serdeczne podzięko-
wania wszystkim osobom, które okazały zrozumienie, 
ofiarność i pomoc przy organizacji imprezy.

Aneta Śmiszek

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

osp



22

G A C E  I  O K O L I C E  

Potomkowie Stanisława Zderskiego, jednego z powstańców: Jadwiga 
Berntsson – prawnuczka i jej syn Miłosz Furmańczyk

20 czerwca1863r. w niewielkiej odległości od siebie 
rozegrały się dwie krwawe bitwy powstania stycznio-
wego.  Obie,  niestety  przegrane  przez  powstańców.
W poczuciu obowiązku wobec tych,  którzy na naszej 
ziemi nie wahali się oddać swojego życia za Ojczyznę, 
staraniem miejscowych osób i przy wydatnym wsparciu 
Urzędu gminnego w Łubnicach i Starostwa Powiatowe-
go w Staszowie powstała inicjatywa budowy Pomnika 
Powstańców Styczniowych  poległych  w  bitwach  pod 
Gacami i Komorowem. 

14  sierpnia  2011r.  wmurowano  kamień  węgielny. 
Odsłonięcie  pomnika  planowane  jest  w  150  rocznicę 
ogłoszenia wybuchu powstania, w styczniu 2013r. 

Zawsze,  gdy  Ojczyzna  tego  potrzebowała,  Polacy 
gotowi byli stanąć do walki o wolność. Stawali nawet 
do nierównej, ale honorowej walki. Tak było i tym ra-
zem. Powstańcy styczniowi stoczyli ogółem 1229 bitew 
i potyczek. Nieznana jest liczba poległych w boju. Sza-
cuje się ją na kilkadziesiąt tysięcy. Tysiąc osób zostało 
straconych,  w tym na stokach Cytadeli  Warszawskiej 
członkowie Rządu Narodowego  z Romualdem Trau-
guttem na czele. Aresztowanie R. Traugutta 11 kwietnia 
1864r. przyczyniło się do ostatecznej likwidacji władz 
powstańczych  i  upadku  powstania.  Około  38  tysięcy 
Polaków skazano na  katorgę  lub  zesłano na  Syberię. 
Około 10 tysięcy powstańców wyemigrowało. Skonfi-
skowano 1660 majątków szlacheckich, oddając je na li-
cytację  lub obdarowując nimi  „zasłużonych”  carskich 
oficerów. Miasta, które czynnie popierały powstańców 
straciły prawa miejskie.  Na przykład Stopnica, której 
do statusu miasta  zabrakło...  10 mieszkańców! Prawa 
miejskie  straciły  również  Połaniec,  Bogoria,  Osiek, 
Iwaniska, Klimontów, Kurozwęki, Oleśnica i Szydłów. 
Represje objęły też będące oparciem powstańców klasz-
tory  katolickie.  Mocą  ukazu  kasacyjnego  większość
z nich została zlikwidowana. 

Z biegiem lat bitwy z 20 czerwca 1863 r. zostały nie-
mal całkowicie zapomniane, przez miejscową ludność. 
Być może dlatego, że na polach Gac i Komorowa do 

walki  z  carskim zaborcą  stanęli  ochotnicy  z  Galicji. 
Okoliczna ludność nie poniosła w tej walce ceny krwi. 
Idea upamiętnienia patriotycznego zrywu powstańców 
doczekała  się jednak realizacji.  Poświęcenie  kamienia 
węgielnego  pod  Pomnik  Powstańców  Styczniowych 
poległych  w  Gacach  i  Komorowie  miało  miejsce  14 
sierpnia  2011r.  Na  uroczystość  przybył  dr  Andrzej 
Kunert,  sekretarz Rady Pamięci,  Walki i  Męczeństwa, 
który  zadeklarował  stosowną  pomoc  urzędu  przy 
budowie  pomnika.  Obecni  byli  także:  Marszałek 
Województwa  Świętokrzyskiego,  Adam  Jarubas, 
posłowie  ziemi  kieleckiej  Krzysztof  Lipiec  i  Jakub 
Rusiecki  oraz  liczni  przedstawiciele  władz 
państwowych  i  samorządowych  regionu  ze  Starostą 
Staszowskim,  Andrzejem  Kruzlem  na  czele. 
Specjalnymi  gośćmi  uroczystości  byli  mieszkający na 
stałe  w  Szwecji  potomkowie  walczącego
w  komorowskiej  bitwie  Stanisława  Zdzierskiego  – 
Jadwiga Berntsson z synem Miłoszem Furmańczykiem. 
Prawnuk  prof.  Stanisława  hr.  Tarnowskiego,  brata 
Juliusza, Jan Spytko Tarnowski w liście wystosowanym 
do Komitetu Budowy Pomnika napisał, że „Powstanie 
styczniowe roku 1863 tak jak powstanie warszawskie 
roku  1944  nie  miało  szans  na  zwycięstwo  militarne, 
było  jednak  zdecydowanym zwycięstwem moralnym, 
zwycięstwem  Ducha  Wolnych  Polaków,  które 
pozwoliły,  abyśmy w roku  1918,  jak  i  w  roku  1989 
mogli tworzyć wolna Polskę”. 

Artur Grottger – Błogosławieństwo kosynierów (Powstanie Styczniowe)

Gloria  Victis!  Naród,  który  zapomina  o  własnych 
korzeniach, który nie szanuje swoich bohaterów nie za-
sługuje na przetrwanie. Honorując  patriotyczne odda-
nie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych 
spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków,  którzy 
nie  wahali   się  stanąć  do  walki  w obronie  wolności. 
„Kraj,  który  ma  takich  żołnierzy,  musi  być  wolnym
i potężnym. Towarzysze broni! Ojczyzna i historia Was 
nie  zapomną”  -  napisał  w  lutym  1863r.  w  rozkazie 
dziennym  do wojska dyktator i generał powstania, Ma-
rian  Langiewicz.  Niech  ten  pomnik  będzie  świadec-
twem naszej wobec nich wdzięczności i pamięci. 

Mieczysław Gil
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Z  K R O N I K I  S Z K O Ł Y  P O D S TAW O W E J  W  B U D Z I S K A C H
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Mieszkańców gminy Łubnice serdecznie zachęcamy do udostępniania zdjęć 
archiwalnych.  Istnieje  możliwość  zeskanowania  (odbicia)  fotografii
w miejscu zamieszkania właściciela. Więcej informacji w Centrum Kultury 
w Łubnicach lub pod nr. tel. (15) 8659 241. 
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D Z I E D Z I C Z E N I E  S PA D K U
Szanowni Państwo!
W  dzisiejszym  numerze  będziemy  kontynuować 

problematykę dziedziczenia spadku. O ile w poprzed-
nim wydaniu skoncentrowaliśmy się  na dziedziczeniu 
testamentowym, tj. uzależnionym tylko i wyłącznie od 
woli spadkodawcy, wyrażonej przeważnie w formie pi-
semnej, to w przypadku gdy spadkodawca nie zostawił 
testamentu dziedziczenie następuje według reguł,  tzw. 
ustawowych,  czyli  zgodnie  z  porządkiem  ustalonym
w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z tymi regułami w pier-
wszej  kolejności  do  spadki  powołani  są  małżonek 
spadkodawcy oraz jego dzieci. Co do zasady dziedziczą 
oni  w  częściach  równych,  jednakże  małżonek 
dziedziczący  łącznie  z  dziećmi  nie  może  otrzymać 
mniej  niż  ¼  spadku.  W  praktyce  zatem  nierówne 
udziały będą miały miejsce w sytuacji  gdy dzieci jest 
więcej  niż  troje.  Wówczas  ¼  odziedziczy 
wdowiec/wdowa, a pozostałe ¾ w częściach równych 
odziedziczą dzieci. W przypadkach wcale nie rzadkich, 
kiedy  rodzice  przeżywają  dzieci,  spadkobiercami  po 
dziadkach  zostają  od  razu  ich  wnuki,  jednakże 
dziedziczeniu pomiędzy wnuki przypada udział,  który 
był  zarezerwowany  dla  zmarłego  wcześniej  rodzica. 
Przykładowo zatem, jeżeli uprawnionym do spadku po 
zmarłym był jego syn w części ¼, ale w chwili śmierci 
ojca już nie żył,  to udział  ten w wysokości  ¼ części 
przypada wnukom spadkodawcy, w częściach równych. 
W  pozostałym  zakresie  dziedziczą  natomiast  żyjące 
dzieci  zmarłego  spadkodawcy.  Gdyby  doszło  do 
przypadku,  że  nie  żyje  i  dziedziczący  wnuk 
spadkodawcy, udział który by mu przypadał dziedziczą 
jego dzieci, czyli prawnuki spadkodawcy, w częściach 
równych. 

Małżonek oraz dzieci spadkodawcy należą do tzw. 
pierwszego kręgu ustawowych spadkobierców. W sytu-
acji gdy spadkodawca pozostawił żonę i dzieci lub tylko 
same dzieci, to oni dziedziczą z wyłączając od spadko-
brania dalszych krewnych. Należy przy tym pamiętać, 
że dla dziedziczenia spadku bez znaczenia jest fakt czy 
powołane do spadku dziecko jest dzieckiem pochodzą-
cym z małżeństwa czy też pozamałżeńskim. Do spadku 
powołane  są  również  dzieci  adoptowane  (jeżeli  nie 
dziedziczą  po  swoich  biologicznych  krewnych).  Bez 
znaczenia jest również okoliczność, iż w chwili otwar-
cia  spadku  czyli  śmierci  spadkodawcy,  dziedziczące 
dzieci są niepełnoletnie. Prawo spadkowe nie wprowa-
dza w tym zakresie rozróżnienia na pełnoletnich i mało-
letnich i  wszyscy w tym zakresie mają równe prawa. 
Odziedziczonym  majątkiem  małoletniego  zarządza 
wówczas opiekun prawny (najczęściej rodzic). 

Sytuacja przedstawia się nieco bardziej skompliko-
wanie, gdy spadkodawca zmarł bezdzietnie. Jeżeli spad-
kodawca zmarł bezpotomnie krąg jego spadkobierców 
uzależniony jest od daty jego śmierci, którą należy od-
nieść do obowiązującego wówczas prawa spadkowego. 
Przepisy zmieniły się w sposób istotny w tym zakresie
z dniem 28 czerwca 2009 r.,  która to zmiana spowo-

dowała, iż obecnie krąg osób uprawnionych do spadku 
w przypadku braku dzieci jest dużo szerszy niż przed 
zmianą.  I  tak  po  zmarłym przed  28  czerwca  2009 r. 
dziedziczą  małżonek  oraz  jego  rodzice  i  rodzeństwo 
przy  czym  małżonkowi  należy  się  zawsze  połowa 
spadku. Pozostałą połowę dziedziczą rodzice i rodzeń-
stwo, przy czym każdy z rodziców jest uprawniony do 
czwartej  części  tej  połowy spadku,  tj.  do 1/8.  Resztę 
dziedziczy  rodzeństwo  w  częściach  równych.  Jeżeli 
jednak otwarcia  spadku dożył  jeden rodzic,  to  udział 
rodzica  nieżyjącego  otrzymują  rodzic,  który  pozostał 
przy życiu – połowę, oraz resztę po równo rodzeństwo. 
Gdyby  natomiast  któreś  z  rodzeństwa  nie  dożyło 
otwarcia spadku, jego część dziedziczą po równo jego 
dzieci  (tj.  siostrzeńcy,  bratanice  zmarłego 
spadkodawcy). Inna jest natomiast konfiguracja, gdy do 
spadku powołani są małżonek tylko łącznie z rodzicami 
zmarłego.  Wówczas małżonek dostaje połowę spadku
a rodzice drugą połowę po równo tj. po ¼. Jeżeli jeden 
z rodziców nie żyje jego część otrzymuje rodzic żyjący. 
W przypadku  gdy  natomiast  do  spadku  powołani  są 
wyłącznie  małżonek  w  zbiegu  z  rodzeństwem  to, 
małżonkowi  również  przypada  ½  całości,  natomiast 
drugą  połowę  dzieli  między  siebie  po  równo 
rodzeństwo.  W  przypadku  wcześniejszej  śmierci 
rodzeństwa spadkodawcy,  w ich miejsce wstępują ich 
dzieci,  dziedzicząc  po  równo.  W  przypadku  gdy 
natomiast  spadkodawca  nie  pozostawił  ani  małżonka 
ani  potomstwa  spadek  po  nim  dziedziczą  rodzice, 
rodzeństwo  oraz  dzieci  i  wnuki  rodzeństwa,  wobec 
śmierci tych pierwszych.

W sytuacji  natomiast  gdy spadkodawca  zmarł  nie 
pozostawiając  nikogo  z  kręgu  wyżej  wymienionych 
osób  majątek  po  nim  dziedziczy  jako  spadkobierca 
ustawowy Skarb Państwa.

Reguły  dziedziczenia  są  bardziej  skomplikowane
w tym zakresie w odniesieniu do spadków otwartych po 
dacie 28 czerwca 2009 r. W takiej sytuacji gdy spadko-
dawca  zmarł  bezpotomnie  dziedziczą  po  nim rodzice
i małżonek z wyłączeniem rodzeństwa. Dopiero w sytu-
acji  gdy  przynajmniej  jeden  z  rodziców  nie  dożył 
otwarcia spadku, w jego miejsce wstępuje rodzeństwo. 
Zatem jeżeli otwarcia spadku doczekali małżonek i ro-
dzice zmarłego, to małżonek otrzymuje połowę spadku, 
natomiast  rodzice  po  ¼.  Jeżeli  natomiast  nie  zostało 
ustalone  ojcostwo  zmarłego  (np.  ojciec  spadkodawcy 
był nieznany) połowę spadku otrzymuje jego matka. Je-
żeli zmarły nie pozostawił małżonka, całość po połowie 
dziedziczą rodzice. Inaczej niż przed 28 czerwca 2009 r. 
przedstawia się sytuacja rodzeństwa zmarłego.  Są oni 
do  spadku  powołani  dopiero  wówczas,  gdy otwarcia 
spadku nie dożyło przynajmniej jedno z rodziców spad-
kodawcy. Wtedy bowiem udział przypadający na rodzi-
ca, który nie przeżył swego dziecka, przypada rodzeń-
stwu spadkodawcy w częściach równych. Gdyby które-
kolwiek z rodzeństwa nie dożyło otwarcia spadku wów-
czas  jego  udział  dziedziczą  jego  dzieci  w  częściach 
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równych. Dopiero wówczas gdy oboje rodzice nie żyją 
połowa spadku (drugą otrzymuje małżonek)  przypada 
do  podziału  pomiędzy  rodzeństwo.  Nowe  przepisy 
wprowadziły  istotną  zmianę  w  zakresie  poszerzenia 
kręgu osób uprawnionych do spadku. Obecnie spadek 
dziedziczyć również mogą dziadkowie. Jeżeli wszyscy 
żyją, a nie ma bliższych spadkodawców to ich udział 
wynosi po ¼. Jeżeli natomiast, któryś z dziadków nie 
przeżył  wnuka,  to  udział  mu przypadający dziedziczą 
jego dzieci, tj. stryjowie, wujowie i ciotki pierwotnego 
spadkodawcy,  a  po  nich  zaś  ich  dzieci  po  równo,  tj. 
rodzeństwo  stryjeczne  i  cioteczne.  Jeżeli  natomiast 
część  spadku  dziedziczy dziadek  spadkodawcy,  który 
umarł przed nim wcześniej bezpotomnie, to jego część 
dziedziczą pozostali dziadkowie w częściach równych. 
Jeżeli  natomiast  spadkodawca nie pozostawił  żadnego
z  wymienionych  wyżej  krewnych,  spadek  po  nim 
dziedziczą w częściach równych pasierbowie i pasier-
bice,  przy  założeniu,  iż  nie  żyje  pierwszy  małżonek 
spadkodawcy.  Jeżeli  spadkodawca  nie  pozostawił 
również  pasierbów  i  pasierbic  spadek  po  nim 
dziedziczy  gmina  ostatniego  miejsca  zamieszkania 
spadkodawcy lub Skarb Państwa, gdy takiego miejsca 
nie  da  się  ustalić.  W  żadnym  wypadku  natomiast, 
zarówno przed jak i po zmianie przepisów do spadku 
nie mogą być powołani,  jako spadkobiercy ustawowi, 

teściowie, zięciowie, synowe, szwagrowie i szwagierki. 
Z  dziedziczenia  ustawowego  wyłączony jest  również 
współmałżonek, wobec którego sąd orzekł separację lub 
rozwód,  również  po  śmierci  spadkodawcy,  jeżeli  ten 
wytoczył  powództwo  przed  śmiercią,  z  orzeczeniem
o  winie  współmałżonka,  a  żądanie  to  sąd  uzna  za 
uzasadnione. Odsunięcie małżonków od spadku, nastąpi 
jednakże nie z urzędu, ale na wniosek któregokolwiek
z pozostałych spadkobierców.

Odmiennie natomiast kształtują się zasady dziedzi-
czenia gospodarstw rolnych. Zasady te odnoszą się wy-
łącznie do spadków otwartych przed 14 lutego 2001 r. 
albowiem  w  terminie  późniejszym  stwierdzono  ich 
sprzeczność z Konstytucją. Jeżeli jednak w skład masy 
spadkowej przed wskazaną wyżej datą wchodził co naj-
mniej 1 ha gruntów rolnych, wówczas stanowił on go-
spodarstwo rolne, które było dziedziczone przez osoby, 
które stale pracowały bezpośrednio w produkcji rolnej 
lub  miały  przygotowanie  zawodowe  do  prowadzenia 
produkcji rolnej lub były małoletnie, bądź też uczyły się 
zawodu albo uczęszczały do szkół, lub były trwale nie-
zdolne do pracy.  Dopiero jeżeli  takich spadkobierców 
nie było następowało dziedziczenie według zasad ogól-
nych, przedstawionych wyżej.

Daniel Kajda

C H R O Ń M Y  N A S Z E  D Z I E C I  „ ”

Co roku na łamach prasy, w radiu czy telewizji po-
dawane są informacje o nieszczęśliwych wypadkach na 
wsi jakim ulegają dzieci. Komunikaty te mówią najczę-
ściej o wypadkach tragicznych w skutkach, o tragediach 
ludzkich, których cofnąć już nie można. 

W natłoku codziennych zajęć w polu i  w obejściu 
gospodarskim dzieci często pozostawiane są bez opieki 
dorosłych. Niebezpieczne zabawy dzieci to przyczyny 
licznych utonięć, potrąceń na szosie,  złamań, różnego 
rodzaju urazów, czy wreszcie groźnych w skutkach po-
żarów. 

W trakcie  nasilonych  prac  polowych  oraz  okresu 
wakacyjnego, Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy 
Inspektorat  Pracy  w  Kielcach  apeluje  o  rozsądek  i 
zwrócenie uwagi na miejsca przebywania dzieci. Na ro-
dzicach i opiekunach spoczywa prawny i moralny obo-
wiązek opieki nad dzieckiem, chronienia go przed nie-
bezpieczeństwem.  Kiedy  zdarzy  się  wypadek,  naj-
szczersze wyrzuty sumienia i żal nie przywrócą dziecku 
ani sprawności, ani tym bardziej życia. Angażując dzie-
ci  do prac w gospodarstwie  nie  należy powierzać im 
prac ponad ich siły,  prac i  czynności szczególnie nie-
bezpiecznych, do których należą miedzy innymi : 

• kierowanie oraz obsługa ciągników rolniczych i in-
nych maszyn samobieżnych, 

•  prace na wysokości lub w wykopach ziemnych,  
• prace i przebywanie w miejscach stosowania środ-

ków ochrony roślin,  
•  pomoc  przy  sprzęganiu  i  rozprzęganiu  maszyn

i narzędzi rolniczych, przyczep i wozów z ciągnikami 
rolniczymi,  

• obsługa parników, kotłów do gotowania i pieców 
centralnego ogrzewania, 

• wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych i pi-
larek tarczowych do drewna, 

• prace przy załadunku, wyładunku i wysiewie na-
wozów mineralnych oraz wapniowych 

•  prace w zamkniętych silosach,  zbiornikach i  po-
jemnikach 

Niebezpieczne są też zabawy dzieci wśród maszyn
i różnych urządzeń technicznych. Dzieci chętnie bawią 
się na polach, w wysokich trawach w trakcie sianoko-
sów lub w zbożu podczas żniw, gdzie są mało widocz-
ne, narażone na tragiczne, niepowtarzalne w skutkach 
kalectwa jak np. obcięcie nóg. Chłopcy spędzają często 
swój wolny czas na boiskach sportowych, grając w pił-
kę nożną i dlatego należy zwróć uwagę aby bramki sta-
wiane na boiskach,  były mocno osadzone w podłożu. 
Na przestrzeni ostatnich 5 lat kilkoro dzieci straciło ży-
cie przez wadliwie zamocowaną bramkę. 

Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci w czasie waka-
cji. Zainteresujmy się co robią, jak wypoczywają i czy 
nie znajdują się podczas zabawy w strefie zagrożenia. 
Chrońmy  nasze  dzieci  aby  mogły  bezpiecznie
i z uśmiechem spędzać wakacje !!! 

Stanisław Golmento
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J A K  P O R A D Z I Ć  S O B I E  Z  K O M A R A M I ?
Lato,  zabawa,  wakacje  i...komary.  Taki  scenariusz 

powtarza się co roku. Jak poradzić sobie z intruzami? 
Jeśli planujesz wieczorną imprezę w plenerze ubierz się 
odpowiednio.  Koszula  lub  bluza  z  długim rękawem, 
długie  spodnie,  skarpety.  Ubiór  zakrywający  ciało 
ochroni cię przed ukąszeniami. Komary są bardzo wraż-
liwe na niektóre zapachy. Nie przepadają za wonią ba-
zylii, tymianku, mięty, rozmarynu i nagietka. Posadź je 
w domowych doniczkach i w ogródku a ich zapach od-
straszy komary.  Komary rozmnażają  się  przy udziale 
wody i nawet bardzo niewielkie zbiorniki w których się 
gromadzi, mogą spowodować, że szybko wzrośnie ich 
ilość. Jeśli nie chcesz stać się obiektem ataku komarów 
unikaj  okolic  stawów,  oczek  wodnych  i  innych  tego 
typu  miejsc  szczególnie  wieczorem.  Usuń  z  okolicy 
swojego domu jakiekolwiek obiekty,  w których może 
gromadzić się woda.

Ocet  jabłkowy -  Komary  tego  nie  znoszą!  Ocet 
jabłkowy możesz bez rozcieńczania  wcierać w skórę. 
Jeśli nie lubisz tego zapachu octu jabłkowego, pij co-
dziennie po dwie łyżki, efekt będzie taki sam. Jeśli ko-
mary dręczą na zewnątrz domu czy namiotu warto za-
opatrzyć się w odpowiednie preparaty, które skutecznie 

je  odstraszają:  kadzidełka,  świece  albo  aplikowane 
wprost  na ciało spraye i  żele.  W domu niezastąpione 
okazują się moskitiery. Można zaopatrzyć się w specjal-
nie  do  tego  celu  przygotowane  siatki  z  mocowaniem 
albo - i to chyba tańsze rozwiązanie - po prostu kupić 
siatkę do zabezpieczania okien i drzwi tak jak materiał, 
na metry i umocować za pomocą taśmy klejącej lub pi-
nezek.

Komary nie lubią m.in. zapachu wanilii, lawendy, 
mięty, cytryny, eukaliptusa, kocimiętki a nawet drze-
wa herbacianego. Zmieszaj olejki eteryczne z alkoho-
lem lub wodą destylowaną i spryskaj nimi swoje ciało
i ubranie. Można też ustawić w oknie miseczkę z takim 
olejkiem, a intruzom odejdzie ochota na żerowanie na 
naszej krwi ;) Poza tym aromatyczne olejki maskują za-
pach ludzkiego ciała który tak naprawdę wabi komary.

Jedz  codziennie  witaminę  B12.  Dzięki  niej  sta-
niesz  się  dla  komara  znacznie  mniej  atrakcyjnym 
obiektem ukąszeń. Minusem jest  tylko nieprzyjemny 
zapach potu. Nie musisz zakładać bluzki na długi rękaw 
, wystarczy posmarować się masłem,kremem lub olej-
kiem waniliowym.

J A K  Ł A G O D Z I Ć  S K U T K I  P O PA R Z E Ń  S Ł O N E C Z N Y C H ?
Każdemu  zdarzyło  się  chyba 

poparzyć  się  podczas  opalania. 
Oczywiście lepiej zapobiegać zamiast 
leczyć i stosować kremy z filtrem oraz 
powoli przyzwyczajać skórę do słońca. 
Kiedy  jednak  zostaniemy  poparzeni 

przez promienie UV dobrze wiedzieć, w jaki sposób ła-
godzić skutki poparzenia słonecznego.

Najpopularniejszym środkiem na oparzenia są balsa-
my  i  kremy  zawierające  D-pantenol  i  lanolinę.  Ten 
pierwszy to nic innego jak prowitamina B5, która bar-
dzo łatwo wchłania się w skórę i stymuluje jej regenera-
cję. Pozostawia skórę widocznie nawilżoną i elastyczną. 
Lanolina  jest  to  substancja  pochodzenia  zwierzęcego, 
zabezpieczająca  skórę  przed  utratą  wody,  co  również 
przyśpiesza proces jej regeneracji i widocznie poprawia 
wygląd.

Delikatna skóra dziecka wymaga specjalnych środ-
ków. Najlepsze są naturalne wyciągi z cebuli i czosnku 
działające przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie do ku-
pienia  w  każdej  aptece.  Warto  się  w  nie  zaopatrzyć 
przed wyjazdem na wakacje z dziećmi.

Okład z kefiru,  jogurtu lub zsiadłego mleka odpo-
wiednio nawilży skórę oraz ją schłodzi. Przynosi uczu-
cie ulgi poparzonej skórze.

Okłady z zimnej wody lub lodu pomogą przywrócić 
odpowiednią temperaturę rozgrzanej skórze i będą dzia-

łać przeciwbólowo. Nałóż okład z lodu lub po prostu 
ręcznik nasączony zimną wodą na poparzone miejsce,
a już po chwili odczujesz ulgę.

Po każdym prysznicu czy kąpieli nawilżaj skórę od-
powiednimi środkami. Najlepiej, żeby balsam zawierał 
witaminę E, która pomoże twojej skórze się zregenero-
wać.

Pasta domowej roboty; stosuje się ją na poparzenia 
twarzy.  Wystarczy wymieszać ze  sobą:  2  łyżki  glinki 
kosmetycznej,  1  łyżkę  miodu,  1  łyżkę  cytryny  oraz
2 sproszkowane goździki i gotowe!

Przygotuj kompres z zimnej miętowej herbaty i na-
wilż nim ręcznik. Następnie przyłóż na poparzone miej-
sce i potrzymaj około kwadrans. Mięta pozostawi przy-
jemne uczucie chłodu na skórze.

Aloesowy żel lub sok ze świeżego ogórka przyniosą 
natychmiastowe  uczucie  ulgi  i  nawilżą  odpowiednio 
skórę.

Noś luźne i przewiewne ubrania, które nie będą po-
drażniać twojej wrażliwej skóry. Dzięki temu naskórek 
szybciej się zregeneruje.

Jeżeli na twojej skórze pojawiły się bąble to znak, że 
to już nie jest zwykłe "przedawkowanie" wakacyjnego 
słońca,  ale  niebezpieczne  poparzenie  II-go  stopnia.
W takiej sytuacji  powinno się niezwłocznie zasięgnąć 
porady lekarza.
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Powidła śliwkowe
Czas przygotowania: 20 minut
Ilość porcji: 3 
Składniki
75 dag śliwek węgierek bez pestek
Cukier żelujący 3:1
2-3 łyżki płatków migdałowych
75 ml czerwonego półwytrawnego wina
Etapy przygotowania
Śliwki  przebrać,  opłukać,  osączyć,  przekroić  na  pół, 
usunąć pestki, odważyć 75 dag owoców, przełożyć do 
rondla. Wsypać cukier żelujący, cały czas mieszając do-
prowadzić do wrzenia, gotować na małym ogniu mie-
szając  10-15  minut.  Owoce  przestudzić.  Wlać  wino, 
zmiksować.  Śliwki  ponownie  zagotować  mieszając, 
wsypać płatki migdałowe, wymieszać. Gorące powidła 
nałożyć po brzegi do wyparzonych słoików. Słoiki za-
mknąć, odwrócić do góry dnem i pozostawić do osty-
gnięcia. 

Półsłodki kompot czereśniowy
Czas przygotowania: 20 minut
Składniki
1 kg czereśni
10 dag cukru
cytryna
Etapy przygotowania
Składniki na 2 słoiki po 0,5 l
Z  czereśni  oderwać  ogonki,  owoce  opłukać,  osączyć. 
Każdy owoc nakłuć wykałaczką. Cytrynę umyć, prze-
kroić na pół. Połowę pokroić w plasterki, z drugiej po-
łowy wycisnąć sok. 600 ml wody zagotować z cukrem
i sokiem z cytryny. Do wrzątku wsypać czereśnie, goto-
wać 5 minut pod przykryciem. Gorący kompot przelać 
do słoików (czereśnie powinny być przykryte zalewą), 
do każdego włożyć po plasterku cytryny. Słoiki lekko 
zakręcić, pasteryzować 25 minut w temp. 90 C. Słoiki 
wyjąć, mocno dokręcić. Przed podaniem kompot można 
wymieszać z 200 ml czerwonego wytrawnego wina.

Porzeczkowa konfitura do mięs
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki

1 kg czerwonych porzeczek
pomarańcza
skórka z 1 cytryny
ząbek czosnku
Żelfix 3:1 Dr. Oetkera
350 g cukru
pieprz
Etapy przygotowania
Porzeczki  umyć,  oczyścić,  osączyć.  Pomarańczę  oraz 
cytrynę sparzyć, osuszyć i zetrzeć skórkę. Z pomarań-
czy wycisnąć sok. Czosnek obrać, przecisnąć przez pra-
skę.  Porzeczki,  skórkę z cytryny i  pomarańczy,  sok z 
pomarańczy  i  czosnek  przełożyć  do  garnka,  wsypać 
Żelfix  3:1 Dr.  Oetkera,  wymieszać i  zagotować,  cały 
czas mieszając.  Dodać cukier,  mieszając doprowadzić 
ponownie do wrzenia i gotować jeszcze 2 minuty. Na 
koniec przyprawić do  smaku pieprzem.  Garnek zdjąć
z ognia, ew. usunąć pianę i napełnić słoiki po brzegi. 
Szczelnie  zamknąć  i  postawić  do  góry  dnem na  ok.
5 min. 

Konfitura morelowa
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki
1,2 kg dojrzałych moreli
Żelfix 2:1 Dr. Oetkera
500 g cukru
50 ml czerwonego wytrawnego wina
30 g posiekanych migdałów bez skórki
Etapy przygotowania
Morele umyć,  przepołowić,  usunąć pestki,  pokroić na 
drobne  kawałki  i  odważyć  1  kg.  Owoce  włożyć  do 
garnka,  dodać  Żelfix  2:1  Dr.  Oetkera  i  wymieszać. 
Masę zagotować, wsypać cukier, mieszając zagotować 
ponownie i gotować 1 minutę (w przypadku, gdy more-
le są twarde, przedłużyć gotowanie do około 3 minut). 
Dodać wino i  migdały,  wymieszać. Konfiturę nałożyć 
do  wyparzonych  słoików i  natychmiast  szczelnie  za-
mknąć. Ustawić do góry dnem na ok. 5 minut. 

Sok z czarnego bzu
Czas przygotowania: 25 minut
Czas gotowania: 20 minut
Ilość porcji: 1 
Składniki
2 kg owoców czarnego bzu
1/2 kg cukru na litr soku
Etapy przygotowania
Owoce oderwać od łodyżek, umyć, osuszyć. Przełożyć 
do garnka. Lekko rozgnieść, zalać wodą. Gotować, mie-
szając,  aż  powstanie  papka.Na  naczynie  naciągnąć 
gazę, wylać na nią papkę z bzu. Pozostawić na noc, aby 
odciekł sok. Zmierzyć objętość soku. Dodać cukier we-
dług  podanych  proporcji.  Gotować  15  minut.  Gorący 
wlać do butelki, natychmiast zamknąć.

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

porady



30

NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY



31

Robert Sadło Waldemar Styperek

Uladzimir Chykvin Mariusz Bolon

Fotograficy podczas pracy w plenerze Warsztaty fotograficzne
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